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7. 

Samenstelling Kandidatenlijst Verkiezingen Tweede Kamer 
Het Hoofdbestuur van D'66 biedt hierbij aan de stemgerechtigde leden van D'66 aan de lijst van 40 
kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, alsmede een 
stembiljet met toelichting (in het hart van deze extra Democraat). 
Deze lijst is samengesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op grond van de uitslag van de 
verkiezingen per kieskringgroep in eerste ronde. 
Deze voorlopige landelijke ranglijst is conform artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement als 
volgt samengesteld: 

a. Op de plaatsen 1 t/m 5 zijn de als eerste geplaatste kandidaten van iedere kieskringgroep in een 
door loting vastgestelde volgorde geplaatst. 

b. Op overeenkomstige wijze zijn de als tweede, derde etc. geplaatste kandidaten op de plaatsen 6 
t/m 10, 11 t/m 15 etc. geplaatst. 

Stemgerechtigde leden zijn die leden die op de ledenlijst van 30 december 1980 als zodanig zijn 
vermeld. 
Het Hoofdbestuur doet een dringend beroep op de leden om van hun stemrecht gebruik te maken 
door het stembiljet vóór 3 februari 1981 ingevuld terug te zenden naar 

De Landelijke Verkiezingscommissie 
Postbusnummer 93313 
2509 AH Den Haag 
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Kandidaten 
(Vermeld in volgorde van de voorlopige landelijke ranglijst). 
Alle kandidaten hebben de volgens de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement vereiste verklaringen afgelegd. 
De kandidaten hebben de volgende persoonlijke gegevens 
verstrekt: 

1. Naam en voornamen 
2. Geboorteplaats en -datum 
3. Postcode en woonplaats 
? • Adres en telefoonnummer 
5. Opleiding 
6. Beroèp en funktie 
7. a. Vorige funkties binnen 0'66 

b. Huidige funkties binnen 0'66 
8. Funkties in andere maatschappelijke organisaties 
9. Bent u bereid op een verkiesbare plaats te staan 

10. Met welk gebied wilt u na de verkiezingen kontakt 
onderhouden 

11. Met welk onderdeel van het beleid wilt u zich bij 
voorkeur belasten 

12. Persoonlijke verklaring. (indien gewenst) 
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I. WESSEL-TUINSTRA, Elida Katharina 
2. Ommen, 2ó oktober !931 
3. 2341 EH Oegstgeest 
4. Willem de Zwijgerlaan 43, (071) 152007 

!'1 
5. Juriste 
6. Lid Tweede Kamer D'66 
7. a. Sen. afd. Voorburg D'6ó. lid Prov. Staten Zuid-Holland 

1970/'73 
b. Contactpersoon fractie-PSVL lid Tweede Kamer D'66 

H. Lid Raad voor Overheid en Samenleving van de Raad van Kerken 
9. Ja 

10. Zuid-Holland A 
11. Justitie, Politie. Gezondheidszorg, Sociale Zaken (de Arbeidso~ 

standigheden-kant) Gehandicaptenbeleid 
12. Democraat zijn is meer dan een mentaliteit. Het is een levenshou

ding. Dat is wat je in mede-democraten herkent: openheid. flexibi
liteit. vrijheidsdrang en doorzettingsvermogen je niet door syste
men te laten inpakken. Hieraan politiek vorm te geven betekent 
meewerken aan een ander waardenpatroon in de samenleving. 
D'66 is voor mij vooral een vernieuwende partij en dat maakt het 
Kamerlidmaatschap zo bo.::iend. Je kunt richting aan die vernieu
wing geven. Op het terrein van Justitie probeerde ik dat de afgelo
pen jaren door te pleiten voor rechten voor hen. over wie gemak
kelijk heengelopen wordt: minderjarigen. vreemdelingen. geschei
den ouders. gedetineerden. psychiatrische patiënten. In de Ge
zondheidszorg vernieuwend bezig zijn betekent vraagtekens zetten 
bij al die deskundigen die in onze verzorgingsstaat de problemen 
voor ons willen oplossen. Dal bevordert immers de atl1ankelijkheid 
van de mens van het (zorg) systeem. Te weinig wordt dan een be
roep gedaan op eigen kracht. Een gezondheidszorg die de mensen 
leert voor zichzelf te zorgen stimuleert zelfvcrtrouwen en draagt 
zo bij tot onathankelijkheid van de mens. Het werken in een team 
als de D'óó Tweede Kamer fractie was de afgelopen jaren een ge
weldige ervaring. Natuurlijk ben ik wel eens uitgegleden, maar 
daarna veer je direct weer overeind. Wij geloven toch immers in 
de krachten die in de mens zelf verborgen liggen') Dat komt je in 
de politiek goed van pas ... Voor één zaak zal ik bijzonder waak
zaam zijn. D'ó6 is altijd een partij geweest die goed kon Juisteren 
naar mensen en groeperingen. die een andere weg in wilden sla. 
dan de gebruikelijke. Mensen die alternatief wilden samenleven. 
alternatief landbouwen. alternatief genezen. alternatief wonen. al
ternatief bewapenen. Laten we voor hen een open oor houden. 
Niet om alles modieus over te nemen, maar wel om beweeglijk te 
blijven en onze verbeeldingskracht te versterken. 
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I. MERTENS, Chel 
2. Tjimahi (West-Java). X-1-'39 
3. 1027 AM Zunderdorp (gemeente Amsterdam) 
4. Torenven 10, 020-3ó9ó22 
5. Kandidaatsexamens Geneeskunde en Wis- en Natuurkunde: we-
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tensch.ass. Onderwijsresearch 
6. Lid Tweede Kamer 
7. a. Lid werkgroepen buitenlandse politiek Onderwijs; 

lid afdelingsbestuur Amsterdam; 
lid Hoofdhestuur (eerst voor Noordliolland. 
later als secretaris politiek) -' · 

7. h. Lid van de Tweede Kamerfraktie en 
lid (QQJ van het SWB-bestunr 

~. Geen meer sinds de aanvang.-Yan mijn Kamerlidmaatschap 
9. Ja 7 

10. Noordholland // . . . 
11. I. OnderwiJS, wetenssnappen (waaronder mformat1e). 

Cultuur en Recr~ie (waaronder Media) 
2. als tweede voojil(euren: defensie en volksgezondheid 

12. De twee voorna;.rtÎlste redenen voor deze kandidatuur zijn: 

7.' 

1. een zakelij ': voor het opdoen van de noodzakelijke kennis en 
ervaring ·. de helft van deze eerste Kamerperiode nodig geble
ken; in e volgende vier jaar tellen die kennis en ervaring al 
van a et begin. 

2. ee persoonlijke: ik wil zien of de Griekse dichter Pindaros ge
l" had. toen hij zei: .. Gelukkig hij die de druif mag plukken na 

aar langzaam te hebben zien rijpen." 

3 

I. BRINKHORST, Laurens Jan 
2. Zwolle. I~ maart 1937 
3. 2566 RT Den Haag 
4. Wildhoenaan 2. 070-232565 
5. Gymnasium B; doet. ex. Ned. Recht; 

M. A. Public Law and Government 
6. Vice-voorzitter Tweede Kamerfractie D'66 
7. a. Voorzitter Werkgroep Staatsrecht 1966-1968; 

lid Prov. Staten Groningen 1970-1972; 
Staatssecretaris B.Z. I 973-1977. 

7. h. Tweede Kamerfractie. 
8. Voorzitter Ver. Europees Recht; 

lid DB Ned. Genootschap Internationale Zaken; 
lid A.B. Europese Beweging. 

• 
Ja 
Limburg - maar voorts ook algemeen 

11. Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Justitie. Defensie. 
12. Als lid vanaf de oprichting heb ik zonder onderbreking alle fasen 

van D'66 meegemaakt. Ik heb de afgelopen jaren in de Tweede 
Kamer voor D'66 als een grote uitdaging ervaren en wil mij daar
om ook in de komende jaren inzetten voor een versterking van 
onze positie. Aangezien wij een Europees gerichte partij willen 
zijn. zou ik speciaal aandacht willen geven aan het bekend maken 
van onze ideeën in het buitenland om daarmee ook op Europees 
niveau tot een vierde stroming te komen. 
Mijn credo: politiek is meer dan het getuigen van goede bedoelin
gen. Daarom moet verantwoordelijke politiek vooral ook rekening 
houden met eventuele gevolgen van een voorgesteld beleid in de 
praktijk. 
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I. LAMBERS-HACQUEBARD, Jozina Johanna (lneke) 
2. Deventer. 12 maart 1946 
3. 9865 XA Opende (Gr.) 
4. Ontginningsweg I, 05946-9123 
5. Gymnasium B. duet. ex. Nederlands Recht 

(keuzevakken economie en filosofie) 
6. Lid Tweede Kamerfractie D"66 
7. a. Secretaris werkgroep milieu, 

lid regio-bestuur Groningen, 
kand. Prov. Statenverkiezingen '74 

7. b. Lid Tweede Kamerfractie 
(sinds verkiezingen 1977) I 

tL Geen I 
9. Ja / 

10. Noordelijke regio's. m.n. Groningen en Fries1and 
11. Energie. milieu. noordelijke economie, / 

(onderdelen van) verkeer en waterstaat. 1 
12. Mijn geschiktheid? leder oordele zelf ovfr hoe ik tol nog toe het 

Kamerlidmaatschap heb vervuld. Laayfk zelf alleen stellen. dat ik 
het beroep op creativiteit en inventi~iteit dat het Kamerwerk op je 
doet als een positieve uitdaging erv,aar en dat ik denk- al doe je 
nooit alles zo goed als je zelf wel j_ou willen ... - dat het werk als 
Kamerlid me wel ligt. Dat alléërlverklaart nog niet deze aanmel-
ding. / 
Voorop staat voor mij een styke verbondenheid met het werken 
voor D'66: / 
In 1977 was de herleving vAn D'66 een avontuur waaraan ik (als 
actief lid sinds 1970) enth6usiast deelnam door me desgevraagd 
kandidaat te stellen voo de Tweede Kamer. Toen de verkiezings
uitslag zowaar de plaa s die me door de partij was toegedacht tot 
een verkiesbare maa te. begon voor mij een boeiende periode 
voor D'66 in de act'eve politiek. Een periode waarin ik veel heb 
geleerd. maar wa, in vooral ook mijn motivatie voor het mee ont
wikkelen en uitd agen van de D'66-benadering in fractieverband. 
zowel als voor et werken aan mijn .. eigen" onderwerpen (vooral 
energie en miVeu) steeds dieper is gaan wortelen. Daar komt bij, 
dat we een bélangrijke fase toegemoei gaan. waarin D'66 zijn 
plaats als n'et-dogmatische progressieve partij definitief zal moeten 
invullen e waarmaken. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen . 
Een bijk mende overweging is tenslotte. dat ik als niet-randstad
bewon graag meehelp aan spreiding van D'66-kamerleden over 
het héle land en mijn betrokkenheid bij het Noorden wil inbren
gen/ 
!knoop dan ook. dat de partij mijn inzet in de actieve politiek wil 
blijven benutten' 
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I. TERLOUW, Jan Cornelis 
2. Kamperveen, 15-11-1931 V 
3. 381!! GJ Amersfoort / ' 
4. Mauritslaan 3. 033- 12567 



5. Dr. wis- en natuurkunde 
6. Lid Tweede Kamer 
7. a~ Lid Gemeenteraad Utrecht 
7. b. als 6. Fraktievoorzitter 
8. Voorzitter WIKOR. voorzitter Toneelgezelschap .. De Appel" 
9. Ja 

10. 
11. Algemene politieke zaken 
12. Ik wil graag m'n huidige werk voortzetten in een wat grotere frak

tie. 
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I. HELLEBREKERS-COTTERELL, Eliza Grace 
2. Rotterdam, 14-10-1937 
3. 1181 TZ Amstelveen 
4. Heemraadschapslaan 45. 020-410524 
5. HBS-A, Sociale Academie 
6. Maatschappelijk Wèrkster 
7. a. Lid gemeenteraad Am 

fraktievoorzitster (4 jaar van 
leen) 

7. b. Sedert 1970 lid gemeente 
perSOOnlijk mc•dPWf'l'k<IF•r/ 

8. Geen 
9. Ja 

10. Noordholland 
11. Onderwijs. Eman 
12. Na tien jaar ach 

geloofde) mij · 
lenen doel 

Verkeer en Vervoer. Sociale Zaken 
(ook in een tijd dat niemand meer in ons 

te hebben voor de realisering van D'66 idea
op gemeentelijk niveau. en gezien het feit dat 

weer een bloeiende fraktie aanwezig is om het 
zetten en uit te bouwen, is de behoefte ontstaan dit 

· veau te doen. 
schets kan ik het erg eens zijn. 
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I. NUIS, Aad 
2. Sliedrecht, 18 juli 1933 r 
3. 7116 TC Kotten (bij Winterswijk) ) 
4. Nr. 94. tel. 05433-305 
5. Doctoraal politieke en sociale wetenschappen 
6. Journalist (free lance) 
7. a. Lid DB. voorzitter Voorlopige Adviesraad 
7. b. Lid Provinciale Staten van Gelderland 
8. Kernraadslid Raad voor de Kunst 
9. Ja 

I 0. Gelderland 
11. Cultuurbeleid 
12. Naast specialisten zal de nieuwe Kamerfractie ook generalisten 

nodig hebben. die helpen bij het formuleren en vasthouden van de 
innerlijke samenhang in het beleid. en die tevens bereid zijn zich 
in te werken op gebieden waar geen specialist voorhanden is. Mijn 

ervaring buiten en binnen de partij geeft mij het vertrouwen dat ik 
één van die generalisten zou kunnen zijn. 
Omdat D'66 terecht de dubbelrol Kamerlid-Statenlid afwijst. zal 
ik, indien gekozen, mijn termijn in Provinciale Staten niet hele
maal kunnen afmaken. Ik heb daarom over mijn kandidatuur 
overlegd met de statenfractie en het regiobestuur. 
We waren het erover eens dat er geen overwegende bezwaren zijn 
in dit geval, omdat er voor het resterende jaar in de Staten even
tueel een bekwame en ingewerkte opvolger klaar staat. 
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I. NYPELS, Erwin 
2. Bloemendaal. 1-8-1933 /t 
3. 2282 KB Rijswijk 
4. Cederlaan 11, 070-905771 
5. Drs. economie (sociologisch-economische richting) 
6. Lid Tweede Kamer. 
7. a. Medeoprichter D'66 (lid initiatief-comité), 

directeur Wetenschappelijk Bureau D'66 ( 1973-1974) 
7. b. Lid Programmacommissie 
8. Voorzitter Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing (1973 t/m 

oktober 1980) 
9. Ja 

10. Drenthe. Overijssel, stads- en dorpsvernieuwingsgebieden 
11. Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

·( 
12. Politiek betekent doorzetten. ook in slechte tijden als iedereen je 

verlaten heeft! 
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I. DEKKER, Suzanne 
2. Amsterdam, 31 oktober 1949 
3. 2513 CK Den Haag 
4. Toussaintkade 36. 070-453607 
5. Jurist 
6. Lid Europees Parlement 
7. a.-
7. b.-
8. 
9. Ja 

10. Zuid-Holland, Holland Zuid 
11. Buitenlands beleid, Europese aangelegenheden. Ontwikkelingssa

menwerking. Emancipatie. 
12. Normaal gesproken zou ik er niet over hebben gedacht me nu 

kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. nadat ik van de partij 
en kiezer een mandaat heb gekregen om in het Europees Parle
ment te werken. Op zichzelf vind ik het werk daar fascinerend en 
heb ik mij hier naar vermogen voor ingezet. Het is echter langza
merhand genoegzaam bekend dat de Europese D'66 fraktie in de 
huidige samenstelling niet optimaal funktioneert. Daargelaten waar 
de schuld ligt. feit is dat het niet in het belang van D'66 is om op 
deze manier voort te gaan. Het zou een oplossing kunnen zijn als 
de Europese fraktie van samenstelling veranderde en omdat ik 



denk in het nationale parlement ook een zekere bijdrage te kunnen 
leveren, meen ik, alles afwegend. er het beste aan te doen mij 
kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen. 
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I. ENGWIRDA, Maarten Boudewijn ;,. tA 
2. Tilburg, 2 juni 1943 I' I 
3. 2584 AT Den Haag 
4. Helmstraat 24 A. 070-553840 
5. Doctoraal Rechten vrije studierichting 
6. Tweede Kamerlid 
7. •a. Fractiemedewerker; secr./voorz. werkgroep Buitenland; 

voorzitter regio Zuid-Holland; 
lid Europees Parlement. 

7. b. Zie 6. 
8. Lid Hoofdbestuur Nederlands Genootschap voor Internationale 

Zaken 
9. Ja 

10. Noord-Brabant en Zeeland 
11. Economische Zaken en Financiën 
12. Ik vind het een uitdaging mij ook in de komende vier jaar in te 

zetten voor de realisering van de doelstellingen van D'66. 

I. VELDHUIZEN, Jan 
, Haarlem. 28 september l<,l39 
3. 2036 GN Haarlem 
4. Beveland 54. 023 - 341571 
5. Hotelvakschool 

Mulo-A 
Commerciële organisatie (LOl) 
HBO: Marketing (Nima A en B) 
Reclame (SRM) 
Aanvullend: 2 jaar macro-economie 
I jaar sociologie 

6. Direkteur-Ontwikkelaar van boeken en grafische projecten. 
7. a. 1970-72 Penningmeester afd. Haarlem-Bloemendaal 

1972-74 Voorzitter afd. Haarlem-Bloemendaal 
Lid DB nov. '76-nov. '80 als publiciteitscoördinator 
Lid redaktiecommissie Demokraat '77-nov. '80 
Lid campagnecommissie T.K. verkiezingen '77, PS en GR ver
kiezingen '78. 
Campagneleider Europese verkiezingen '79. 

7. b. Campagneleider Tweede Kamerverkiezingen '81 
Lid werkgroep bedrijfsleven 
Lid commissie Zeevalking (hesluitvorming in D'66) 

8. Voorzitter bestuur van Open Jeugd- en Jongerencentrum .. Zero" 
(Haarlem) 74-80; Voorzitter Algemene vereniging voor Maat
schappelijke zorg. (Sinds mei 'HO) 

9. ja 
10. In overleg met fraktie te bepalen. voorkeur voor provincie met 

werkgelegenheidsproblemen (boven) gemiddelde 
11. Sociaal-economische zaken, Innovatie, Consumentenzaken. Alge

mene politiek. Milieu- en Energiezaken. 
12. In okt. '76 voorspelde de Rode Haan/nipo-enquête grote winst 

voor CDA en VVD. groot verlies voor PvdA en slechts één zetel 
voor D'66. Jammeren heeft dan geen zin, je kunt alleen proberen 
er wat aan te doen. Ik meldde mij daarom als kandidaat bestuurs
lid voor het DB (Dagelijks Bestuur). 
Gedurende 4 jaar heb ik als lid van het DB met veel inzet in en 
aan het (weer) functioneren van de partij mogen bijdragen. Naast 
frustraties en voldoening houd je er een schat van bestuurlijke, 
politieke en organisatorische ervaring aan over. 
Mijn maatschappelijke loopbaan begon op de werkvloer- achter 
een fornuis - en leidde via diverse funkties naar een summier di
rektiestoeltje. Daar kun je een redelijke visie aan overhouden op 
problemen en mogelijkheden van mensen in bedrijven en organi
saties en een grote solidariteit met mensen op de werkvloer. 
Mijn- wat ongebruikelijke- opleiding deed ik op een tijdstip 
waarop je doorgaans de schoolbanken hebt verlaten. geen akade
mische wel een praktisch gerichte. 
Daar k·~ een karakter aan overhouden dat je altijd dwingt tot 
informden. waardoor mijn "wet van de verdwijnende achter
stand" gaat functioneren. Mijn funktie in het bedrijfsleven ver
plicht mij om voornamelijk projektmatig. creatief. initiërend en in
noverend bezig te zijn. Daar kun je een gevoel voor problemen en 
mogelijkheden van .. morgen" aan overhouden. 
In de fraktie van D'66 behoren m.i. mensen te zitten die: 
- progressief zijn, 
- ook schijnbaar verloren zaken willen winnen. 
- bestuurlijke ervaring en inzicht hebben, 
- solidair zijn met de minderbedeelden, 
- weten welke de problemen van het bedrijfsleven zijn (en welke 

problemen het bedrijfsleven veroorzaakt). 
- voldoende creativiteit hebben om bij te dragen aan de oplossin-

gen van de problemen van "morgen", 
- een onuitputtelijke maatschappelijke nieuwsgierigheid hebben. 
Daarom vertelde ik het bovenstaande over mezelf. 
P.S. Bescheiden behoren ze ook te zijn, alhoewel dat niet uit mijn 

toelichting blijkt. 

12. 
1, MOOLHUYSEN-F ASE, Cornelia Maria lsabella 
2. Donkerbroek (Fr.) 9-8-1941 
3. 4921 ARMade(N. Br.) 
4. Pastoriestraat I, 01626 - 2993 
5. Gymnasium Alpha. Rechten Univ. van Gro . publiekr. rich-

ting. afgestudeerd in 1966 
6. 
7. a. Lid regiobestuur Noord-Brabant 

lid subregiobestuur West
SWB-werkgroep Eman 
voorzitter afdeling Mad 

7. b. Lid Hoofdbestuur voor 
SWB-werkgroep Eu 
Emancipatie. 

3jaar); 

ll. Secretaris Regionale S · ng Gezinszorg Langstraat e.o.; voor-
zitter afdeling Breda AO. 

9. Ja 
10. Noord-Brabant, and, Limburg. 
11. CRM (vooral f11<tat:scrJa~'petl.J .. ke dienstverlening"), Justitie, B.Z., 

Europa, . Onderwijs 
12. Een toe je kandidatuur is toegestaan. Ik maak hier wel-

nvPn.vn,<>Pn/<,f'tm tk van en tracht ermee twee groeperingen te be-

rs die mij kennen: voor hen zou ik moeten kunnen 
et de mededeling dat ik mij kandideer. 

die mij niet kennen: voor hen zou ik duidelijk 
maken wie de tiguur is die zich kandideert. Het is lastig 

ik probeer in een integraal verhaal allen te informeren. Ik 
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noem de overwegingen die wezenlijk waren voo~ besluit
vorming: 
- het vertrouwen in het functioneren van de arlementaire de

mocratie; 
- kennis van de ideeën van D'66 en inzi t in de partijlijn; 
- ambitie om als volksvertegenwoordi er mede gestalte te ge-

ven aan het beleid dat D'66 voors · at: 
- innige voldoening over het feit d· de volledige emancipatie 

van man en vrouw één der bel· ngrijkste punten uit het ver
kiezingsprogramma is; 

- de overtuiging dat ik voldo nde maatschappelijke ondergrond 
heb om tot de 150 gekozeri'en te gaan behoren. · 

Gedurende 12 jaar bekleed i I/als echtgenote van een tandarts 
"met praktijk aan huis" cn,{tls moeder van 2 kinderen beleids
functies in maatschappelij-ke organisaties. Ik heb- als veel vrou
wen - ervaren hoeveel inspanning het kost om je voor de ver
schillende taken ten vo{Ie in te zetten. Met deze achtergrond ben 
ik in 1976 actief ge'-":Ûrden in D'66 op zowel bestuurlijk/organisato
risch als inhoudelijk terrein. Het mandaat van de leden in Noord
Brabant om de 17gio in het Hoofdbestuur te vertegemyoordigen 
betekende voor/mij een erkenning van mijn functioneflrl in de 
partij. Ik hoo,/op eenzelfde erkenning te mogen rekenen bij deze 
kandidatuur,, waarbij ik de bereidheid uitspreek mij te allen tijde 
ten overst· án van de partij te verantwoorden. 
N .B. 0 erkingen t.a.v. mijn keuzeterrein Europa: actieve deel
name· an de campagne voor de Europese verkiezingen; in de be
tretT de werkgroep werkte ik mee aan een commentaar op het 
rapPort over de Europese IN-stellingen van het .. Comité van Wij
zen"; ik spreek vaak en vlot Frans. 

13. 

I. GROENMAN, Louise Sienke 
2. Meppel, 29-6-1940 
3. 1077 DE Amsterdam 
4. Parnassusweg 143, 020- 72 82 79 
5. Gymnasium alpha. doctoraal sociologie 
6. Secretaris Interdepartementale Stuurgroep Jeugdbeleid en als zo-

danig werkzaam bij CRM (direktie sociaal-cultureel werk) 
7. a. Lid landelüke werkgroep emancipatie 
7. b. Lid Politiek Emancipatie Aktiverings Centrum (PEAC) 
8. Lid Consumentenbond, Humanistisch Verbond, VPRO 
9. Ja 

10. Midden 11 
11. Jeugdbeleid in brede zin Ueugdwerkloosheid, jeugdhulpverlening), 

werkgelegenheidsbeleid (aktieven en niet-aktieven), geïntegreerd 
emancipatiebeleid, volwasseneneducatie, konsumentenbeleid 

12. D'66 zal naar mijn mening bereid moeten zijn om vooruit te lopen 
op de gevolgen van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, 
ook als dat een aantasting betekent van traditionele waarden en 
normen. 
Dit betekent het denken op de lange termijn waarbij korte en mid
dellange termijn-doelstellingen moeten worden ingepast. 
Met de komende generatie, die weliswaar kwantitatief zal afnemen 
doch daardoor een grotere veantwoordelijkheid zal dragen voor de 
samenleving van de nabije toekomst, zal gewerkt moeten worden 
aan een zinvol toekomstperspektief. 
Hierbij zal niet een .. doemdenken" centraal moeten staan, doch 
een "doeldenken". Mensen moeten tot hun recht kunnen komen 
als mens en niet als drager van een rol of etiket. Het deel kunnen 
hebben aan mede-inhoud geven aan alle levenssferen is daartoe 
onontbeerlijk. Dit betekent een herverdeling en dus herwaardering 
van betaalde en onbetaalde arbeid, het "herijken" van relatie-pa
tronen, alsmede het invloed uitoefenen op produktie- en consump
tiepatronen. 
Voor een menselijker samenleving zijn veranderingen nodig op het 
terrein van het arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, in de sociale 
wetgeving en in het opvoedings- en onderwijssysteem. 
Ik ben bereid mijn gezond verstand, energie en ervaring te benut
ten voor het bereiken van bovengenoemde doelstellingen, uiter
aard in het kader van het D'66-beleids- en verkiezingsprogramma. 

Na op latere leeftijd te zijn afgestudeerd, na een onderbreking van 
de studie voor huishoudelijke en opvoedende taken, waarbij ik ak
tief was als voorzitter van de gemeentelijke schoolraad, en voor 
Man-Vrouw-Maatschappij, heb ik werkervaring opgedaan in het 
opbouwwerk en bij CRM. Bij CRM heb ik me beziggehouden met 
jeugdbeleid in brede zin, variërend van jeugdwerkloosheid tot 
jeugdhulpverlening. Nevenaktiviteiten in mijn werk warén gelegen 
op het terrein van de problematiek rond aktieven-niet-aktieven, 
waarover ik onder meer publiceerde in Intermediair: en op het ter
rein van het departementale en interdepartementale emancipatie
beleid. 
Als lid van het PEAC ben ik betrokken bij het ontwikkelen van 
het denken over emancipatie van vrouwen en mannen binnen 
D'66. 

14. 

I. TOMMEL, Dirk Krijn Johannes 
2. Amersfoort. 18 april 1942 
3. 9331 BJNorg 
4. Tweede Laan I, 05928 -
5. HBS-B: Universiteit (c ; Promotie 
6. Milieudeskundige; Adj kieur Provinciale Waterstaat van Gro-

7. 

7. 

a. 

b. 

. Roden-Peize-Norg, 
obestuur van Drenthe 

Staten van Drenthe 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
e 

15. 

ur Drenthe 
ne, Verkeer en Waterstaat. Ruimtelijke Ordening, 

Defensie 

I. SCHAPER, Herman Albert 
2. Den Haag, 24-3-1949 
3. 2312 ET Leiden 
4. Morssingel 115, tlf. 071- 143521 
5. Doctoraal geschiedenis; 

Master of Arts in Foreign Affairs 
6. Rijksambtenaar 
7. a. Lid afdelingsbestuur Den Haag 1969-1970: 

Lid DB (secretaris organisatie) 1974-1976; 
Lid DB (secretaris buitenland) 1977-1979 

7. b. Lid Programmacommissie; 
Lid Werkgroep Buitenland & Defensie SWB 

8. 
9. Ja 

10. Zuid-Holland, Utrecht 
11. Buitenlandse politiek; Europese samenwerking; ontwikkelingssa

menwerking; wetenschappelijk onderwijs; handelspolitiek. 
12. D'66 staat de komende jaren voor de uitdaging zich definitief een 



plaats als de vierde str,,ming in de Nederlandse politiek te verwer
ven. Na de afgelopen dertien jaar zowel organisatorisch als poli
tiek binnen de partij aktief te zijn geweest - eerst op plaatselijk, 
later op landelijk niveau - zou ik mij nu bij de beantwoording van 
die uitdaging graag als lid van de Tweede Kamer willen inzetten. 
Binnen onze fractie zou ik daarbij het meeste kunnen bijdragen op 
het gebied van de buitenlandse politiek en Europese samenwer
king, omdat ik mij tijdens mijn studie, bij mijn werk en de laatste 
jaren ook bij mijn aktiviteiten binnen D'66, op deze onderwerpen 
gespecialiseerd heb. 
Als Kamerlid zou ik het echter niet uitsluitend als mijn taak zien 
om een bijdrage te leveren aan het optreden van onze fractie bin
nen de Tweede Kamer. 
Even belangrijk is in mijn ogen het optreden buiten de Kamer en 
dan vooral binnen de partij. Allereerst is een nauw contact met de 
partijleden en kiezers nodig om te voorkomen dat een Tweede 
Kamer-lid opgeslokt wordt door .. het Haagse wereldje" en het 
contact met haar of zijn achterban verliest. Maar daarnaast denk 
ik ook aan de bijdrage die de Tweede Kamer-leden kunnen en 
moeten Ievereli aan de verdere uitwerking van onze politieke op
vattingen en de opbouw van D'66 als een hecht gefundeerde partij 
door middel van de politieke vorming en scholing van de leden. 
Ik vind dit partijwerk zo belangrijk omdat ik geloofdat D'66 meer 
dan enige andere partij in Nederland in staat kan zijn om oplossin
gen te vinden voor de problemen van onze hoog geïndustrialiseer
de welvaartsstaat. Onze opvattingen over: 
- de democratisering van de samenleving, 
- de bescherming van het milieu. 
- de gevaren en mogelijkheden van de technologische ontwikke-

ling, 
- de emancipatie van vrouwen en mannen. 
- de .,nieuwe machtelozen" (degenen die zich niet in een belan-

gengroepering gebundeld hebben) en 
- de internationale dimensies van de nieuwe problemen zullen 

daarbij in mijn ogen centraal moeten staan. 

16. 

l. WILBERS, Wil(helmus) A.F. 
~ Nijmegen. 30 december 1931 

A2253 HD Voorschoten 
"''IIIIIP.' Palestrinalaan 58, (01717) - 5938 

l 

5. Gymn. alpha-doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde 
6. Raadadviseur in algemene dienst Min. van C.R.M. 
7. a. Oprichter ( 1967) afd. Bergen op Zoom en voorzitter afd. 

B.o.Z .. Voorz. Gemeenteraadsfractie B.o.Z. (tot 1971). Lid 
v.d. Tweede Kamer der Staten-Generaal (1971-mei 1974). Lid 
v.d. Adviesraad (1978-1980) Lid van een aantal D'66-commis
sies en werkgroepen. 

b. Voorz. Wérkgroep Kunsten en Media. Lid Commissie ad-hoc 
Adviesraad 

8. Lid van enige commissies (o.a. uit ABVA en VPRO) 
9. ja 

10. Zuid-Holland (vooral Leiden e.o.). graag Noord-Brabant/Zeeland 
of Gelderland 

11. In het algemeen: het werkterrein van de departementen van 
C.R.M. en Onderwijs en Wetenschappen. In het bijzonder zie 12. 

12. De ervaring en kennis. vooral opgedaan in een actief D'66 leven 
sinds 1967, voorts in functies op terreinen als radio. televisie en 
pers. onderwijs en kunsten. gedurende de afgelopen zes jaren in 
(rijks-) overheidsdienst. wil ik graag aanwenden voor een her
nieuwd en zinvol functioneren in het parlement. 
Vooral wil ik concreet werken aan een vernieuwd omroepbestel en 
algemene mediawetgeving, aan een samenhangend cultuur- en 
vooral ook kunstenbeleid. een genuanceerd beleid m.b.t. het 
voortgezet onderwijs. de moeilijke positie van het openbaar on
derwijs. de volwasseneneducatie etc. 
Maar ook aan verbetering van de verouderde departementale 
structuur in Nederland. de advies-. beleids-en besluitvormings
processen op de hierarchisch. niet uitbundig democratisch ge
structureerde ministeries. Interdepartementale taakverdeling en 

coördinatie, medezeggenschapsmogelijkheid van. ook . .lagere" 
ambtenaren, de bureaukratische kenmerken van de ambtelijke or
ganisatie zijn belangrijke knelpunten in een door D'66 zo gewenste 
open democratie. 
Sinds 1975 heb ik, bewust. (partij) politiek optreden als D'66-er 
naar buiten consequent vermeden. De aard van mijn functie tot 
oktober 1979 (hoofd Directie Radio, Televisie en Pers op C.R.M.), 
de mogelijkheid van belangenbotsing en mijn opvatting over loya
liteit speelden daarbij een rol. Meer incidentele activiteiten voor 
D'66 dus en voorts het lidmaatschap van de Adviesraad (gekozen 
door Leiden/Bollenstreek). Daarom èn door verhuizing naar Zuid
Holland voor menigeen een vrij onbekend kandidaat-Kamerlid. 
Tenslotte: een eerlijke en concrete maatstaf voor de beoordeling 
van een D'66-Kamerkandidatuur lijkt extra aanwezig als de kandi
daat dit Kamerlidmaatschap al heeft uitgeoefend (1971-1974). 
Ik kan niet betreuren dat ik in 1974. al langer gesteld voor een ui
terst moeilijke concrete keuze vooral tussen gezin en Kamerlid
maatschap. de Tweede Kamer heb verlaten: m'n gezin is bijeen 
gebleven. 
Nu. zes jaren later, zijn mijn (gezins-) omstandigheden zeer veran
derd en daarom wil ik, opnieuw met enthousiasme en werklust. als 
D'66-parlementariër vorm geven aan ideeën en beleids- en verkie
zingsprogramma van onze partij. 

17. 

l. KOHNSTAMM, Jacob 
2. Wassenaar, 14 november 1949 
3. 1011 BV Amsterdam 
4. Kromme Waal 27. tlf. 020- 221480 
5. Rechten 
6. Advokaat en Procureur 
7. a. Vice-voorzitter v.h. afdelingsbestuur van Amsterdam; 

vice-voorzitter Voorlopige Adviesraad: 
7. b. Voorzitter Adviesraad: 

lid Geschillenkommissie 
t!. Lid Rechtswinkel Weesp 
9. Ja 

10. Noord-Holland 
IJ. Justitie/emancipatie 

J 

12. Kraken en ontruimen. vaak met groot machtsvertoon, geeft wel te 
denken. Op het eerste gezicht lijkt een falend na-oorlogs woning
bouw- en huurprijzenbeleid opgelost te worden middels een door 
de rechter gesanctioneerd geweldadig overheidsingrijpen. ledereen 
roept schande: de behoudende partijen om het geweld en de bur
gerlijke ongehoorzaamheid van de krakers; de progressieve partij
en om de speculatieve leegstand in een woningnoodsituatie. 
Recht en rechtvaardigheid zijn tezeer uiteengegroeid - een ver
schijnsel dat spanningen veroorzaakt. die steeds duidelijker door 
grote groeperingen als zodanig worden ervaren. Deze toestand is 
gevaarlijk en explosief. Wet en rechtspraak worden niet meer als 
vanzelfsprekend geaccepteerd en nageleefd. De wet wordt ofwel 
niet meer gedragen door een meerderheid, ofwel bestreden door 
een zeer gemotiveerde minderheid. Vooruitstrevende oplossingen 
kunnen alleen gevonden worden, niet in starre rechtshandhaving, 
maar in het maken van kreatief en rechtvaardiger recht. D'66 
streeft daarbij bovendien naar de optimale individuele ontplooiing 
van mensen. 
Politiek vertaald betekent dit met kracht van argumenten werken 
aan nieuwe en vernieuwde wetgeving: leegstandswet. maar ook op 
andere gebieden: de Hofsira-voorstellen in wetgeving omzetten. 
gelijkheid van man en vrouw binnen en buiten de produktieve 
sfeer. vermindering van het verschil tussen arme en rijke landen, 
eerlijke verdeling van beschikbaar werk. 
Het door ons voorgestane vernieuwingsgezinde beleid kan alleen 
maar worden gerealiseerd indien wij erin slagen tenminste de 
PvdA tot het accepteren van mede-regeringsverantwoordelijkheid 
te verleiden. De afgelopen jaren heb ik getracht privé, als advo
kaat en als voorzitter van de Adviesraad van D'66 bovenstaande 
politieke visie gestalte te geven. 
In de komende jaren hoop ik namens D'66 deze visie in de Twee
de Kamer verder te mogen uitdragen. 



18. 

I. MIK, Gerrit 
2. Wildervank. 26 mei 1922 
3. 9722 RS Groningen 
4. Quintuslaan 2. 050 - 255778 
5. Universitair 
6. Jeugd-psychiater, hoogleraar R. U. 
7. a. Afdelings-en regio-voorzitter .rn,nnl".F'n, lid College van Gede

puteerde Staten 
7. b. Fractie-voorzitter Statenfractie, 

derheden. 
landelijke werkgroep Min-

8. Lid Raad v.h. Jeugdbeleid. 
Lid Centrale Raad van Advies 
voorzitter Provinciale Gron 
heidszorg; voorzitter Gron· 

het Gevangeniswezen, 
Stichting Geestelijke Gezond

Stichting voor Middelbaar Be-
roepsonderwijs. 

9. Ja 
10. Noord-Nederland ( niet alleen) 
11. Volksgezondheid. welzijn. jeugdbeleid, minderheden, in-

spraak. bevolk'no••n"'"to,r•patie 
12. Na sinds 1966 i functies actief te zijn geweest binnen 

D'66, wil ik nu steentje bijdragen in Je Tweede Kamer. 
De komende zi zal van vitaal belang zijn voor onze 

moeten blijken of het ons lukt de verwachte 
te zetten in consistent, herkenbaar en 

. Op het gebied van volksgezondheid, milieu. 
elll~dt1deld, minderheden en bevolkingsparticipatie ben ik 

heb ik bestuurlijke ervaring, die voor de fractie van 
zijn naar ik meen. Daarnaast behoor ik niet meer 

lichting; levenservaring en enige bezonkenheid (mits 
zouden van belang kunnen zijn in een 

fractie in een turbulent tijdsbestek. 
met de basis zou ik in het vaandel willen schrijven: 

vandaar mijn voornemen niet te gaan verhuizen, 
contacten te leggen met andere perifeer liggende provincies. 

- hij verolijf in Den Haag niet alleen te pendelen tussen hotel en 
Kamer. maar ook de rest van de randstad in beeld te houden. 

19. 

I. LOO-de STEENWINKEL, Saskia Henrii'tte van der 
1 Middelburg. 12-4-1940 
3. 7313 AE Apeldoorn 
4. Vonderlaan 13. 055 - 55 I I 52 
5. Gymnasium-S. doctoraal chemi R. U. Utrecht 
6. Raadslid. fraktievoorzitter. m< ager van een huishouden 
7. a. Lid abortus werkgroep 
7. b. Fraktievoorzitter geme teraad. Lid werkgroep emancipatie. 

kongresvoorzitter. be leidster vrouwengroepen 
8. Bestuur Vrouwenbelan en afd. Apeldoorn. Kommissie Emancipa-

tiezaken van Ver. v· Vrouwen met Akademische Opleiding 
9. Ja 

10. Gelderland / 
11. Volkshui,~ng. onderwijs. milieu/energie. emancipatie. ruimte-

/ 
lijke ordening. welzijnsbeleid (volgorde willekeurig~ 

12. Het soort werk in de tweede kamer trekt me aan. Ik eb het ge
voel dit redelijk aan te kunnen door mijn ervaring i de gemeente-
politiek. als fraktievoorzitteL />' 
Ik ben een primair reagerend mens. in staat (<(relativeren en goed 
samen te werken. Ik sta op mijn standpunten maar ben binnen ze
kere grenzen tot kompromissen bereid .. · 
Ten opzichte van politieke tegenstanç!ers bezit ik een voldoende 
dosis wantrouwen en een gezonde Jroeveelheid agressie. 
Jaren lang aL vind ik dat vrouwt;Ó zich daadwerkelijk met de poli
tiek moeten bemoeien/bezigho):fêlen. Uit eigen ervaring weet ik dat 
aan de beslissing, al of niet ,é participeren. een zeer moeilijk af
wegingsproces vooraf ga . Het resultaat bij mij is dat ik mij kan
didaat stel voor de ka r. 

20. 

I. PROP, Marcellinus Maria Antonius 
2. Stein. 13-02-1952 
3. 5364 PDGrave 7 
4. Spechtenweg I. 08860- 1778 ( () 
5. H.B.S., doctoraal Nederlands Recht 
6. Organisatie-adviseur (met name t.b.v. de Rijksoverheid) 
7. a. Lid afdelingsbestuur Nijmegen 1976-1977; 

secr./coördinator soc.-econ.-tïn.-werkgroepen SWB 1978-1979; 
fractiemedewerker Tweede Kamer 1977-'79 

7. b. Lid Regiobestuur Noord-Brabant (politiek coördinator) 
lid Steunfractie Provinciale Staten; 
lid Geschillencommissie D'66; 
lid diverse werkgroepen SWB. 

8. 
9. Ja 

10. Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) 
IJ. Financiën en bestuurlijke organisatie. 
12. Na Je tweede wereldoorlog zijn wij in vrij korte tijd in staat ge

weest. met behulp van de zich ontwikkelende industriestaat, een 
sociale verzorgingsstaat te creëren. die zijn weerga niet kent. Het 
handhaven en kwalitatief verbeteren van deze verzorgingsstaat 
vergt grote inspanningen met name nu we zijn aangeland in een 
tijd van economische recessie. Daarbij valt op, dat we weliswaar. 
grote aandacht hebben gegeven aan de uitbouw van ons over
heidsapparaat en het sociale verzekeringsstelsel (publieke sector). 
maar daarbij onvoldoende hebben gelet op de middelenverhouding 
in relatie tot de private sector. 
Parallel aan deze ontwikkeling zien we bij een toenemende com
plexiteit en verwevenheid. dat het aantal terreinen waarop de 
overheid tracht te sturen en bij te sturen toeneemt, maar het stu
rend vermogen in zijn geheel afneemt. Zowel de scheefgroei tus
sen publieke en private sector, alsook het toenemend onvermogen 
van de overheid om sturend en richtinggevend voor de samenle
ving op te treden vragen om een fundamentele herbezinning van 
ons beheersingsinstrumentarium. Dit vraagt niet alleen nieuwe tï
nancieringsstelsels. een andere begrotingsaanpak en betere plan
ningsmethoden, maar ook en bovenal een heroverweging van 
overheid staken. 
..Het rooien en snoeien in de verzorgingsstaat" terwille van het 
veiligstellen van onze toekomst betekent niet alleen een creatief 
zoeken naar nieuwe instrumenten. maar vormt bovenal een poli
tiek-culturele uitdaging van de eerste orde. 
Daarbij zullen vooral sociale dimensies en keuzen een belangrijke 
rol vervullen. 
Het leveren van een bijdrage in die ontwikkeling vormt een be
langrijk motief voor mijn kandidatuur. 
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21 

I. LUF-VAN LEEUWEN, Noortje 
2. 17-4-1939 
3. 7521 A V Enschede 
4. Thorbeckelaan 20. 053-35311 
5. Opleiding Child Psychol Education (University of Exeter), 

Amsterdam (onvoltooid) Psychologie Universiteit 
6. Huisvrouw 
7. a. HB-lid 1973-1975 "'"'-~".rn), regio-HB-lid 1976-1978 
7. b. Raadslid 
8. Hogeschoolraad Twente (buitenlid) 
9. Ja 

10. Noord-oost 
11.· Volkshu jongerenproblematiek. culturele minderheden. 

12. dat mijn activiteiten vooral gericht zijn op het 
van procedures. omdat daarmee binnen de democratie 

oPrmll<kf' ijk kan worden gemanipuleerd, en omdat ik denk dat 
· in deze in een D'66-fractie, maar vooral ook binnen 

,.v,n~r-l<>rn<>Jnt functioneel kan zijn, stel ik me kandidaat. 

22 

~ BAKKER, Ernst Carel / OJ 
2. Hellendoorn. 16-4-1946 
3. 1071 RP Amsterdam 
4. Frans van Mierisstraat lil. 020-737349 
5. HBS-A. 2 jaar sociologie 
6. Medewt:rker Tweede Kamerfraktie 
7. a. Afdelingsbestuur Amsterdam; I· 

redaktie Democraat 
7. b. Medewerker Twet:de Ka 

dam 
8. Bestuurslid Amsterdams Ce raai Instituut (Stichting ter bevorde

ring van kun~tzinnige vor!T)i g en amateuristische kunstbeoefening. 
namens de Werksch · / 

9. Ja ( . 
10. Noordholland 
11. Binnenlandse Zake . Verkeer en Waterstaat. CRM. Antillen 
12. Door mijn bt:trok nht:id hij de partij. de jarenlange werkzaamhe-

den bij de ee Kamerfraktie (waarvan de laatste jaren in het 
hizonder t n ti ve van de fraktievoorzitten en de ervaring die 
ik heh opg ·d an als lid van de Amsterdamse gemeenteraad heh ik 
beslote · andidaat te stellen. 
In de Am. damse gemeenteraad houd ik mij vooral hezig met 
Openhar dt:. Algemene Zaken. Verkeer en Vervoer. Sociale 
Zaken unst en Openhare Gezondheidszorg. 
Dou · mijn werk bij dt: Tweede Kamerfraktie en in de gemeente
nr met:n ik te weten wat het lidmaatschap van de Tweede Ka-

er inhoudt en een goed politiek inzicht verkregen te ht:bhen. 
Graag zal ik die ervaring voor 0'66 gehruiken. 
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1. WIJK, Bert van 
2. Leiden. 27 nov. 1939 
3. 6004 KL Weert 
4. Keyserbosch 18. tel. 04950-35048 
5. Sociale wetenschappen 
6. Personeelsadviseur TH-Eindhoven 
7. a. 1967-1970 voorzitter afdeling Weert; 

1972-'74 lid Prov. Staten Limburg; 
1974-'78 lid gemeenteraad Weert; 
1977-'80 Penningmeester regiobestuur Limburg. 

7. b. Lid Werkgroep Europa; 
lid Werkgroep Vrede en Veiligheid; 
lid Steunfraktie Prov. Staten Limburg. 

8. Lid van de Vereniging voor Cultuur en Mi"'-'"'"·"""'UU "De Kring" 
9. Ja 

10. Zuid-Nederland, eventueel Midden-Neder! 
11. Buitenlandse Zaken - ontwikkelingssame - Defensie -

Europese zaken - Binnenlandse Zaken en e industrialisatie 
12. Mijn kandidatuur voor de Tweede Kamer top het ver-

sterken van de invloed van D'66 in het ·"'"""''u'"' beleid in de 
meest brede zin. aangezien de huidige itiek, ontwikke-
lingssamenwerking en Europese •n'""''"""' 
denkbeelden noodzakelijk maken. 
moeten komen vanuit Nederland t de mensenrechten. hetgeen 

tot uitdrukking moet ko-in de Buitenlandse politiek veel . 
men. 
Onderstaand volgt een korte 
Geboren op 27 nov. 1939 te 
woonachtig in Limburg. Geh 

sbeschrijving: 
en vanaf achtste levensjaar 

en vader van twee dochters en 
een zoon. 
Na middelbare schooloplei · 
Heerlen en daar een oplei 
Hierna overgestapt naar 
gangen in Tilburg. 

in dienst getreden bij D.S.M. te 
Meet- en Regeltechniek gevolgd. 

opleiding Personeelswerk bij de Leer
sociologie gaan studeren op de Hoge

student. school in Tilburg 
Mijn feitelijke 
schillende bed 
hij een Psych,:lJo,m,;dl 

heden zijn begonnen bij D.S.M. bij ver
a deze periode in 1965 in dienst gekomen 
nstituut als zelfstandig adviseur en organi

satiekund· 
ontwikkel 
In 1976 in 

op het gebied van organisatie
sbeleid en management-training. 

men bij de Technische Hogeschool te Eind
sadviseur. 

tot 1978 diverse maatschappelijke en be-
, o.a. 

e van advies G.A.B. te Weert. 
niging voor Kleuter- en Basisonderwijs, 

entrum voor Jeugd- en Jongerenwerk voor het 
Weert. 

School van N.K.V. te Best. 
Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (namens 

). 
funkties: 

Lid Prov. Staten van Limburg en tevens Lid van de 
. voor Volksgezondheid en Comm. Ruimte!. ordening. 

Lid Gemeenteraad van Weert en tevens Lid van de 
m. Maatsch. Zorg en de Comm. Verkeer 

1975 een benoeming vanuit de Raad i.v.m. een ad-hoc com
missie voor de Werkgelegenheid. 
Sinds mijn lidmaatschap in 1967 bij 0'66 ben ik eerst een aantal 
jaren afdelingsvoorzitter geweest en vanaf eind 1977 Regiobe
stuurslid Limburg en werkzaam als Penningmeester (nov. 77 tot 
maart 80). Deelname aan verschillende verkiezingscampagnes. 
het laatst als kandidaat voor het Europese Parlement. Als zoda
nig hen ik tevens lid van de Werkgroep Europa. en Vrede en 
Vei I igheid. 

DEMOCRAAT EXTRA UITGAVE JANUARI ~~~~ 13~ , , 
I 



24 
I. EISMA, Doeke 
2. Den Haag. 30-12-1939 
3. 2597 EN Den Haag 
4. Ruychrocklaan 36. 
5. Doe. examen sociologie 
6. medewerker Harmonisatieraad W 
7. a. Lid Eerste Kamer 1970-1971 

lid Provinciale Staten Gelderl 
lid Europees Parlement 197 

7. b. Lid Geschillencommissie 
8. Voorzitter bestuur Ned. . v. Maatschappelijk Werk Onder-

zoek 
9. Ja 

JO. Gelderland. Utrecht 
IJ. Binnenlandse Zaken. Welzijn. Ruimtelijke Ordening, Europese 

Zaken. / 
12. Negen jaar (inter)gemeentelijke ervaring in Apeldoorn, gecombi

neerd met 6 jaar Eerste Kamer, gevolgd door ruim 3 jaar werk
zaam bij ee\l'regerings-adviesorgaan. kan een basis zijn voor een 
Tweede ,Îmerlidmaatschap. 
Ik ben trokken bij de landelijke werkgroepen Staatsrecht. Bin-
nenia llse Zaken. Europese Zaken, Welzijnsbeleid. 

25 
I. WOERDEN, Hendrikus Anthonius Cornelis van 
2. Den Haag. !i juni 1950 
3. 2403 HB Alphen aan den Rijn 
4. Paddestoelweg 66. tel. 01720-45066 
5. HBS-A: Bedrijfseconomie. belastingrecht en Algemene Organisatie 

bij het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA): 
Organisatiekunde 

6. Organisatie-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(voorheen werkzaam bij de Algemene Rekenkamer). 

7. a. Lid van de Werkgroep Volksgezondheid (SWB) en van de 
Werkgroep Sport en Recreatie (SWB) 

7. b. Lid Adviesraad: Voorzitter Afdeling Alphen aan den Rijn en 
Omstreken: Begeleider kadercursus (PSVI): Lid Werkgroep 
Staatsrecht en Binnenlandse Zaken (SWB) 

8. Lid Instituut voor Natuurbeschermingseducatie: Lid Humanistisch 
Verbond 

9. Ja 
10. Het westen des lands en gebieden met grote werkloosheid 
11. Financiën; Economische Zaken; Sociale Zaken: Volksgezondheid 

en Milieuhygiëne: Binnenlandse Zaken. 
12. Wil D'66 niet aan groeistuipen ten onder gaan dan zal zij zich de 

komende kabinetsperiode op een breed terrein moeten wam·ma
ken. Als de kwaliteit en inzet van de nieuwe kamerfractie even 
goed zal zijn als die van de huidige kamerfractie. dan twijfel ik er 
geen moment aan dat dit zal lukken. 
Echter vroegtijdig moet ingezien worden wat de kiezers van D'66 
als volwassen partij mogen verwachten. 
Gezien de economische verwachtingen voor de tachtiger jaren zal 

D'66 een actieve inbreng moeten hebben op financieel. econo
misch en - het hiermee samenhangend - sociaal gebied. 
Juist met deze problematiek heb ik mij veel bezig gehouden. Mijn 
functie enige jaren geleden bij de Algemene Rekenkamer is voor 
mij een goede leerschool geweest. Bij eventuele verkiezing wil ik 
mij d- n ook graag volledig inzetten voor het lotstandkomen van 
een v'" ·antwoord sociaal-economisch beleid. 
Voorts wil ik mij belasten met de beleidsvelden van de Ministeries 
van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
Mijn ervaring als organisatie-adviseur bij deze departementen stelt 
mij in staat om hun beleidsprodukten kritisch te beoordelen. Ik 
denk dat hiermee mijn belangrijkste bijdrage aan de fractie ge
schetst is. 
Echter als volksvertegenwoordiger heb je niet alleen taken op het 
.. Binnenhof'. 
Veel waarde hecht ik aan het onderhouden van de relaties met af
delingen. (sub-)regio's, werkgroepen. etc. Het leggen van contac
ten met (potentiële) kiezers vind ik van essentieel belang. 
Tenslotte Democraten. ikzelf ben er stellig van overtuigd dat het 
soort werk mij bijzonder goed ligt. Ik kan u echter niet garanderen 
dat ik een uitstekend kamerlid zal zijn. Wel, dat ik er mijn uiterste 
best voor zal doen. 

26 
I. STEHOUWER, Eleonore Paula 
2. Soerabaja (Indonesië). 5-7-1950 
3. 2514 CM 's-Gravenhage 
4. Denneweg 148. tel. 070-651329 
5. Gymn. a; kand. Ned. recht: doet. internationaal recht 
6. Beleidsmedewerkster internationale en beleidsvraagstukken van de 

directie vreemdelingenzaken. Ministerie van Justitie 
7. a. Geen 
7. b. Lid van de werkgroep mensenrechten 
8. Bestuurslid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 

(Ned. sectie van de International Commission of Jurists): lid 
Emancipatie-commissie Ministerie van Justitie 

9. Ja 
10. Zuid-Holland. Brabant en Limburg 
11. Justitie. Buitenlands Beleid. Ontwikkelingssamenwerking, Eman

cipatie-zaken 
12. Mijn kandidatuur voor hel lidmaatschap van de Tweede Kamer • 

komt voort uit vertrouwen in de democratie en uit de overtuiging 
dat de Tweede Kamer daarbij een centrale rol moet spelen. De 
Tweede Kamer beschouw ik als belangrijkste tussenschakel tussen 
Regering en maatschappij. De taak van een kamerlid zie ik dan 
ook vooral als het opvangen van signalen vanuit de Nederlandse 
~amenleving en het aandragen van oplossingen voor vraagstukken. 
waarmee wij geconfronteerd worden. Ik ben bereid mij actief hier
voor in te zetten. uiteraard binnen de maatschappijvisie van D'66. 
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I. VEER, Pieter Klaas ter 
2. Zuidhorn. 22 december 1944 
3. 6866 NR Renkum 
4. Renkumse heide 8. 08373-2091 (bgg 4476) 
5. Landbouwhogeschool Wageningen 
6. Melkveehouder 
7. 
7. 
8. 

'1. 

a.-
b. Secretaris-coördinator van de Werkgroep Landbouw 
Mede-oprichter en eerste voorzitter van de Ver. v. Noordameri
kaanse Lwartbonten (aktiegroep). Vice-voorLilter Ned. Ver. Tech
niek in de Landbouw. Lid Werkgroep naar een Beter Zuivelbeleid 
Ja 

!o: Noorden des lands 
I I. Landbouw. Emancipatie (Ruimtelijke Ordening. Milieu) 
12 ... Ik ben er trots op boer te zijn." Hiermee wil ik aangeven. zowel 

mijn beroep. mijn maatschappelijke positie. als mijn politieke mo
tivatie. Boer zijn is een prachtig vak. dat ik van ganser harte 
beoefen. Boer zijn betekent ook het vervullen van een eervolle 
taak in de maatschappij. Immers bet combineren van grond en 
grondstollen om te komen tot voor de mens waardevolle produk
ten. is nog altijd iets dat met ons aller leven te maken heeft. Voor 
wat betreft mijn politieke motivatie is er het drieluik: boer worden. 
boer zijn en boer blijven. Een probleem compleks en vol dilem
ma's. 
Helaas. het beeld van de trotse boer heeft zijn keerzijde. Het be
tekent ook. het maken van lange dagen. lage rendementen en be
dreigde arbeidsplaatsen. Voor de beroepsgroep als geheel kunnen 
de eeuwige overschotten als een gesel worden aangemerkt. N ieu
wer is de frictie die tussen milieu en landbouw manifest wordt. 
Het is mijn rotsvaste overtuiging. dat het mogelijk is om ook voor 
de landbouw-politiek tot een redelijk alternatief te komen. Het is 
om deze reden dat ik mij kandidaat stel voor het Kamerlidmaat
schap. 
Wie uitgebreider over mijn gedachten omtrent landbouw en haar 
plaats in de samenleving geïnformeerd wil worden. mag ik verwij
zen naar mijn column in het blad De Boerderij. 
Het overleven van onze aardbol en wij met haar. zal bepalend zijn 
voor mijn politieke denken en handelen. Maatschappelijke problc-

• 

men zijn vooral een kwestie van machtsverdeling. Machtsver
schillen tussen werelddelen. landen. groepen in de samenleving en 
individuen. Deel te nemen aan het parlementaire werk om deze 
machtsverschillen te verkleinen en te komen tot een grotere de-
mocratisering. aanvaard ik als een uitdaging. 

28 
I. SCHliiJER, Salomon (Sql) 
2. Den Haag. 21 sept. I . 
3. 7552 PD Hengelo 
4. Drieneresweg . 074-4260 I g 
5. HBS-b. die plichtig reserveofficier. 4 jaar Pol. Soc. Faculteit A. 

Gem. U ersiteit Amsterdam. 
6. Stagecoördinator en literatuuronderzoeker afd. maatschappijwe-

tenschappen TH Twente. THT commissies: Bibliotheek (vz.). stu
dievoorlichting en ontwikkelingssamenwerking. 

7 a. Ondertekenaar .. Appel" (1966). lid Hoofdbestuur. Werkgroepen 
Onderwijs en Buitenland (Midden-Oosten) 

7. b. Fractievoorzitter Prov. Staten Overijssel 1970-"74 en 1978-he
den. reservekandidaat Tweede Kamer ( 12de op huidige kies
lijst) 

8. Bestuurslid Natuur en Milieu Federatie Overijssel Bestuurslid .. De 
Mars". Overijssels maandblad. 

9. Ja / 
10. Oosten en evt. Noorden van het land. 1 
11. Technologie en innovatie. landbouw. natuur en milieub~chenning. 

vcrkeer en waterstaat. R.O .. regionaal economische pófitiek. lage
re overheden. ontwikkelingssamenwerking. 

12. De feiten waarop de landspolitiek zal moeten rea' ren. laten zich 
uiterst somber aanzien. Ik ga ze hier niet opnoe en. want u wordt 
er nog wel tot vervelens toe mee geconfronte d. Het lijkt mij 
vermetel. dat u aan mij of een ander de bev jding uit de klem Lou 
kunnen delegeren; de klem waar Nederla volgens de troonrede 
blijkbaar in zit verstrikt. 
Het beleidsprogramma voor de kome e jaren staat nog niet vast; 
strikt genomen kan ik niet weten W< ik bij verkiezing in de Twee
de Kamer zal moeten verdedigen. I ken ik de D'66-mentaliteit 
vanaf het begin. Het zal natuurlï- een redelijk alternatief moeten 
L.ijn en ik behoor u nu aan te t en. dat üw redelijkheid u gebiedt 
mij hoog op de kandidatenlij.· te noteren. 
Het beleidsprogramma als · ceptenboekje voor alle kwalen .... 
die illusie heb ik niet. He programma kan slechts een momentop-
name zijn van het denk binnen onze gelederen. Democratisch 
bestuur vereist voortg' ande discussie- hopelijk door velen in en 
buiten de partij gedr· gen - waarna er keuzes zullen moeten wor
den gemaakt naar ·gen eer en geweten van de kamerleden. Er zal 
ook moeten word n gereageerd op nieuwe feiten. D"66 staat er in 
mijn ogen voor. at relevante feiten worden onderkend en niet 
ontkend op gr d van enig ideologisch inzicht. 
Onder punt I. hierboven heb ik een aantal beleidsonderdelen ge
noemd, wa· op ik een inbreng meen te kunnen leveren op grond 
van mijn ·varing, opgedaan tijdens mijn werk als ook door mijn 
provinci· dl politiek functioneren. Persoonlijk zou ik het plezierig 
vinden ijn politieke deeltaak te kunnen verruilen voor een volle
dige agtaak. waarbij het wel mijn bedoeling is in Twente te blij
ven onen. 
N', r gelang grootte en samenstelling van de nieuwe fractie zal er 
een aandachtsverdeling moeten plaatsvinden, waarbinnen ik mij bij 
voorbaat bereid verklaar naar beste kunnen mee te draaien. 
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I. SW AEN, Johannes Wilhelmus 
2. Maastricht, 2-9- '47 
3. 5702 HW Helmond 
4. Nieuweveld S6. 04920-46532 
5. LTS-diploma. TTO-diploma. Leerling-. Gezel- en Vakbekwaam

heidsdiploma Stichting Landelijke Vakopleiding Schildersbedrijf; 
Diploma Woningtextielgoederen Detex; Diploma Bedrijfsmanage
ment van Instituut voor Sociale Wetenschappen; V. W .0.-diploma; 
Kandidaats Geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht; Medio 1981 
Doctoraal Geschiedenis Rijsuniv. Utrecht. 

6. Historicus etc. 
7. a. 
7. b. Vice-voorzitter D'66 Helmond; 

voorzitter schaduwfraktie; 
coördinator D'66-activiteiten in Helmond. 

8. 
9. Ja 

10. Noord-Brabant en Limburg 
11. Sociale Zaken. Buitenlandse Zaken. Onderwijs. 
12. Mijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamer zie ik als een na

tuurlijk gevolg van de door mij verrichte werkzaamheden en ge
noten opleidingen. 
Naar mijn idee dient een Tweede Kamerlid multidisciplinair ge-
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vormd te zijn om zodoende via eigen ervaringen en studie er toe te 
kunnen bijdragen. dat de inwoners van Nederland zich meer met 
de politiek als zodanig gaan bezighouden. Vooral in de komende 
jaren zal het meer dan nodig zijn, gezien de sociaal-economische 
situatie, de inwoners van Nederland te betrekken in het politieke 
handelen en daarbij te laten zien dat juist D'66·hierin een grote rol 
kan spelen. 
Zaak voor de komende zittingsperiode van de Tweede Kamer is 
dat de opkomst van D'66 als vierde grote partij in ons land niet 
eenmalig is maar definitief verandering brengt in het politieke 
stromingsveld in Nederland. Natuurlijk met in acht neming van het 
feit dat in een land als Nederland het altijd nodig zal zijn in de 
dagelijkse politieke praktijk, samen te werken met andere politieke 
partijen, om onze eigen politieke wensen en verlangens te kunnen 
verwezenlijken. 
De komende zittingsperiode van de Tweede Kamer zal voor de 
toekomst van D'66 van eminent belang zijn. Persoonlijk ben ik be- 31 
reid me daarvoor helemaal in te zetten. 
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I. BAAS, Franciscos Jozef Cornelis Maria ( 
2. Utrecht. 31 maart 1951 
3. 20 I I PB Haarlem 
4. Nassaulaan 69, tlf. 023-317090 
5. Sociaal-Economisch Recht 
6. Jurist- organisatie-adviseur 
7. a. Voorzitter afdeling IJ mond: lid Adv 

tie Dagelijks Bestuur van het HB 
: secretaris organisa-

b. Lid Provinciale Statenfractie N olland 
8. I.v.m. 7.b. geen 
9. Ja 
10. Noord-Holland 
11. Sociale en economische zaken . 
12. De laatste jaren heb ik het 

gemaakt. Dat geldt zowel 
voor het politiek inhoudel 
In diezelfde tijd heb ik 
lijkheden en onmogelij 
Deze twee ontwikkel" 
stelling en de politie 

n van D'66 intensief mee
het bestuurlijk organisatorische als 

binnen D'66. 
functies bij Hoogovens de moge

voor het bedrijfsleven leren kennen. 
ebben mijn ideeën over de D'66-op
beïnvloed. 

In mijn visie- en ik ht ook de D'66-visie - bevindt Nederland 
zich op dit moment · 
logisch gevolg van 

een langdurig herstructureringsproces. Een 
te lang vasthouden aan een .,het kan niet 

daarbij passende levensstijl. Nu de .,ontwik-op" filosotïe en 
kelde" wereld erug moet nemen. blijken in het verleden ge

maar weinig flexibel en veranderingsgezind te 
in fragmentarisering van allerlei deelbelan

politieke partijen maken zich hier ook schuldig 

vestigde 
zijn. Men 
gen. De me 

elen. 

lg gehad dat de politieke partijen niet langer bo
de verschillende belangengroepen zijn gaan staan. 

dat het vasthouden aan eigen en groepsbelang 
itieke partijen zich moeten richten op een toe
ctsvisie die perspectief biedt voor iedereen. 

een voorhoedefunctie moeten - blijven - vervul-

is het van belang dat gevestigde structuren zich aanpassen 
erde situaties. De afgelopen jaren is dat getracht via 
nadruk op democratisering. Teveel is toen voorbijge

het feit dat mensen die in die opengebroken structuren 
werken, niet allemaal even geëmancipeerd zijn. Mijn visie 

ook dat een verandering van de samenleving die perspectief 
op langere termijn - mogelijk maakt, alleen gerealiseerd kan 

als democratisering en emancipatie zich gelijkelijk ontwik

Democratisering van structuren is onmogelijk zonder emancipatie 
van mensen. Andersom geldt dat evenzeer. Om deze visie waar te 
maken is een sterk progressief gerichte politiek een noodzaak. 

l. MEERBURG, Arend Johannes { 
2. Katwijk, 27 mei 1939 
3. 2582 TJ Den Haag 
4. Ant. Duyckstraat 165, 070-544645 
5. Natuurkundig ir. 
6. Hoofd bureau Ontwapening & Internationale Vredesvraagstukken. 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
7. a. Regio bestuur Utrecht: 

HB. waarvan 2 jaar DB: 
Rapportagecommissie; Campagnecommissie Den Haag 

8. 
9. Ja 

10. Zuid-Holland, en/ of Gelderland 
IJ. Buitenlandse Zaken, Energie, Milieu, Technologie, Defensie. 
12. D'66 mag dan formeel geen ideologie hebben, als er één ding altijd 

centraal heeft gestaan, is het de ontplooiing van het menselijk in
dividu. Mensenrechten in de breedste zin: democratisering, be
scherming van de persoonlijke levenssfeer. menswaardige arbeid. 
emancipatie, de positie van minderheden etc. 
Daarbij realiseerde men zich dat Nederland maar een klein stukje 
van de wereld is: internationale gerichtheid tegenover de ontwik
kelingslanden, tegenover Europa. Beseffend dat er grenzen aan de 
groei zijn die ons dwingen verstandig om te gaan met grondstoffen 
en milieu. Met ingrijpende consequenties voor de maatschappij die 
de technologische ontwikkelingen al niet kan bijhouden en die 
daardoor gebukt gaat onder een soort permanente crisis. Dit alles 
onder een steeds dreigender nucleair zwaard van Damocles. 
Om richting te geven aan het broodnodige vooruitziende beleid 
moeten grondige analyses worden gemaakt van de problemen, 
analyses die steeds complexer worden door de samenhang van zo 
veel factoren. 
Bijv. het energie probleem: technische en economische mogelijk
heden van besparingen en alternatieven, van een nieuwe ruimtelij
ke ordening, internationale toegankelijkheid van olie, aanvaard
baarheid van kernenergie, klimaaisverstoring door fossiele brand
stoffen etc. 
Voor een integraal beleid moet de D'66 fraktie bestaan uit een 
team van mensen met brede kennis en ervaring. Bij zo'n team zou 
ik willen, en ook kunnen, behoren. f 
Na afgestudeerd te zijn in de reactorfysica heb ik een jaar doorg 
bracht in Antarctica als meteoroloog. Na enkele jaren oceanogra 1e 
(verspreiding zeeverontreinigingen) werk ik nu tien jaar bij Bui
tenlandse Zaken in de ontwapeningssector, waarvan (tot eind 
1979) vier jaar in Genève. Afgezien van vele ontwapeningsverga
deringen - inclusief die over de niet-verspreiding van kernwapens 
-nam ik aan conferenties deel over mensenrechten, vreedzaam 
gebruik ,·an de ruimte, satellietomroep etc. Een integratie van 
techniek en politiek. Daarbij vele jaren actief in D'66 (voor mijn 
vertrek naar Genève), inclusief Utrechts regiosecretaris, HB, DB 
en Keerpuntonderhandelingen. 
Vandaar. 
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1. LUSSEL, Antonius Wilhelmus van 
2. Gemert, 6juli 1941 
3. 2964 BK Groot-Ammers 
4. Graatland 64, tlf. Oli!43-1610 
5. Gymnasium-A. 3 jr Landbouwhogeschool 

Rechtenstudie. Voortgezette Opleiding voor 
Funktionarissen in het Welzijnswerk 

6. Direkteur Stichting Hulp aan Buitenlandse 
mond" 

7. a. Programmakommissie Provinciale Staten,<erkl,.(':zntgen 
Holland 

. ~7 .. b. Lid Provinciale Staten Zuid-Holland; 
Werkgroep Kulturele Minderheden 

8. Bestuur Ned. Centrum Buitenlanders 
Koördinatiekommissie I nierkerkelijke WPrl'.-arr•Pn 
Buitenlandse Arbeiders Rotterdam; 
Bestuur Tolkencentrum Zuid-Holland 

9. Ja 
10. Zuid-Holland en Noord-Brabant 
IJ. Minderheden. Landbouw. CRM, 0 ikkelingssamenwerking 
12. Wanneer D'66 na de verkiezingen een sterk uitgebreide fraktie 

in de Tweede Kamer verschijnt, ·. belangrijk dat daarvan een 
groot aantal mensen met erv de politiek deel uitmaakt. 
Niet elk denken is politiek en ook het goed kunnen sa-
menwerken in een fraktie i ets wat iedereen vanzelf is aan-
geboren. In de fraktie zal ke deskundigheid op diverse be-
leidsterreinen aanwezig ·n, waardoor in en buiten de 
Kamer 'nel op de ontwi kan worden ingesprongen en het 
kontakt met de rko•rr"enfm van D'66 soepeler verloopt. Vanuit 
mijn ervaring in mijn hu werkkring denk ik hieraan m.b.t. de 
steeds groter wordende men rond de kulturele minderheden 
een bijdrage te kunnen ; door mijn jaren aan de Land-
bouwhogeschool en funktie als adjunktsekretaris van 
de Koninklijke voor Diergeneeskunde 
heb ik nog altijd ling voor het landbouwbeleid. 
Een kamerlid dient niet zo zeer een specialist op een be-
perkt deelterrein te . als wel een generalist met een ruime be-
langstelling, die · snel in de meest verschillende zaken kan in-

A werken. 
..,. Als lid van 

den met ku 
ciale Staten heb ik mij met succes bezig gehou
minderheden, inspraak door de streekkommis

ziekenhuisplanning, enz. 
innen de Kamer is het belangrijk, dat men aan de 
via de publiciteitsmedia goed bekendheid weet te 

heb ik een behoorlijke ervaring opgedaan, zoals on
de aktie tegen de grootschalige plannen van Minis
en Melchior mbt. de paardenfokkerij is gebleken. 
n getogen Brabander heeft deze provincie mijn bij-

zondere elling. hoewel nu mijn betrokkenheid bij Zuid-
het grootst is. T.a.v. het lijsttrekkerschap vind ik dat ie
dictaat hiertoe geschikt en bereid moet zijn. Hoewel pro
en dus bereid tot het accepteren van bepaalde risico's, sta 

ijzend tegenover die van kernenergie en uitbreiding van 
kernwapens. omdat zowel ons welzijn als dat van de komende ge
neraties mij zeer ter harte gaat. 
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1. SCHOTEL, Leendert / f 
2. Dordrecht, 20 dec. '47 
3. 8531 CX Lemmer (Fr) 
4. Barkentijn 10, 05146-3857 
5. Ambachtschool '64 MAVO (staatsexamen), 

HAVO (staatsexamen). MO-a Wiskunde 
6. Leraar wiskunde 
7. a. HB-Iid 
7. b. Provinciale Staten Friesland 
i!. Bestuurslid Stichting Besluithuis (stervensbegeleiding ongeneeslijk 

zieken) 
9. Ja 

10. Friesland 
IJ. Waterschappen. waterstaat, milieu. r.o., alcohol + drugs. verkeer, 

recreatie. 
12. Mijn wieg stond in een arbeidersbuurt in Dordrecht. Na de am

bachtschool (elektro) ging ik in '64 op 16-jarige leeftijd in opleiding 
voor beroepsmilitair. In '73 huwde ik en sloot daarmee een perio
de af. 
Uit verveling volgde ik een schriftelijke cursus MAVO en daarna 
HAVO en sloot ze beide af met een staatsexamen. 
De militaire dienst biedt haar beroepspersoneel te weinig ont
plooiingsmogelijkheden en daarom begon ik een gerichte onder
wijsstudie aan de Fryske Academy (MO-a wiskunde). Met de akte 
MO-a wiskunde verliet ik de militaire dienst om het onderwijs in 
te gaan. Het onderwijs is leuk, maar beperkt je ook in je ont
plooiing, gezien de beperkte vakrichting. waarin je les geeft. Poli
tiek leek me een aardige hobby en D'66 kwam daarvoor het meest 
in aanmerking, omdat D'66 de individuele ontplooiing van de da
ken schreeuwde. 
In '76 werd ik lid van D'66 en kwam in het HB en later in de Sta
ten van Friesland. 
Nu wil ik van m'n hobby mijn beroep maken. 
Als ik door u uitverkoren word, zal ik me met al mijn capaciteiten 
inzetten op die beleidsterreinen waar ik nodig ben. Mijn voorkeur 
gaat hierbij uit naar de beleidsterreinen welke ik op het formulier 
heb ingevuld. 
Het belang van politiek werk voor de maatschappij is iets waar ik 
me steeds bewuster van word. 
Zeker geldt dat voor ontwikkelingshulp. De kreet ,.The more you 
know, the more you are responsible" wint bij mij steeds meer be
tekenis. 
Ik heb maar één (onbezoldigde) nevenfunctie, n.l. bestuurslid van 
de stichting .. Besluithuis Noorden des Lands". Deze functie wil ik 
tot het eind van de bestuursperiode (half '82) voortzetten. De 
stichting Besluithuis (niet te verwarren met de euthanasie bewe
ging uit Vinkega) stelt zich ten doel ongeneeslijk zieken in hun 
sterven te begeleiden. 
Deze taak wil ik afmaken. 
De keuze is aan u. 
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1. BRANDHOF, Peter Alexander van den 
2. Ede, 25 maart 1948 
3. 1985GB Driehuis-Veisen 
4. Hofdijklaan 61, 02550-15493 
5. Gymnasium A. doctoraal Ned. recht (soc. ec. richt' g) 
6. Bedrijfsjurist 
7. a. Lid Adviesraad (1979-1980); 

voorzitter afdeling Velsen ( 1978-1980) 
lid Werkgroep Voorhaven 

7. b. Lid Adviesraad, lid werkgroep Energie, 
voorzitter afd. Velsen, lid steunfrakti eisen 

8. 
9. Ja 

10. Noordholland 
11. I. Energie 

2. Verkeer en Vervoer 
3. Sociaal-economisch 

12. Sinds vier jaar ben ik aktiefli van D'66: in de afdeling Velsen. 
een provinciale werkgroep, landelijke SWB-werkgroep Energie 
en de Adviesraad. 
Hierdoor is mijn betrokke 

1
heid bij de politiek vergroot. Zelfs zo

danig, dat ik nu al mijn ·Jd wil gaan besteden aan het veranderen 
van de samenleving in e door D'66 gewenste richting. 
Door mijn ervaring in et bedrijfsleven (eerst als personeelsfunk
tionaris. daarna als edrijfsjurist) heb ik een aantal dingen geleerd, 
die een TK-Iid, du t me. van pas komen. zoals: uit vrij ingewik
kelde problemen e hoofdlijn pakken, alternatieven zoeken en 
formuleren, met ·pecialisten van andere disciplines samenwerken 
en een afgespr en standpunt verdedigen. Op grond hiervan en 
van mijn erva mgen opgedaan bij mijn aktiviteiten in de partij 
meen ik, dat 1k het Kamerlidmaalschap aankan. 
Tenslotte: r zijn weinig onderwerpen. waar ik echt veel vanaf 
weet. ma· ·vrij veel terreinen, waarvan ik wel iets weet. Ik be
schouw at niet als een nadeel, misschien integendeel. Wij vinden 
imm~r.· niet. dat onze samenleving door super-specialisten/techno
crate bestuurd moet worden; wèl door mensen met een gezond 
vers nd (bereid en in staat om naar specialisten te luisteren). een 
gro e maatschappelijke betrokkenheid en vooral: Democraten. 
Vandaar. 
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I. MAN, Antonius Franciscos de 
2. Rotterdam. 18-12-1927 
3. 4703 BE Roosendaal (N.Br.) 
4. P. van Akenstraat 114, 01650-43647 
5. Doctoraal Frans. Beëdigd Tolkvertaler en (bijna doctoraal) psy

chologie 
6. Docent en politicus 
7. a. Voorzitter D'66 Roosendaal e.o.; 

kandidaat nr. 6 op de Europese lijst 
7. b. Lid gemeenteraad; 

lid regiobestuur Noord-Brabant; 

lid Werkgroep Europa; 
lid Werkgroep Geloof en Politiek 

8. Bestuurslid vakgroep Soc. Psychologie Univ. Utrecht 
9. Ja 

10. West-Brabant 
11. Conflict-beheersing in Binnenlands en Buitenlands beleid. 
12. Rellen in Amsterdam en oorlogsdreiging in het buitenland. Twee 

redenen om uiterst ongerust te zijn. Daarom is tegengaan van 
contlict-escalatie bittere noodzaak. Contlicten zijn nuttig en nodig. 
Contlicten die uit de land gelopen zijn. zijn gevaarlijk. 
Dat contlicten escaleren komt niet doordat erGoeienen Kwaaien 
zijn. zoals zo vaak nog wordt gedacht. De fout is, dat er niet tij
dig. of niet vakkundig, of niet belangeloos wordt ingegrepen. 
D'66 moet een aandeel leveren in hel bezweren van gevaarlijke 
contlicten. 
Wie daaraan mee wil werken moet zich verdiept hebben in het 
menselijk gedrag. Ook dient hij er veel, zeer veel tijd in te steken. 
En tenslotte dient hij belangeloos in het conflict te staan . 
.. Binnenlandse en Buitenlandse Zaken staan eigenlijk niet los van 
elkaar", zoals Laurens Jan Brinkhorst in onze bekende folder 
schreef. Rellen in binnenland en contlicten met het buitenland 
moet D'66 in hun samenhang bezien. 
Bij de Europese Verkiezingen hebben meer dan 2000 partijgenoten 
op mij een voorkeurstem uitgebracht. Hieraan ontleen ik het ver
moeden, dat zij er vertrouwen in hebben dat ik dat werk zo goed 
zou doen als ik kan. Bij alle Roosendaalse D'66-ers ben ik bekend. 
Mocht iemand om inlichtingen vragen: zij hebben bij voorbaat 
mijn toestemming ook mijn tekortkomingen te vermelden. 
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I. KARSDORP, Pieter 
2. Naarden. 31 mei 1945 
3. 2012 MP Haarlem 
4. Van Hogendorpstraat 43, 023-317024 
5. HBS-A; doctoraal economie 
6. Beleidsmedewerker Directoraat-Generaal voor de Buitenlandse 

Economische Betrekkingen, 
Ministerie van Econ. Zaken; 

7. a. Lid Hoofdbestuur; Programmacommissie; 
Rapportagecommissie; Bestuur SWB; 
Bestuur afdeling Zuid-Kennemerland 

7. b. Voorzitter afdeling Haarlem-Bloemendaal 
8. Thans geen 
9. Ja 

10. Holland-Noord 
11. Handelspolitiek, Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken 
12. D'66 lijkt er in te slagen een herkenbare en stabiele factor in de 

Nederlandse politiek te worden. Dit succes kan mijnsinziens wor
den bestendigd door ons duidelijk te blijven profileren als een on
afhankelijk denkende, progressieve democratische partij die zich 
baseert op liberale uitgangspunten als individuele vrijheid. verant
woordelijkheid en verdraagzaamheid en deze paart aan een maat
schappij-kritische instelling. een consequent streven naar maat
schappelijke hervormingen en een voorkeur voor pragmatische 
oplossingen. 
De beleidsterreinen waarmee ik mij bij voorkeur zou willen bezig
houden zijn: Handelspolitiek. Ontwikkelingssamenwerking en 
Economische Zaken. Door mijn vooropkiding (studie economie. 
algemeen-economische richting met accent op internationale eco
nomische betrekkingen, ontwikkelingseconomie en macro-econo
mie) en achtereenvolgende werkkringen (wetenschappelijk mede
werker aan de Vrije Universiteit- vakgroep Internationale Eco
nomische Betrekkingen- en thans beleidsmedewerker bij het Mi
nisterie van Economische Zaken) voel ik mij het meest thuis op 
genoemde beleidsterreinen. E.e.a. betekent overigens niet dat ik 
niet bereid zou zijn mij bezig te houden met andere beleidsterrei
nen zoals bijv. Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij. 
Mijn kandidatuur vloeit voort uit de volgende overwegingen: 
- het spreekt mij aan om met een groep gelijkgezinde mensen mee 

te werken aan een versterking van de .. vierde stroming" in de 
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Nederlandse politiek; 
die mij na aan het hart ligt; 

- ik meen dat ik op een aantal terreinen een waardevolle inbreng 
zou kunnen hebben; 

- doordat ik beroepshalve en als actief lid regelmatig in de keuken 
van de beleidsvoorbereiding en besluitvorming heb kunnen kij
ken, is mijn interesse gegroeid om daar zelf ook eens wat di
recter hij hetrokken te zijn. 
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1. KERNKAMP, Herman Hendrik Willem 
h" Utrecht. 2 september 1940 

'(, 3. 3583 EG Utrecht 
4. Pr. Hendriklaan 77. 030- 51 69 25 
5. Gymnasium B. Rechten. Kand. Geschiedenis 
6. D'66-fraktievoorzitter Utrecht-stad (ca. 30 uur) 

leraar 
funktie als 

7. a. Fraktie D'66-Utrecht, afdelingsbestuur 
7. b. Fraktie D'66-gemeente Utrecht en sedert 

delijke werkgroep RO- Volkshuisvesting 
ekwart jaar lid lan-

8. 
9. Ja 

10. Regio Utrecht 
11. Bij voorkeur Stadsvernieuwing, 

Verkeer/Vervoer. 
milieu-beleid, RO, 

12. Sedert 1967 ben ik aktief lid van speciaal in Utrecht en om-
streken. In D'66 heeft mij altijd ~o.in.otrnl<ken het accent op verre-
gaande democratisering van de nleving. Individuen en groe-
pen burgers horen. afgezien n stemrecht, direkt invloed te 
kunnen uitoefenen op de die hen aangaan (de participatie-
democratie). Een daartoe is wel, dat er sprake is van 
een gelijke startpositie en kan weer alleen door extra inspan-
ning voor emancipatie en 
D'66 is een ecologische 
samenhang tussen men 
In dat verband vind ik 
duidelijker moet uits 

en. 
, dat wil zeggen de wisselwerking en 

dier) en hun omgeving staat centraal. 
D'66 zich voor de komende periode 
vóór een beleid van verdere versobe

ring uii behoud van 
A herschikking van 
.. noodzakelijk en 

"natuurlijk" evenwicht. Zo'n beleid van 
aarser wordende middelen is absoluut 

en dus liPmr><T~tl"·J•" 
verspilli 
Mocht ik 

IC. 

TK gekozen worden, dan zou ik binnen de fraktie 
ige aktiviteiten op het gebied van de stadsvernieu-
, in de landelijke werkgroep) willen voortzetten en 

vind ik het voor een volksvertegenwoordiger 
. dat hij of zij een goed kontakt onderhoudt met de 

dwz. de aktieve leden en belangstellenden in de eigen 

voor alle duidelijkheid mijn standpunt over de komende 
rei?Bf,rn·teniiH11<> en de samenwerking met andere partijen. D'66 zal 

·verantwoordelijkheid moeten dragen. als het even kan; 
voortgezette oppositierol is minder gelukkig. 

Mijn voorkeur gaat uit naar een progressieve, maar stabiele rege
ring samen met en naast (niet vóór) de PvdA. Een regeringscom
binatie met CDA en VVD is ongewenst en opportunistisch, zeker 
gezien het (gebrek aan) beleid van het kabinet-Van Agt. 
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I. BOS, Bob Roland Aaro van den 
2. Den Haag, 19 december 1947 (~·7 
3. 2511 EB 's-Gravenhage 
4. Korte Poten 9a. (070)-648214 
5. Gymnasium, Doctoraal Politieke wetenschappen 
6. Politicoloog, wetensch. medewerker Ned. Genootschap voor In

tern. Zaken. docent nationale en internationale politiek 
7. a. opsteller gem. verkiezingsprogram; opsteller rapport Europese 

verkiezingen/D'66 program; spreker Europese campagne. plv. 
lid Adviesraad, begeleider kadercursussen, lid PSVI bestuur en 
SWB bestuur 

8. 

b. oprichter/coörd.w.g. Parlement en Democratie; 
(actief) lid w.g. Europa. w.g. Defensie en w.g. Afrika; inleider 
PSVI cursussen; voorz. HB w.g. partijprogramma's 

9. Ja 
10. In overleg met collega's vast te stellen 
11. Buiten!. Zaken, Ontwikkelingssamenwerking. Defensie en Econo

mie. 
12. Wie zichzelf aanprijst als kandidaat Kamerlid loopt het risico 

voortaan als opschepper te boek te staan. Wie dit nalaat, maar 
zich wèl op de kandidatenlijst laat zetten, kan het verwijt van val
se bescheidenheid of politieke naïviteit ten deel vallen. 
Hoe dit ook zij, van iemand die zich voor D'66 als lid van de 
Tweede Kamer beschikbaar stelt. mag verwacht worden dat hij/zij 
zich ten volle realiseert aan welke hoge eisen voldaan moet wor
den. Zo is een langdurige actieve betrokkenheid bij D'66 een 
noodzakelijke voorwaarde. Maar er is meer. Een D'66 volksverte
genwoordiger moet bovenal een nooit aflatende aandacht hebben 
voor achtergestelden. de mensen die niet tot (aan) hun recht kun
nen komen. Tegelijkertijd mag men geen gevangene zijn van be
paalde belangengroeperingen die rechtvaardige, of "moedige" lan
ge termijnoplossingen dwarsbomen. Daarnaast moet hij/zij als geen 
ander. over kritische vermogens beschikken, gepaard aan een bij 
uitstek constructieve instelling: is het wel goed zoals het gaat? 
Kan het ook anders? en zo ja, hoe dan? Deskundigheid en een uit
gesproken politiek inzicht moeten hand in hand gaan. Dat wil zeg
gen niet alleen goed weten wàt men wil. maar ook hoe en op welk 
moment dat het best bereikt kan worden. Tenslotte acht ik het van 
de grootste betekenis dat een Kamerlid het Binnenhofs jargon 
voor zich houdt en zich in heldere, gewone taal uitdrukt. Dat ik 
mij kandidaat stel voor de Tweede Kamer heeft twee hoofdrede
nen; ten eerste dat er van verschillende kanten uit de partij bij mij 
op is aangedrongen en ten tweede. dat ik mij tot het uiterste wil 
inspannen om bovenstaande geen loze woorden te laten zijn. 
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I. RESOORT, AART PAUL 
2. Zeist 11 dec. 1947 1 
3. 6211 KS Maastricht 
4. Verwerhoek I. tel. 043-18726 
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5. Doktoraalexamen politikologie Univ. v. A'dam 
6. Sekretaris Universiteitsraad Rijksuniversiteit Limburg 
7. a. Sekretaris sub-regio Zuid-Limburg 
7. b. Lid Provinciale Staten Limburg 
8. Geen 
9. Ja 

10. Limburg 
11. Ekonomische Zaken, Binnenlandse Zaken 
12. Voor mijn kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heb ik een 

drietal motieven: 
I. Op basis van mijn kennis en ervaring op het gebied van de be

leidsonderdelen ekonomische zaken en binnenlandse zaken c.q. 
organisatie openbaar bestuur meen ik in de nieuwe Kamerfrak
tie op deze gebieden een bijdrage te kunnen leveren. 

2. Uit hoofde van mijn huidige lidmaatschap van de Provinciale 
Staten van Limburg (als éénmansfraktie) beschik ik over poli
tieke ervaring in een vertegenwoordigend lichaam. 

3. De toekomstige Kamerfraktie dient naar mijn mening wat be
treft de woonplaats van de leden evenredig over het gehele land 
te zijn gespreid. Voorts dient de problematiek van de sociaal
ekonomisch zwakke regio's via mensen die het gebied kennen 
in de Kamer duidelijk aan de orde te komen, zonder daarbij 
overigens in benauwd ,.regionalisme" te vervallen. 
Mijn woonplaats Maastricht, en mijn kennis van de Zuid-Lim
burgse problematiek vormen daarom mijn derde motief voor 
deze kandidaatstelling. 

Tenslotte meen ik te voldoen aan de vereisten voor een D'66-Ka
merlid. zoals die in de door Jan Terlouw en Henk Zeevalking op
gestelde profielschets staan aangegeven. 
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I. VEENSTRA, Eduard Jacob 
2. Eindhoven, 6-5-1941 
3. 8212 AS Lelystad 
4. Oostrandpark 84, tel. 03200-26251 
5. MULO-A met wisk./Kweekschool + hoofdakte/L.O. Duits/ 

M.O.-A Nederlands/ 21/2 jaar studie M.O.-B Nederlands 
6. Leraar/sekretaris Innovatie Commissie Middenschool 

1 

7. a. Schrijver onderwijsparagraaf gemeenteraadsprog. D'66, mee
denken over de overige paragrafen/lid steunfraktie 

7. b. Adviseren van de gemeenteraadsfraktie D'66 en Wethouders 
D'66/lnleidingen verzorgen en diskussiestukken schrijven voor 
de plaatselijke afdeling D'66/Adviseren van het Kamerlid Chel 
Merlens 

8. Voorzitter Zwem- en Poloclub .. De Hontrib" te Lelystad 
9. Ja 

10. Regio IJsselmeerpolders 
11. Onderwijszaken/welzijn/emancipatie/jongerenbeleid 
12. Aangesproken door het Democratisch Appèl in 1966, ben ik in 

1967 lid van D'66 geworden en dit tot op heden gebleven. Als be
ginnend leraar op de Prins Alexander Mavo in Vlissingen ben ik 
niet politiek-aktief geweest, temeer daar ik betrokken was bij 
maatschappelijke activiteiten: voorzitter van de N.H. diaconie 
(bejaardenzorg- maatschappelijk werk - gezinsverzorging) en het 
kerkelijk jeugdwerk. 
In 1971 werd ik benoemd als leraar aan de Scholengemeenschap 
Lelystad (LTO-LNHO-MA VO-HA VO-Atheneum). Aangewezen 
als conrector in 1972: en in mei 1973 gevraagd het rectoraat van 
deze groeiende scholengemeenschap waar te nemen. Het aanvaar
den van deze functie had als consequentie, dat ik mijn studie MO
B-Nederlands aan de V. U. niet afgemaakt heb. In de Lelystadse 
periode ben ik voor het eerst politiek actief geworden in de perio
de dat D'66 landelijk in een dal was beland. Het werven van le
den, schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeente
raad. zitting nemen in politieke forums. plaatsing op de D'66-lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn hiervan voorbeelden. 
Mijn ambitie om mij aan te melden als kandidaat voor de Tweede 
Kamer vindt zijn oorsprong in mijn huidige werkkring. Als secre
taris van een onafhankelijke advieskommissie van de Minister van 

Onderwijs en Wetenschappen (sinds april 1977) heb ik grote inte
resse gekregen voor landelijk beleid in het algemeen en dat voor 
onderwijs in het bijzonder. Regelmatige contacten met Chel Mer
lens hebben die ambitie alleen nog maar vergroot, vanwege het 
verkregen inzicht in de aard van werkzaamheden. die verricht 
worden door een kamerlid. 
Tot slot acht ik het van belang dat een belangrijke politieke groe
pering als D'66 zoveel mogelijk vanuit het gehele land haar volks
vertegenwoordigers moet recruteren. Een groeigebied als de IJs
selmeerpolders heeft mijns inziens recht op een vertegenwoordi
gers van D'66 in de Tweede Kamer. 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

ONZE OPDRACHT 
Voor die goede verkiezingsresultaten 
dienen wij ons allen in te zetten, de 
nieuwe en versterkte fraktie straks 
zal zich bovenal hebben in te zetten 
voor het slagen van de formatie. Het 
rebruari-congres zal straks twee be
.angrijke middelen daartoe aanrei
ken, aan ons allen het verkiezings
program en aan de fraktie de strate
gie-resolutie. Het program en de re
~lutie zijn door het hoofdbestuur in 
december van het vorig jaar in ont
werp openbaar gemaakt en de ge
:lachtenwisselingen daarover kunnen 
in de partij starten. 

Het ontwerp-program is omvangrijk. Het 
is dan ook het resultaat van denk- en 
handwerk van velen met name de werk
groepen en de programmacommissie. Het 
hoofdbestuur is hen die veel tijd en moeite 
aan het totstandkomen van het ontwerp
verkiezingsprogram gegeven hebben 
daarvoor bijzonder erkentelijk. 
Moge het congres van zijn recht tot wijzi
ging van het ontwerp met wijsheid en met 

Tweede 

door H. J, Zeevalking 

mate gebruikmaken. 
De ontwerp-strategieresolutie is een ge
zamenlijk werkstuk van huidige kamer
frakties en hoofdbestuur. Het is in de eer
ste plaats duidelijk bedoeld als signaal naar 
de kiezer dat D'66 regeringsverantwoor
delijkheid ook in benarde tijden niet 
schuwt. 
Vervolgens wil het ontwerp aangeven dat 
wij een sterke voorkeur hebben voor een 

Congresdemocraat Dordrecht 
Congre itu ken liJD te \inden m het har n d z d mo na 

Eerste 
Conliresdemocraat Amersfoort 

'ongresstukken LiJn te inden in bet hart van d -a democra. 
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kabinet dat op een brede basis stoelt zowel 
in de kamer als in de samenleving. 
Tenslotte geeft de ontwerp-resolutie aan 
dat wij een voortz~tting van de huidige re
geringscoalitie ver:;terkt met D'66 afwij
zen. 
Ik meen dat deze drie zaken aan duidelijk
heid ten overstaan van de kiezer en de 
andere partijen in ons land weinig te wen
sen overlaat. Dat is dan in ieder geval de 
eerste belofte die we als democratische en 
open partij inlossen. 
Uit de aard van de zaak is ook dit ontwerp 
vatbaar voor eventuele amendering door 
het congres. Een zodanige amendering zou 
in de hand gewerkt kunnen worden door de 
houding van anderen, maar ik hoop vurig 
dat het zover niet zal behoeven te komen. 

Nederland heeft behoefte aan een stabiele, 
vooruitstrevende regeringsploeg. D'66 dient 
daartoe bet vooruitzicht te openen. Het is 
onze opdracht voor het nieuwe jaar. • 

UitoOdillinll 
tot biJwoning van de l9ste 
Algemene Ledenoverpdering 
op zaterdag 7 jaDQal'l 1981 
in schou.wbura Kimstmin in 
Dordnebt. 

IN DIT 
NUMMER 
Henri Goverde te gast 3 

Partijgangers ten plattelan-
de. 6 

Congresagenda Dordrecht 
en congresstukken 9 

Congresagenda Amersfoort 
en congresstukken 19 

-----------~----,' r!l 



LAATSTE OPROEP 

RADIO KANDIDAATSTELLING VOOR 
&TV~ HET LIDMAATSCHAPVAN DE 

EERSTE KAMER DER STATEN 
GENERAAL 

VACATURES 
IN HET 
DAGELIJKS 
BESTUUR 
Op het verkiezingscangres in februa
ri treden reglementair de volgende 
twee leden af: 
Hein van Oorschot, vice-voorzitter 
politiek 
Pim Pietersz, tweede penningmees
ter 
Hein van Oorschot is reglementair 
niet meer verkiesbaar. Pim Pietersz 
stelt zich voor een tweede termijn 
niet meer herkiesbaar. 
Nadere informatie over de taken van 
bovengenoemde DB-leden kan wor
den ingewonnen bij het landelijk se
cretariaat, of worden ingewonnen bij 
de huidige functionarissen. 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijk sekreta
riaat wordt toegezonden. 
De kandidaatstelling sluit op donder
dag 15 januari 1981 om 17.00 uur. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie. • 

In verband met de wijziging van de 
Grondwet zal naar verwachting ook 
de Eerste Kamer der Staten Generaal 
worden ontbonden en zullen nagenoeg 
gelijk met de Tweede Kamer ook ver
kiezingen plaatsvinden voor de Eerste 
Kamer der Staten Generaal in mei 
1981. Hieraan nemen de leden van de 
Provinciale Staten in alle provincies 
deel omdat de gehele Eerste Kamer 
opnieuw moet worden gekozen. 
Hiertoe dient ook een nieuwe kandi
datenlijst voor D'66 te worden sa
mengesteld. Volgens het Huishoude
lijk Reglement dient het Hoofdbe
stuur de kandidaatstelling te openen. 
Op grond hiervan worden met ingang 
van 1 oktober 1980 D'66-leden, die 
aan de in de Kieswet, de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement van 
D'66 genoemde eisen voldoen, in de 
gelegenheid gesteld zich kandidaat te 
stellen. · 
Kandidaten dienen zich aan te mel
den door het in tweevoud indienen 
van een ondertekend aanmeldings-

formulier. Eén exemplaar dient aan
getekend te worden opgezonden aan 
de landelijke verkiezingscommissie 
van D'66, p.a. Kantoor Notaris L. J. 
J. M. van Meer, Postbus 30, 2670 AA 
Naaldwijk. 
Het andere exemplaar moet gezon
den worden naar het landelijk se
kretariaat van D'66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Formulieren zijn op aanvraag ver
krijgbaar bij het landelijk sekreta
riaat. De landelijke verkiezings
commissie zal de ontvangst van in
gediende aanmeldingsformulieren 
schriftelijk bevestigen. 
De kandidaatstelling sluit op 8 januari 
1981 om 17.00 uur. 
Namens het Hoofdbestuur: 
Johan Hollemans, 
vice-voorzitter organisatie 
Namens de Landelijke Verkiezings
commissie: 
Ernst Jansen, voorzitter • 

KANDIDA.~\ TSTI: 
DAGELIJKS BESTUUR 
Uitbreiding van het dagelijks 
bestuur · 
Op de ALV van 17 januari 1981 in 
Dordrecht zal het Hoofdbestuur een 
wijzigingsvoorstel op het Huishou
delijk Reglement indienen dat het 
mogelijk moet maken het Dagelijks 
Bestuur van de partij uit te breiden 
met een 2e Publiciteitscoördinator. 
Gezien de grote hoeveelheid werk 
die de huidige Publiciteitscoördina
tor (vooral in het licht van de komen
de Tweede Kamerverkiezingen) te 
verwerken krijgt is het belangrijk dat 
reeds op ons Verkiezingscangres in 
Amersfoort tot verkiezing kan wor
den overgegaan van een 
2e Publiciteitscoördinator (m/v) 
Nadere informatie over de taak van 
de publiciteitscoördinator kan wor
den ingewonnen bij het landelijk se
cretariaat of bij Ad van Tiel, (tel. 
02908-3233). 
Kandidaatstelling dient te geschie-

den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. 
De kandidaatstelling sluit op dinsdag 
10 februari 1981 om 17.00 uur. 
Wij verontschuldigen ons bij voor
baat voor deze minder fraaie proce
dure maar vragen daarvoor uw be
grip. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie • 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
sohiedt onder verantwoordelijk: 
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Mieke van Wa
genberg, Marie-Louise Tiesinga, 
Ad van Tiel, Stijn Verbeeck, Jan 
Göeijenbier. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Kitty Warburg. 
(wnd.). 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo, 
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur, het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen, voorzien 
van een* 

De Democraat 
D~ Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
0'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 25,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 3,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt JO maal 
per jaar. 
Democraat nr. 2 verschijnt 
29-1-1981 
Sluitingsdatum copy: 5-1-1981. 

Advertentietarieven 
I/I pagina:'! 600,-
1/2 pagina: f 350,-
1/3 pagina: f 300,-
1/1 pagina: f 240,-
1/6 pagina: f 180,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 17.000 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Be?uidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 

/. 
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Henri Goverde (1946) is wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep pla· 
nologie van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Van 1975 tot en met 1980 voorzitter van de Vereniging .tot Behoud van het 
Usselmeer. 
Thans lid van de RARO-commissie ad-hoc Markerwaard. 

MARKERWAARD: 

PLANOLOGISCHE 
KERNVERGISSING 
De politieke partij, die me de ruimte 
van deze gastkolom geeft, sprak zich 
al op 1-12-1979 te Amersfoort uit te
gen de aanleg van de Markerwaard. 
Daarmee is deze zaak echter niet af
gedaan. 
Want sinds 5 september j.l. is offi
cieel bekend dat de huidige regering 
de laatste Usselmeerpolder willaten 
maken. Het betreft hier een voorlopig 
regeringsstandpunt. 
De bepaling van de toekomst van het 
Usselmeer is een planologische kern
beslissing waarover in de komende 
kabinetsperiode een definitief besluit 
zal moeten worden genomen. Daarom 
zal de Markerwaard-kwestie in de 
aanstaande verkiezingsstrijd en kabi
netsformatie mogelijk een belangrijke 
rol spelen. 
Het verheugt me dan ook hier de ge
legenheid te hebben om enige argu
menten tegen deze inpoldering nog
maals te kunnen verwoorden. 

Het Markermeer moet blijven! Omdat het 
water van dat meer niet gemist kan wor
den. En omdat landaanwinning in het Mar
kermeer een slecht middel is voor het op
lossen . van een aantal belangrijke proble
men op het oude land. 
Het water van het Markermeer is de voor
naamste paai-, kraam- en groeiplaats voor 
de zoetwatervissen en daarom bestaans
voorwaarde voor de visserij, waarin direkt 
en indirekt 1800 mensen hun werk vinden. 
Schoon zoetwater is de beste basis voor 
een gezonde drinkwaterbereiding, voor 
effektieve doorspoeling van polders en 
voor beregening van agrarische gronden in 
de provincies rond het IJsselmeer. 
Het Markermeer is een natuurgebied van 
internationaal belang. Voor overwinteren
de watervogels is het zelfs het belangrijk
ste gebied van West-Europa. Beseft moet 
worden dat het Markermeer een eenheid 
vormt met de erom liggende natuurgebie
den: Waterland, Naardermeer, Oostvaar
dersplassen, Zwarte Water en de Kust
strook Hoorn-Enkhuizen. Natuurlijk is het 
gebied van groot belang voor sportvissers, 
zeilers en schippers van motorboten. Maar 
ook voor de Randstedelijke dagrecreant 
die per auto of per fiets een "rondje Mar
kermeer" maakt, aldus genietend van de 

door Henri Goverde 

TEG~ 

weinige werkelijk open ruimte die er in ons 
land nog is. 
Daarnaast heeft het gebied een intense 
kultuur-historische waarde voor Holland, 
een waarde die ook toeristisch wordt 
geëxploiteerd. 
Het Markermeer is één van de laatste stille 
gebieden van Nederland. Tenslotte is dit 
waterareaal onmisbaar als essentieel on
derdeel van de waterhuishouding van ons 
land. 
Zoals bekend is de drink- en industriewa
tervoorziening steeds meer aangewezen 
op zoet oppervlaktewater. Want het 
grondwater wordt te snel verbruikt en tot 
overmaat van ramp blijkt dit water steeds 
vaker te zijn verontreinigd. Het IJssel
meer, inclusiefhet Markermeer, is één van 
de weinige zoetwatergebieden waar nog 
betrekkelijk schoon zoetwater op natuur
lijke wijze kan worden gevormd. Niette
min wordt ook dit gebied door meerdere 
bronnen verontreinigd zodat genoemde 
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belangen die van goed zoetwater atbanke
lijk zijn nu reeds geschaad worden. 
Wanneer men nu het waterareaal van het 
IJsselmeergebied nog eens gaat verkleinen 
met 41.000 ha dan worden onaanvaardbare 
wissels getrokken op de toekomstige wa
tervoorziening. 
De regering wenst kennelijk deze wissel te 
trekken. Want zij presenteert een nota 
waarvan de titel "de ontwikkeling van het 
Markerwaardgebied'' alle vooroordelen 
van de beleidsvoorbereiders onmiddellijk 
demonstreert. De regering kan maar één 
ontwikkeling bedenken: "dé ... Marker
waard"! De regering toont slechts (en dan 
nog bedroevend matig onderbouwd) hoe 
mooi een polder kan worden. Zij weigert 
echter een grondige studie van het IJssel
meer te maken. Bij het beslissen pro-Mar
kerwaard zal dus niet duidelijk zijn welke 
ontwikkelingsmogelijkheden van het wa
tergebied verloren gaan. De genoemde 
nota is dus uiterst eenzijdig. Men gaat zelfs 
niet te ver wanneer men dit stuk een pro
paganda-nota noemt. Immers (een deel 
van de centrale) overheid, die dit eenzijdi
ge stuk presenteert, is zelf direkt partij bij 
de realisatie van de inpoldering. 
In elk geval is zo een eerlijke afweging 
onmogelijk. Insprekers, RARO, politieke 
partijen en parlement mogen dit niet tole
reren. De regering moet spoedig opdracht 
krijgen haar achterstallige huiswerk in te 
halen, opdat alsnog een reële keuze wordt 
voorgelegd. 
De regering geeft evenmin aan welke ern
stige problemen op het oude land alleen 
met of het best met een Markerwaard kun
nen worden opgelost. Toch moeten de 
voorstanders van inpoldering langs deze 
weg de noodzaak van inpoldering aanto
nen. Zij hebben de bewijslast. 
De noodzaak van landaanwinning kan 
echter niet worden bewezen door Jouter 
enige bestemmingsmogelijkheden in een 
nieuwe polder te schetsen. Zeker niet 
wanneer die bestemmingssuggesties wor
den gedaan los van financiële garanties 
voor het realiseren van de polder, los van 
een behoorlijke kosten-baten-analyse en 
los van prioriteitstelling inzake het ver
vullen van bepaalde bestemmingsclaims. 
Het op deze manier uitdelen van stukjes 
polder aan vele belangengroepen is een 
uiterst doorzichtige methode om oppositie 
tegen het plan in te dammen. 
De bestemmingen uit de nota zijn óf niet 
serieus (luchthaven, militair oefenterrein) 
óf oneerlijk (werkgelegenheid, landbouw) 
óf overbodig (n<;ttuurbouw) óf voor de ge
legenheid opgevoerd (woningbouw). 
Werkgelegenheid is een zinnig argument, 
wanneer het produkt van het werk nuttig 
is. Het nut van de polder wordt echter niet 
aangetoond. Overigens biedt het gebied nu 
werk aan onder andere de vissers. De 
werkgelegenheid van de betrokken ambte
naren, vooral stedebouwers (in Almere en 
tot voor kort Lelystad), hoeft niet verloren 
te gaan. Want hun deskundigheid is ook bij 
het opkrikken van de kwaliteit van de ste
den op het oude land zeer gewenst. 
Door het huidige ruimtegebruik moet de 
landbouw bijna 200.000 ha cultuurgrond 
inleveren vóórdat de Markerwaard er kan 
zijn. Vierhonderd boeren kunnen in die 
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polder "gecompenseerd" worden. Dat 
terwijl het landbouwstructuurbeleid erop 
is gericht nog 60.000 agrarische werkers te 
doen afvloeien. De vraag naar compensa
tiegrond ontstaat vooral door overloopbe
leid, wegenbouw en ruilverkaveling. Deze 
aktiviteiten liggen onder een spervuur van 
kritiek. Een ander ruimtelijk beleid zou 
dus veel eisen om compensatie kunnen 
vermijden. Tenslotte memoreer ik hoe be
langrijk het waterareaal van het IJ ssel
meergebied voor de boeren is (zie hierbo
ven). Vanzelfsprekend is er geen behoefte 
om een internationaal belangrijk natuurge
bied tegen hoge kosten te veranderen in 
een veel kleiner andersoortig natuurge
bied. 
Als de Markerwaard de woningnood moet 
oplossen blijven we in elk geval nog eens 
15 à 20 jaar met deze volksvijand zitten. 
Dat is onaanvaardbaar. Er moet nu tegen 
deze vijand gevochten worden en niet pas 
vanaf 1997. 
Solidariteit met hen die lijden onder wo
ningnood eist: nu bouwen daar waar nood 
is (dus vooral in de bestaande grote ste
den); in hoge dichtheden; voor hen die in 
nood zijn (vooral lager betaalde 1- en 2-
persoonshuishoudens). Onderzoek toont 
aan dat dit op langere termijn ook de goed
koopste oplossing is omdat dan de be
staande infrastructuur ten volle wordt be
nut. 
De woningnood moet in de jaren '80 wor
den opgelost. Dan is het probleem urgent. 
Wie na 1997 nog met groeikernen in een 
Markerwaard komt, komt zéér veel te laat 
en zijn (ook nog dure) oplossing is dus niet 
gewenst. 

Bovenstaande tegenargumenten, hoe com
pact ook geformuleerd, geven, hoop ik, vol
doende aan dat een Markerwaard geen op
lossing is voor wel degelijk bestaande 
problemen. De Markerwaard aanprijzen 
blijkt gelijk aan adverteren voor een fop
speen. 
Het zou ook wel een wonder zijn als een 
éénmalige toevoeging van 410 km2 (1% aan 
de bestaande voorraad) grond soelaas zou 
kunnen bieden voor het elk jaar weer extra 
gebruiken van 130 km2 open ruimte. 
In die omstandigheden betekent een Mar
kerwaard slechts het geven van een broek 
met ruimere taille aan hun die moeten af
slanken. Tegen zo'n slok-op gedrag valt 
eenvoudig niet op te polderen. 
Wij menen dat Nederland en zijn bewoners 
meer gediend zijn met een ruimtelijk orde
ningsbeleid waarin minder kwistig met het 
bestaande grondareaal wordt omgespron
gen. Een dergelijk beleid zou men kunnen 
voeren onder het motto: ruimte voor het 
water door orde op het land. • 

UIT DE FRAI<TI ES 

VROUW EN ARBEID 
·door Suzanne Bischoff en 
Pieter Hufen 

Van het pakket bezuinigingen heeft 
één onderdeel voor meer brieven ge
zorgd dan alle andere onderdelen te
samen. De door de Regering voorge
nomen stopzetting van de teruggaaf 
van de AOW-premie van de gehuwde 
werkende vrouw heeft de gemoederen 
in beweging gebracht. 
De Regering rechtvaardigt deze 
maatregel door naar de situatie bij de 
invoering van de AOW te verwijzen. 
Wanneer toen een werknemer bv. 1% 
AOW-premie moest gaan betalen is 
daarvoor in het netto-loon 1% com
pensatie gegeven. De teruggave van 
de premie zou dan onterecht zijn. 
"Als men een hond wil slaan, kan 
men licht een stok vinden", luidt een 
oud spreekwoord. Het lijkt op deze 
situatie van toepassing. De tevoren 
bepaalde bedoeling was op de "dub
bele" inkomens te bezuinigen. De 
AOW-premie is ervoor gebruikt. Een 
rechtvaardiging was snel gevonden. 

Deze maatregel heeft bezwaren, de twee 
belangrijkste worden hieronder opge
somd. Voor de gehuwde werkende vrouw 
die altijd de AOW-premie heeft gekregen 
komt de maatregel totaal onverwacht. Het 
loon is een eigen leven gaan leiden. Bij haar 
beslissing en de inbreng bij CAO-onder
handelingen heeft zij zich zeker niet gerea
liseerd dat op het netto loon meer dan bij 
andere groepen gekort zou gaan worden. 
Een verlaging van de inkomsten van de 
gehuwde werkende vrouw kan in een aan
tal gevallen tot gevolg hebben dat de in-
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komsten van de vrouw wegvallen tegen de 
onkosten voor kinderopvang en huishou
delijk werk. Dit terwijl aan haar recht op 
een individuele behandeling in de sociale 
verzekering nog niet tegemoet is gekomen. 
Genoeg hierover, de fractie zal zich in ie
der geval verzetten en heeft zich voorlopig 
gesteund gezien door de aanname van de 
motie-Terlouw. De SER heeft zich inmid
dels in dezelfde zin uitgesproken. Vrouw 
en Arbeid zal centraal moeten staan in het 
emancipatieproces van de vrouw. Wan
neer de vrouw éénmaal een met de man 
vergelijkbare positie in de beroepsbevol
king heeft verworven zal de emancipatie 
op andere terreinen noodzakelijk sneller 
verlopen. 
Om de voorwaarden waaronder deze posi
tie verworven kan worden te creëren zul
len er politieke keuzes gemaakt moeten 
worden. 
Het beleidsprogramma emancipatie voor 
man en vrouw dat in Hoogeveen als eerste 
hoofdstuk definitief is vastgesteld biedt 
een goed uitgangspunt. De andere politie
ke partijen mogen hier een voorbeeld aan 
nemen. De meest belangrijke onderdelen 
van dit hoofdstuk zijn de individualisering 
in belastingen en sociale verzekeringen, de 
verdeling van de gelden ter bestrijding van 
de werkloosheid en de bevordering van 
deeltijdarbeid. Over deze onderwerpen 
iets meer. 
De individualisering van de sociale verze
kering zal in Nederland voor december '84 
in de wet moeten zijn vastgelegd. Neder
land heeft zich hiertoe verplicht door de 
derde richtlijn van de EEG mede te on
dertekenen. Het gevolg hiervan zal zijn dat 
alle vormen van kostwinnaarscriteria uit 
de sociale wetgeving wordt gehaald. De 
gehuwde werkende vrouw zal nu onafhan
kelijk van haar man de gelijke rechten en 
plichten krijgen. Het verschil met onge
huwden zal eveneens verdwijnen. 
In de fiscale sfeer zal individualisering ook 
doorgevoerd worden. De inkomsten van 
de vrouw zullen ook hier onafhankelijk van 
de echtgenoot behandeld moeten worden. 
Deze individualisering heeft bij sommigen 
de vrees doen ontstaan, zo bleek ook in 
Hoogeveen, dat het de inkomenspolitiek 
doorkruist. Dit is een reëel gevaar. Ik vind 
echter niet dat dan maar het principe van 
de individualisering moet worden losgela
ten. Er zijn fiscale mogelijkheden om een 
inkomensbeleid te voeren voor dubbele 
inkomens, maar dan individueel. Geen in
komensbeleid door de vrouw weer te laten 
boeten dus! 
Op het congres is een amendement aange
nomen waarin wordt vastgesteld dat 50% 
van de gelden ter bestrijding van de werk
loosheid wordt besteed aan werkloze 
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vrouwen. In 1979 was de doelstelling 33% 
van de arbeidsmarktgelden uit te trekken 
voor vrouwen. De officiële cijfers die ten 
grondslag liggen aan de berekening van dit 
percentage werken ongunstig voor vrou
wen. Zo wordt er alleen rekening gehou
den met de geregistreerde werkloosheid en 
degenen die meer dan 25 uur willen wer
ken. Wanneer we er vanuit gaan dat er 
meer vrouwen 3 dagen of minder willen 
werken dan mannen dan lijkt 50% een goe
de richtlijn. Om deze 50% ook werkelijk te 
realiseren zal het wel noodzakelijk zijn de 
maatregelen voor de her-, bij-, en omscho
ling beter toegankelijk voor vrouwen te 
maken. Bij de centra voor vakopleiding 
(volwassenen) zou dat kunnen gebeuren 
door richtlijnen te creëren voor sectoren 
waar vrouwen werk kunnen vinden. Er 
zou een richting automatisering kunnen 
komen om de werkloosheid die dreigt in de 
tekstverwerking a.g.v. de invoering van de 
chips enigszins de baas te kunnen. Bij de 
behandeling van het onderdeel emancipa
tie bij de begroting '80 heb ik daar toen een 
voorstel gedaan. Daarnaast moet gestreefd 
worden vrouwen te werven om zich tot bv. 
timmervrouw om te scholen. 
Als laatste onderdeel de deeltijdarbeid. In 
het beleidsprogramma wordt een uitspraak 
gedaan waarin deeltijdarbeid t.a.v. pro
motiekansen, arbeidsvoorwaarden en 
rechtspositie gelijkgesteld aan volletijdar
beid zal moeten worden. Een verwezenlij
king van deze doelstelling zal de positie 
van de deeltijdbanen uit de sfeer van de 
2e-rangsbanen moeten halen. Voor vele 
vrouwen die vaak op deeltijdbanen zijn 
aangewezen zou dit een belangrijke stap 
betekenen. Al is op dit beleidsterrein een 
minder grote rol voor de overheid wegge
legd. Zij kan zelf alleen de. randvoorwaar
den stellen en zelf als grootste werkgever 
van Nederland, het voorbeeld geven. 
Met deze onderdelen zijn elementen aan
gereikt om de vrouw een betere positie 
binnen de beroepsbevolking te verschaf
fen. Om te gaan werken is de drempel ver
laagd omdat er meer en betere deeltijdba
nen zijn. Als zij werkt heeft zij in fiscale en 
sociale wetgeving een met de man verge
lijkbare positie. Mocht zij werkloos wor
den dan zijn er meer middelen om haar 
weer aan de slag te krijgen. 
Met deze korte termijn doeleinden als uit
gangspunt worden lange termijn doelein
den zoals een kortere individuele werk
week en een arbeidsloos dichterbij ge
bracht. Tot zover het beleidsprogram dat 
volgens mij, nogmaals, een goed uitgangs
punt vormt om de positie van de vrouw in 
de beroepsbevolking te verstevigen. 
Met alleen een beleidsprogramma zijn we 
er niet. Er zal gestreefd moeten worden om 
steeds nieuwe emancipatie-bedreigende 
ontwikkelingen de kop in te drukken. Op 
het ogenblik, zo bleek al uit de inleiding, 
zijn de komende bezuinigingen een gevaar. 
Bovendien dreigt de vrouw uit traditioneel 
aan haar toegeschreven sectoren te wor
den verdreven. De invoering van de chips 
zal vele vrouwen uit de administratieve 
sector stoten en de eerste tekenen wijzen 
erop dat de roldoorbreking van mannen in 
vrouwenberoepen sneller verloopt dan 
omgekeerd. Dus veel meer verplegers 
maar nog niet zo veel timmervrouwen. De 
mannen lijken in deze sectoren sneller lei-
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dinggevende posities te verwerven. Voor 
de emancipatie van de vrouw bedreigende 
ontwikkelingen. 
Met het beleidsprogramma is dan ook ze
ker niet het laatste woord over de emanci
patie van de vrouw geschreven en gespro
ken. Een reden temeer om iedere "vrouw
gevoelige" D'66-er aan te sporen om zich 

voor de emancipatie van de vrouw in te 
zetten. Wanneer zij dat zelf wil, moet de 
mogelijkheid er zijn uit de keuken weg te 
blijven of daar nog weg te komen. 
En dat zal nog moeite genoeg kosten! • 

RSV·ORDER AAN TAIWAN 
door: Ernst Bakker 

Toen Laurens Jan Brinkhorst vernam 
dat het RSV -concern onderhandelingen 
voerde met autoriteiten van Taiwan 
over de mogelijke levering van o.a. 
componenten van door kernenergie te 
voeden electriciteitscentrales, alsmede 
van onderzeeboten voor de Taiwanese 
marine, stelde hij daarover schriftelijke 
vragen aan de minister-president, de 
minister van Buitenlandse Zaken en de 
minister van Economische Zaken. 
Brinkhorst stelde in deze vragen dat 
deze levering niet alleen beoordeeld 
moet worden vanuit het oogpunt van de 
werkgelegenheid voor het Nederlandse 
bedrijfsleven, maar eveneens vanuit het 
oogpunt van een samenhangend bui
tenlands beleid. 

Daarnaast plaatste Brinkhorst vraagtekens 
bij de gevolgen die levering van onderzee
boten voor de wapenbeheersing en ont
spanning tussen Oost en West zou kunnen 
hebben. Het bezoek dat premier Van Agt 
onlangs aan de V. R. China bracht is in deze 
kwestie eveneens van belang. Van Agt had 
in zijn gevolg een aantal vertegenwoordi
gers van het Nederlandse bedrijfsleven, 
die in dit gigantische land contacten heb
ben gelegd. Contacten waaruit mogelijke 
orders voor de Nederlandse industrie kun
nen voortkomen en die belangrijk voor on
ze werkgelegenheid zijn. 
De boze reacties uit Peking op het voor
nemen van de Nederlandse regering de be
nodigde exportvergunning aan RSV te ge
ven illustreren dat eventuele levering van 
de duikboten en het civiele materieel ern
stige gevolgen voor de voorzichtig opge
bouwde verhoudingen tussen China (de 
volksrepubliek) en ons land kunnen heb
ben. 
"Moeten we dan bang zijn voor China?" 
vragen de voorstanders van de duikboten
levering; "we hebben immers geen enkele 
garantie dat de contacten met China tot 
grote orders voor ons bedrijfsleven zullen 
leiden?" D'66 vindt dat niet het belangrijk-

ste argument. Het gaat hier om kwesties 
als wapenbeheersing, non-proliferatie en 
het feit dat wij Taiwan niet eens diploma
tiek erkennen. Velen vergeten of verdoe
zelen het; diplomatieke erkenning is im
mers een essentiële voorwaarde om met 
een land handel te kunnen drijven. 
Sinds de 12e november - Laurens Jan 
Brinkhorst stelde toen zijn vragen - is er 
het nodige veranderd in de meningsvor
ming van de voorstanders van leverantie. 
Goed, één krant is nog steeds vóór, maar 
de PvdA heeft haar mening totaal herzien; 
hetzelfde geldt voor bepaalde sectoren in 
de Nederlandse vakbeweging. 
Op het moment van schrijven van deze 
fractiebijdrage (16.12.80) zijn er6 à 7 CDA
kamerleden tegen leverantie. Het is te ho
pen dat zij dit keer wel voet bij stuk hebben 
gehouden en tegen de motie die Laurens 
Jan Brinkhorst tegen levering indiende 
zullen hebben gestemd. • 



Het is niet de eerste keer dat we de 
partijganger zoeken op het platteland. 
Ik denk aan mijn reis naar Zeeuws 
Vlaanderen om Jopie Boogerd op te 
zoeken. Er waren er meer. En als ze dan 
al eens niet in de stad, of in een wat 
grotere plaats woonden, dan waren ze 
toch door hun functie in de partij of 
door hun werk al weer van dat platte
land losgeraakt of - zoals in het geval 
van Jopie Boogerd- strekte de politieke 
verantwoordelijkheid zich veel verder 
uit dan tot het handjevol mensen in de 
directe omgeving. 

Daarom werd het tijd om eens te gaan zien 
hoe de partij zich op het platteland mani
festeert. We kozen daarvoor Maartens
dijk, gelegen halverwege Utrecht-Hilver
sum, met ongeveer 9000 inwoners, ver
deeldover vier kernen, op een gebied van 
4046 ha. Om aan te geven hoe plat het land 
is: De stad Utrecht heeft 240.000 inwoners 
in één kern op 5391 ha. 
De kern Maartensdijk ligt in het midden en 
heeft behalve het gemeentehuis nog wat 
centrale voorzieningen zoals "De Vier
stee," een gemeenschapshuis dat ze daar 
met een eenvoudig woord "centrale ac
commodatie" noemen. De andere kernen 
zijn Hollandsche Rading, Groenekan en 
Westbroek. Van huis uit is ongeveer twee
derde van de bevolking orthodox protes
tant. Dat weerspiegelt zich nog in de raad, 
hoewel veel forensen geleidelijk wat ande
re kleur brengen in het politieke leven. De 
dertien raadszetels zijn als volgt verdeeld: 
5 CDA waarvan één wethouder 
3 VVD waarvan één wethouder 
2 SGP 
2 PvdA 
1 D'66. 
De gemeente heeft een christelijke burge
meester. 
De afdeling Maartensdijk van D'66 telt 39 

PARTIJGANGERS TEN PLATTELANDE 

DE DEMOCRAAT IN GESPREK MET 

MAARTENSDIJK 
door Stijn Verbeeck 

leden, Loet Jansen is voorzitter, Roei 
Röhner secretaris. Te zijnen huize maken 
we dit portret, waaraan uiteraard ook het 
raadslid Lous de Raad meewerkt. Wie pre
cies aan het woord is is in de tekst niet altijd 
duidelijk, maar dat vinden de drie ook niet 
belangrijk. Ze hadden trouwens liever een 
portret van een andere kleine afdeling ge
zien, dan hadden ze misschien wat kunnen 
vergelijken. Wie weet? 

Een gemeente, vier dorpen 
Lous de Raad zegt dat voor een goed be
grip van de situatie die vier kernen erg 
belangrijk zijn. Ze hebben allemaal hun ei
gen gezicht, hun eigen problemen en een 
gezonde onderlinge rivaliteit. Dat is zó 
belangrijk, dat politieke partijen er voor 
zorgen dat in het plaatselijk bestuur en op 
de kieslijsten de vertegenwoordiging over 
de dorpen gespreid is. D'66-voorzitter Jan
sen woont in Hollandsche Rading, secreta
ris Röhner in Maartensdijk en raadslid De 
Raad in Westbroek. En ze zouden ook 
geen van drieën in een ander dorp willen 
wonen, verklaren ze om strijd. 

Als die kernen zo belangrijk zijn, verbaas ik 
mij wel over het ontbreken van plaatselijke 
belangengroepen in de raad. 
Die belangengroepen zijn er wel, en doen 
ook wel mee aan de raadsverkiezingen, 
maar zonder succes. En misschien is dat 
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wel gelukkig, want ze staan toch altijd voor 
de verdediging van een partieel belang. 
Het aardige is dat ze zich buiten de verkie
zingstijd best met hun wensen bij de poli
tieke partijen melden. En niet alleen daar. 
Als een soort buitenparlementaire opposi
tie dwars door alle partijen heen treden ze 
op tegen het (gebrek aan) beleid van B& W. 
De D'66-fractie heeft van die actiegroepen 
zelfs een beleidspunt gemaakt: aandacht 
voor groepen met afwijkende standpunten. 
Een groep uit Hollandsche Rading is naar 
het Binnenhof geweest om daar- met suc
ces- te ageren tegen een door B&W voor
gesteld woningbouwplan. Jongelui uit 
Westbroek, die zich in een bepaald project 
wat benadeeld voelden, kwamen, toen ze 
door de fractievoorzitter van het CDA wat 
afgescheept waren, bij D'66. Toen er een 
oplossing was gevonden, kwam de vraag 
naar belangstelling voor andere ideeën van 
D'66. En het antwoord: Ja, maar mijn 
schoonvader .... En, zegt Roei Röhner, 
onze partij is nog te jong om er al van dat 
soort schoonvaders op na te houden, en 
hoopt natuurlijk zo jong te blijven. 
Daarmee zitten we meteen in het probleem 
van de traditie. Die is in zo'n kleine ge
meente heel sterk. Je rekent op immigran
ten die daar wat verandering in kunnen 
brengen. Dat lukt ook wel, maar de winst 
van de ene D'66-zetel stond in 1978 tegen
over het verlies van een PvdA-zetel. En zo 
kom je er natuurlijk niet. Je rekent ook op 
de jeugd, maar die blijkt voor een groot 



deel toch weer traditioneel te stem!llen. 
Schoonvader, zie je. 

Soms met zijn allen 
In de raad loopt de scheidslijn van de me
ningen dikwijls tussen CDA en SGP aan de 
ene, en VVD, PvdA, D'66 aan de andere 
kant. De VVD is redelijk progressief, de 
SGP zoals verwacht mag worden oercon
servatief. De laatste zelfs zo erg dat ze 
enkele jaren geleden stemde tegen een 
voorstel om van Maartensdijk een Europe
se gemeente te maken (u weet wel: van het 
blauwe bordje) met als argument "dat wij 
niet voor niets 80 jaar tegen een vreemde 
(Europese) mogendheid hebben gestre
den." Waar het bloed der vaderen de 
grond nog doordrenkt gaat het niet aan de 
Europese gedachte uit te dragen. Dat de-. 
den de overige vier partijen in de raad in 
1979 derhalve zonder de SGP. Samen 
stuurden PvdA, CDA, VVD en D'66 een 
oproep aan alle Maartensdijkers om hun 
stem voor Europa uit te brengen. Een uit
nodiging voor een informatieavond met 
foldermateriaal van alle deelnemende par
tijen werd in een gezamenlijke actie huis 
aan huis bezorgd. Op die informatieavond 
in "De Vierstee" had elke partij zijn eigen 
stand, maar de partijen vormden samen 
een forum. 

Hoe is D'66 in Maartensdijk begonnen? 
daarvoor wordt de geschiedenis van de af
deling tevoorschijn gehaald, geschreven 
bij gelegenheid van het tienjarig bestaan in 
1979. Op 4 november 1969 namen acht de
mocraten het initiatief tot de oprichting 
van een afdeling Maartensdijk. , ,Het me
rendeel der aanwezigen voelt niets voor 
een samengaan met een andere partij," 
staat er in de notulen van die dag. Open
baarheid van bestuur, streven naar open
baar onderwijs en sportaccommodatie wa
ren de programmapunten van het eerste 
uur. Het eerste grote succes werden de· 
raadsverkiezingen in 1970, waar de partij 
twee zetels won. Vomjaar 1971 aandacht 
voor milieubehoud. Op een door D'66 
georganiseerde voorlichtingsavond over 
het milieu zijn alle politieke partijen (be
halve de SGP) aanwezig. Voor de Kamer
verkiezingen na de val van het kabinet 
Biesheuvel in 1972 komt Jan Terlouw (toen 
nog geen fractievoorzitter) naar Maartens
diji(. Veeljongeren en vertegenwoordigers 
van alle partijen zijn aanwezig. Na de ge
meenteraadsverkiezingen, waarbij we on
ze twee zetels verloren, "besloten we ge
zamenlijk in te slapen en betere tijden afte 
wachten." 
In 1976liep ook in Maartensdijk de wekker 
af voor de vierde stroming. Op I 0 oktober 
1977 bestond de afdeling weer uit 13 leden. 
De groei verliep goed, zie de verkiezings
resultaten: 
Kamer, mei 1977 7,7% 
Staten, maart 1978 8,2% 
Raad, mei 1978 11,3% 
Europa, juni 1979 13,2% 
de afdeling was heel actief. Ging plaatselijk 
congressen voorbereiden en stelde zelfs 
moties op, waarvan er één juist die con
gesvoorbereiding als onderwerp had. Zij 
werd door de regio overgenomen, door het 
hoofdbestuur gesteund en leidde - aange
nomen door het congres - mede tot het 
ontstaan van de commissie Zeevalking. 

Maartensdijk wacht met spanning op voor
stellen van die kant. 

Isolement 
Je zit, zegt Loet Jansen, toch redelijk geï
soleerd hier. Je gaat eens naar een re
giovergadering, je leest de Democraat, 
maardanheb je het gehad. Ja, de krant is er 
ook nog, maar die is wat berichten over 
D'66 betreft niet zó betrouwbaar, zoals in 
de afgelopen weken weer eens is gebleken. 
Je kunt natuurlijk als individuele leden 
deelnemen in landelijke werkgroepen, 
maar het is in de partij toch duidelijk een 
minderheid die zo functioneert. De meer
derheid zit aan de basis en wacht de Demo
craat af. Praat dan- in het gunstigste geval 
-in de afdeling over de voorstellen van het 
hoofdbestuur, maar heeft allerminst het 
gevoel een consistente bijdrage aan de be
sluitvorming te kunnen leveren. Moties en 
amendementen van anderen ziet hij pas 
tijdens het congres in het congres boek. Als 
hij zich op de sprekerslijst plaatst kan hij 
over eeri hoofdstuk als zodanig nog iets 
zeggen, maar met de indiener van een 
amendement in discussie gaan is er niet bij. 
Als er werkelijk iets op het spel staat, 
merkt Lous de Raad op, dan komt de partij 
tóch wel en laat massaal horen wat ze er 
van denkt. Ik vond Utrecht een manifesta
tie. 
Maar als je daar zit, zegt Loet Jan sen, en je 
moet misschien wel honderd keer stem
men, heb je dan alles wel overwogen en 
doordacht elke keer? Ik betwijfel het. 

Wat zijn danjullie voorstellen ter verbete
ring van de besluitvorming in de partij? 
In ieder geval een langere voorbereidings
tijd. Meer kans om kennis te nemen van 
elkaars moties en amendementen, onder
linge discussie vooraf, gestructureerd 
maar ook ongestructureerd. Allemaal 
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punten die de commissie Zeevalking straks 
wellicht gaat voorstellen. Met als resul
taat: betere voorbereiding van de congres
sen. Meer leden, ook zij die niet naar een 
congres komen, die beter op de hoogte zijn 
dan nu, van wat er speelt. En die niet alleen 
achteraf in wat verslagen in de Democraat 
moeten lezen waarover en hoe er besloten 
is, zonder overigens nog de overwegingen 
te kennen. 
Maartensdijk denkt dat dit gevoel van iso
lement in veel kleine afdelingen, en mis
schien ook wel in grote leeft. Je kunt het in 
ieder geval niet afdoen met: dan moet je 
maar in een werkgroep gaan zitten. Daar is 
de partij te groot voor geworden. 

Programma voor de basis 
Maar dat staat gelukkig de activiteit aan de 
basis niet in de weg. Die activiteit is in 
kleinere gemeenten duidelijk anders dan in 
grotere. 
Lous de Raad: In de eerst plaats heb je 
directe contacten. Mensen bellen je op: 
Heb je gezien dat die paaltjes daar kapot 
gereden zijn? De publieke tribune zit tij
dens de raadsvergaderingen altijd vol en is 
op de hoogte. 
Maar het apparaat werkt vrij traditioneel. 
De wethouders zijn geen fulltimers. De 
burgemeester is dus de enige die er altijd is 
en hij heeft ook de belangrijkste porte
feuilles. B&W regelen alles, weten alles en 
doen alles. Mensen vragen ook advies aan 
B&W. 
Ook een raadslid gaat daarheen voor zijn 
informatie. Soms worden je dan- omdat je 
raadslid bent - onder belofte van geheim
houding bepaalde dingen verteld. Daar heb 
je natuurlijk niets aan. Daarom is ons stre
ven naar openbaarheid van bestuur ook 
een zwaar punt. Maar je kunt niet als nieu
weling in de raad meteen alles overhoop 
halen. Veranderingen komen geleidelijk. 
De raad opent en sluit met gebed. Iedereen 
gaat dan staan. Alleen om niet te provoce
ren doe ik dat ook. Veel moet voorgekookt 
worden via commissievergaderingen of in 
onderling overleg buiten de raad. Er wordt 
weinig met amendementen gewerkt, ook al 
omdat eenmaal ingenomen standpunten 
door CDA of SGP zelden verlaten worden. 
Vaak moet je maar afwachten wat B&W 
gaan doen. De wethouders zijn niet geko
zen op een programma. Je weet niet wat 
hun beleid is, en er is niets vastgelegd. Je 
weet alleen hoe ze ongeveer denken. Aar
dig en vriendelijk word je ingepakt. De al
gemene teneur is: We werken samen aan 
het heil van de gemeente. Laten we verve
lende dingen vermijden. Ethisch vergade
ren is belangrijker dan het uitpraten van 
conflicten. 

Zelf initiatief nemen 
Nu, na twee jaar raadslidmaatschap, mer
ken we dat bepaalde voorstellen van onze 
kant niet doorkomen. Daarom hebben we 
een tussentijdse balans gemaakt en zullen 
nu meer initiatieven gaan ontplooien en 
zelf met voorstellen komen. Dat wordt 
heel spannend. Om een paar voorbeelden 
te noemen. Er spelen nog een aantal tradi
tionele zaken die we willen doorbreken: 
- sommige commissies vergaderen nog in 
besloten zitting; 
- de raadsagenda wordt vlak vóór de ver
gadering gepubliceerd; 
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- op zondag is er geen sport, De Vierstee 
is dan gesloten. 
Op een aantal andere terreinen willen we 
een duidelijker beleidsvisie van B& W, zo
dat we hen daarop kunnen volgen en 
eventueel aanspreken, zoals bijvoorbeeld: 
- onderwijs 
- publieke werken 
- meeljarenplan woningbouw. 
Er zijn ook al wel een aantal zaken gereali
seerd. De openbaarheid van vergaderingen 
is een duidelijk winstpunt. En nu we dui
delijk geaccepteerd zijn in de raad, kunnen 
we geleidelijk aan méér doen. Verschillen
de leden in de kernen worden nu ook op 
hun D'66-zijn door anderen aangesproken. 
Met de toevoeging: Je geeft het wel door 
h
,, 
e. 

Onze grootste toeverlaat bij de realisering 
van onze plannen is de D'66-steunfractie. 
Nou is dat binnen de partij niets bijzon
ders, want haast al onze fracties hebben 
een steunfractie, soms als restant uit de 
moeilijke dagen, soms ook pas daarna in
gesteld. Maar andere partijen hebben dat 
niet. Te pas en te onpas hoor je Lous de 
Raad dan ook in de raad van Maartensdijk 
zeggen: "De steunfractie van D'66 heeft 
voor mij uitgezocht ... '' en dan zie je de 
rest kijken. De VVD-wethouder zei laatst: 
, ,Ja, bijjullie zijn ze natuurlijk nog allemaal 
heel actief hè?" En Lous, heel veront
waardigd: "Nóg? Wij blijven actief." 

Morgen en overmorgen 
Dat is overigens de grote opgave voor 
morgen: Actief blijven met die paar men
sen die je hebt. 

Roei Röhner: Straks zijn de reglementaire 
vier jaren voor het hele bestuur voorbij en 
wat dan? De nieuwe aanwas is weinig 
geïnteresseerd in een durende verant
woordelijkheid. Er is veel bereidheid voor 
incidentele klussen voor fractie of afde
ling, maar de groep is te klein. 
Het is goed dat je weinig traditionele kie
zers hebt zoals de confessionele partijen, 
maar bewuste kiezers moeten eerst bewust 
gemaakt worden. Je kunt dat alleen maar 
doen door duidelijk te maken watje tot nu 
toe gedaan hebt en watje nog van plan bent 
te doen. Daar is die tussentijdse balans zeer 
geschikt voor. In de linkerkolom staan de 
punten uit ons verkiezingsprogramma 
1978, in de middenkolom staat wat er van is 
gerealiseerd in Maartensdijk tussen 1978 
en 1980 en rechts vind je wat er de komen
de anderhalfjaar nog moet gebeuren. Zo'n 
tussentijdse balans maakt sommigen ver
rassend duidelijk dat wij een echt pro
gramma hebben en daarop ook aanspreek
baar zijn. Dat maakt het ons gemakkelijk te 
wijzen op een gebrek aan geformuleerd 
beleid bij sommige anderen. 
Als we ècht veranderingen willen realise
ren in het politieke gedrag in Maartensdijk 
dan is het nodig dat de zittende meerder
heid verslagen wordt. Het scheelt maar 
één zetel. De moeite waard om er in 1982 
voor te knokken. De wapens daarvoor 
worden nu gemaakt. 
Tot zover de smidse in Maartensdijk. • 

Advertentie 

DICKTOMMEL 

'Ik behoor tot diegenen, die gemerkt heeft, dat a!leen via politieke kanalen 
maatschappelijke veranderingen kunnen worden doorgevoerd, en dan 
alleen nog maar wanneer vakmanschap, maatschappelijke betrokkenheid 
en groot enthousiasme dat niet te snel getemperd wordt door tegenslagen 
en een rovale mate van vasthoudendheid en creativiteit daaraan ten grond
slag liggén. Om die maatschappelijke veranderingen te kunnen realiseren 
moeten we niet schromen nieuwe initiatieven te ontplooien, die hun kracht 
ontlenen aan de moed, het traditionele denken te doorbreken, bij het 
uitzetten van een nieuwe progressieve koers. Daarbij moet de mondigheid 
van ieder mens op alle niveaus benadrukt worden, alsmede het streven naar 
gerechtigheid en menselijke waardigheid. Alleen dan ligt de werkelijke op
bouw van een nieuwe wereld binnen handbereik.' 

CO PATIST EXIT 
Sinds augustus 1980 funktioneerde Co Pa
tist op het secretariaat van de partij als 
stafmedewerker publiciteit en organisatie. 
Tot het moment waarop Jan Goeijenbier 
als fractievoorlichter in dienst trad, deed 
Co een gedeelte van dát werk er nog bij. 
Het was de baan die hij vanaf medio 1978 
vervulde, sinds Ernst Bakker na de raads
verkiezingen van datjaar een gedeelte van 
zijn tijd had te besteden aan de Amster
damse raad. 
Co heeft intussen begrepen dat een funktie 
in de praktischejournalistiek hem beterligt 
dan het werk dat hij voor de partij deed, 
zeker wanneer dat begint te lijken op een 
dubbelfunktie, waarbij secretariaat én 
perspubliciteit beurtelings té hard aan je 
trekken. 
Dat daarbij niet alles verlopen is zoals ie
dereen eigenlijk had gewild, ligt tamelijk 
voor de hand. 
De redactie van Democraat, met wie Co 
twee-en-een-half jaar heeft gewerkt, waar
van de laatste drie nummers als redactie
secretaris, heeft er duidelijk behoefte aan 
Co te danken voor zijn activiteiten. 
Redactie • 
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-~~ REeDELIJK AL TERN~ TIEf 
maar ook een 

NIEUW INITIATIEF 
Deze advertentie kwam tot stand buiten medeweten van de kandidaat en werd betaald door een aantal sympathisanten. 
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~~Tweede Con!b'esdemoeraat Dordrecht 

Presentatie T-weede 
Kamerkandidaten 
Tijdens dit congres zullen de kandidaten voorde Tweede Kamer, 
die uit de eerste ronde bij de eerste 40 zijn geëindigd, aan een 
spervuur van vragen worden onclerworpen; 
De vragen zuUen worden gesteld dool' een aanJal D'66-ers, die 
zelf door de politieke wol geverfd zijn. 
Door de wijze Waal'Op de kandidaten de. vragen zullen beant
woorden, moet bet voor u niet moeilijk zijn op verantwoorde 
wijze uw stembiljet voor de tweede ronde in te vullen. 

Voor de 29ste.Aigemene Ledenvergadering van de politieke partij 
Democraten '66 op 17 januari In de Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. 
10.30 uur 
L Opening door de partijvoorzitter en voorstellen corigresleiding. 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
3. Toelichting op de stemprocedure. 
10.40 uur 
4. Voorstellen wijziging huishoudelijk reglement TCD 1 
JI.10 uur 
5. Presentatie kandidaten tweede kamer. 
11.40. uur 

Dordrecht 

6. Bespreking van de.overgebleven amendementen op bet beleids
programma Vrede en Veîligheîd ECD 2. Congresmededelingen 
12.10 uur 
7. Presentatie kandidaten tweede kamer. 
12.45 uur 
8. Lunch. 
13.45 uur 
9. Bespreking van amendementen betrekking hebbend op het beleids· 
programma tertiair en quartair onderWijs. Moties op het beleidspro
gramma onderwijs. ECD 3 en TCD 2. 
14.45 uur 
I O. Presentatie kandidaten. tweede kamer. 
15.15 uur 
I I. Toespraak fractièvoorzitter Europees Parlement 
16.00 uur · · 
12. Sluiting door de· partijvoorzitter. 

Toelichting op de agenda voor 
de 29e ALV te Dordrecht 
Het congresreglement is reeds ge- king tot wijziging vanhet Huishou
publiceerd in de Eerste Congres- delijk Reglement (punt 4 van de 
Democraat (blz. 11 Democraat 9/80). agenda). 
Zoals daarin reeds is vastgesteld Moties en amendementen welke op 
kunnen geen moties en amende- het bovenstaande betrekking hebben 
menten op agendapunt 6 meer war- kunnen worden ingediend uiterlijk 
den ingediend. Dit is ook niet meer totdinsdag 13januari 1981 om 12.00 
mogelijk op de reeds op de AL V in uur op het landelijk secretariaat. De
Hoogeveen geamendeerde paragra- ze moties en amendementen dienen 
fen I t/m 11 en 13 van het Hoofdstuk door tenminste vijf leden van D'66 
Onderwijs. Alleen paragraaf 12 van ondertekend te zijn en zullen in het 
het hoofdstuk Onderwijs (punt 9 van Congresboek worden gepubliceerd. 
de agenda) is nog amendeerbaar, 
evenals de voorstellen met betrek-

Toegangsprijs 
Het Hoofdbestuur heeft besloten 
ook deze keer de toegangsprijs voor 
dit ééndagscongres te bepalen op 
f 10,- per persoon. 

Crèche 
Uw kinderen kunt u meebrengen. 
Een aantal vriendelijke mensen wil
len graag die dag de zorg van uw 
kind(eren) overnemen. Wèl een 
vriendelijk verzoek aan de ouder(s): 
ga zo nu en dan eens even in de crè
che kijken of uw nageslacht mis
schien ook honger of dorst heeft of 
even aan u kwijt wil dat hij/zij het erg 
naar de zin heeft in de crèche. 

Stemrecht 
Op Algemene Ledenvergaderingen 
van D'66 hebben alle leden van D'66 
stemrecht, mits zij aan hun contri
butieverplichtingen hebben voldaan. 
Volgens artikel4, lid I van het Huis
houdelijk Reglement dient de contri
butie voldaan te zijn op I april van 
het lopende jaar. U bent dus nog niet 
verplicht om uw contributie over 
1981 nu al te betalen (hoewel wij 
spoedige overmaking via de reeds 
toegezonden acceptgirokaarten zeer 
op prijs stellen), maar wèl uw contri
butie over 1980. BRENG DUS UW 
LIDMAATSCHAPSKAART 1980 
(die met de xxxxxx) MEE Óf UW 
BETALINGSBEWIJS (giro- of 
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bankoverschrijving). De leden die 
nog maar kort lid zijn raden wij aan 
NU uw contributie 1981 over te ma
ken en het bewijs daarvan mee te 
nemen naar het congres. Het is ad
ministratief nl. niet mogelijk om nog 
vóór 17 januari 1981 de lidmaat
schapskaarten aan die leden toe te 
zenden. 
AUeen leden die hun lidmaatschaps
kaart 1980 of een betalingsbewijs 1980 
of 1981 kunnen tonen, ontvangen op 
het congres een stemkaart. 
Dit lijkt misschien een enigszins bu
reaucratische maatregel, maar wan
neer u bedenkt, dat het onmogelijk is 
om in korte tijd de ledenadministra
tie van circa 16.000 leden te raadple
gen, kunt u ongetwijfeld begrip voor 
deze maatregel opbrengen. 

Vervoer 
In deze Democraat is een reductie
bon van de Nederlandse Spoorwe
gen bijgesloten, waarmee u met 20% 
reductie een treinkaartje naar Dor
drecht kunt kopen. MAAK ER GE
BRUIK VAN. D'66 wil het openbaar 
vervoer bevorderen; laten we dit niet 
alleen op papier beleiden maar het 
ook in de praktijk brengen. 

Hoe de Kunstmin te bereiken? 
Vanaf het station rijdt buslijn 3 (rich
ting gemeenteziekenhuis); deze bus 

.... 

9rri 



stopt vóór Schouwburg Kunstmin. 
Vanaf het station is het een kwartier 
lopen. Komend uit het station de 
straat oversteken, de eerste straat 
rechts, Singel, deze aflopen tot u aan 
de linkerkant de Schouwburg ziet 
liggen aan de St. Jorisweg. 
Mocht u toch de auto nemen, dan 
hopen wij met onderstaand kaartje 
de route duidelijk te maken. 

Gehandicapten 
Ditmaal is het ons gelukt een con
gresruimte te vinden waarin onze le
den die minder goed ter been zijn 
zonder problemen in de congres
ruimte kunnen komen. 

Rectificatie op 
Congresstuk ECD 2 
(blz. 13 van Eerste Congresdemo
craat 9-80); betreft Vrede en Veilig
heid. 
De amendementen, opgenomen in de 
tweede kolom, de nrs.: 1610-1606-
1607- 1608- 1609- 1603- 1604 zijn 
inmiddels óf ingetrokken óf overge
nomen. 

Rectificatie op 
Congresstuk ECD 3 
(blz. 13 en 14 van Eerste Congres
democraat 9-80); betreft Onderwijs. 
Motie 10 moet worden: motie IJ, 
waarbij in de Ie overweging moet 

Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Inleiding 
Op de 28e ALV van I november 1980 is het eerste gedeelte (art. 
102 t/m lil) van hoofdstuk IX - Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen- gewijzigd. Bij de indiening van dit voorstel 
werd reeds aangekondigd dat in het voorjaar 1981 een aanvullend 
wijzigingsvoorstel zou worden ingediend. Bovendien is het inmid
dels noodzakelijk gebleken ook nog enkele andere wijzigingen voor 
te stellen. Onderstaand treft u een voorstel tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement aan, dat als volgt is gesplitst: 

A. Hoofdstuk IX - Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende li
chamen - Provinciale Staten, Gemeenteraden en Overige Openbare 
lichamen (art. 112 e.v.) - Herziene tekst. 
B. Hoofdstuk IX - Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende li
chamen (art. 102 t/m lil)- Enkele aanvullende wijzigingsvoor
stellen 
C. Hoofdstuk 111 - Hoofdbestuur - Enkele aanvullende wijzigings
voorstellen m.b.t. Dagelijks Bestuur 

A. V oorstel tot wijziging van Hoofdstuk XI - Kandidaatstel
ling voor vertegenwoordigende lichamen (art. 112 e.v.) 

Toelichting 
De momenteel geldende tekst bevat de artikelen 112 t/m 129, die 
van toepassing zijn op de kandidaatstelling voor de Provinciale 
Staten, Gemeenteraden en gekozen vertegenwoordigende raden bij 
overige openbare lichamen. De btpalingen zijn deels van toepassing 
op de kandidaatstelling voor drie lichamen en deels op een van de
ze organen. Bovendien is de tekst soms niet geheel duidelijk en 
slecht gestruktureerd. Voorts zijn er geen duidelijke termijnen op
genomen, zodat de procedure moeilijk loopt en nauwelijks te coör
dineren valt. 
Tenslotte is het noodzakelijk de tekst aan te passen aan de inmid
dels gewijzigde artikelen 102 t/m 104 uit het gedeelte Algemeen van 
dit hoofdstuk. Omdat door de herstrukturering van dit hoofdstuk 
een artikelsgewijze vergelijking tussen oude en nieuwe tekst niet 
mogelijk is en de geldende tekst van het oorspronkelijke hoofdstuk 
in Democraat 6/80 en de gewijzigde tekst van art. 102 t/m lil in 
Democraat 9/80 is opgenomen, is in dit voorstel alleen de voorge
stelde tekst opgenomen. 

Art. 112. 
Provinciale staten 

I. Voor de kandidaatstelling voor de Provinciale 
Staten gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 
104. een aantal speciale bepalingen, die in de arti
kelen 112 t/m 117 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge
schiedt via een provinciale schriftelijke post
stemming voor alle in de provincie woonachtige 
leden. 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel worden gekozen 
door de ARV, die het provinciaal verkiezingspro
gramma vaststelt, volgens bijlage C van dit 
reglement, ofwel worden gekozen d.m.v. de 

worden ingevuld in de tweede regel: 
nr. 10). 

Betreft: hetgeen vermeld staat te le
zen als volgt: par. 12.3. Ie alinea 
(pag. 16, 4e kolom Ie Congresdemo
craat) vervangen door: "Na de ter
tiaire fase kan, op grond van geble
ken capaciteiten volgens vastgestel
de normen, toegang worden verkre
gen tot het quartiaire onderwijs:" 
3e alinea (pag. 17, Ie kolom, Ie Con
gresdemocraat): 

Motie 11 moet worden: motie 10, 
waarbij in de laatste alinea: verzoekt 
het Hoofdbestuur etc. moet worden 
ingevuld (zoals die door een motie 
nr. 10) etc. 

Rectificatie op 
Congresstuk ECD 3 

(blz. 15 van Eerste Congresdemo
craat 9-80), betreft Onderwijs. 
Amendement 191 

vanaf de zin: "het is echter niet lan
ger zinvol ... tot ... tertiair onder
wijs" schrappen. • 

Indieners: Wilbers e.a. 
Woordvoerder: 
Onderwerp: Onderwijs 

Art. 113. 

Art. 114. 

Congresstuk TCD 1 

schriftelijke poststemming. De ARV dient voordat 
de kandidaatstelling wordt gesloten te beslissen 
welke methode voor de verkiezing van de lijst
aanvoerder wordt gevolgd. 

I. In overleg met de Landelijke Verkiezingscommis
sie benoemt het hoofdbestuur uiterlijk elf maan
den voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten voor iedere provincie een provinciale ver
kiezingscommissie. Het betrokken regiobestuur 
dient uiterlijk een maand tevoren een voordracht 
voor de samenstelling van de commissie in bij het 
hoofdbestuur. 

2. De provinciale verkiezingscommissie heeft tot 
taak op onpartijdige wijze de goede voortgang 
van de kandidaatstellingsprocedure voor de ver
kiezingen van de Provinciale Staten volgens de 
bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen. 

3. De provinciale verkiezingscommissie draagt te
vens zorg voor de indiening van de overeenkom
stig dit reglement samengestelde kandidatenlijsten 
op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven. 
De commissie kan zich voor deze taak laten as
sisteren door een aantal door haar aan te wijzen 
D'66-leden. 

4. De provinciale verkiezingscommissies volgen bij 
de uitvoering van hun taak de aanwijzingen van 
de landelijke verkiezingscommissie. 

5. Een provinciale verkiezingscommissie bestaat uit 
tenminste vijf in de betreffende provincie woon
achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor
den benoemd. 

6. Leden van het hoofdbestuur, het regiobestuur en 
de landelijke verkiezingscommissie kunnen geen 
deel uitmaken van een provinciale verkiezings
commissie. 

7. Een lid van de provinciale verkiezingscommissie 
kan niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra 
een lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene 
onmiddellijk af als lid van de provinciale verkie
zingscommissie en stelt het hoofdbestuur hiervan 
schriftelijk in kennis. 

8. Bij tussentijdse vacatures benoemt het hoofdbe
stuur conform lid I een ander lid. 

I. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden 
conform art. 103 van dit reglement. 

2. Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens 
bereid te verklaren om bij verkiezingen van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal de schriftelijke 
richtlijnen van de landelijke verkiezingscommissie 
bij het uitbrengen van hun stem in acht te nemen. 

3. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling 
begint minstens acht maanden voor de datum van 
indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de 
Kieswet en sluit vijf maanden voor diezelfde da-
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turn. stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de ARV 
(' 4. De provinciale verkiezingscommissie maakt het de uitslag van de schriftelijke stemming bekend 

aanmeldingsadres gelijktijdig bekend. en meldt tevens welke kandidaten zich verkies-
5. Indien de provinciale verkiezingscommissie con- baar stellen als lijstaanvoerder. 

form art. 103, lid 2, een aanmelding als kandidaat 5. De eventueel door de ARV gekozen lijstaanvoer-
niet geldig heeft verklaard, zendt de commissie der wordt door de provinciale verkiezingscom-
onverwijld een afschrift van dit bericht aan de missie, ook indien hij of zij bij de schriftelijke 
landelijke verkiezingscommissie, die bij twijfel stemming niet de eerste plaats heeft behaald, als 
omtrent de juistheid van de genomen beslissing nummer één op de kandidatenlijst geplaatst. 
overleg pleegt met de provinciale verkiezings- 6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de 
commissie. provinciale verkiezingscommissie deze lijst ter 

6. Binnen twee weken na de sluiting van de kandi- goedkeuring voor aan het hoofdbestuur dat advies 
daalstelling zendt de provinciale verkiezingscom- ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 
missie een overzicht van ane goedgekeurde kan- 7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van 
didaten aan de landelijke verkiezingscommissie en het hoofdbestuur om onder de naam Democraten 
het hoofdbestuur. '66 of D'66 te kunnen worden ingediend. 

Art. 115. I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat- 8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd 
stelling zendt de provinciale verkiezingscommis- idien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen 
sie in overleg met de landelijke verkiezingscom- van dit reglement is voldaan of indien door indie-
missie aan alle in de provincie woonachtige stem- ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige 
gerechtigde leden een opgave in alfabetische mate in diskrediet zou worden gebracht. 
volgorde beginnende met een door loting verkre- 9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de 
gen letter, van alle kandidaten voor de betreffen- landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 
de provincie. Alle door de kandidaten verstrekte bekend aan de provinciale verkiezingscommissie 

i" 
gegevens worden in deze opgave opgenomen, en het regiobestuur en publiceert vervolgens zo 
alsmede indien de kandidaat zulks wenst, een spoedig mogelijk de definitieve lijsten. 
persoonlijke toelichting van ten hoogste 300 10. De provinciale verkiezingscommissie draagt zorg 
woorden. voor de invulling van de benodigde formulieren 

2. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan-
een stembiljet toegezonden, waarop de sluitings- dictatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is 
datum van de schriftelijke stemming en het in- voorgeschreven. 
zendingsadres worden vermeld. 

3. Tevens verstrekt de provinciale verkiezingscom-
missie een overzicht van de te houden presenta- Gemeenteraden 
tievergaderingen. Art. 118. I. Voor de kandidaatstelling voor de Gemeenteraden 

4. Nadat de opgave van kandidaten en de stembil- gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 104 
jetten zijn verzonden, worden tot uiterlijk drie een aantal speciale bepalingen die in de artikelen 
maanden voor de datum van indiening van de 118 t/m 126 zijn opgenomen. 
kandidatenlijst ingevolge de Kieswet een of meer 2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge-
presentatievergaderingen gehouden. Zittende schiedt via een schriftelijke stemming, die ofwel 
fractieleden zijn behoudens overmacht gehouden per post ofwel tijdens een hiervoor belegde AA V 
hun kandidatuur persoonlijk te verdedigen. gehouden wordt. 

Art. 116. I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming 3. De lijstaanvoerder kan ofwel gekozen worden 
geschiedt door de provinciale verkiezingscommis- door de AA V, die het gemeentelijk verkiezings-
sie en dient alvorens gepubliceerd te worden door programma vaststelt, volgens bijlage C van dit 
de landelijke verkiezingscommissie te worden reglement ofwel d.m.v. de schriftelijke poststem-
goedgekeurd. ming. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming Art. 119. I. Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen 
worden slechts die stembiljetten in aanmerking van de Gemeenteraden belist de AA V of deel na-
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan- me aan deze verkiezingen gewenst is en op welke 
gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een wijze de schriftelijke stemming en de verkiezing 
week na de laatste presentatievergadering in de van de lijstaanvoerder zal geschieden. 
betrokken provincie. 2. Indien de AA V deelname gewenst en mogelijk 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt een acht meldt het afdelingsbestuur dit voornemen 
sluitingsdatum, die voor alle provincies gelijk is. aan het (sub) regiobestuur en het hoofdbestuur. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten Hierbij vermeldt het afdelingsbestuur of het de 
wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op- bedoeling is zelfstandig of in combinatie met an-" 
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla- dere partijen deel te nemen, de omvang van de 
ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit- afdeling en de reeds lopende afdelingsactiviteiten 
slagbepaling wordt binnen twee weken na de op gemeentelijk terrein. 
sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver- 3. Indien van het. (sub)regiobestuur een gunstig ad-
kiezingscommissie. vies is ontvangen en het hoofdbestuur geen dui-

Art. 117. I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de delijke bezwaren bekend zijn verleent het hoofd-
landelijke verkiezingscommissie de voorlopige bestuur toestemming tot deelname. Deze beslis-

.. kandidatenlijst voor iedere provincie vast. sing wordt uiterlijk twaalf maanden voor de ver-
' 2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie kiezingen van de gemeenteraden genomen en aan 

blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is het afdelingsbestuur bekend gemaakt. 
bepaald, corrigeert zij na overleg met de provin- 4. Indien de ARV heeft besloten tot een federatieve 
ciale verkiezingscommissie de uitslag en stelt het regiostructuur vervullen de subregiobesturen de 
hoofdbestuur hiervan in kennis. in deze artikelen vermelde taken van het regiobe-

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom- stuur. 
missie de uitslag bekend aan de kandidaten, de Art. 120. I. In overleg met de landelijke verkiezingscommissie 

), provinciale verkiezingscommissie en het regiobe- benoemt het (sub)regiobestuur uiterlijk elf maan-
stuur. den voor de verkiezingen van de Gemeenteraden 

4. Indien de lijstaanvoerder door de ARV wordt ge- voor iedere gemeente, waarvoor toestemming tot 
kozen, verzoekt de provinciale verkiezingscom- deelname is gegeven, een afdelingsverkiezings-
missie aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor commissie. Het betrokken afdelingsbestuur dient 
de betreffende ARV aan de commissie te berich- uiterlijk een maand tevoren een voordracht voor 
ten of zij tevens kandidaat willen zijn voor de de samenstelling van de commissie in bij het (sub) 
verkiezing van de lijstaanvoerder. Het regiobe- regiobestuur. Indien een afdeling uit meerdere 
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gemeenten bestaat, waarin aan de verkiezingen tieleden zijn behoudens overmacht gehouden hun 
wordt deelgenomen, kan met één afdelingsverkie- kandidatuur persoonlijk te verdedigen. 
zingscommissie worden volstaan. 6. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AA V 

2. De afdelingsverkiezingscommissie heeft tot taak wordt gehouden mag deze AA V niet eerder dan 
op onpartijdige wijze de goede voortgang van de een week na de laatste presentatievergadering 
kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen worden gehouden. 
van de gemeenteraden volgens de bepalingen van 7. Indien een afdeling meerdere gemeenten omvat 
dit reglement te bewerkstelligen. zijn voor de samenstelling van de kandidatenlijst 

3. De afdelingsverkiezingscommissie draagt tevens slechts in de betreffende gemeente woonachtige 
zorg voor de indiening van de overeenkomstig dit leden stemgerechtigd. 
reglement samengestelde kandidatenlijst op de Art. 123. I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemn1ing 
wijze als door de Kieswet voorgeschreven. geschiedt door de afdelingsverkiezingscommissie 

4. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij de en dient alvorens gepubliceerd te worden door de 
uitvoering van hun taak de aanwijzingen van de landelijke verkiezingscommissie te worden goed-
landelijke verkiezingscommissie, die zich bij de gekeurd. 
uitvoering van deze taak kan laten assisteren door 2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming 
enkele door de commissie schriftelijk te benoe- worden slechts de stembiljetten in aanmerking 
men gedelegeerden. genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan-

5. Een afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
tenminste drie in de betreffende afdeling woon- week na de laatste presentatievergadering in de 
achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor- betrokken gemeente. 
den benoemd. 3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt de 

6. Leden van het hoofdbestuur, het afdelingsbestuur uiterste datum, waarop in alle afdelingen de 
en de landelijke verkiezingscommissie kunnen schriftelijke stemmingen moeten worden gesloten 
geen deel uitmaken van een afdelingsverkiezings- of de AVV's, waarop de stemming plaatsvindt, 
commissie. moeten worden gehouden. 

7. Een lid van de afdelingsverkiezingscommissie kan 4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra een wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op-
lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene onmid- gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla-
dellijk af als lid van de afdelingsverkiezingscom- ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit-
missie en stelt het (sub)regiobestuur hiervan slagbepaling wordt binnen twee weken na de 
schriftelijk in kennis. sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver-

8. Bij tussentijdse vacatures in afdelingsverkiezings- kiezingscommissie. Indien de stemming tijdens de 
commissies benoemt het (sub)rt;!giobestuur con- A VV wordt gehouden kan een door de landelijke 
form lid I een ander lid. verkiezingscommissie aangewezen gedelegeerde 

Art. 121. I. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden een voorlopige goedkeuring verstrekken en zijn 
conform art. 103 van dit reglement. bevindingen aan het verslag van de uitslagbepa-

2. Kandidaten dienen bij hun aanmelding ook te ling toev<Jegen. 
verklaren of zij lid zijn of zijn geweest van enige Art. 124. I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de 
andere politieke partij of groepering die aan de landelijke verkiezingscommissie de voorlopige 
verkiezingen van de gemeenteraad deelneemt of kandidatenlijst voor iedere gemeente vast. 
heeft deelgenomen. Tevens dienen zij zich bereid 2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie 
te verklaren de in art. 5, lid 3, van de Statuten blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is 
opgenomen verplichting te aanvaarden. bepaald, corrigeert zij na overleg met de afde-

3. Bij de aanmelding gelden de bepalingen opgeno- lingsverkiezingscommissie de uitslag en stelt het 
men in art. 114, lid 3 t/m 6 op overeenkomstige hoofdbestuur hiervan in kennis. 
wijze. 3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom-

Art. Ü2 I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat- missie de uitslag bekend aan de afdelingsverkie-
stelling zendt de afdelingsverkiezingscommissie zingscommissie en het afdelingsbestuur en ver-
aan alle in de gemeente woonachtige leden een zoekt hen de kandidaten te informeren. 
opgave in alfabetische volgorde, beginnen met 4. Indien de lijstaanvoerder door de A VV wordt ge-
een door loting verkregen letter, van alle kandi- kozen, verzoekt de afdelingsverkiezingscommissie 
daten voor de betreffende gemeente. Alle door de aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de 
kandidaten verstrekte gegevens worden in deze betreffende AA V aan de commissie te berichten 
opgave opgenomen alsmede indien de kandidaat of zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkie-
zulks wenst een persoonlijke toelichting van ten zingen van de lijstaanvoerder. Het afdelingsbe-
hoogste 300 woorden. stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de AA V 

2. Bij de opgave van kandidaten wordt tevens ver- de uitslag van de schriftelijke stemming bekend 
meld op welke wijze de schriftelijke stemming en en meldt tevens welke kandidaten zich verkies-
de verkiezing van de lijstaanvoerder zal geschie- baar stellen als lijstaanvoerder. 
den. Indien een schriftelijke poststemming wordt 5. De eventueel door de AA V gekozen lijstaanvoer-
gehouden ontvangen de leden tevens een stembil- der wordt door de afdelingsverkiezingscommissie, 
jet, waarop de sluitingsdatum en een inzendings- ook indien hij of zij bij de schriftelijke stemming 
adres worden vermeld. 11iet de eerste plaats heeft behaald, als nummer 

3. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AA V één op de kandidatenlijst geplaatst. 
wordt gehouden wordt bij de opgave van kandi- 6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de af-
daten vermeld wanneer en waar deze vergadering delingsverkiezingscommissie deze lijst ter goed-
wordt gehouden. Het tijdens deze AA V te ge- keuring voor aan het hoofdbestuur, dat advies 
bruiken stembiljet kan worden meegezonden of- ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 
wel ter vergadering aan de stemgerechtigde leden 7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van 
worden uitgereikt. het hoofdbestuur om onder de naam Democraten 

4. Tevens verstrekt de afdelingsverkiezingscommis- '66 of D'66 te kunnen worden ingediend. 
sie een overzicht van de te houden presentatie- 8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd in-
vergaderingen. dien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen 

5. Nadat de opgave van k.fudidaten zijn verzonden van dit reglement is voldaan of indien door indie-
worden tot uiterlijk vier maanden voor de datum ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige 
van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de mate in discrediet zou worden gebracht. 
Kieswet een of meer presentatievergaderingen 9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de 
gehouden. In iedere gemeente wordt minstens één landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 
presentatievergadering gehouden. Zittende frak- bekend aan de afdelingsverkiezingscommissie en 
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het afdelingsbestuur en verzoekt dit bestuur zo 
spoedig mogelijk de definitieve lijsten te publice-
ren. 

10. De afdelingsverkiezingscommissie draagt zorg 
voor de invulling van de benodigde formulieren 
en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan-
dictatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is 
voorgeschreven. 

Art. 125 I. Indien in een afdeling met toestemming van het 
hoofdbestuur in combinatie met andere partijen 
wordt deelgenomen dienen de bovengenoemde 
bepalingen inzake de kandidaatstelling zo veel 
mogelijk te worden gevolgd. 

2. De bepalingen inzake de afdelingsverkiezings-
commissie vastgelegd in art. 120 en inzake de 
aanmelding van kandidaten vastgelegd in art. 121 
dienen onverkort te worden gehandhaafd. 

3. De procedure voor de samenstelling van de kan-
didatenlijst, waarin opgenomen de verdeling van 
de plaatsen over de deelnemende partijen, dient 
z.s.m. nadat hierover in principe overeenstem-
ming met de andere partijen is bereikt, ter goed-
keuring te worden voorgelegd aan het hoofdbe-
stuur, dat hierover van de landelijke verkiezings-
commissie advies ontvangt. 

4. De definitieve kandidatenlijst dient conform art. 
124 lid 6 t/m 7 aan het hoofdbestuur ter goedkeu-
ring te worden voorgelegd, ook indien deze lijst 
niet mede onder de naam Democraten '66 of D'66 
wordt ingediend. 

Art. 126 I. Voor de verkiezingen van de gemeenteraden kan 
het hoofdbestuur op verzoek van het afdelingsbe-
stuur en het (sub)regiobestuur dispensatie verte-
nen van de termijn-bepalingen opgenomen in arti-
kei 119, 120 en 12 I. Voorts kan dispensatie van 
de artikelen 122, 123 en 124 worden verleend, 
mits de stemming en de uitslagbepàlingen in de 
geest van deze bepalingen met waarborgen wor-
den omkleed. 

2. Verzoeken om dispensatie dienen met vermelding 
van redenen schriftelijk te worden ingediend bij 
het hoofdbestuur, dat hierover van de landelijke 
verkiezingscommissie advies ontvangt. 

Openbare lichamen 
Art. 127. I. De kandidaatstellingsprocedure voor gekozen 

vertegenwoordigende raden van openbare licha-
men dient te geschieden overeenkomstig de bepa-
tingen van art. 112 t/m 117 van dit reglement. 

2. Het hoofdbestuur kan bij deze verkiezingen con-
form art. 126 dispensatie verlenen. 

B. Aanvutlende voorsteDen tot wijziging van hoofdstuk IX -
Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen 
(art. 102 t/m 111). 

Toelichting 
Hoewel dit gedeelte van het reglement op het najaarscongres 1980 
werd hernieuwd, is helaas gebleken, dat toch nog enkele aanvul
lende bepalingen nodig zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de 
situatie, dat een kandidaat zich tussentijds terugtrekt. Als de pro
cedure reeds loopt is het vaak slechts tegen hoge kosten mogelijk 
alle stemgerechtigde leden tijdig te informeren. In verband hierme
de wordt voorgesteld hierover een nieuw lid aan artikel 103 toe te 
voegen. Voorts is gebleken, dat sommige kandidaten in de per
soonlijke toelichting andere leden als een referentie vermelden. Dit 
riekt naar een passief stemadvies en is daarom niet aanvaardbaar. 
In verband hiermede wordt voorgesteld lid 3b van artikel 103 met 
een aanvullende zin uit te breiden (zie voorstel B 1). 
Een ander probleem is ontstaan over de stemadviezen. Deze dis
cussie loopt reeds enkele jaren en heeft ertoe geleid, dat op vorige 
AL V's alle voorstellen om schriftelijke adviezen mogelijk te maken 
zeer duidelijk werden verworpen. Ook de indertijd geldende bepa
ling, dat kandidaten de beschikking konden krijgen over de leden
lijsten om op eigen kosten aanbevelingen te verzenden, werd ver
wijderd, omdat sommige kandidaten dit beter kunnen betalen dan 
andere kandidaten. Wel werd toen bij acclamatie een beperkte ad
vertentie-mogelijkheid in de Democraat ondersteund. In de huidige 
tekst is alleen de mogelijkheid van mondelinge stemadviezen tij
dens presentatievergaderingen opgenomen. Schriftelijke stemadvie-

zen zijn echter niet expliciet verboden. Het hoofdbestuur is van 
mening, dat in de geest van eerdere congresuitspraken schriftelijke 
stemadviezen niet toegestaan zijn. Dientengevolge stelt het hoofd
bestuur voor hierover een aantal duidelijke bepalingen op te nemen 
in artikel 104. Volledigheidshalve is het gewenst een algemene be
paling op te nemen over de stembiljetten, die bij de schriftelijke 
stemmingen worden gebruikt. Hiertoe is een afzonderlijk lid 7 van 
artikel 104 voorgesteld (zie voorstel B 2). 
Bovendien is bij de herziening van de bepalingen over de voorver
kiezingen bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal geen rekening gehouden met de in het buitenland wo
nende leden, zodat deze leden ten onrechte van deelname aan de 
voorverkiezingen zijn uitgesloten. Conform de toezegging van het 
hoofdbestuur op de vorige AL V wordt onderstaand voorgesteld de 
buitenlandse leden in staat te stellen aan de voorkiezingen in de 
Zuidelijke kieskringgroep deel te nemen. Deze kieskringgroep is 
gekozen, omdat een groot deel van deze leden in België woont (zie 
voorstel B 3). 

Tenslotte is het noodzakelijk gebleken om maatregelen te treffen 
voor een situatie, dat meer dan de eerste.25 kandidaten, die op alle 
kieslijsten voorkomen, voor een zetel in aanmerking komen. Hoe
wel dit misschien niet onmiddellijk het geval zal zijn - al hopen 
sommige D'66 leden dit wel - is het zeker niet uitgesloten, dat bij 
opvolging ook kandidaten op de plaatsen 26 t/m 30 in aanmerking 
komen. Artikel 109, lid 5 bepaalt, dat op de vijf verschillende lijs
ten deze plaatsen door kandidaten uit de eigen kieskringgroep wor
den bezet. Om te voorkomen dat op deze wijze een kandidaat, die 
lager geplaatst is op de interne definitieve landelijke ranglijst een 
zetel inneemt, is het noodzakelijk deze "regionale" kandidaten de 
verplichting op te leggen in een dergelijk geval een zetel niet te 
aanvaarden. Ook in andere partijen gelden soortgelijke regelingen. 
Wanneer een kandidaat deze democratische bereidheid niet heeft, 
behoort zijn/haar naam niet op de kandidatenlijst te worden opge
nomen. Indien een kandidaat t.z.t. in een dergelijke situatie toch 
een zetel zou aanvaarden, valt daaraan overigens weinig te veran
deren, maar ontstaat er uiteraard wel aanleiding tot royement. In 
verband hiermede stelt het hoofdbestuur voor artikel 109 met twee 
nieuwe bepalingen uit te breiden (zie voorstel B 4). 

I. Toevoegen aan artikel 103 het onderstaande lid 8 
en lid 3b uitbreiden met onderstaande bepaling. 

Art. 103. 8. Een kandidaat die zich terugtrekt, nadat de aan-
melding is aanvaard, dient dit onverwijld schrifte
lijk aan de verkiezingscommissie te melden. In
dien de kandidatenopgave en stembiljetten reeds 
gedrukt zijn, blijft betrokkene als kandidaat ge
handhaafd, maar wordt bij de uitslagbepaling 
buiten beschouwing gelaten. 
3.b. als volgt aanvullen: 
en hierin mogen geen namen van andere leden als 
referentie worden vermeld. 

2. Aan artikell04 toevoegen de onderstaande nieu
we leden 4, 5 en 7 en de geldende leden 4 en 5 
hernummeren tot 6 en 8. 

Art. 104. 4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen 
door partijorganen of fracties in vertegenwoordi
gende lichamen is niet toegestaan. Individuele le
den kunnen alleen schriftelijke stemadviezen uit
brengen door het uitdelen van deze adviezen tij
dens presentatievergaderingen of door het plaat
sen van een advertentie in de Democraat, die 
echter maximaal een halve pagina mag beslaan. 

5. Ledenlijsten mogen door partijorganen niet wor
den gebruikt of ter beschikking worden gesteld 
voor het verzenden van schriftelijke stemadvie
zen. 

7. De stembiljetten, die bij de schriftelijke stemmin
gen worden gebruikt, dienen te worden genum
merd en voorzien te worden van een korte toe
lichting op de stemprocedure en een duidelijke 
aanwijzing over het minimum en maximum aantal 
kandidaten, dat moet worden ingevuld. 

3. Art. 106 lid I uitbreiden met de volgende bepaling: 
In het buitenland woonachtige leden worden geacht 
tot de Kieskringgroep V te behoren en worden in de 
gelegenheid gesteld aan de voorverkiezingen in deze 
groep deel te nemen. 
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Artikel 109 uitbreiden met de volgende leden: 
7. De kandidaten die op grond van lid 5 van dit arti

kel in aanmerking komen voor de plaatsen 26 t/m 
30 op een van de in te dienen kandidatenlijsten, 
dienen zich bereid te verklaren een kamerzetel 
slechts te aanvaarden, wanneer alle kandidaten, 
die op de definitieve landelijke ranglijst hoger zijn 
geplaatst, reeds een kamerzetel bezetten of 
schriftelijk hiervan afstand hebben gedaan. 

8. Indien een kandidaat de in lid 7 genoemde verkla
ring niet heeft getekend is de landelijke verkie
zingscommissie verplicht de betrokken kandidaat 
niet op een van die plaatsen van de betreffende 
kandidatenlijst te plaatsen. 

C. Aanvullende voorstellen tot wijziging van Hoofdstuk 111-
Hoofdbestuur. 

Toelichting. 
Volgens de huidige tekst bestaat het dagelijks bestuur uit negen le
den, die allen in functie worden gekozen. Met deze taakverdeling is 
nu enkele jaren ervaring opgedaan en hierbij is gebleken, dat de 
bestuurstaken in het algemeen goed verdeeld zijn en er goede ver
vangingsmogelijkheden zijn ingebouwd. Dit geldt echter niet voor 
de publiciteitstaken, die slechts aan één bestuurder zijn opgedra
gen. Deze taak wordt bovendien steeds omvangrijker en zwaarder. 
Hoewel een verdere uitbreiding van het dagelijks bestuur ook meer 
afstemming en coördinatie vergt, is het Hoofdbestuur van mening, 
dat de publiciteitstaken toch beter over twee bestuurders verdeeld 

kunnen worden. Dientengevolge wordt voorgesteld het dagelijks 
bestuur uit te breiden met een tweede publiciteitscoördinator tot 
tien leden. 
Voorts is gebleken, dat de huidige bepalingen m.b.t. de zittings
duur niet geheel duidelijk zijn, wanneer een hoofdbestuurslid af
treedt, voordat zijn/haar termijn van twee jaar nog niet verstreken 
is en in een andere functie binnen het hoofdbestuur wordt gekozen. 
In verband hiermede wordt voorgesteld in dergelijke gevallen de 
maximum zittingsduur van vier jaar te laten prevaleren boven de 
periode van twee jaar voor een termijn. 
Hiertoe worden de onderstaande voorstellen ingediend: 

Art. 21. 

Art. 25. 

Artikel 21, lid I als volgt te wijzigen: 
I. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, 

een vice-voorzitter politiek (eerste vice-voorzit
ter), een vice-voorzitter organisatie (tweede vice
voorzitter), een eerste en een tweede penning
meester, een eerste en een tweede publiciteits
coördinator, een secretaris-politiek, een secreta
ris-organisatie en een secretaris-buitenland. 

2. Na lid 2 van artikel 25 toevoegen het onderstaan
de nieuwe lid 3 en de bestaande leden 3, 4 en 5 
hernummeren tot 4, 5 en 6. 

3. Indien een hoofdbestuurslid aftreedt voordat de 
termijn van twee jaar is verstreken en gekozen 
wordt in een andere hoofdbestuursfunctie geldt 
voor deze verkiezing de te'rmijn die resteert tot de 
maximum zittingstermijn van vier jaar is bereikt. 

Behandeling beleidsproJlraDl . 
hoofdstuk onderwijs 
In de eerste congresdemocraat (nr. 
9, nov. 1980, pag. 13) werd toege
zegd dat de in Hoogeveen behandel
de tekstgedeelten van het beleids
program hoofdstuk Onderwijs in de
ze Democraat zouden worden ge
publiceerd. De reden daarvan werd 
eerder vermeld en behoeft dus hier 
niet te worden herhaald. 
In de hieronder afgedrukte tekst van 
de paragrafen I t/m IJ en 13 zijn de in 
Hoogeveen aanvaarde amende
menten verwerkt. 
Indieners van moties en/ of amende
menten die voorstelden deze tekst 
qua taalgebruik of stylistisch hier en 
daar te verfraaien of te verduidelij
ken, herinneren we aan de (in elke 
AL V geldende) regel, dat de Pro
grammacommissie door de leden
vergadering is benoemd om de defi
nitieve tekst voor het beleidspro
gram redactioneel vast te stellen. 
Nadat paragraaf 12 en de nog reste
rende moties zijn behandeld, zal ook 
in dit geval de Programmacommissie 
dus van het gehele, dan door de AL V 
vastgestelde hoofdstuk, een goed lo
pend, qua stijl en taalgebruik "D'66-
waardig" verhaal maken, dat ver
volgens het bestaande hoofdstuk 
Onderwijs in het beleidsprogram zal 
vervangen. De hierna afgedrukte 
tekst voldoet nog niet aan die duide-

a l4 
I 

I 

lijkheidseis, want het is niet meer, 
maar ook niet minder, dan waartoe 
letterlijk in Hoogeveen werd beslo
ten op basis van de toen voorhanden 
zijnde basistekst en (aanvaarde) 
amendementsteksten. 
De Programmacommissie heeft, zo
als u intussen zal zijn opgevallen bij 
lezing van het ontwerp-verkiezings
programma, de paragrafen 1 t/m IJ 
en 13 al daarin verwerkt. 
Na het januari-congres hoopt zij zo 
spoedig mogelijk ook het resterende 
deel m.b.t. het wetenschappelijk on
derwijs en eventuele wijzigingen als 
gevolg van aanvaarde moties op on
derwijsgebied alsnog aan het ont
werp-verkiezingsprogram te kunnen 
toevoegen. Mede met het oog hierop 
is het van het allergrootste belang de 
discussie op hoofdlijnen toe te spit
sen en er samen voor te zorgen dat 
we het hoofdstuk "Onderwijs" nu in 
ieder geval kunnen afronden. 
Jan van den Hazel 
Secretaris politiek 

Congresstuk TCD 2 

Beleidsprogram 
deel3 

Hoofdstuk 8: 

Onderwijs, zoals 
vastgesteld tijdens 
de ALV te Hooge
veen dat. 20 sept. '80 
de paragrafen 1 t/m 
11 + 13. 
8.1. Inleiding 
Het belang van een kwalitatief hoog
staand, voor een ieder toegankelijk 
onderwijsstelsel is boven iedere 
twijfel verheven. Hier ligt een waar
borg voor overdracht van bereikte en 
ontwikkeling van nieuwe inzichten, 
kennis en vaardigheden. Juist het 
vermogen van mensen om in te spe
len op nieuwe uitdagingen kan in dit 
kader gestimuleerd worden. 
Het begrip onderwijs moet breed 
worden opgevat zodat het vorming 
en scholing omvat (educatie). Naast 
kennisoverdracht zijn andere ele-
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menten in de leersituatie van belang, 
zoals het stimuleren van inventivi
teit, samenwerking en het omgaan 
met gevoelens, het hanteerbaar ma
ken van conflicten. Dit geldt te meer 
in de maatschappij van de naaste 
toekomst waar de arbeid een andere 
plaats zal innemen en daarmee de 
vanzelfsprekende koppeling van 
scholing aan beroepsarbeid. 
De centrale betekenis van educatie 
in de samenleving maakt een duide
lijk herkenbare visie van D'66 op het 
onderwijsbeleid noodzakelijk. 
D'66 gaat uit van het vermogen van 
individuen om de samenlevingsver
banden waarvan zij deel uitmaken, 
school, werk, buurt, te beïnvloeden 
in door hen gewenste richting. Zij 
stelt met andere woorden de maak
baarheid van de samenleving voor
op, zonder te miskennen dat deze 
inspanning veelal een ander verloop 
heeft dan was voorzien, of op weer
standen tot verandering stuit. 
Een tweede centraal uitgangspunt in 
de D'66 visie is de erkenning en on
dersteuning van het verlangen van 
individuen hun talenten te ontwik
kelen. Daar ligt de bron tot vernieu
wing, waar de veranderende om
standigheden steeds om vragen. 
Daar ligt de mogelijkheid tot huma
nisering van de samenlevingsver
banden. 



In het verlengde hiervan ligt een der
de centraal uitgangspunt de demo
cratisering van de instellingen en or
ganisaties die zich met publieke ta
ken bezig houden. 
In deze visie zal het onderwijs aan de 
volgende punten moeten voldoen: 
- Naast het verbreden van kennis en 
inzicht, zijn ervaring, gezond ver
stand, creativiteit, talenten die horen 
tot de bagage van mensen. Het sti
muleren van dez.e capaciteiten is een 
taak van het onderwijs. 
- Het prikkelen en vasthouden van 
de nieuwsgierigheid. Het ruimte ge
ven aan denkbeelden en activiteiten, 
die tegen de "algemeen geaccep
teerde dominerende opvattingen in 
lijken te gaan, het bouwen aan het 
zelfvertrouwen en het probleemop
lossend vermogen, zijn kernthema's 
in de onderwijssituatie. Praktijk en 
theorie gaan waar mogelijk hand in 
hand. 
- Het leerproces verloopt niet één
zijdig van leraar naar leerling, maar 
vormt een wisselwerking. Achter
stand in kennisniveau, b.v. bij be
paalde groepen vrouwen, ouderen, 
jeugd, minderheden, hoeft niet te 
betekenen dat ook de andere vermo
gens "achter" liggen. Integendeel, 
de andere maatschappelijke ervaring 
of culturele achtergrond kan in de 
leersituatie worden ingebracht en 
aanzet vormen voor wederzijdse 
toetsing en vernieuwing van inzich
ten. 
De mogelijkheden om invloed uit te 
oefenen o.a. door het leren hanteren 
van democratische spelregels en in
zicht in organisatiepatronen dienen 
in het onderwijs centrale thema's te 
zijn. Niet de individuele carrière, 
maar het in maatschappelijk verband 
zinvol en bevredigend functioneren 
staat centraal. 
- Het stelsel voorzieningen op het 
gebied van educatie moet open en 
flexibel zijn. De deelnemers e.a. be
trokkenen moeten kunnen participe
ren in bestuur, beleid en waar moge
lijk uitvoering. 
- Evaluatie en kritische doorlichting 
van de bestaande voorzieningen is 
vereist. Wanneer mensen vroegtijdig 
afhaken of veelvuldig falen, dient dit 
als signaal te worden gezien voor 
herijking van het geboden onderwijs. 
Ook de getalenteerde moet tot zijn/ 
haar recht kunnen komen. Gewaakt 
moet worden tegen verzuiling en 
versnippering van onderwijssoorten, 
wanneer deze niet (meer) steunt op 
de wensen van de gebruikers. 

8.1.1. Grenzen 
Doordat het onderwijs zo een be
langrijke plaats is toegekend in de 
samenleving, dreigt dit een vergaar
bak te worden van allerlei proble
men, die elders moeten worden op
gelost. Milieuvervuiling, rook- en 
drinkgewoontes, onveilig verkeer, 
zijn voorbeelden van problematiek 
die aan het onderwijs worden toege
schoven. Niet alleen wordt het stel
sel hierdoor overbelast, het draagt 
ook bij tot gevoelens van machte
loosheid bij de leerlingen. 

Het belang van "een goede oplei- belang tegen personen en groeperin
ding" kan scheidslijnen versterken gen die andere belangen willen laten 
(het bolwerk van beterweters), men- prevaleren. Dat kunnen bedrijven 
sen die het niet halen ontmoedigen zijn, die economisch voordeel zien in 
en afbreken. Overscholing dreigt te het hebben van jonge, goedkope ar
leiden tot frustraties in de werksi- beidskrachten. Dat kunnen ook ou
tuatie. Professionalisering maakt ders zijn die kinderen nog bij zich 
ook op dit terrein negatieve bijef- thuis willen houden, of liever inzet
feeten zichtbaar zoals verstarring en ten in het eigen gezinsbedrijf. Het 
het nastreven van eigen belang van kan ook de overheid zijn die het eco
beroepsorganisaties; te weinig oog nomisch aantrekkelijk vindt de leer
voor veranderingen in behoefte en plichtige leeftijd Jaag te houden. 
verlangens van "de consument", Leerplicht heeft echter ook voor het 
onvoldoende aanpassing op het pro- individu een nadelig aspect naarmate 
ces vän secularisatie, schaalvergro- het dichter komt bij de leeftijd dat het 
ting en specialisatie met verwaarlo- geacht wordt volwassen te zijn, nl. 
zing van de negatieve effecten. het verplichtend karakter. 
De nadruk op kenpisoverdracht en D'66 constateert dat de leeftijd 
prestatie maakt dat het onderwijs waarop het individu belangrijke be
veel ontmoedigt in plaats van aan- slissingen voor zijn verdere leeftijd 
moedigt. neemt duidelijk een dalende tendens 
8.1.2 Maatschappelijk belang vertoont. D'66 is van mening dat 
Een goede beroepsuitoefening, voor het bereiken van de hiervoor 
flexibiliteit, inzicht in het functione- genoemde doelstellingen van het 
ren van de maatschappij en de demo- educatieve beleid niet moet worden 
cratische beginselen, waardoor de gedacht aan verlenging van de leer
samenleving mede wordt ervaren als plicht, maar aan de invoering van het 
dienstbaar aan het eigen individuele leerrecht. 
belang in harmonie met ieders be- In de komende jaren dient uit het 
lang, zijn doelstellingen van het on- beleid van de overheid duidelijk te 
derwijs. 1 worden op welke wijze aan dit leer
D'66 is van mening, dat de maat- recht vormwordt gegeven. D'66 zal 
schappij het belang dat zij heeft bij met alle kracht streven naar realise
het onderwijs in een actief beleid ring van het leerrecht voor een ieder 
mag omzetten. Daarmee wordt be- na beëindiging van de leerplicht tot 
doeld dat de mogelijkheden van 16 jaar. 
mensen om via hun talenten voor de Het leerrecht voor volwassenen 
maatschappij van nut te zijn, actief vindt uitwerking in een stelsel van 
moeten worden benaderd. volwasseneneducatie. 
Er zijn individuen voor wie de doel- D'66 wil met kracht streven naar de 
stellingen van het onderwijs niet praktische uitwerking van een sys
zonder extra steuntje in de rug be- teem van wederkerend onderwijs. 
reikbaar zijn. Veelal zijn dit groepen 
van individuen die niet of onvol
doende voor zichzelf kunnen opko
men. Daarvoor dient de overheid 
speciale aandacht te hebben. De 
overheid dient deze groepen als het 
ware op te sporen omdat er een 
maatschappelijk belang mee ge
moeid is voor hen gerichte maatre
gelen te nemen, teneinde deze groe
pen in staat te stellen volwaardig in 
de samenleving te participeren. Te 
noemen zijn vrouwen, maar ook de 
jongeren met onderwijsachterstan
den die door sociaal-economische 
factoren veroorzaakt zijn, de anders
taligen, voortkomend uit culturele 
minderheidsgroepen, de lichamelijk 
en geestelijk gehandicapten, de vol
wassenen die vroeger geen kansen 
hebben gehad. 
Daarom is onderwijs een van de be
langrijkste investeringen ten behoe
ve van een volgende generatie en de 
maatschappij waarin die zal leven. 
Dit vraagt sociaal en economisch 
grote offers, die zo min mogelijk af
hankelijk mogen zijn van schomme
lingen in de economie. 

2. Leerplicht en leerrecht 
Het belang van het individu brengt 
met zich mee dat zijn "leerrecht" 
verzekerd moet zijn gedurende de 
periode dat hij zelf voldoende effec
tief voor zijn eigen belang op kan 
komen. Leerplicht is daarentegen 
een bescherming van het individuele 

3. Onderwijsstructuur 
De structuur van het huidige onder
wijs heeft nog steeds de sporen in 
zich van de klasse- en standenmaat
schappij. Het LBO als voortvloeisel 
van de oude ambachtsschool en in
dustriescholen; het HAVO en VWO 
als voortvloeisel van de "Hogere 
Burgerschool" en het Gymnasium, 
enz. 
Deze verticale scheidingslijnen in de 
onderwijsstructuur dienen te ver
dwijnen, zij veroorzaken onder an
dere een negatieve selectie, een 
zuigkracht op de "bijbehorende" 
maatschappelijke groepering (maat
schappelijke positie ouders) en een 
te vroege en nauwelijks nog te her
ziene keuze. 
Er bestaat bovendien nog steeds een 
onderwaardering van bepaalde 
vaardigheden (die later in inkomens
verschillen opnieuw tot uitdrukking 
komen). D'66 is van mening dat een 
herwaardering van de handvaardig
heden, zowel maatschappelijk als 
salarieel, dringend nodig is. De 
scheefgroei op dit punt veroorzaakt 
niet alleen een niet te motiveren dis
criminatie, maar is bovendien de 
bron van veel problemen in de steeds 
meer overbezette groep van beperkt 
cognitief opgeleiden. 
D'66 streeft naar de volgende struc
tuur van het voortgezet onderwijs: 
a. een eerste cyclus van geïntegreerd 
voortgezet onderwijs met een duur 

van tenminste drie jaar. In de eerste 
cyclus wordt een breed studiepakket 
aangeboden, met differentiaties naar 
moeilijkheidsgraad, hoeveelheid en 
tempo, alsmede met uitgebreide 
voorlichting over verdere mogelijk
heden. 
b. een tweede cyclus, met een duur 
van tenminste twee jaar, waarin een 
versmald studiepakket wordt aange
boden dat voorbereidt op het tertiair 
onderwijs (vgb het huidige VWO en 
HAVO) doch dat ook voorlopig 
eindonderwijs biedt (vgl. MBO). 

4. Toegankelijkheid 
Financiële en maatschappelijke om
standigheden, sekse, lichamelijke en 
geestelijke handicaps mogen geen 
belemmering zijn om aan onderwijs 
en vorming deel te nemen. 
Veel individuen en groepen hebben 
echter een extra steuntje in de rug 
nodig om naar behoren te kunnen 
profiteren van onderwijs en vor
ming. De startkansen van jeugdigen 
met onderwijsachterstanden, ver
oorzaakt door sociaal-economische 
factoren moeten worden verbeterd. 
Via een onderwijsstimuleringsbeleid 
wordt thans getracht die startkansen 
te verbeteren. 
D'66 is van mening dat een onder
wijs-stimuleringsbeleid noodzakelijk 
is, maar ook dat een dergelijk beleid 
pas kans van slagen heeft als het in
gebed is in een geheel van maatrege
len om achterstandssituaties te 
voorkomen. Vooral te grote ver
schillen in inkomens en in woonom
standigheden dienen tegelijkertijd te 
worden aangepakt. 
Omdat veel van de thans lopende 
stimuleringsprojecten van zo korte 
duur zijn dat onderwijsstimulerings
activiteiten vrijwel zeker geen blij
vende resultaten te zien zullen ge
ven, dient de projectduur van sti
muleringsprojecten te worden ver
lengd en dient een uitbreiding naar 
het voortgezet onderwijs plaats te 
vinden. Onderwijs en andere wel
zijnsvoorzieningen moeten méér 
samenwerken, opdat maatschappe
lijke en culturele belemmeringen in 
het ontwikkelingsproces bij kinderen 
eerder kunnen worden gesignaleerd 
en verholpen. 
D'66 acht het vaststellen van bin
dende schoolgrenzen ongewenst. 
Uitgaande van een blijvend verblijf 
in ons land van grote aantallen an
derstaligen, voortkomend uit cultu
rele minderheidsgroepen, zal de 
overheid geëigende maatregelen 
moeten nemen om de anderstaligen 
mogelijkheden te bieden in maat~ 
schappelijk functioneren die gelijk
waardig zijn aan die van de autoch
tone bevolking. De tweede en de 
derde generatie jongeren uit de cul
turele minderheidsgroepen zullen 
bijzondere aandacht dienen te krij
gen. 
Onderwijs kan een belangrijke rol 
spelen in het zich doen thuis voelen 
van anderstaligen, in ons land. An
derstaligen dienen onderwijs in de 
eigen taal en cultuur te kunnen krij
gen om, binnen de grenzen van onze 
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wetgeving, een eigen identiteit te 
kunnen behouden. 
Anderzijds zullen de nederlandstali
ge kinderen op school veel meer dan 
nu het geval is kennis moeten kunnen 
nemen van de cultuur van de min
derheidsgroepen. 
Dit zal kunnen leiden tot een maat
schappelijke herwaardering van de 
rol van culturele minderheden. 
Een derde categorie die een extra 
steuntje in de rug nodig kan hebben 
vormen de gehandicapten. Zij moe
ten - begeleid door daartoe gespe
cialiseerde instellingen - zo veel en 
zo lang mogelijk aan het onderwijs in 
al zijn vormen kunnen blijven deel
nemen. 
D'66 wil ook uitspraken doen over de 
toegankelijkheid in de zin van con
crete toelating tot onderwijsinstel
lingen. 
De toelating tot voortgezet en hoger 
onderwijs geeft in een aantal geval
len problemen wegens onvoldoende 
capaciteit. Voortbouwend op de ac
tiebeginselen en op de in het vooraf
gaande geformuleerde onderwijs
doelstellingen is het onaanvaardbaar 
uit capaciteitsoverwegingen te 
moeten selecteren. 
Niet alleen voor de besten moeten 
alle onderwijsvoorzieningen volledig 
toegankelijk zijn, maar voor een ie
der die zich voldoende heeft gekwa
lificeerd voor een opvolgende on
derwijsvorm. 
Indien daarna studenten gedurende 
hun studie moeten afhaken, dient er 
een positieve verwijzingsmogelijk
heid te zijn. 
De belangstelling voor een aantal 
onderwijsvormen wordt momenteel 
kunstmatig gevoed door grote ver
schillen in inkomens verbonden aan 
het niveau van de scholing, die ook in 
de sociale uitkeringen van hen die 
voor het eerst aan het arbeidsproces 
gaan deelnemen tot uiting komen. 
Beter ware het dat de belangstelling 
voor verdergaande studie wordt be
heerst door de individuele behoefte 
aan verder te ontwikkelen capaci
teiten en door de behoeften in de sa
menleving. 
Een zeer goede onafhankelijke 
voorlichting over mogelijkheden van 
de leerling en zijn kansen op de ar
beidsmarkt, zullen de belangstelling 
voor steeds meer en beter onderwijs 
in goede banen kunnen leiden. 
Dit betekent dus ook dat D'66 de 
toegankelijkheid van het onderwijs 
niet belemmerd wil zien in het kader 
van een afstemming van het onder
wijs op de arbeidsmarkt, al zullen in 
de onderwijsvoorlichting arbeids
verwachtingen zeker een rol moeten 
spelen. 

S. Onderwijsbeleidsdoelen 
Het onderwijs moet zo worden inge
richt dat de jeugdige steeds meer zelf 
de ontwikkeling van zijn vermogens 
kan - en ook mag- bepalen. Daartoe 
moet de jeugdige zowel een aktieve 
bijdrage kunnen leveren aan het 
schoolgebeuren als kunnen kiezen 
uit alternatieven (bijvoorbeeld door 
middel van project-onderwijs). 

Naarmate de jeugdige verder in het 
opleidings- en vormingsproces vor
dert, moet hij meer invloed kunnen 
uitoefenen op de te kiezen ontwik
kelingsrichting en zelf de leerweg 
mede mogen bepalen. 
Het ontwikkelen van de eigen per
soonlijkheid is alleen mogelijk in re
laties met een min of meer duurzaam 
karakter tot anderen. Het onderwijs 
moet daarom ook de vorming van 
groepsverbanden bevorderen, 
waarbinnen relaties tussen lerenden 
en onderwijsgevenden betekenis 
kunnen krijgen. D'66 denkt daarom 
eerder in termen van kleinschalige 
onderwijsvoorzieningen, die voor 
het bereiken van bepaalde onder
wijskundige doelen onderling tot 
samenwerking komen, dan aan grote 
tot zeer grote instituten. Ook met het 
oog op de sociaal-culturele betekenis 
van de school voor de omgeving 
geeft D'66 de voorkeur aan klein
schalige onderwijsvoorzieningen. 
In kleine kernen en de centra van 
grote steden dienen zo lang mogelijk 
onderwijsvoorzieningen gehand
haafd te blijven, eveneens met het 
oog op de sociaal-culturele betekenis 
van de school aldaar. 

6. Beheer en democratisering 
6.1. 
D'66 is, met inachtneming van in het 
algemeen te stellen kwaliteitseisen 
door de overheid, voorstander van 
een gedecentraliseerd onderwijsbe
leid. De mogelijkheden voor de di
rekt betrokkenen bij de school zelf 
moeten worden vergroot, omdat de 
verantwoordelijkheid voor goed on
derwijs voor een belangrijk deel bij 
de school en de daarbij direct be
trokken groeperingen zelf ligt. 
6.2. 
Verrijking van het democratisch ge
halte van de bestuursstructuren in 
het onderwijs is noodzakelijk. Het 
"bevoegd gezag" van onderwijs
voorzieningen moet reële mogelijk
heden bieden voor democratische 
controle en beïnvloeding door direct 
betrokkenen. 
Er dient een medezeggenschapsre
geling te komen, waarin die rechten 
zijn neergelegd, die krachtens de 
Wet op de Ondernemingsraden gel
den voor medewerkers in een onder
neming voor zover de aard van het 
onderwijs dat toelaat. 
In samenhang met de aard van het 
onderwijs dienen deze rechten dan 
toe te komen aan het onderwijzend 
en niet-onderwijzend personeel en 
aan de ouders/verzorgers (basison
derwijs), de ouders/verzorgers en de 
leerlingen (voortgezet onderwijs) en 
de studenten (hoger onderwijs). 
Op grond van het algemene belang 
dient de overheid ten aanzien van 
door haar gesubsidieerde scholen de 
eis te stellen dat gewaarborgd is dat 
de betrokkenen bij de school de gang 
van zaken in de school kunnen be
palen. Naast ouders/verzorgers en/ 
of de leerlingen (al naar gelang hun 
leeftijd), het onderwijzend en niet
onderwijzend personeel kunnen dat 
ook anderen zijn, waarbij die ande-

ren steeds minder dan een derde deel 
aan invloed in de school uitoefenen. 
Wijziging van alle onderwijs-wetten 
en de gemeentewet in die zin dat on
derwijsgevenden lid van het "eigen" 
bevoegd gezag kunnen zijn, is voor
waarde voor de toepassing van een 
volledig gedemocratiseerde be
heersstructuur. 
In dat kader is D'66 er een voorstan
der van dat ouders/verzorgers en 
personeel bestuursleden van de 
school moeten kunnen benoemen. 
Naast de vrijheid tot het geven van 
onderwijs dient de vrijheid voor de 
ouders/verzorgers om hun kinderen 
onderwijs te doen geven dat zij voor 
hun kinderen verlangen meer bena
drukt te worden. De ouders/verzor
gers dienen daartoe invloed te kun
nen uitoefenen op de richting en in
richting van het onderwijs. 
Dit geldt voor openbaar èn bijzon
der onderwijs, omdat de ouders/ver
zorgers- naar de mening van D'66-
de primaire verantwoordelijkheid 
van het onderwijs van hun leerplich
tige kinderen dragen, en die verant
woordelijkheid ook moeten kunnen 
waarmaken. De wijze waarop dat 
moet worden geregeld, verschilt bij 
openbaar en bijzonder onderwijs. 
D'66 staat een pluriforme organisatie 
van het onderwijs voor, die de nade
len van beide vermijdt, en - zo mo
gelijk -de voordelen van beide com
bineert. Daarbij moet pluriformiteit 
niet worden verengd tot de traditio
nele richting-keuze mogelijkheden, 
maar juist worden uitgebreid met de 
pedagogische differentiatie (vrijheid 
van inrichting). 
6.3. 
Het beleid ten aanzien van beheer, 
exploitatie en gebruik van accom
modatie ten behoeve van onderwijs
en andere educatieve voorzieningen 
wordt zodanig ingericht, dat een 
doelmatiger en waar mogelijk meer
voudig gebruik van deze voorzienin
gen voor sociaal-culturele en educa
tieve doeleinden niet langer van het 
toeval afhangt. 

7. Financiering en regelgeving 
7.1. Financiering 
In de komende jaren daalt het aan
deel van de onderwijsuitgaven ten 
opzichte van de gehele rijksbegro
ting ten gevolge van de vermindering 
van het aantal leerlingen (geboorte
daling). 
Daartegenover staat een groeiende 
behoefte aan onderwijs o.m. bij vol
wassenen en zijn er knelpunten in het 
onderwijsbeleid die om een oplos
sing vragen. Daarom zal een deel van 
de daling van het relatieve aandeel in 
de rijksbegroting beschikbaar moe
ten blijven van onderwijs. 
D'66 acht bepaalde nieuwe activi
teiten van groot belang en wil daar
om - financiële ruimte scheppen 
voor de realisering van een stelsel 
van volwasseneneducatie. 
Voorts acht D'66 de uitbreiding van 
scholingsmogelijkheden in de twee
de cyclus van het voortgezet onder
wijs en voor de daarop volgende fase 
in het onderwijs van belang. 
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Eveneens het onderwijsstimule
ringsbeleid en het beleid ten aanzien 
van anderstalige leerlingen. 
De komende jaren komen veel ar
beidskrachten (onderwijsgevenden) 
beschikbaar die voor de hiervoor ge-· 
noemde taken kunnen worden inge
zet. 
D'66 is van mening dat daar waar 
gebruik wordt gemaakt van het leer
recht(d.i. nahet 16delevensjaar)een 
eigen financiële bijdrage aan het on
derwijs in beginsel juist is ten aan
zien van hen die een eigen inkomen 
hebben. 
Een stelsel van voor iedereen toe
gankelijke studiefinanciering - onaf
hankelijk van de ouders/verzorgers
sluit hierbij aan. 
7 .2. Regelgeving 
In de komendejaren dient een begin 
te worden gemaakt met een beleid, 
gericht op sterke vereenvoudiging 
van de kostbare en complexe regel
geving in het onderwijs. 
Er dient minder op basis van nota's, 
beleidsnotities en circulaires gere
geerd te worden en meer op basis van 
wetgeving. 
Invoering van een tweegraden-sys
teem in het voortgezet onderwijs, 
vereenvoudiging van bevoegdheids
regels en salariëring. 
Een universeel formatie-systeem en 
daarmee samenhangende invoering 
van een universeel weektaaksys
teem voor alle onderwijsgevenden 
met voldoende ruimte voor specifie
ke omstandigheden. 
Nader onderzoek op dit punt is no
dig. 
In de regelgeving krijgt de vrijheid 
van inrichting meer nadruk. Daarbij 
worden procedures ontwikkeld om 
de vraag naar onderwijs beter dan nu 
het geval is te laten leiden tot een op 
die vraag afgestemd aanbod. 

8. Basisonderwijs/Speciaal on
derwijs 
8.1. Basisonderwijs 
Als basisonderwijs worden be
schouwd al die onderwijsaktiviteiten 
die voorafgaan aan het voortgezet 
onderwijs. Dit betekent dat het alle 
onderwijs omvat voor leerlingen tot 
de leeftijd van 11 à 12jaar. Op welke 
leeftijd kinderen dit primair onder
wijs binnenkomen ligt niet vast, 
maar D'66 is tegen verlaging van de 
leerplichtleeftijd, omdat daarmee de 
verantwoordelijkheid van de ouders 
wordt uitgehold. 
Peuteropvang wordt niet als onder
wijs beschouwd, maar zal deel uit
maken van een na te streven inte
graal kinderopvangsysteem. 
In hun ontwikkeling belemmerde 
kinderen worden thans veelal opge
vangen in het buitengewoon onder
wijs. Het toekomstige basisonder- _ 
wijs zal een zodanige zorgbreedte 
moeten hebben dat ook vele van de
ze kinderen daar mettertijd een 
plaats kunnen vinden. Dit alles zal 
een zorgvuldig proces door middel 
van experimenten en projekten ver
gen, waarbij het belang van alle 
daarbij betrokken kinderen - ook in 
maatschappelijk perspektief - een-



traal staat. 
Op basisscholen dient het instellen 
van continu roosters te worden ge
stimuleerd. Tevens dient er ge
streefd te worden naar gelijkschake
ling van zowel school- als vakantie
tijden. 
In de komende jaren zal het hierbo
ven omschreven integratie-proces 
van basisonderwijs (kleuter- en lager 
onderwijs) en buitengewoon onder
wijs vorm moeten krijgen op basis 
van initiatieven van de overheid en 
vanuit het onderwijsveld. De over
heid zal door het scheppen van 
voorwaarden dit alles mogelijk 
moeten maken. 
Hiervoor is een adequate ondersteu
ning (vanuit onderwijsverzorgings
instituten, vooral onderwijsbegelei
dingsdiensten) nodig, bouwkundige 
maatregelen (flexibele indeling van 
gebouwen en toegankelijkheid voor 
gehandicapten) en funktionele 
overlegmogelijkheden voor scholen. 
8.1.2. Samenwerkingsscholen 
Vooral bij het basisonderwijs lopen 
de leerlingenaantallen duidelijk te
rug. Deze tendens werkt ook door in 
het voortgezet onderwijs. Mede 
daarom is D'66 van mening dat waar 
het kan en een goede oplossing biedt 
gestreefd moet worden naar realise
ring van zogeheten samenwerkings
scholen. 
Voordelen van deze schoolvorm 
zijn: 
a. De stijging van de kosten per 
leerling wordt beperkt doordat een 
economischer gebruik van school
gebouwen e.a. middelen kan worden 
gemaakt. 
b. Het aanbod van de verschillende 
vormen van onderwijs naar levens
beschouwing kan beter gespreid 
worden over wijken en/ of dorpen. 
c. Ook in kleinere gemeentes wordt 
voortgezet onderwijs mogelijk ge
maakt. 
d. Deze schoolvorm biedt naar haar 
aard meer kansen voor andere denk
beelden en cultuurpatronen, hetgeen 
past in het streven van D'66 naar op
timale mogelijkheden voor indivi
duele ontplooiing. 
8.2. Speciaal onderwijs 
Een aparte vorm van onderwijs is het 
speciaal onderwijs, dat gericht is op 
kinderen, voor wie het onderwijs zo
danige problemen oplevert, dat de 
gewone school deze ondanks de hulp 
van onderwijsverzorgingsdiensten 
niet kan opnemen. Dit speciaal on
derwijs bestaat uit een stelsel van 
orthopedagogische onderwijs insti
tuten. Een pakket van samenhan
gende maatregelen zal moeten ga
randeren, dat dit. onderwijs zijn 
functie op verantwoorde wijze kan 
vervullen. Speciale aandacht moet 
hierbij worden geschonken aan de 
verwijzingsproblematiek. 

9. Voortgezet onderwijs 
9.1. Algemeen 
Ook in het voortgezet onderwijs 
dient een aktiever beleid gevoerd te 
worden, gericht op het verbeteren 
van startkansen van jeugdigen en 
jongeren in bedreigde leefmilieus, 

waaronder anderstaligen. Met name 
aan de startkansen van meisjes in de
ze bedreigde milieus dienen priori
teiten verleend te worden. 
In paragraaf 4 over de toegankelijk
heid is daar nader op ingegaan. Een 
dergelijk beleid is veelal noodzake
lijk door tekorten in het voorafgaan
de onderwijs. Verbetering van het 
onderwijs als geheel zal het ontstaan 
van achterstanden kunnen tegen
gaan. 
9 .2. Ie cyclus 
De d:perimenten met een midden
school, waarbij een experiment met 
variabele studieduur dient te worden 
betrokken, moeten aktiever worden 
gestimuleerd en uitgebreid, zodat 
over enkele jaren verantwoord een 
uitspraak kan worden gedaan met 
betrekking tot de inhoud, vorm en de 
structuur van dit onderwijs. Toetsing 
van deze experimenten geschiedt 
zowel op kwaliteits- als op doelma
tigheidsoverwegingen. Bij de even
tuele invoering van een midden
school dient uitgangspunt van beleid 
te zijn dat de overheid de einddoelen 
vastlegt en de vrijheid van inrichting 
van dit onderwijs waarborgt. 
Er zal in ieder geval gekozen moeten 
worden voor experimentele invoe
ring van volledig geïntegreerd on
derwijs in de eerste cyclus van het 
voortgezet onderwijs, waarbij de 
traditionele vertikale scheidingslij
nen in de onderwijsstruktuur worden 
geëlimineerd. In dit verband wordt 
een verlenging van de brugperiode 
voortgezet onderwijs afgewezen als 
een struktuurbevestigende noodop
lossing. Een betere weg naar gelei
delijke invoering van geïntegreerd 
onderwijs in de eerste cyclus is het 

rianten voor 16-18 jarigen. 
3e 
Praktijkoefening dient zoveel moge
lijk in de school plaats te vinden. 
Buitenschoolse stages dienen in ie
der geval onder verantwoordelijk
heid van het onderwijs te worden ge
realiseerd. 
4e. 
Zolang de doelstellingen van de sta
ges niet onder verantwoordelijkheid 
van de school kunnen worden gerea
liseerd en de stages in feite neerko
men op het verrichten van arbeid, 
dienen arbeidsovereenkomsten te 
garanderen dat de deelname aan het 
arbeidsproces volgens de geldende 
voorschriften worden gehonoreerd. 
Se. 
Leerlingenstelsels en vormingswerk 
voor boven 18-jarigen dienen zich 
verder te ontwikkelen in relatie met 
volwasseneneducatie, open univer
siteit, hbo en wo, etc. 
6e. 
De bovenbouw van de havo en het 
vwo zal samen met het mbo zich te
gelijkertijd moeten ontwikkelen tot 
een samenhangend onderwijsstelsel 
(tweede cyclus), waarin een aantal 
specifieke stromingen leiden tot 
eindonderwijs of voorbereiding tot 
het hoger beroepsonderwijs en het 
wetenschappelijk onderwijs. Deze 
samenwerking zal het eerste daar 
moeten starten waar garanties moe
ten worden geboden aan leerlingen 
die het experimentele Ie-cyclus-on
derwijs hebben gevolgd. Aanslui
tingsprojekten tussen de eerste en 
tweede cyclus van het voortgezet 
onderwijs zullen van start moeten 
gaan zodra het onderwijs in de Ie 
cyclus geïntegreerd wordt. 

bevorderen van "brede" scholen
gemeenschappen (dus niet lbo/mavo 10. Opleiding 
of havo/vwo) waarbij de mavo het onderwijsgevenden 
lbo en de onderbouw van het havo en De kwaliteit van het onderwijs in het 
vwo volledig integreren, met moge- algemeen wordt sterk bepaald door 
lijkheden van differentiatiepakket- de kwaliteit van de opleiding voor 
ten. onderwijsgevenden. D'66 wil in de 
9.3. 2e cyclus opleiding een harmonie realiseren 
Los van beleidsdoelen op lange en tussen de gerichtheid op een pedago
middellange termijn, zoals in het gische taak enerzijds en de kennis 
voorgaande is aangeduid, dienen een van en de inzichten in de diverse 
aantal ingrijpende verbeteringen in vakgebieden anderzijds. Dat leidt tot 
het 2e-cyclus-onderwijs te worden een beleid, gericht op eenheid van 
aangebracht. opleiding, waaraan gekoppeld de 
Te noemen zijn hierbij: noodzakelijke nascholing. Daarom 
Ie zal D'66 een beleid voeren, gericht 
De kwaliteit en de capaciteit van het op het geleidelijk terugdringen van 
experimentele kmbo dient zo snel de te grote diversiteit van nog afzon
mogelijk te worden verbeterd en uit- derlijke opleidende instituten en in
gebreid en te worden geïntegreerd in stanties. Gezamenlijke doelsteilin
een algeheel verbreed mbo met mo- gen, relatie met de onderwijspraktijk 
gelijkheden tot verschillen in niveau en nascholing dienen borg te staan 
en studieduur. Daarbij ctrent met voor zich steeds vernieuwende in
voorrang aandacht te worden be- houdelijk onderling samenhangende 
steed aan de absoluut onvoldoende opleidende instituten. 
opleidingsmogelijkheden voor In de komende jaren zal binnen het 
meisjes. totaal van de opleidingen bijzondere 
2e aandacht gegeven moeten worden 
Er dient een volwaardige part-time aan het spoedig van start gaan van 
variant van het verbrede mbo te' opleidingsinstituten voor het nieuwe 
worden ontwikkeld (zowel ten be- basisonderwijs. De noodzakelijke 
hoeve van het tweede-kans als het voorwaarden daartoe (onder andere 
tweede-weg-onderwijs), middels behoud en aanpassing van deskun
ombouw van participatie-onderwijs, digheid) zullen vervuld moeten wor
vormingswerk, streekscholen, leer- den. 
lirigenstelsel en andere part-time va- Een tweede onderwerp van bijzon-
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dere zorg is de opleiding van degenen 
die werkzaam (zullen) zijn in de vol
wasseneneducatie. Met voortva
rendheid zullen voor deze mensen 
passende scholingsmogelijkheden 
opgezet moeten worden. 
De opleiding zal onderwijsgevenden 
in staat moeten stellen de doelstel
lingen van het onderwijs te vertalen 
in hanteerbare onderwijsleersitua
ties. D'66 wil in dit kader speciale 
aandacht schenken aan het realise
ren van roldoorbrekend onderwijs, 
datjongens en meisjes gelijke kansen 
biedt. 

11. Verzorgingsstruktuur 
Er is in de zeventiger jaren een servi
ce-apparaat ten dienste van het on
derwijs opgebouwd, de verzorgings
struktuur. Duidelijk is geworden dat 
deze verzorgingsstruktuur niet in 
alle opzichten goed funktioneert. In 
de eerste helft van de jaren tachtig 
dient er een wet op de verzorgings
struktuur te komen. In de wet op de 
verzorgingsstruktuur dient rekening 
gehouden te worden met de hierna 
volgende beleidspunten: 
- De verzorgingsstruktuur is een 
service-apparaat ten behoeve van de 
scholen. De schoolleiding heeft een 
eigen verantwoordelijkheid voor de 
inrichting van het onderwijs. Ver
zorgingsinstellingen zijn bemand 
met deskundigen die hun eigen pro
fessionele maatstaven hanteren. De
ze drie elementen: het dienstverle
nend karakter van de scholen, de ei
gen verantwoordelijkheid van de 
schoolleiding en de professionaliteit 
van de verzorgingsinstellingen vor
men het uitgangspunt voor de over
heid bij de formulering van de eisen 
waaraan verzorgingsinstellingen 
moeten voldoen om subsidie te krij
gen. 
- Er dient een herverkaveling van 
taken tussen landelijke en regionale 
instellingen plaats te vinden. Er dient 
onderzocht te worden wat er op lo
kaal/regionaal niveau nodig is om 
adequaat de scholen van dienst te 
kunnen zijn en welke taken effectie
ver op grotere (landelijke) schaal en 
welke op lokale/regionale schaal 
kunnen worden aangepakt. 
- OBD's moeten zich ontwikkelen 
tot regionale servicecentra voor 
scholen die hun voedingsgebied in de 
regio van de OBD hebben. Concreet 
betekent dit alle scholen met leerlin
gen van± 4-± 16jaar en vormen van 
volwasseneneducatie. 
- Alle verzorgingsinstellingen wer
ken in beginsel voor alle levensbe
schouwelijke richtingen in het on
derwijs. Ook moeten echter scholen 
die hun onderwijs op eenzelfde ma
nier inrichten en daarvoor niet bij de 
verzorgingsinstellingen om dienst
verlening kunnen aankloppen, eigen 
instellingen in 't leven kunnen roe
pen. 
(toelichting: door aanname van 
conflicterende amendementen is (op 
voorstel HB) deze tekst eerst ver
worpen daarna weer teruggehaald. 
Vandaar deze manier van noteren 
van de congresuitspraken.) 
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- In de komende jaren dient ruimte 
geschapen te worden voor aktivitei
ten op het gebied van verdere profes
sionalisering van medewerkers in 
verzorgingsinstellingen. 
- De behoefte aan dienstverlening 
door verzorgingsinstellingen is in 
beginsel oneindig. Veel vragen om 
dienstverlening kunnen echter wor
den voorkomen door prioriteit te ge
ven aan de verbetering van de kwa
liteit van de opleidingen van docen
ten. 

§ 12 moet nog volledig worden bë
handeld op de A.L. V. Dordrecht. 
Tekst is gepubliceerd in Eerste Con
gresdemocraat 9/80. 

13. Volwasseneneducatie 
In paragraaf2 is aangegeven dat D'66 
met kracht zal streven naar realise
ring van een leerrecht voor ieder na 
beëindiging van de leerplicht. Dit 
leerrecht vindt zijn uitwerking in een 
stelsel van volwasseneneducatie 
(v .e.). Met dit begrip wordt het brede 
scala van voorzieningen bedoeld op 
het terrein van onderwijs, vorming 
en scholing voor volwassenen. 
Voorbeeldsgewijze moet gedacht 
worden aan dag/avondscholen (ge
meenschappen) avo/vwo/meao, de 
vele part-time opleidingen in het la
ger/middelbaar en hoger beroepson
derwijs, de open universiteit, het 
schriftelijk en buitenschools monde
ling onderwijs, de Centra voor Vak
opleiding, het vormingswerk, de 
volksuniversiteiten, etc. Delen van 
de v.e. zijn ondergebracht bij ver
schillende ministeries, waaronder 
Onderwijs en Wetenschappen, So
ciale Zaken, CRM, Landbouw en 
Economische Zaken. 
De v.e. kent een aantal doelen: 
- het bevorderen van gelijkwaardige 
kansen tot verder ontwikkeling en 
ontplooiing van volwassenen, 
- het scheppen van mogelijkheden 
voor om/her/bijscholing, 
- het inspelen op maatschappelijke 
behoeften die ontstaan door tech
nologische innovatie en discrepan
ties op de arbeidsmarkt, 
- het verminderen van de spanning 
op de arbeidsmarkt door via een 
systeem van educatief verlof het 
principe van wederkerende educatie 
te bevorderen, 
- het stimuleren van emancipatori
sche tendenties in te onderscheiden 
groepen van de bevolking. 
Om deze doelen te bereiken is het 
noodzakelijk dat er een zeer geva
rieerd en flexibel patroon van voor
zieningen bestaat dat qua spreiding, 
kosten en didaktiek optimale moge
lijkheden biedt voor volwassenen. 
De huidige situatie van de v .e. wordt 
o.a. gekenmerkt door een gebrek aan 
samenhang op velerlei niveaus. 
Allereerst zien we op beleidsniveau 
dat de v.e. versnipperd is over vele 
ministeries. In de wettelijke regelin
gen en de wijze van subsidiëring is 
bovendien sprake van een onaan
vaardbaar gebrek aan eenduidigheid 
en harmonie. 

Op het niveau van de instellingen 
zien we evenzeer gebrek aan samen
hang, hoewel ook hier positieve ge
luiden te horen zijn. 
Eén van de manieren om de samen
hang te vergroten is te bevorderen 
dat de door de in 1980 opgeheven 
adviescommissie Bevordering Plaat
selijk Educatieve Netwerken voor
gestelde educatieve centra voor 
volwassenen tot stand komen. 
Deze centra zouden vooral een 
functie kunnen vervullen ten aanzien 
van het verstrekken van informatie 
aan de deelnemers, het stimuleren 
tot deelname en het bevorderen van 
overleg en samenwerking tussen de 
participerende instellingen op het 
terrein van de v .e. 
Verder bestaan er nog duidelijk witte 
plekken op de kaart van de v .e. 
Vooral voor volwassenen met zeer 
weinig opleiding zijn er te beperkte 
mogelijkheden voor verdere educa
tie. Ook bestaan er grote lacunes op 
het terrein van de beroepsscholing. 
Volwassenen die part-time onder, 
wijs op het niveau van lbo of mbo 
willen volgen, kunnen dit maar zeer 
gedeeltelijk realiseren. 
D'66 rekent het tot haar taak om in de 
komende regeerperiode enkele van 
de belangrijkste knelpunten in de 
v.e. tot eçn oplossing te brengen. 
Allereerst dient gestreefd te worden 
naar grotere departementale een
heid. Een binnen Onderwijs en We
tenschappen te creëren direktoraat 
generaal voor de volwassenenedu
catie, waarin onderdelen van andere 
ministeries op het terrein van de v .e. 
zijn ondergebracht, verdient de 
voorkeur. 
Een speciaal verantwoordelijke be
windsman/vrouw voor de v.e. ligt 
dan in de rede, tenminste totdat de 
volwasseneneducatie binnen 0 en W 
duidelijk gestalte heeft gekregen. 
Ook dient de volwasseneneducatie 
wettelijk verankerd te worden. Dat 
kan door in bestaande wetten aan
dacht te schenken aan de volwasse
neneducatie, maar het ligt wellicht 
meer voor de hand, een aparte wet 
op de v.e. te maken. In die wet dient 
de overheid zich instrumenten te 
verschaffen om de doelen van de v .e. 
te realiseren. In de wettelijke rege
ling van de v.e. zal opgenomen 
moeten worden hoe betrokkenen en 
hun organisaties ingeschakeld moe
ten worden bij de planning van voor
zieningen. Een systematiek als nu 
ten aanzien van de planprocedure 
voortgezet onderwijs geldt (minus de 
knelpunten die daarin te signaleren 
zijn) is denkbaar. 
Op het terrein van de voorzieningen 
streeft D'66 naar een uitgebouwd 
stelsel van tweede-weg-onderwijs: 
van alfabetisering tot open universi
teit dienen en voor alle volwassenen 
bereikbare voorzieningen te be
staan. Daarbij behoeft niet in de eer
ste plaats gedacht te worden aan 
nieuwe voorzieningen, als wel aan de 
verruiming van mogelijkheden van 
bestaande voorzieningen. Daarom 
hebben de initiatieven op het terrein 
van open onderwijs, waaronder die 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66, gevestigd te Den Haag, 
zoekt op korte termijn, voor het landelijk secretariaat een 

ASSISTENT HOOFD 
ALGEMENE ZAKEN (M/V) 
voor20 uurperweek 

Deze is belast met: 
Algemeen: 
het assisteren van het Hoofd Alaamene Zaken, dat de 
algemene werkzaamheden op hët secretariaat coördineert en 
werkzaamheden verricht ten aanzien van de landelijke 
organisatie. 

In het bijzonder: 
• toezicht houden op de geautomatiseerde 

ledenadministratie; 
• het beheer van gebouw, inventaris en materialen; 
• de akkommodatiereservering en het bewaken van de 

integrale planning; 
• het regelen van notulisten voor 

HB/08/commissievergaderingen. 

De funktie Assistent Hoofd Algemene Zaken is een part-time 
funktie van 20 uur. 
De werkzaamheden zijn in onderling overleg te regelen. 

Voor deze funktie is vereist: 
een HAVO/MBO-opleiding of vergelijkbaar niveau; 
goede organisatorische eigenschappen; 
goede contactuele eigenschappen; 
enige type-ervaring. 

Voor deze funktie wordt een salarisniveau geboden van 
minimaal f 1.037,- tot maximaal f 1.555,-, afhankelijk van 
leeftijd en ervaring. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Kitty Warburg-van Rijn, Hoofd Algemene Zaken 
(tel. 070-85 83 03). 

Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 21 januari 1981 richten 
aan de Sollicitatiecommissie, p/a Hoofdbestuur Politieke 
Partij Democraten '66, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

open school en open universiteit, 
voor D'66 ook een belangrijke funk
tie ter vernieuwing van bestaande 
werksoorten. Uitbreiding van de be
staande scholen (gemeenschappen) 
voor dag/avondonderwijs avo/vwo/ 
meao voor volwassenen met be
roepsonderwijs (lbo en. mbo)- ook in 
de 2-cycli-struktuur - is noodzake
lijk. 
Het verdient voorts sterke overwe
ging om in de daarvoor in aanmer
king komende stedelijke gebieden 
basisscholen voor volwassenen door 
het Rijk te subsidiëren. Ervaringen, 
opgedaan in een dergelijke instelling 
te Amsterdam, hebben uitgewezen 
dat dergelijk onderwijs uiterst be
langrijk is voor de integratie van be
paalde culturele groepen in onze sa
menleving. 

volwasseneneducatie is, mede gelet 
op het grote tekort aan arbeidsplaat
sen in het onderwijs, steeds minder 
aanvaardbaar geworden. Daarbij 
maakt de ontwikkeling in de volwas
seneneducatie het steeds noodzake
lijker dat de docenten hiertoe aparte 
scholing ontvangen. Er moet een 
wisselwerking tussen volwassenen
educatie en het jongerenonderwijs 
tot stand komen, waarbij in het jon
gerenonderwijs het perspectief naar 
de volwasseneneducatie een belang
rijke plaats krijgt. Voor de volwas
seneneducatie is de aansluiting op 
het jongerenonderwijs van groot be
lang. 

De huidige praktijk, waarbij de 
meeste docenten in de vorm van 
part-time functies boven een reeds 
bezette full-time functie in hetjonge
renonderwijs, werkzaam zijn in de 

Een landelijke adviesraad volwasse
neneducatie acht D'66 wenselijk. 
Deze zou moeten bestaan uit onaf
hankelijke deskundigen. 
Voor de volwasseneneducatie moet 
een rechtvaardig systeem voor stu
diekostenfinanciering worden ont
wikkeld. • 
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~~ Eerste Congresdemocraat Amersfoort 

Congresreglement 

Congresstuk ECD 1 

Concept-agenda 
voor de JOe Algemene 
Ledenven~&dering, te houden 
. op 20 en 21 februari 1981 in 
••oe Flint" te Amersfoort 

· Vrijdag 20 februari 1981 . 
20.00 uur I. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van de 

congresleiding 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toelichting op de stemprocedure 

20.10 uur 4. Uitgangspuntennota Commissie-Zeevalking en .RB
resolutie II (çongresstuk ECD-2) 

70.2$ uur 5. Financiën 
a. Jaarrekening 1980 
b, Advies financiële commissie 
c. Voorstel contributieregeling 1982 
d. Voorstel regiobijdrage 1982 

20.45 uur 6. Wijziging Huishoudelijk Re~ement 
21.15 uur 7. Bespreking van het verkiezmgsprogramma 
23.00 uur 8. Schorsing van de vergadering 

Zaterdag 21 februari 1981 . 
·10.00 uur 9. Heropening van de vergadering 

10. Toelichting op de stempro.cedure 
JO; 10 uur 11. Voortzetting van de bespreking van het verkiezings

programma 
11.30 uur 12. Presentatie. van de kandidaten voor het lijsttrekker~ 

schap voor de Tweede Kamer 
11.45 uur 13. Presentatie van de kandidaten voor het Dagelijks Be

12.00 uur 

12.30 uur 
13.30 uur 

14.15 uur 
14:45 uur 
14.50 uur 
15.25 uur 
15.55 uur 

stuur 
OPENING STEMBUSSEN 

14. Toespraak door de partijvoorzitter 
LUNCH . 
SLUITING STEMBUSSEN 

15. RB-resolutie I; Strategieresolutie 
16. Aktuele politieke moties 
17. Uitslag stemming lijsttrekker 
18. Toespráak lijsttrekker 
19. Campagneplan . / 
20. Uitslag stemmingen voor de kandidateJYvoor het Da· 

gelijks Bestuur / 
16.00 uur 21. Sluiting door de partijvoorzitter. 

Toelichting 
I. Voorstellen tot wijziging of aan
vulling van deze concept-agenda 
conform art. 13, lid 2 van het Huis
houdelijk Reglement, kunnen tot 
vrijdag 16 januari 1981 12.00 uur 
worden ingediend bij het landelijk 

sekretariaat. 
2. De definitieve agenda zal worden 
gepubliceerd in de Tweede Congres 
Democraat, die circa 29 januari 1981 
verschijnt. Hierin zullen de overige 
congresmededelingen worden ge
publiceerd. 

Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 
Art. 1 
Het op 20 en 21 februari 1981 te hou
den congres is een Algemene Leden
vergadering als bedoeld in art. 7 van 
het Huishoudelijk Reglement. 
Artikel2 
Moties en amendementen die be
trekking ·hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept-agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regiovergadering, moe
ten uiterlijk dinsdag 10 februari 1981 
om 12.00 uur op het Jandelijk secre
tariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen die
nen doortenmiste vijfleden van D'66 
ondertekend te zijn en worden in het 
congresboek gepubliceerd. 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model, dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 
Artike13 
De behandeling van moties en amen
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 
aangewezen lid van D'66 geeft des
gewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 
degenen, die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld, 
in volgorde van aanmelding het 
woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portage Commissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het 
voorstel geven. 
4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor
stel. 
5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de 
volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden ge
bracht. 
Artike14 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 
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Bijlage bij congresreglement 
Formulering Moties en Amende
menten 

Amendement 
Nummer I 
lndiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
Voorstel: concept tekst 5 
Vervangen door: 6 
Toelichting 7 
Ondertekenaars 
naam adres handtekening 
(van 5 ondertekenaars) 

Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr ... 

Toelichting 
ad I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 
ad 2, Dit hoeven niet de onderteke
naars te zijn dit kunnen ook groepe
ringen zijn als afdelingen, werkgroe
pen, regio's. Maar dan moet wel een 
plenaire vergadering van die groep 
het voorstel goedgekeurd hebben en 
moet het voorstel door minimaal vijf 
indieners worden ondertekend. 
ad 3. De woordvoerder hoeft niet 
van te voren opgegeven te worden. 
ad. 4. Korte omschrijving van 
agendapunt en onderwerp, alsmede 
van de plaats waar in de congres
stukken de te wijzigen tekst is te vin
den. 
ad 5. Hier exact aangeven welke 
tekst men wil wijzigen/schrappen/ 
aanvullen. 
ad 6. Hier exact nieuw voorgestel
de tekst aangeven. 
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral 
duidelijk! 

NB. 
Bij voorkeur getypte tekst. Slechts 
één amendement per vel. 

Motie 
Numm~ I 
Indiener( s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
De AL V van D'66, in 
vergadering bijeen te ... op . . . a. 
Overwegende dat b. 
Is van oordeel dat c. 
Besluit (spreekt als haar 
mening uit) d. 
Verzoekt (draagt op aan) e. 
Toelichting f. 
Ondertekenaars g. 
naam adres en handtekening 
(van 5 ondertekenaars). 
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Toelichting 
Voor aantekeningen I t/m 4 zie bij 
amendement toelichting. 
ad a. Standaard tekst, gelijk voor 
alle moties. 
ad b. Overwegingen zijn bedoeld 
om aan buitenstanders de achter
gronden van het besluit duidelijk te 
maken, of om het besluit goed te 
kunnen uitvoeren. Niet te verwarren 
met toelichting! 
ad c. Oordeel is al een begin van be
sluitvorming, het geeft aan welke 
weg men wil inslaan. Het besluit 
geeft aan hoe men dat wil bereiken. 
ad d. Zonodig opsplitsen in punten. 
ad e. Als d. nog niet de aanwijzin
gen voor de uitvoering van het be
sluit bevat, hier aangeven wie men 
daarmee wil belasten. 
ad f. Kort en krachtig! De toelich
ting maakt géén deel uit van de mo
tie. 
De Rapportage Commissie behoudt 
zich het recht voor de toelichting in 
te korten of achterwege te laten. 
Voor verdere aanwijzingen over het 
opstellen van moties en amende
menten zie de Democraat van sep
tember 1979,jaargang 12, nummer?, 
pag. 8 en 9. 
N.B. 
Bij voorkeur getypte tekst. Slechts 
één motie per vel. 
PS 
Wat is een motie of een amendement? 
Op letterlijke teksten kunnen slechts 
amendementen worden ingediend, 
die precies aangeven welke tekst 
vervallen, vervangen of aangevuld 
zou moeten worden. 
Voorstellen tot tekstwijzigingen 
kunnen niet per motie worden inge
diend. Moties zijn algemene voor
stellen om het congres een uitspraak 
te laten doen. 

Congresstuk ECD2 

Uitgangspunten 
besluitvorming 

1. Inleiding 
De wederopbouw van de partij is 
sinds 1977 op drie fronten tegelijk 
succesvol aangepakt. Zo werd een 
bestuurlijke organisatie bijna letter
lijk uit de grond gestampt, terwijl 
daarnaast grote aantallen leden wer
den gewonnen en in de partijgelede
ren opgenomen: Ons derde doel is 
het opbouwen van een Beleidspro
gram dat een doordacht en effectief 
antwoord op de politieke vraagstuk
ken van nu en een betrouwbaar 
perspectief voor de toekomst geeft. 
Dankzij veel aktieve partijleden en 
een gemotiveerd en keihard werkend 
partijsecretariaat zijn wij daarmee 
goed gevorderd. Gelet op het tempo 
dat wij onszelf oplegden, mag dat een 
klein wonder heten. 
Toch is er ook kritiek. De behande
ling van belangrijke programma-on
derdelen in een korte tijd met een 
grote hoeveelheid pas op het congres 
beschikbare moties en amendemen
ten, vergt af en toe bijna het onmo-

gelijke van de congresgangers. Een 
goede congresvoorbereiding is daar
om vaak moeilijk. 
Een betere afstemming van de be
sluitvorming en de communicatie op 
het snel groeiende ledental (straks 
20.000!) moet daarom nu in de stei
gers worden gezet, willen we ook na 
de Tweede-Kamer-verkiezingen 
verantwoord door kunnen gaan. 

2. Probleemstelling 
De besluitvorming op en rondom 
congressen wordt door velen weinig 
democratisch en mede daarom frus
trerend gevonden. Dat mag bekend 
woräen verondersteld. 
De commissie-Van Berkurn heeft 
zich enkele jaren geleden over deze 
problematiek gebogen. Haar aanbe
velingen hebben veel discussie opge
roepen en hebben geleid tot enkele 
bijstellingen in ons Huishoudelijk 
Reglement en de creatie van een 
congresvoorbereidingscommissie. 
Deze congresvoorbereidingscom
missie kreegde-inmiddels praktisch 
onuitvoerbaar gebleken- taak zowel 
de opinie- als de besluitvorming over 
essentiële politieke beslispunten in 
de partij te stimuleren. Met de 
groeiende omvang van de partij, de 
erkenning -als "volwassen" vierde 
stroming en met het hoge werktempo 
nemen echter de problemen tenmin
ste evenredig toe. De commissie ziet 
geen kans om in de korte beschikba
re tijd haar taak goed uit te voeren. 
Daarom besloot het hoofdbestuur de 
besluitvorming als zodanig aan de 
orde te stellen en- benoemde een 
nieuwe commissie onder leiding van 
de partijvoorzitter. 
Deze commissie-Zeevalking, be
staande uit enkele DB- en HB-Ieden, 
kan uit de correspondentie met vrij
wel alle partijgeledingen slechts één 
conclusie trekken: met repareren en 
bijstellen van Huishoudelijk Regle
ment e.d. komen we er niet mee; de 
besluitvorming rondom congressen 
is aan een fundamentel ere herziening 
toe. Het draagvlak van landelijke 
congressen zal verbreed, de discus
sie verdiept en de besluitvorming op 
democratischer leest geschoeid 
moeten worden. 
Het hoofdbestuur stelt voor nu met 
elkaar vast te stellen hoe we die revi
sie willen aanpakken en waartoe die 
moet leiden. Op het najaarscongres 
1981 zullen dan de daartoe benodig
de Huishoudelijke Reglements- en 
misschien ook Statutenwijzigingen 
kunnen worden vastgesteld. In 1982 
kan dan de besluitvorming op "de 
nieuwe manier" plaats vinden. 

3. Waaraan oplossingen moeten 
voldoen 
De commissie-Zeevalking is mede 
op grond van een evaluatie van de 
congresvoorbereidingscommissie en 
kritiek van een aantal leden, tot de 
volgende conclusies gekomen. Deze 
conclusies kunnen tegelijkertijd als 
randvoorwaarden voor de aanpas
singen gelden: 

A. 
De besluitvorming op algemene le
denvergaderingen in de partij vindt 
plaats op basis van het zgn. één
mens-één-stem-principe en het (zo
veel mogelijk aktief gehanteerde) 
beginsel van volledige openbaar
heid. Ieder lid of belangstellende kan 
deze vergaderingen bijwonen, alle 
leden hebben een gelijkwaardige 
stem. Daarmee proberen we het de
mocratisch gehalte van onze besluit
vorming zo goed mogelijk te waar
borgen. 
Allerlei technische en financiële be
perkingen bij individuele leden en 
het partij-apparaat, congresruimte, 
etc. maken het waarborgen van het 
democratisch gehalte van de besluit
vorming op landelijke congressen 
steeds moeilijker. 
Hoewel we naar de mening van 
sommigen de grenzen van de moge
lijkheden tot verantwoorde toepas
sing van het één-mens-één-stem
principe reeds gevaarlijk dicht gena
derd zijn, willen we dit - in de ogen 
van vele D'66-ers meest karakteris
tieke en essentiële - (aktie)beginsel 
in het doen en laten van de partij zo 
lang mogelijk handhaven. 
B. 
D'66 is een niet dogmatische, veran
deringsgezinde programpartij met 
een toenemende invloed op en dus 
ook medeverantwoordelijkheid voor 
het politieke wel en wee van Neder
land. Daarom is de partij aan zichzelf 
verplicht met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid haar besluitvorming 
op allerlei punten te laten plaatsvin
den. Besluitvorming op een algeme
ne ledenvergadering moet het resul
taat zijn van een gedegen opinie- en 
besluitvorming in de gehele partij. 
Daartoe zullen we onszelf meer 
voorbereidingstijd moeten gunnen, 
màar ook meer discussiediscipline 
moeten opleggen. ALV-agenda's 
met bijbehorende ontwerp-teksten 
moeten tenminste een half jaar tevo
ren in het bezit van de leden zijn. 
Afdelingen en (sub)regio's ver
plichten zich deze zo spoedig moge
lijk na publicatie te behandelen in le
denvergaderingen. 
Tot de AL V toegelaten wijzigings
voorstellen en moties moeten ten
minste een week voor aanvang van 
de AL V bij de leden bekend kunnen 
zijn. 
Alleen dan is weloverwogen stand
puntbepaling mogelijk. 
c. 
Zinvolle discussies over de hoofd
punten van de Beleidsprogram
hoofdstukken worden steeds moei
lijker door de snel in omvang toene
mende stroom amendementen. 
Hoe ook behandeld, ze slurpen tijd, 
maken het onmogelijk de aandacht 
aan wezenlijke zaken te besteden. 
Tijdens de AL V zal de discussie als 
besluitvorming consequent moeten 
worden gericht op keuzebepalende, 
inhoudelijke amendementen en mo
ties. De verwerking van b.v. tekst
verbeteringssuggesties moet gedele
geerd worden aan de groep leden die 
de AL V zelf daartoe kiest: de pro-
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grammacommissie. De rapportage
commissie krijgt daadwerkelijk het 
vertrouwen en de fysieke kans het 
redaktioneel-zijn van amendemen
ten vast te stellen en amendementen 
van (vrijwel) gelijkluidende strek
king samen te voegen tot één tekst
wijzigingsvoorstel. Moties en amen
dementen dienen daartoe aan duide
lijker vormvoorschriften te voldoen; 
moties van de strekking "laten-we
het-een-volgend-congres-nog-eens
overdoen" moeten buiten de orde 
verklaard worden. Agendavaststel
ling impliceert het aanvaarden van 
de te behandelen stukken in de ge
presenteerde vorm. 
D. 
De toepassing van het één-mens
één-stem-principe heeft de partij er 
altijd van weerhouden de drempel tot 
het indienen van amendementen en 
moties te verhogen. Vijf handteke
ningen van leden is tot nu toe vol
doende om een wijzigingsvoorstel of 
visie op aktuele politieke gebeurte
nissen aan een AL V voor te leggen. 
Radikale democratisering stelt ech
ter ook functionele en sociàle eisen. 
Het is redelijk daarom de indiening 
van een amendement of motie aan 
strengere voorwaarden te binden. 
Keuze van gelalsgrenzen zijn in dit 
verband altijd moeilijk, maar voor
lopig lijkt een minimum van 25 on
dertekenaars of indiening door een 
regio/afdelingsvergadering bruik
baar. 
E. 
Haastwerk bij de formulering van 
voorstellen doet afbreuk aan de in
houdelijke kwaliteit en/ of zorgvuldi
ge presentatie van ontwerp-teksten. 
Onrijpe voorstellen roepen grote 
hoeveelheden wijzigingsvoorstellen 
op met alle gevolgen voor de verdere 
besluitvorming van dien. De oplos
sing hiervoor ligt voor de hand. 
De deskundigheid - in de partij in zo 
ruime mate voorhanden - zal doel
matiger opgespoord en - ingezet 
moeten worden ten behoeve van de 
voorbereiding van voorstellen. Een 
betere spreiding van het voorberei
dende werk bevorderd bovendien 
een doorlopende productie van 
hoogwaardige ideeën. 

Jan van den Hazel 
secretaris-politiek 

Deze uitgangspunten (randvoor
waarden) leiden tot de volgende DB
resolutie: 

4. RB-Resolutie II 
De Algemene Ledenvergadering van 
D'66, bijeen te Amersfoort op 20/21 
februari 1981, 
overwegende 
a. dat de besluitvorming in de partij 
bij een toenemend ledental en een 
planmatig werken aan vernieuwing 
en verbetering van het politieke pro
gramma, moeilijker verloopt; 
b. dat - het van belang is deze 
problemen te ondervangen en terza
ke voorzieningen in het Huishoude
lijk Reglement te treffen; 



Besluit 
I. tekstvoorstellen hiervoor op het 
najaarscongres 1981 te behandelen, 
Besluit 
II. daarbij de volgende punten als 
uitgangsstelling te hanteren: 
I. De partij belegt, behoudens in ge
val van tussentijdse Tweede Kamer
verkiezingen en vergelijkbare "ca
lamiteiten", twee congressen per 
jaar; deelcongressen worden afge
schaft. 
2. Het hoofdbestuur stelt - in over
leg met de Tweede-Kamerfractie, de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 
en de program!l'Rlcommissie en de 
landelijke Adviesraad gehoord -een 
meerjarenplanning op ten behoeve 
van op AL V's te behandelen be
leidsprogramonderdelen. 
3. De agenda van omvangrijke on
derwerpen met de ·bijbehorende 
(ontwerp-)voorstellen, voorzien van 
een overzicht van de essentiële be
slispunten, opgesteld door de con
gresvoorbereidingscommissie, wor
den tenminste een half jaar - of zo
veel langer als uit een integrale pro
cesplanning noodzakelijk blijkt - in 
bezit van ieder lid gesteld. 
4. Regiobesturen en afdelingsbestu
ren verplichten zich in een daartoe 
aangewezen tijdvak ledenvergade
ringen te beleggen ter voorbehande
ling van AL V-agenda's. 
5. Moties en amendementen ten be
hoeve van de AL V behoeven ofwel 
goedkeuring van tenminste één re
gio- of afdelingsvergadering volgens 
de gebruikelijke stemprocedure, of
wel ondertekening van tenminste 25 
(individuele) leden. 
6. Het uiterste tijdstip voor indie
ning van amendementen en moties 
wordt zodanig vervroegd dat alle tot 

de AL V toegelaten moties en amen
dementen tenminste één week voor
afgaand aan de aanvang van een 
AL V bij de leden bekend zijn. 
7. 
a. Amendementen van redaktionele 
aard, zulks ter beoordeling van de 
rapportagecommissie, worden 
rechtstreeks in handen gesteld van 
de programmacommissie. 
b. Amendementen en moties, welke 
niet voldoen aan nader vast te stellen 
vonuvoorschriften, worden niet in 
behandeling genomen. 
c. Amendementen en/ of moties van 
gelijke of vrijwel gelijke strekking 
kunnen door de rapportagecommis
sie worden samengevoegd tot één 
wijzigingsvoorstel of ontwerpbe
sluit. 
d. Aktuele politieke moties worden 
alleen in de AL V -agenda opgenomen 
als de aktuele urgentie van de ge
vraagde uitspraak wordt gemoti
veerd en het vigerende beleidspro
gram niet reeds in het gestelde voor
ziet. 
e. Het hoofdbestuur voegt zijn ad
vies aan amendementen en moties 
toe in de ad 6. bedoelde publikatie 
van congresstukken. 
8. Afdelingen en regio's dragen er 
zorg voor dat ten behoeve van de 
discussie over de door hen ingedien
de amendementen en moties (een) 
woordvoerder(s) aan de AL V deel
neemt/deelnemen. 
9. De resultaten van de besluitvor
ming terzake beleidsprogramhoofd
stukken worden door de program
commissie zodanig tijdig verwerkt, 
dat éénmaal per jaar een geaktuali
seerd beleidsprogram verkrijgbaar 
kan worden gesteld. 
I 0. Het hoofdbestuur treft, in sa-

Hieronder staat de concept~resolutie "VERKJEZINGS· 
STRATEGIE" afgedrukt •. J)eze zal worden behandeld op 
het eongres van 21 en 22februari 1981. 
D'66 beoogt hiermee,. zoals zij dàt tot nu toe steeds heeft 
gedaan, om vóór de verkiezingen de kiezers duidelijk te 
maken welke regeringscombinaties ~~Jen steunt door op 
D'66 te stemmen. 

Henk Zeevalkîng, voorzitter. 

HB•Resóliltie I 

De algemene ledenvergadering vanD'66 bijeen .te Amers
foort op 21/22 februari 1981, · 
overwegende . . 
l. dat een kabinet in de komende l'egeerperiode·zou moe· 

ten steunen op een ruime mèerderheid in het parlement 
en zo zou möeten zijn samengesteld dat een progressief 
beleid kan wo.rde11 gevoerd; . . 

2. dat naar haar oordeel hetbeleid van het huidige kabinet 
geen aanzet heeft gegeven tot oplossing van de proble
men in de samenleving èn dat daarom 0'66 niet samen 
met VVD en CDA een kabinet zal vormen; 

3. dat de uitgangspunten van P'66 voorde inrichting van 
de samenleving fundamenteel afwijken van de beginse
len van de CPN, en dat daarom 0'66 niet zal deelnemen 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66 zoekt op korte termijn ten 
behoeve van de campagne voor de Tweede-Kamer
verkiezingen een 

MEDEWERKER CAMPAGNE-TEAM (M/V) 

De funktie is van tijdelijke duur, tot 1 juli 1981. 
Aanvankelijk is het een funktie van 20 uur, maar in de loop van 
de campagne kan dit mogelijk worden uitgebreid tot 40 uur. 

De medewerker maakt deel uit van het campagneteam, dat 
zich bezig houdt met: 

het uitvoeren van het beleid van de campagnecommissie; 
het coördineren van verkiezingsbijeenkomsten; 

- het verzorgen van spreekbeurten; 
- het beheer, verspreiden van verkiezingsmateriaal. 

Het campagneteam is gehuisvest op het landelijk secretariaat 
in Den Haag. 

Voor deze funktie is gewenst: 
grote bekendheid met de organisatie van D'66; 
goede contactuele eigenschappen; 

- goed organisatietalent; 
- ruime ervaring op vergelijkbaar terrein. 

Voor deze funktie wordt een salaris geboden van: 
f 1.024,- tot f 1.756,- voor 20 uur per week, al naar gelang 
leeftijd en ervaring. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Jan Veldhuizen, 
campagneleider, p/a Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag, 
tel. 070 - 85 83 03. 

Sollicitaties kunt u richten vóór 21 januari 1981 aan de 
Sollicitatiecommissie, p/a Hoofdbestuur van de Politieke 
Partij Democraten '66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. 

menwerking met de SWB voorzie
ningen dat de tijdige publikatie van 
de agendastukken optimaal verze
kerd wordt. Ingeval SWB-werk
groepen om welke redenen dan ook 
de gevraagde inbreng niet kunnen Ie-

veren, formeert het hoofdbestuur ei
gener beweging groepen leden ter 
voorbereiding van de geplande 
agenda-onderdelen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

aan een r~gering waar die partij ookdeel van uitmaakt; 
4. dat de hns op de vorming va,n een PvdA-VV0-0'66-

combinatie weliswaar klein moet worden geacht, maar. 
dat deze combinatie in verband met mogelijke toekom
stige verstrekkende verschuivingen in de Nederlandse 
partijpolitieke verhoudingen niet bij voorbaat mag wor
den uitgesloten; 

besluit: 
a. dat 0'66 na de volgende verkiezingen zal streven naar 

het totstand komen van een kabinet van PvdA, CDA, 
0'66 en als dit niet haalbaar blijkt, zal moeten worden 
nagegaan of een combinatie PvdA, VVD, D'66 mogelijk 
is; 

b .. dat als geen van deze twee meerderheidscombinaties 
zou lukken, de vorming van een minderheidsregering 
moet worden overwogen, en dat op grond van pro
grammavergelijking en in het verleden gebleken pro• 
gressieve gezindheid, als eerste een minderheidskabinet 
~dA-:0'66 moet worden geprobeerd; 

c. dat, indien ditniet tot een kabinet leidt, er nader overleg 
over de te. volgen koers plaats zal vinden tussen de 
Tweede Kamerfractie, het Hoofdbestuur en de Advies
raad, waarbij de hierboven uitgesloten combinaties niet 
ter discussie kunnen komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. • 

• 
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DEMO
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

Het was boeiend te lezen hoe de diverse 
fracties de begrotingsbehandeling hebben 
"genomen". 
Want zonder twijfel blijft het een wedloop 
met hindernissen, vooral voor kleine frac
ties. De stapels stukken die toch maar weer 
doorgewerkt moeten worden! Veel van de 
algemene beschouwingen stonden in de 
plaatselijke Democraatjes afgedrukt. D'66 
Poortugaal maakte er dit jaar een apart, 
smakelijk boekje van dat aan alle aanwezi
gen voor de raadsveçgadering werd over
handigd. Ze maakte 150 exemplaren. To
tale kosten f 25,- plus een hoop zweet, 
zoals ze schrijven. Wie belangstelling 
heeft, belle de secretaris Frans Dijkgraaf 
(OIO- 162712). 
1981 wordt een drukjaar. De Tweede Ka
merverkiezingen staan voor de deur. 
Overal worden oproepen gedaan om in 
verkiezingscommissies en campagne
commissies plaats te nemen. Her en der 
zijn al programmacommissies voor ge
meenteraads- en Statenverkiezingen in '82 
aan het werk. Het blaakt van activiteit, al 
stellen de meeste afdelingsbesturen le
denwerving als prioriteit nr. I. Verder 
wordt er in de bladen nog veel nagekaart 
over vrede en veiligheid. Wat me tot slot 
opvalt, is dat in een heleboel afdelingen de 
vrouwelijke voorzitter nog steeds voorzit
ster heet, en de secretaris secretaresse als 
ze van vrouwelijke kunne is. Dat is in het 
kader van emancipatie verbazingwek
kend. NIEUW deze keer is Demopraat van 
de afd. Purmerend, waar D'66 na de ver
kiezingen van de afgelopen zomer vier 
raadszetels bekleedt. Het ziet er goed uit. 
Ook Schagen en omstreken bieden met ge
paste trots hun afdelingsblad aan "Orbi
ter", van het Latijnse "ob ire" dat voor
bijgaan betekent. Ze zijn, zo schrijven ze, 
van plan voorbij te gaan aan gemeentepo
litieke zaken uit hun omgeving. En dat 
moet zeker niet zo geïnterpreteerd worden 
dat ze er omheen Jopen! Integendeel, er 
wordt in colomns al flink van leer getrok
ken. De afd. Rotterdam stuurt een smake
lijk nummer, dat voortaan "Tegenstroom" 
heet. Ze werken daar sinds kort ook met 
een onafhankelijke redactie, zij het dat be
stuur en fractie uiteraard verantwoordelijk 
blijven voorhun bijdragen. De Wekkervan 
de afd. Winterswijk verschijnt volgens een 
nieuwe formule op A4-formaat. Op eigen 
stencilmachine vervaardigd. Met een inte
ressante toespraak die regiovoorzitter Er
no Maas op de ARV in oktober heeft ge
houden. Hij legt daarin uit dat juist op ge
meentelijk niveau politiek wordt gemaakt. 
Lijkt me beslist een artikel waarin meer 
redacties geïnteresseerd zullen zijn. Voor 
het eerst ontving ik ook afleveringen van 
bladen uit Bodegraven en Culemborg. · 
Wat was er nog meer deze keer. Een inte
ressante nota" Van Mva! tot Mest" van de 

fractie in Alkmaar met suggesties en initia
tiefvoorstellen tot verwerking van bedrijfs
en huisvuil. d'Oliphant van de afd. Am
sterdam, waar de redactie met smart af
scheid neemt van van redactielid en initia
tiefnemer Bettie Groen, die haar zwane
zang houdt in de vorm van ongetwijfeld 
een van de beste interviews die ze voor 
d'Oliphant heeft gemaakt. Met de burge
meester van Amsterdam, de heer W. Po
lak, die openhartig op haar vragen over het 
programakkoord, de rellen op Koningin
nedag en in de Vondelstraat etc. ingaat. 
Het regioblad Friesland vermeldt dat ze 
daar met de Werkgroep Emancipatie een 
weekend aan dit onderwerp hebben ge
wijd, met als gast Elske Schreuder, eman
cipatiewerkster van het PEAC. Zo te lezen 
is het een zeer geslaagd weekend geweest 
met veel discussie en o.a. het vertonen van 
de film "Het Verschil" van Nouscha van 
Brakel. Idee voor andere groepen? De afd. 
Gelderland stuurde een persbericht over 
een onderwerp dat ook in vele bladen was 
terug te vinden: de presentatie van de 
Tweede Kamerkandidaten. Gelderland 
deed dat op een originele manier. In tegen
stelling tot de gebruikelijke gang van zaken 
werden daar geen verkiezings-"toespra
ken" gehouden. Met een prominent partij
lid als gespreksleider werden de kandida
ten geïnterviewd door een aantal parle
mentaire journalisten. Prima idee, hoewel 
ik uit kringen van de kandidaten ook heb 
gehoord dat het allemaalleuker leek dan 
het was. Er werd zelfs gesproken van "af
maken". Zo zie je maar dat alles z'n voor 
en z'n tegen heeft. Noord-Holland had in 
dit geval door de verkiezingscommissie 
een aantal vragen over diverse beleidster
reinen laten maken, waarop de kandidaten 
in konden gaan. De afd. Geldermalsen 

publiceerde een nota "Ruimtelijke Orde
ning en Zonne-en windenergie" (opvragen 
bij de afd. Duindoornstraat 7, Geldermal
sen). 
De reeds eerder genoemde afd. Poortugaal 
maakte ook nog een fraai boekje "Wat wil 
en doet D'66 afd. Poortugaal", dat ze heb
ben verspreid onder 600 huizen in hun ge
meente, d.m.v. aanbellen en aanbieden 
met een klein verhaaltje. Ze beoogden de 
bevolking hiermee beter te informeren 
over de politiek in de gemeente en (nog) 
meer publiciteit voor de afdeling, cq. 
stemmen- en ledenwinst te behalen. Het is 
een succes geworden. 
De afd. Rijswijk publiceerde een Infoka
tern als speciale editie van hun "Demoka
tern" met als doel de (nieuwe) leden en 
sympathisanten een overzicht van het af
delingsgebeuren te geven, en ze te vertel
len wat zich daarbuiten op gewestelijk en 
regionaal niveau afspeelt. Ook een bijzon
der geslaagd geschriftje geworden! (tel. nr. 
redactie: 070 - 94 82 75). Tot slot: als u dit 
leest, is het alweer 1981. Ik wens alle 
redacties van Democraatjes een goed en 
succesvol jaar toe! We blijven over u 
schrijven. · • 

WAT IS IE TOCH 
GROOT GEWORDEN, 

(zucht) 



, ,Als iets beter is, zie ik het graag sterk zijn.'' 
Hàns Gruyters 

26 MEI1981: 
TWEEDE KAMER 
VERKIEZINGEN 
door Jan Veldhuizen 
campagneleider 

Vanaf nu tot 26 mei a.s. resteren ons 
ruim 20 weken. In deze 20 weken 
vindt een aantal belangrijke gebeur
tenissen plaats: 
- het verkiezingsprogramma wordt 
vastgesteld, 
- het wordt bekend welke 40 D'66-
ers - en in welke volgorde - als D'66-
kamerkandidaten zullen optreden, 
- de strategieresolutie zal aangeven 
hoe D'66 zich een coalitie voorstelt. 
Dan, het is inmiddels eind februari (8 
weken verder), rest ons de belang
rijkste verkiezingscampagne uit de 
geschiedenis van onze partij. 

Als de kiezers op 26 mei- in dezelfde mate 
als de opiniepeilingen nu aangeven - op 
D'66 besluiten te stemmen (Let wel: opi
niepeilingen zijn geen verkiezingsuitsla
gen) dan betekent dit dat de verantwoor
delijkheid van de partij groeit. Zeer belang
rijk groeit. Wij, met ons allen bij elkaar, 
zijn D'66. ONZE verantwoordelijkheid 
groeit dus en als we geloof hechten aan de 
richting die opiniepeilingen aangeven, dan 
is deze verantwoordelijkheid inmiddels al 
gegroeid. 

Onze eerste verantwoordelijkheid is het 
bieden van een nieuw perspektief aan de 

kiezer in de vorm van een zo groot moge
lijke fraktie én in deelname aan een kabinet 
waarin D'66 zichzelf zal herkennen. (De 
ALV in Utrecht inmiddels heeft Terlouw 
van harte ondersteund toen hij zei, dat hij 
het niet waarschijnlijk achtte dat D'66 in 
een coalitie zou plaats nemen samen met 
VVD èn CDA.) 

Daarom zal een beróep gedaan worden op 
uw bereidheid tot medewerking en de 
campagnecommissie vindt dat dat gerust 
erg nadrukkelijk gevraagd kan worden: 
- er zijn veel hoofden en handen nodig 
voor o.a. een ledenwerfaktie in het begin 
van dit jaar, waarvoor een ongekend grote 
hoeveelheid materiaal wordt aangemaakt, 
- hetzelfde geldt straks voor assistentie bij 
het rondbrengen van campagnematerialen, 
het plakken van affiches, enz., 
- voor de financiële ondersteuning van 
deze campagne- deze zal ongeveer 4,5 à 5 
ton kosten - zullen wij u in het vroege 
voorjaar schriftelijk benaderen. (Giro 
1.000.000, als u niet kunt wachten). 
Als velen bijdragen is de last niet zo zwaar. 
Geef daarom gevolg aan de verzoeken om 
uw bijdragen. Een campagne met positieve 
perspektieven, kan alleen als zodanig ver
vuld worden, als velen enthousiast bijdra
gen. Dan liggen de zorgen bij de andere 
grote partijen. 
Wij rekenen op u! • 

SAMENSTELLING CAMPAGNE· 
COMMISSIE 
Henk Zeevalking, partijvoorzitter, 
Jan Terlouw, fraktievoorzitter, 
Hein van Oorschot, vice-voorz.-po· 
litiek, 
Mîeke van Wagenberg, secre(llris 
organisatie, 
Ad van Tiel, publiciteits-coördina
tor, 
Suzanne Bischoff, fraktielid, 
Jan Veldhuizen, campagneleider. 

SAMENSTELLING CAMPAGNE
TEAM: 
Ernst Bakker en Jan Goeyenbier, 
fraktievoorlichters. 
AUy Princen en Jo van Rijn, cam
pagnemedewerkers. 
Binnenkort wordt het camp.team 
uitgebreid met een derde campag· 
ne-medewerk(st)er en de nieuwe 
stafmedewerk(st)er publiciteit. 

HET 
HOOFD
BESTUUR 

den te vinden, die voldoen aan de 
eisen die gesteld worden in de. Sta
tuten, zoals o.a. het minimaal 6 
maanden lid zijn. Bestuurders van 
regio's, subregio's en afdelingen, die 
betrokken worden bij de oprichting 
van nieuwe afdelingen (waarbij met 
name de (sub)regio's de taak hebben 
de grenzen van de afdelingen vast te 
stellen) willen wij vragen om er zorg 
voor te dragen dat bij bestuursver
kiezingen de bepalingen van art. 19 
van de Statuten in het oog worden 
gehouden. 

stuurskandidaten de tijd wordt gela
ten aan de 6-maanden eis te voldoen. 
Mieke van Wagenberg, 

van het NOS-Jeugdjournaal bezig 
met de voorbereidingen voor de eer
ste uitzending. Zij denkt, dat wij als 
D'66 wel wat nieuwtjes -of anders
zins belangrijke onderwerpen voor 
deze groep- zouden kunnen aanrei
ken. Natuurlijk wil D'66 graag aan 
dit verzoek voldoen. Ik vraag hier
voor dan ook uw medewerking. 
Mochten er zich bij het PEAC, 
JOAC, PSVI, SWB of in uw afdeling, 
regio of werkgroep vermeldens
waardige dingen voordoen, die inte
ressant zouden kunnen zijn voor de 
redaktie van het NOS-Jeugdjour
naal, meldt die dan i.v.m. een goede 
koördinatie aan de afdeling publici
teit op het landelijke secretariaat van 
D'66 in Den Haag. 

Het komt steeds meer voor dat een 
aantal enthousiaste nieuwe leden het 
plan opvatten om een afdeling op te 
richten. Wij juichen dit soort initia
tieven uiteraard van harte toe; hoe 
meer goed lopende afdelingen hoe 
liever. 
Het kan dan echter wel problemen 
opleveren om kandidaat bestuursle-

Dispensatie is niet meer mogelijk. 
Een suggestie van onze kant is, wan
neer er niet kan worden voldaan aan 
het Huishoudelijk Reglement, om 
niet officieel een afdeling te laten op
richten, maar eerst een aantal maan
den een werkgroep te laten functio
neren, waardoor mogelijke be-

secretaris organisatie. 

Gevraagd: 0'66 
nieuwtjes voor de 
jeugd. 
Op 5 januari 1981 gaat men bij de 
NOS starten met eenjeugdjournaaL 
De uitzendingen zullen dagelijks 
plaats hebben- met uitzondering van 
de weekends - van 18.30 tot 18.36 
uur. Men richt zich daarbij op kinde
ren van I 0 tot 12 jaar. 
Sinds I september jl. is de redaktie 
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organisatie, Paul de Graaf, 
straat 33A, 2311 CH Leiden. 
Ruud Stam, 

Bree- Utrecht. 

UITSTAD 
EN LAND 
Aankondiging Regio
Congres Zuid-Holland 
Op 7 februari 1981 zal in Amicitia in 
Den Haag een regio-congres worden 
gehouden. 
Onderwerpen: 
I. V oorbereiding van de AL V (20 en 
21 februari 1981) t.a.v. D'66 verkie
zingsprogramma voor de Tweede
Kamerverkiezingen. 
2. Verkiezing regio-voorzitter en 
lste secretaris politiek. Ruud Stam 
en Herman van Ommen stellen zich 
herkiesbaar. 
3. Verkiezing van een plaatsvervan
gend HB-lid voor Zuid-Holland. 
4. Federatieve regio-structuur. 
5. Opzet campagne voor de Twee
de-Kamerverkiezingen in Zuid
Holland 
6. Verslag uit de statenfractie in 
Zuid-Holland. 
7. De financiën van de regio. 
8. Cursussen in Zuid-Holland. 

Opgave van kandidaten tot 2 x 24 uur 
voor de vergadering bij de secretaris 

regiovoorzitter 

Regio Noord-Brabant 
Algemene Regiovergadering Regio 
Noord Brabant 
zaterdag 31 januari 1980 
aanvang 10.00 uur 
te Tilburg 
Café-Restaurant Boerke Mutsaers in 
't Zand 
Vijverlaan 
vlak naast NS station Tilburg West. 
gastspreker: L. J. Brinkhorst. 

Regio Utrecht 
Oriëntatiecursus voor nieuwe èn 
nog niet aktieve 0'66-leden in 
de regio Utrecht. 
Op zaterdag28 maart 1981 (van 10.00 
tot 17.00 uur) vindt er te Utrecht 
(Hoog Catharijne) een oriëntatiecur
sus plaats voor nieuwe en voor nog 
niet aktieve D'66-leden die kennis 
willen maken met het mens- en maat
schappijbeeld alsook met de organi
satiestruktuur van D'66. 
Informatie en opgave (dit laatste 
gaarne zo spoedig mogelijk) bij Ly
dia Schutte, tel.: 02943 -3921 of via 
het sekretariaat van de afdeling 
Utrecht, Postbus 1966, 3500 BZ 

advertentie 

Oe Politieke Partij Democraten '66, gevestigd te Den Haag, 
zoekt op korte termijn,. wegens uitbreiding op het landelijk 
secretariaat, een 

RECEPTIONIST I TELEFONIST (M/V) 
voor 20 uur per week 

Deze is belast met: 
- bediening centrale telefooninstallatie (4 lijnen) 
- telefonische en schriftelijke informatieverstrekking 
- ontvangst van bezoekers 
- typewerkzaamheden 

Op dit ogenblik werken op het secretariaat twee part-time 
receptionisten/telefonisten, samen 40 uur. De uitbreiding is 
noodzakelijk vanwege toenemende druk op de receptie, vooral 
rond het middaguur. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een 
receptionist/telefonist, die dagelijks aanwezig kan zijn tussen 
10.00 en 14.00 uur (of 11.00-15.00 uur). 

Voor deze funktie gelden de volgende eisen: 
- een Mavo of Havo-opleiding of vergelijkbaar niveau 
- een ontwikkeld taalgebruik (mondeling) 
- goede contactuele eigenschappen 
- ruime type-ervaring. 

Voor deze funktie wordt een salaris geboden van minimaal 
f 932,- tot maximaal /1.400,-, afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Kitty Warburg-van Rijn, Hoofd Algemene Zaken 
(tel. 070 - 85 83 03). 

Schriftelijke sollicitaties vóór 21 januari 1981 te richten aan 
de Sollicitaitecommissie, p/a Hoofdbestuur Politieke Partij 
Democraten '66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
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Aan de deelnemers zal een geringe 
financiële bijdrage worden gevraagd. 

Regio Utrecht 
Het regio-bestuur nodigt alle D'66 
leden in de provincie Utrecht uit tot 
het bijwonen van een 
ALGEMENE REGIO 
VERGADERING 
welke gehouden zal worden op don
derdag 15 januari 1981 in zalencen
trum AMERSHOF, Snoeckaertlaan 
11 te Amersfoort, en begint om 20.00 
uur. 
Belangrijke agendapunten zullen 
zijn: Begroting 1981, voorbereiding 
deelcongres van 17 januari 1981 te 
Dordrecht en aanvulling bestuur. 
Hopelijk tot ziens in Amersfoort. 

Regio Gelderland 
De najaars-AR V heeft in een drietal 
vacatures de navolgende personen 
benoemd: 
Ie Regiopenningmeester 
Hans Peters, Gerard Noodtstraat 41, 
Nijmegen (080- 235061). 
2e Regiopenningmeester 
Leo van der Meer, Huygenslaan 20. 
Arnhem (085 - 422350). 
Kampagneleider 1981 /RB-lid 
Ed Schiks, Zwanenveld 55-10, Nij
megen (080- 443330). 

Besturenoverleg: 
Het Regiobestuur nodigt alle Gelder
se afdelingsbesturen gaarne uit voor 
een "Verenigde Vergadering" op 
donderdagavond 8 januari 1981 te 
20.00 uur: Plaats: Cultureel Centrum 
"De Coehoorn" te Arnhem. 
De agenda met stukken zal de afde
lingsbesturen tijdig bereiken. 

Regio kongres: 
Het Regiobestuur heeft als datum 
voor de volgende ARV vastgesteld: 
Zaterdag 7 februari 1981 te Arnhem. 
Op de agenda staan in ieder geval: 
diskussie over de politieke strategie 
van D'66 en verkiezingsprogramma. 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum D'66 

PEAC
NIEUWS 
Emancipatiedag 
Het PEAC organiseert op zaterdag 
21 maart 1981 weer een landelijke 
emancipatiedag. De thema's zijn: 
Herverdeling van Werkzaamheden, 
en Gelijke deelname aan Besluit
vormingsprocessen. Verdere gege
vens zullen t.z.t. in het PEAC-bulle
tin en in de Democraat verschijnen. 

PEAC-Bulletin 
Het nummer 3 is o.a. naar alle afde
lingen en alle Statenleden gestuurd, 
met het verzoek om aan de emanci
patiewerkster door te geven welke 
mensen zich in een afdeling, fraktie 
of bestuur speciaal met emancipatie 
bezighouden. Dit om verzending van 
stukken van het PEAC en van CRM 
en de EK makkelijker te maken. Van 
de ruim 300 afdelingen e.d. hebben er 
nu een kleine 20 gereageerd. 
Kopij voor het PEAC-bulletin no. 4 
(dat half-eind februari uitkomt) kan 
tot half januari worden ingezonden. 

Emancipatiewerkster 
De door CRM gesubsidieerde eman
cipatiewerkster Elske Schreuder is 
haar tweede jaar bij D'66 ingegaan. 
Ze is 20 uur per week (in ieder geval 
op maandag) op het landelijk secre
tariaat bereikbaar. Bij haar kan men 
terecht met vragen over literatuur, 
het PEAC, het PEAC-bulletin, en de 
regionale emancipatiewerkgroepen. 

EK-Rapport 
Tenslo.tte: . . Onlangs is verschenen het interes
In dw1_ngende gevall~n IS de regwse- I sante rapport van de Emancipatie 
kretans ook te bere1ken onder kan- Kommissie: Weerstanden tegen 
toortijd: 085 - 457057 - tst. 2933. • Emancipatie 

Elk eerste exemplaar daarvan is gra
tis; per briefkaart te bestellen bij: 
Emancipatie Kommissie 
Postbus 16051 
2500 BB 's-Gravenhage 

"Politiek ... Waar 
blijft de vrouw?" 
Een decoratieve en informatieve 
poster/folder van die naam is te be
stellen bij: 
Buro Vrouwenbelangen 
Rijnsburgerweg 28, 2333 AA Leiden. 

"Op gelijke voet" 
Een gratis abonnement op dit perio
diek over emancipatiebeleid is aan te 
vragen bij: 
CRM - Directie Coördinatie Eman
cipatiebeleid 
Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk. • 



Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 

SWB
NIEUWS 
Mededeling van w.g. 
Sociale verzekering 
en Pensioenen 
Gaarne opgave van mensen die voor 
deze w.g. belangstelling hebben bij 
K. H. Klaver, Nieuwegeer 56, 3271 
BR Mijnsheerenland tel. 01862-2592 

Werkgroep Staats
recht en Binnenland
se Zaken 
De werkgroep zal vergaderen op: 
donderdag 8 januari (over onder 
meer het ontwerp-verkiezingspro
gram) 
donderdag 12 februari, 
donderdag 12 maart. 
Alle vergaderingen worden gehou
den in het gebouw van de Tweede 
Kamer, Binnenhof 5, Den Haag en 
beginnen om 19.30 uur. 
Nieuwe leden kunnen zich opgeven 
bij ondergetekende. 
Ronald L. M. Verhagen, 
secretaris. 
Bleulandweg 134 
2803 HH Gouda 
Tel. 01820-24923. 

Jongeren Activerings Centrum 

Op 7 februari wordt er eenjongeren
dag georganiseerd door het JOAC. 
We willen hierbij alle D'66 jongeren 
en iedereen die geïnteresseerd is uit
nodigen voor deze bijeenkomst, die 
zal plaats vinden in het Universi
teitshuis Lepelenburg I in Utrecht 
aanvang 11 uur. 
Deze bijeenkomst is georganiseerd 
in verband met het komende verkie
zingscongres. We gaan kijken of wij 
het verkiezingsprogramma, vooral 
wat betreft problematiek die jonge
ren aangaat, kunnen bijsturen in de 
ons gewenste richting in de vorm van 
moties en amendementen op het 
verkiezingscongres. Het is duidelijk 
dat het verkiezingsprogramma heel 
belangrijk is voor de komende ver
kiezingen, de regeringsvorming en 
de komende regeerperiode. Het is 
dus goed om de voor ons openstaan
de weg om invloed uit te oefenen te 
gebruiken. Op deze manier krijgen 
de jongeren ook duidelijke invloed 
op de politiek. 
We willen tevens hierbij de adressen 
en de telefoonnummers geven van de 
regiocontactpersonen. 
Hartelijke groeten en tot ziens op 7 

februari in het Universiteitshuis Le
pelenburg I in Utrecht. 

De bestuurscom
missie van het JOAC 
Groningen, Friesland, Drenthe: 
Frans Hasselaar, Kornoeljestraat 2, 
Groningen, tel. 050 - 779802. 
Gelderland en Overijssel: Bas Beek, 
Jan v. Houturnlaan 24, Apeldoorn, 
tel. 055 - 334902. 
Utrecht en IJsselmeerpolders: Jan 
Schonk, Wilhelminapark 27d, 
Utrecht, tel. 030- 523016. 
Noord Holland: Wens Rupert Uilen
stede 419, Amstelveen, tel. 
020 - 456843. 
Zuid Holland: Jules Kortenhorst, 
Lairesselaan 199, Rotterdam, tel. 
OIO -"145511, tst. 3094. 
Brabant, Limburg en Zeeland: Peter 
v. Eijk, P. C. Hooftstraat 25, Am
sterdam, tel. 020- 743416. • 

MENSEN
RECHTEN 
bijeengegaard door Kitty 
Warburg 

Algemeen Neder
lands Jeugdverbond 

Amsterdam, giro 4344114. 
Het ANJV organiseert een steunak
tie voor het blad MA YIBUYE (Geef 
Afrika terug) voor de bevrijdingsbe
weging. De pers is een belangrijk 
hulpmiddel in de strijd tegen apart
heid. Door vaker te verschijnen in 
een grotere oplage om daardoor zo
veel mogelijk mensen te bereiken, is 
geld nodig. Graag uw bijdrage op bo
vengenoemd gironummer, m.v.v. 
Mayibuye. 

Guatemala Komitee 

tel. 030 - 731630 
Ga niet met vakantie naar Guatema
la. De machthebbers in dat land 
doen, viahet leger, in wreedheid niet 
onder voor huncollega's in El Salva
dor of Honduras. In oktober 1979 is 
er een internationale boycot tegen 
het toerisme uitgeroepen. De toeris
tische trekpleister- de Indiaanse be
volking - wordt van het toerisme 
geen cent beter. 
Het Guatemala komitee heeft mate
riaal en suggesties voor hen die op 
een of andere manier aktie willen 
voeren. 

Steun aan Argentijn
se moeders 

V oorhoutstraat 4, 2012 JD 
Haarlem, tel. 023- 313354 
SAAM organiseert op 22 februari 
1981 in de Nieuwe Kerk te Amster
dam (aanvang 14.00 uur) een mani-

festatie om bekendheid te geven aan 
het moedig protest van de zgn. Dwa
ze moeders van de Plaza de Mayo. 
Kaarten à f 7,50 te bestellen op bo
venstaand adres. 

VARA, afdeling Den 
Haag, 

Ametisthorst 309, 2592 HL Den 
Haag. 
In Amicitia, Westeinde 15 te Den 
Haag, aanvang 20.00 uur organiseert 
de V ARA een Forum-avond over: 
"de omroep NU en in de TOE
KOMST". Chel Mertens zal namens 
D'66 in het forum zitting hebben. 

Medisch Comité 
Nederland-Vietnam 

Postbus 5701, 1007 Amsterdam. 
Het Comité zamelt geld in voor een 
nieuw ziekenhuis in de stad Lang 
Son in Noord Vietnam. De kosten 
zullen! 300.000bedragen, waarvoor 
een noodziekenhuis met 200 bedden 
kan worden gebouwd. Graag uw bij
drage storten op giro 1090400 
MCNV, Amsterdam, o.v.v. Lang 
Son. • 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66 zoekt op korte 
termijn een op het landelijk secretariaat in Den 
Haag te werk te stellen: 

ASSISTENT VAN DE 
STAFMEDEWERKER FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE (M/V) 
voor 30 uur per week. 

Taken 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 

het bijhouden van het grootboek; 
de financiële ledenadministratie, waaronder het 
verzorgen van de input voor en het controleren 
van de output van de computer; 
het vervaardigen van de (maandelijkse) 
proefbalans en saldibalans. 

Onze wensen 
opleiding op MAVO/LBO niveau; 
in het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden; 
enige ervaring in soortgelijke functie; 
enige kennis van automatiseringsvraagstukken; 
grote mate van nauwkeurigheid. 

Wat wij bieden 
een deeltijdfunctie van 30 uur in het hart van een 
dynamische politieke partij; 
salarisniveau volgens de voor 
overheidsambtenaren geldende salarisschaal 45 
(bij een volledige dagtaak; 40 uur minimaal 
f 1.864,- tot maximaal f 2.692,- per maand); 
bij gebleken geschiktheid behoren aanpassing van 
het salarisniveau en van de werktijd tot de 
mogelijkheden; 
kosten voor een eventuele verdere opleiding 
kunnen worden vergoed. 

Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst nadere 
inlichtingen inwinnen bij de Stafmedewerker 
Financiële Administratie, Hans Muylaert, tele
foon 070 - 85 83 03, of (buiten kantooruren) bij het 
voor de financiën verantwoordelijke lid van het 
Hoofdbestuur, Jan Prevoo, telefoon 030-52 11 27. 

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne vóór 21 
januari 1981 tegemoet. 
Sollicitatiebrieven te richten aan: 
Hoofdbestuur D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 
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(de cursief gedrukte opmerkingen en ren, laat ik nog twee kritische schrij
commentaren in deze rubriek zijn vers aan het woord. 
van Piet van Baarse/) 

Presentatie van Kandidaten te Lei~ 
den door Jan Hoogkamer uit Noord
wijkerhout. 
Ik was zaterdag 22-11-80 j.l. op een 
regio kongres te Leiden. Bij aanvang 
rond 10 uur waren plm. 25 mensen 
aanwezig (meestal de bekende be
zoekers), op de agenda stonden inte
ressante en belangrijke dingen als
mede een presentatie van kandidaten 
voor de 2e kamer, die zou plaats vin
den rond 12 uur; bij aanvang van het 
kongres waren slechts enkele kandi
daten aanwezig. 
Rond 12 uur toen nog het punt res
tauratiebeleid aan de orde was leek 
het wel dat de zaal afgebroken werd: 
de heren kandidaten betraden de 
zaal, stopten verkregen kongrespa
pieren en stemkaart ergens in hun tas 
en maakten het de spreker die aan 
het woord was onmogelijk verder te 
spreken door luidruchtig te praten 
aan de bar inplaats van zich te inte
resseren voor het kongres. 
Aangezien de voorzitter (Ruud 
Stam) de presentatie in 3 groepen 
had gesplitst waren zij verplicht on
geveer 2 uur te blijven, wat sommi
gen niet leuk vonden; zij vertrokken 
al weer vrij snel zonder te hebben 
gesproken. 
Na behandeling van de presentatie 
waren de meeste kandidaten weer 
verdwenen terwijl op de agenda het 
punt inspraak nota stond, maar dat 
interesseerde de heren niet. 
De stemkaart en stukken zijn bij de 
meesten niet uit de tas geweest maar 
wel allerlei papiertjes met daarop 
hoe goed zij wel zijn. Waarom stellen 
deze mensen zich eigenlijk kandi
daat, is het gewoon eigen belang of is 
er echt nog wat anders? 

IS HET SLAAN OP DE KOP 
VAN JUT EEN SPORT? 
door W. Bakker uit Roosendaal 

Waarom wordt steeds de sport ge
bruikt als vorm van boycot als wij 
ons ongenoegen willen uiten tegen 
die landen die de mensenrechten op 
gruwelijke wijze met voeten treden. 
Is er soms geen moed genoeg bij onze 
politieke leiders om de diplomatieke 
of handelsbetrekkingen met zulke 
landen te verbreken? Ik vind de be
ginselen van de democratie maar op 
een laag pitje gedraaid als wij in de 
toekomst niet iets beters kunnen be
denken dan de sport te gebruiken als 
de kop van Jut. 

DE VEEMARKTHALLEN 
Hoewel ik er zeker van ben dat het bij 
het Hoofdbestuur bekend is dat ve
len de Veemarkthallen niet de han
digste plaats vinden om te vergade-

OPENBAAR VERVOER 
door WilmaPasman uit Haaksbergen 
D'66 zegt een voorstander te zijn van 
het openbaar vervoer, maar hoe zit 
dat in de praktijk. In de congresde
mocraat wordt uitvoerig verteld hoe 
men de Veemarkthallen per auto kan 
bereiken. Over het openbaar vervoer 
geen woord. Voor de democraten die 
van het openbaar vervoer gebruik 
maakten was het een heel gezoek en 
geren voor men de goede bus (buiten 
adem) bereikt had. U doet veel de
mocraten een plezier als u in de toe
komst vermeldt hoe men een congres 
per openbaar vervoer kan bereiken. 
A. Nugteren uit Velp schrijft in een 
lange brief, hoeveel moeite hij heeft 
gehad om de Veemarkthallen te be
reiken. Hij eindigt met: "Waarom in 
godsnaam een groot congres houden 
in een zaal die blijkbaar alleen goed 
te bereiken is voor vrachtwagens 
met vee?" 
P.S. "Ik vond het een goed congres. 
Het kwam alleen dusdanig lijzig op 
gang dat men pas om 9 uur begon aan 
datgene waarvoor men gekomen 
was. Ik was gedwongen voortijdig 
weg te gaan, aangezien ik de trein 
moest halen. Kan dat nou allemaal 
niet anders? 

HET 
VIER-UITGANGENMODEL 
door 
Gerdjan Hoekendijk 
Herman de Knijf 
Willem Jan Pelle 
Jan van Weerden 
uit Groningen 
Een ander alternatief voor de 2-fasen
struktuur 
De universiteiten roeren zich weer. 
Na verbale protesten worden wel
haast vergeten aktiemiddelen als be
zettingen gebruikt, om duidelijk te 
maken, dat de door minister Pais 
voorgestelde twee-fasenstruktuur 
voor het Hoger Onderwijs wordt af
gewezen. Unaniem wordt afgewe
zen. 
Tegen deze achtergrond en met de 
aanstaande verkiezingen en kabi
netsformatie in het vooruitzicht, gaat 
D'66 zich in januari uitspreken over 
de paragraaf Hoger Onderwijs van 
het beleidsprogramma. In het huidi
ge beleidsprogramma wordt uitge
gaan van de integratie van HBO en 
WO in één stelsel van Tertiair On
derwijs. Chel Mertens heeft deze lijn 
inmiddels verlaten en is met een al
ternatieve twee-fasenstruktuur ge
komen. Hoewel dit voorstel het pre
dikaat "verrassend vaag" verdient, 
is wel duidelijk, dat de bezwaren 
welke tegen het twee-fasenkarakter 
van Pais' voorstellen, hiertegen ook 
gelden. 

Oude koers, nieuwe voorstellen. 
Op het aanstaande congres zullen wij 
voorstellen doen, waarin de draad 
van het huidige beleidsprogramma, 
dat voortbouwde op het beleid van 
Klein en Van Kemenade, weer 
wordt opgepakt. Uitgangspunt is, 
dat de integratie van HBO en WO 
gestalte krijgt in één stelsel van Ho
ger Onderwijs, met hierop aanslui
tend een stelsel van pluriform, we
derkerend en voortbouwend onder
wijs. Dit Hoger Onderwijs moet de 
mogelijkheid bieden om gedurende 
de opleiding een vakkenpakket op te 
bouwen, dat aansluit bij de aanleg, 
belangstelling en toekomstverwach
ting van de onderwijsvragende. Het 
stelsel krijgt het karakter van een 

vier-uitgangenmodeL Deze uitgan
gen zijn: de wetenschappelijke, de 
beroepsgerichte, de onderwijsge
richte en de algemeen vormende uit
gang. Om een studie in een bepaalde 
richting te kunnen afronden (bijv. ju
ridische of economische richting) 
dan moet aan bepaalde minimum ei
sen van een der uitgangen worden 
voldaan. Deze eisen betreffen aard, 
niveau en aantal gevolgde vakken. 
Bij de wetenschappelijke richting 
zou dit in elk geval het deelnemen 
aan wetenschappelijk onderzoek 
moeten omvatten en bij de onder
wijs- en beroepsgerichte uitgangen in 
elk geval praktijkervaringsperiodes. 
Het vakkenpakket vormt zodoende 
de sleutel voor de tijdens de studie 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66, gevestigd te Den Haag, 
zoekt op zeer korte termijn een op het landelijk secretariaat 
te werk te stellen 

STAFMEDEWERKER PUBLICITEIT (M/V) 

Deze is belast met: 
Het ondersteunen en adviseren van de 
publiciteitscoördinator (lid van het Dagelijks Bestuur), met 
wie de stafmedewerker een funktionele relatie heeft; 
het regelen van spreekbeurten binnen en buiten de partij; 
het voorbereiden en coördineren van werkbezoeken; 
de uitgifte van persberichten namens het Hoofdbestuur; 
taken ten aanzien van de Democraat, zoals: 
• het secretariaat van de redaktieraad, waaronder het 

begeleiden van kopij tot aan de drukpers; 
• de verslaggeving vanuit het Hoofdbestuur; 
• de advertentiewerving; 
het voorbereiden en coördineren van radio- en 
TV -uitzendingen; 
enige taken ten aanzien van de publiciteitsmaterialen van de 
partij, zoals: 
• het beheer 
• het coördineren van de werkzaamheden inzake 

vormgeving en vervaardiging 
het coördineren van ledenwerfakties en de bewaking van de 
voortgang en de resultaten van deze akties. 

De stafmedewerker Publiciteit is een part-time funktie van 
25 uur per week 
In februari 1981 start D'66 haar verkiezingscampagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. De stafmedewerker Publiciteit kan 
toegevoegd worden aan het campagneteam. Daardoor kan het 
totaal aantal te werken uren, tot 1 juni 1981 op 40 uur per week 
worden gebracht. 

In deze funktie gelden de volgende eisen: 
Een voltooide HBO-opleiding of daarmee vergelijkbaar 
niveau; 

- een ontwikkeld taalgebruik (mondeling en schriftelijk); 
beschikken over initiatief, incasserings- en 
doorzettingsvermogen; 
goede contactuele eigenschappen; 
enige jaren ervaring met soortgelijk werk; 
zelfstandig kunnende werken. 

Voor deze funktie wordt geboden: 
een interessante funktie in het hart van een dynamische, 
politieke organisatie; 
een salarisniveau van minimaal I 2.323,- tot maximaal 
1 4.497,- per maand, op basis van een 40-urige werkweek; 
afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Sollicitaties kunt u vóór 21 januari 1981 richten aan de 
Sollicitatiecommissie, p/a Hoofdbestuur Politieke Partij 
Democraten '66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: 
Ad van Tiel, Publiciteitscoördinator van het Hoofdbestuur, p/a 
Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag. 



gekozen uitgang. De studierichtin
gen moeten zodanig zijn opgebouwd, 
dat na een vrij algemene propedeuse, 
het aantal uitgangsspecifieke vakken 
steeds hoger wordt naarmate de stu
die vordert. Een rigide kolommen
struktuur dient te worden voorko
men. De eigen keuze wordt de stu
wende kracht achter de allocatie van 
studerenden. De toetsing door de 
Minister van Onderwijs dient zich 
vooral te richten op de uitgangsver
eisten. De uit deze vereisten 
voortvloeiende nominale studie
duur, voor het verwerven van een 
minimumpakket dient 4 à 5 jaar te 
zijn. Het leerrecht voor het Hoger 
Onderwijs zou zo'n 2jaar langer mo
gen zijn. In deze periode krijgt de 
betrokkene de kans om enigszins te 
dwalen of om additionele vaardighe
den op sociaal, cultureel of maat
schappelijk terrein te verwerven en 
verder om zijn of haar eindpakket te 
verrijken met andere vakken. Waar 
dit onvermijdelijk is voor de te ver
werven kwaliteiten kan post-docto
raal applicatieonderwijs worden 
aangeboden. 
De hierboven geschetste opzet leent 
zich uitstekend voor multi- en inter
disciplinaire opleidingen. In geval 
van een niet voltooide opleiding 
wordt een dossier-diploma ver
strekt. 
Bestoursstruktuur en financiële plan
ning 
De autonomie van de onderwijsin
stellingen moet geschraagd worden 
door een democratische bestuurs
struktuur. De WUB biedt daarvoor 
betere perspectieven dan de WWO 
'81; met name waar deze laatste de 
samenstelling van de raden en bes~u
ren wil wijzigen dreigt de legitimiteit 
verloren te gaan. Ook het kaderwet
karakter van de WUB doet meer 
recht aan de vrijheid en diversiteit 
van de instellingen. 
Planning in de vorm van meerjaren
afspraken, zowel extern als intern; is 
een goede zaak. Voorkomen moet 
echter worden, dat hierdoor de plan
ning en de daarin besloten keuzen 
zich te veel gaat onttrekken aan de 
landelijke en universitaire politieke 
organen. 
Dit is in uiterst kort bestek de wijze 
waarop wij de uitgangspunten van de 
onderwijsparagraaf vertalen in een 
struktuur voor het Hoger Onderwijs. 
Wij hopen dit alternatief op 17 janua
ri, in de vorm van amendementen 
aan u voor te leggen. Ook voor On
derwijs geldt, dat de inbreng van 
D'66 wel eens doorslaggevend zou 
kunnen zijn; daarom is het goed als 
de partij tijdig haar conclusies trekt 
uit de serieuze bezwaren, die de be
trokkenen hebben tegen een twee
fasenstruktuur voor het Hoger On
derwijs. 

VROUWEN, ZET HET 
ONRECHT EENS RECHT 
door P~ van der Spek uit Beverwijk 

Veel wordt er in de Democraat ge
schreven over de Rechten van de 
Vrouw; het recht op arbeid, gelijke 
beloning enz. 
Dat is een goede zaak. Het zijn voor
al vrouwen die zich ermee binnen de 
partij bezighouden. 
Maar wie onrecht recht wil trekken, 
moet ook genegen zijn dat te doen als 
het ten koste van de eigen groep gaat. 

Ik doel hier op het recht dat een man 
heeft bij echtscheiding; onder andere 
met betrekking op de woning en de 
kinderen. Op dit gebied worden de 
vrouwen nog steeds gezien als "zie
lig" door de rechters en advocaten. 
De man is meestal tot zwerven ge
doemd. Het dak boven zijn hoofd 
wordt hem zonder vorm van proces 
ontzegd. Opnieuw beginnen is vaak 
financieel niet mogelijk vooral als hij 
voor de vrouw en de kinderen moet 
blijven betalen. De vrouw gaat ge
woon door, hoeft niet te werken 
(ABW uitkering). Voor de vrouw is 
het mogelijk de Omgangsregeling te 
saboteren zonder dat er maatregelen 
tegen genomen kunnen worden. 
Maar als je als man een dag te laat 
bent met de betaling krijg je dreig
briêven van de Raad voor de Kin
derbescherming met de mededeling 
dat, als het weer gebeurt, er loonbe
slag volgt. 
Ik heb nog nooit een vrouw horen 
zeggen of zien schrijven dat deze 
echtscheidingswet en de omgangsre
geling op de helling moeten. Zijn ze 
bang in eigen vlees te snijden? 

EEN VROUWELUK 
AMENDEMENT 
door Friede Mulder 
Zijn vrouwen zachter dan mannen? 
Het hangt er van af, wat je onder 
"zacht" verstaat. In de zachte sec
tor van de samenleving kan het hard 
toegaan; en zo is het ook met vrou
wen. 
Toch is er een biologische bepaald
heid, die we "zacht" zouden kunnen 
noemen: het afzien van "moment
opnamen", het hechten aan de 
"duur" van de dingen. De studies op 
dit terrein zijn niet zo in de mode, 
maar hebben er niet minder waarde 
om. (Corinne Hut, "Men and Wo
men"). 
Als in het amendement 1577 
(1/11/80), dat de geschiedenis in zal 
gaan als het amendement Bischoff, 
staat dat er een "regelmatig" beraad 
nodig is om te komen tot een even
wichtige afweging, dan is dat zo een 
nieuw woordgebruik, dat NRC
Handelsblad meent het woord "re
gelmatig" tussen aanhalingstekens 
te moeten plaatsen. De diplomatie 
kent het niet. Het is het cyclische, 
vrouwelijke woordgebruik. 
Brinkhorst vindt de tekst niet ideaal, 
maar maakt de indruk geen spelbre
ker te willen zijn. Maar zie, ook een 
woord emancipeert zich snel. Nog 
geen drie dagen later is er een tegen
voeter (v. d. Ploeg van de VVD), die 
het woord in de mond neemt in een 
discussie over de Lauwerszee: hier 
is nodig een "regelmatige" rappor
tage. (Zeker, er is verschil tussen ge
schreven en gesproken tekst). Maar 
toch, een zéér trend-gevoelig man, 
zullen we maar zeggen. 
Toch niet zo plezierig, dat een woord 
zo snel op het politieke forum geac
cepteerd wordt; een devaluatie lijkt 
dan snel nabij. Misschien mag hier 
een waarschuwing liggen voor de 
toekomst. Welke inhoud zal worden 
gegeven aan de woorden: regelmatig 
beraad? Want de geloofwaardigheid 
van een formulering hangt toch wel 
af van de persoon die 'm lanceert én 
van hem, die er verder mee zal moe
ten werken. Zoals dat tot nu toe ge
gaan is, was het goed. De indienster 
werd na afloop door vele mannen ge
zoend. Ik was jaloers. 

Nu het CONGRES VAN 1 NOVEM- DE 
BER toch ter sprake komt: Er is CARTOON 
nogal wat over nagekaart, ook door Het doet de redactie genoegen, dat 
middel van brieven. de laatste cartoon zo goed bekeken 

Het bestuur van de afd. Ermelo is 
bijzonder ontstemd over de afhan
deling van het punt kernbewapening 
tijdens het laatste congres. Kernbe
wapening is een emotioneel onder
werp dat zorgvuldig behandeld dient 
te worden. Dat was bepaald niet het 
geval op genoemd congres, integen
deel, er werd naar onze mening (on) 
behoorlijk gemanipuleerd! 
Zo bleken politiek belangrijke voor
standers van de motie Bischoff na
genoeg allemaal aan het einde van de 
sprekerslijst terecht te zijn gekomen. 
Daardoor kon invloed op de uitslag 
van de stemming worden uitgeoe
fend. 
Onvermijdelijk werd daarmee de 
INDRUK GEWEKT dat één en an
der in scène was gezet. Naar onze 
mening is het nietjuist dat de volgor
de door iemand mede zelf wordt be
paald. 
Wij stellen voor om voortaan de 
volgorde der sprekers door een (eer
lijke) loting te laten bepalen, bijv. op 
éénzelfde wijze als bij stemmingen in 
de gemeenteraden. Hierbij bepaalt 
het lot wie het eerst zijn (mondelin
ge) stem mag uitbrengen. Overigens 
hebben wij nog een andere opmer
king. 
Wij vinden dat Jan Terlouw, net zo
als ieder ander lid, zelf dient te be
palen of hij een bepaalde mening 
kenbaar wil maken of niet. Wij von
den de door hem "gesuggereerde" 
motie ongepast. Het congres had 
hierop niet in moeten gaan. 

Soortgelijke critische geluiden ko
men van Henk Hoen uit Groningen 
en vanS. Engwirdauit Wageningen. 

Voor P. Oostdam uit Noordwijker
hout was "het aannemen van het 
amendement Bischoff het vooruit
schuiven van een probleem op een 
cda-achtige manier." Hij wil "een 
soort commissie of groep gaan vor
men om D'66 weer uit het midden te 
halen." 

Als afsluiting van de "congresstuk
ken" een woordvoerder van hen, die 
het niet meer zien zitten. 

BURGERS LET OP UW 
SAECK 
door Th. Rinkede Wit uit Den Haag. 

De onfrisse smaak, die ik overhield 
van ons congres in Utrecht wil helaas 
niet wijken. Dit komt door de wijze, 
waarop Jan Terlouw meende ons te 
moeten manipuleren. De bisschop
pelijke encycliek (dus uiteraard vaag 
en voor meerdere uitleg vatbaar) 
moest er even "fair" doorgedrukt 
worden. 
Dit soort ondemocratisch gedrag is 
zo in tegenstelling tot het appèl voor 
duidelijkheid en democratie uit 1966, 
dat ik mij weer even dakloos voel als 
toen en niet langer lid kan blijven van 
D'66. Ik roep u op dit soort manipu
laties met argusogen te volgen, aan
gezien de partij anders binnen de 
kortste keren als een plumpudding in 
elkaar zal zakken. 

is. Soms niet met instemming, zoals 
bijvoorbeeld door LOES I. SNOE
KER uit Amsterdam: 
Een woord, dat ik hier maar niet her
halen zal, ontvlood uit de haag mij
ner tanden, toen ik in de Democraat 
de cartoon zag. Ik vraag u hoe het 
mogelijk is dat zo'n cartoon gemaakt 
wordt en de redactieraad, waarin 
nota bene vrouwen zitting hebben, 
deze tekening plaatst zonder dat het 
iemand ook maar opvalt welk een 
discriminatie hieruit spreekt. 
Erger wordt het wanneer u zich wel 
bewust bent geweest van deze dis
criminatie en desalniettemin beslo
ten hebt toch tot plaatsing over te 
gaan. 
Ik gun u het voordeel van de twijfel, 
maar zeg u wel dat ik zeer teleurge
steld ben en ik vraag me dan ook af 
welke conclusies ik moet trekken 
wanneer ik de levenshouding van de 
redactieleden in beschouwing neem. 

Dank zij An Loot-Roth uit Blaricum 
kan de redactie zich revancheren: 
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CURSUS VOOR BEGELEIDERS GEMEENTE
RAADSCURSUS 
In het najaar gaan we cursussen gemeenteraad organise
ren (voorzover de regio's daarmee zelf al niet begonnen 
zijn). Voor deze cursussen gemeenteraad zoeken we be
geleiders (m/v). Om deze begeleiders voor te bereiden 
op hun taak geven we een cursus voor begeleiders. De
ze cursus duurt een weekend (vrijdagavond - zaterdag
middag) en wordt op drie plaatsen in het land gegeven. 
Waar en wanneer? 
Ede, Mon Rêve, 12/13 juni. 
Kosten 
Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan deze cursus 
verbonden 

BASISCURSUS DISCUSSIE- EN VERGADER
TECHNIEK 
Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen meedoen aan 
de democratische besluitvorming. Voor sommige men
sen zijn er drempels, omdat ze niet gewend zijn te dis
cussiëren of te vergaderen. Daarom organisee.rt het 
PSVI een basiscursus discussie en vergadertechniek. De 
cursus zal drie dinsdagavonden duren. 
Waar en wanneer? 
In Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Arnhem, 
Utrecht, Haarlem, Den Haag, Middelburg, Den Bosch 
en Maastricht op 7, 14 en 21 april. 
Kosten 
f 30,- per deelnemer 

FORUMTRAINING 
Deze training is bedoeld om mee te kunnen doen als 
D'66 vertegenwoordiger (m/v) in de forums van de 9 
samenwerkende vrouwenverenigingen (± 200 plaatsen in 
Nederland). Dit jaar zijn de onderwerpen: culturele 
minderhedenendejeugd van tegenwoordig. Bovendien 
organiseren deze vrouwenverenigingen een verkiezings
forum waarop ingegaan zal worden op de bezuinigingen 
en op de samenleving in het jaar 2000. 
Als voorbereiding op deze forums hebben we een aantal 
(mid)dagen georganiseerd. 
Waar en wanneer? 
Utrecht 
dinsdagmiddag 20 januari: 
culturele minderheden 
dinsdagmiddag 27 januari: 
jeugd 
dinsdagmiddag 3 februari: 
bezuinigingen 
dinsdagmiddag JO februari: 
samenleving in 2000 
voor diegenen die niet op dinsdagmiddag kunnen zater
dag 24 januari: 
culturele minderheden jeugd 
zaterdag 7 februari: 
bezuinigingen samenleving in 2000 
NB Het PSVI heeft een informatie pakket over deze 
onderwerpen gemaakt (kosten infopakket f 5,-). 

THEMADAGEN 
D'66 GEMEENTERAADSLEDEN 
Onderwijs 
Rolverdeling tussen rijk-gemeente op gebied van onder
wijs/begeleiding. Voorbereidingen op gemeentelijk ni
veau van de Wet Basisonderwijs. Totstandkoming en 
inhoud van een schoolwerkplan. Teruglopend leerlin
genaantal en de consequenties daarvan. D'66 optiek 
t.a.v. rol bijzonder-openbaar onderwijs. 
Waar en wanneer? 
Rotterdam: 31 januari 
Groningen: 7 februari 
Nijmegen: 14 februari 
Welzijn 
Decentralisatie welzijnsbeleid: hoe organiseer je het en 
hoe betaal je het? 
Waar en wanneer? 
Rotterdam: 4 april 
Groningen: 11 april 
Nijmegen: 28 april 
Kosten 
f 25,- per deelnemer (inclusief lunch) 

AFDELINGSBESTUURDERSCURSUS 
Deze cursus is voor afdelingsbestuurders. Inhoud: het 
verkrijgen van meer kennis en inzicht in partijorganisa
tie. Wat kan een jaarprogramma zijn van een afdeling? 
Hoe verzorg je de relatie tussen afdeling - fraktie, afde
ling- regio en tussen bestuur- leden? 
Waar en wanneer? 
Gelderland, Ede 
JO en 30/31 januari 
Utrecht, Soesterberg 
JO en 23/24 januari 
Zeeland, Zeeuws Vlaanderen 
24/25 januari 
Noord Brabant, Uden 
7 en 13/14 februari 
Kosten 
f 50,- per deelnemer (m.u.v. Zeeland en Noord Bra
bant) 

BASISCURSUS VROVWEN 
Deze cursus is bedoeld voor vrouwen, die (nog) niet ak
tief zijn binnen D'66. Wat is het mens- en maatschappij
beeld van D'66 en hoe is dit in de praktijk te verwezen
lijken? Informatie over en inzicht in het aktief deelne
men binnen D'66. 
Waar en wanneer? 
Noord Holland Alkmaar 
JO en 23/24 januari 
Zuid Holland Boskoop 
JO en 30/31 januari 
In het noorden van het land zal in overleg een cursus 
worden georganiseerd 
Kosten 
f 35,- per deelnemer 
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~~ POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 JAARGANG 14- NR. 2- FEBR. 1981 

Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

AGENDA. 

verschijnt I 0 x per jaar 

voor de JOe Al~etnene Ledcnveraladerinal, 
te houden op 20 en 21 februari 1981 in 
"De Flint" te Amersfoort 
Vrijdag 20 februari 1981 
20.00 uur I. Opening door de partijvoorzitter en voor

stellen van de congresleiding 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toelichting op de stemprocedure 

20.10 uur 4. Uitgangspuntennota Commissie-Zeevalking 
en HB-resolutie 11 (congresstuk ECD-2) 

20.25 uur 5. Financiën 
a. Jaarrekening 1980 
b. Advies financiële commissie 
c. Voorstel contributieregeling 1982 
d. Voorstel regiobijdrage 1982 

20.45 uur 6. Wii~ging Huishoudelijk Reglement 
21.15 uur 7. Bespreking van het verkiezingsprogramma 
23.00 uur 8. Schorsing van de vergadering 

Tweede Congres
democraat 
Amersfoort 
Congresstukken op pag. 19. 

Kandidaten 
Eerste Kamer 
In het hart van deze Democraat 

Zaterdag 21 februari 1981 
10.00 uur 9. Heropening van de vergadering 

10. Toelichting op de stemprocedure 
10.10 uur 11. Voortzetting van de bespreking van het ver

kiezingsprogramma 
11.30 uur 12. Presentatie van de kandidaten voor het lijst

trekkerschap voor de Tweede Kamer 
11.45 uur 13. Presentatie van de kandidaten voor het Da

gelijks Bestuur en bestuur S.W.B. 
12.00 uur OPENING STEMBUSSEN 

14. Toespraak door de partijvoorzitter 
12.30 uur LUNCH 
13.30 uur SLUITING STEMBUSSEN 

15. HB-resolutie I; Strategieresolutie 
14.15 uur 16. Aktuele politieke moties 
14.45 uur 17. Uitslag stemming lijsttrekker 
14.50 uur 18. Toespraak lijsttrekker 
15.25 uur 19. Campagneplan 
15.55 uur 20. Uitslag stemmingen voor de kandidaten 

voor het Dagelijks Bestuur 
16.00 uur 21. Sluiting door de partijvoorzitter. 
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UITBREIDING VAN HET DAGELUKS BESTUUR 

Kandidaatstelling Dagelijks Bestuur 
Op de AL V van 17 januari 1981 in 
Dordrecht zal het Hoofdbestuur een 
wijzigingsvoorstel op het Huishou
delijk Reglement indienen dat het 
mogelijk moet maken het Dagelijks 
Bestuur van de Jlartij uit te breiden 
met een 2e Publiciteitscoördinator. 
Gezien de grote hoeveelheid werk 
die de huidige Publiciteitscoördina
tor (vooral in het licht van de komen
de Tweede Kamerverkiezingen) te 
verwerken krijgt is het belangrijk dat 

reeds op ons Verkiezingscangres in 
Amersfoort tot verkiezing kan wor
den overgegaan van een 
2e Publiciteitscoördinator (m/v) 
Nadere informatie over de taak van 
de publiciteitscóördinator kan wor
den ingewonnen bij het landelijk se
cretariaat of bij Ad van Tiel, (tel. 
02908-3 23 3). 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 

verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. 
De kandidaatstelling sluit op dinsdag 
10 februari 1981 om 17.00 uur. 
Wij verontschuldigen ons bij voor
baat voor deze minder fraaie proce
dure maar vragen daarvoor uw be
grip. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Berichten van het landeïi~k .. 
Gemiddeld zijn er per dag 10 adres
wijzigingen bij de post. 
Deze verhuisberichten worden in de 
computer verwerkt en het betreffen
de lid zal dan na een aantal weken (al 
naar gelang of het verhuisbericht 
vóór of nà de "input" verwerkt 
wordt) in ieder geval De Democraat 
op het nieuwe adres ontvangen. 
Onder die 10 verhuizende leden zijn 
er natuurlijk ook leden die méér zijn 
dan alleen een Democraat-ontvan-

!I~~ i/HfiJYIIJlD!§l$i~~si4fti141ii(l!liiiJII;t(~ 

d~~~ 
Jongerendag, 7 februari te 
Utrecht, Lepelenburg 1 
Presentatie Kandidaten Eer· 
ste Kamer 
Zaterdag 14februari 1981 van 
15.30-17.00 uur, gebouw 
Trianon, .Oude Gracht 242, 
utrecht 
Zaterdag 21 maart 1981 Ad· 
viesraad; Trianon, Utrecht 

D'66 is via de radio eens in de 
veertien dagen in de_ether, De 
komende uitzendingen zijn op 
Hilversum 2 van 18.50-19.00 
uur op dinsdag 10 en 24 fe· 
bruari, dinsdag 10 . en 24 
maart, dinsdag 7 en 21 april. 
De ·volgende TV -uitzendingen 
zijn woensdag 11 maart en 
woensdag 20 mei op Neder
land I 

gend-lid. Zij kunnen lid van een 
werkgroep zijn, in een fraktie zitten, 
het PEAC bulletin ontvangen, etc. 
Op de ledenadministratie zijn we nog 
niet zó ver dat we aan de naam kun
nen zien of bovengenoemde moge
lijkheden op het verhuizende lid van 
toepassing zijn. De verzending van 
alle andere post gaat aan de hand van 
op het landelijk secretariaat aanwe
zige adreslijsten. Aléén verzending 
van De Democraat en de acceptgiro
kaarten lopen over ons computer
service bureau. 
We begrijpen best dat het voor de 
leden vervelend is dat zij ondanks 
bericht van verhuizing toch nog post 
op het oude adres blijven ontvangen. 
Ons verzoek aan u is: als u verhuist 
geef het door aan het landelijk se-

ï< andidaatst·e~n 
SWB bes·hJL~r 
Wim Dik, voorzitter en Rob Van
eken, penningmeester, stellen zich 
kandidaat voor een tweede zittings
periode van 2jaar in het S.W.B. be
stuur. Herman Hutte en Bert 
Schwarz Jreden af als bestuurslid in 
algemene dienst. In deze vacatures 
moet worden voorzien. 
Kandidaatstelling dient te geschie-

cretariaat, maar geef dan tevens aan 
dat u 
- lid van een werkgroep bent 
- het PEAC bulletin ontvangt 
- bestuurder van het een of ander 
bent 
- uit hoofde van een andere functie 
post uit Den Haag krijgt. 
Voor de secretariaatsmedewerkers 
is het nl. niet doenlijk om van alle 
ingekomen verhuisberichten na te 
gaan of het lid tot een van de ge
noemde categorieën behoort. 
U bespaart u zelf ergernis en ons de 
soms wat boze briefjes over z.aken 
waar we echt geen schuld aan heb
ben. 
Kitty Warburg 
hoofd algemene zaken. 

den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijke secreta
riaat wordt toegezonden. 
De kandidaatstelling sluit op dinsdag 
10 februari 1981 om 17.00 uur. 

Jaarrekenir~a ~n -
congresboek 
Omdat het tijdstip van het Voor
jaarscongres 1981 in verband met de 
komende verkiezingen is vervroegd. 
is het thans niet mogelijk de finan
ciële jaarrekening over 1980 van de 
partij reeds in de Congresdemocraat 
te publiceren. 
Deze zal worden opgenomen in het 
Congresboek, zodat de congresdeel
nemers op het moment van behan
deling in ieder geval kunnen be
schikken over de gespecificeerde 

balans, staat van baten en lasten en 
de toelichtingen hierop. Exemplaren 
van het accountantsrapport zullen 
op de congresbalie ter inzage liggen. 
Voor niet-congresdeelnemers zal de 
jaarrekening 1980 op aanvrage ver
krijgbaar zijn op het partijsecreta
riaaL 

Jan Prevoo, 
penningmeester 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benöemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Mieke van Wa
genberg, Marie-Louise Tiesinga, 
Ad van Tiel, Stijn Verbeeck, Jan 
Goeijenbier. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Kitty Warburg 
(wnd.). 
Correspondentie, copy e.d. 
r"1chten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze. 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen-

1 
.. 

de lichamen, het SWB-bestuur, he 
PSVl-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen, voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunneri zich 
abonneren voor f 25,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 3,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 10 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 3 verschijn 
5-3-1981 
Sluitingsdatum copy: 9-2-1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f 850,-
1/2 pagina: f 500,-
1/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: J 340,-
1/6 pagina: J 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 17.000 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV/Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 

( 



EUTHANASIE EN 
ZELFDODING 
door JacqueUen Soetenhorst-de Savornin Lobman en N. (Bert) F. I. Schwarz 

"Ik zal zelf wel uitmaken hoe ik mijn leven inricht." Het klinkt wat bot, dus 
komt er vergoelijkend achteraan: "tenminste voorzover anderen daar geen last 
van hebben." Wie zo tegen z'n eigen leven aankijkt wordt niet zonder meer 
als een egoïst beschouwd. Het getuigt eerder van individualisme, een vorm van 
zelfontplooiing, die aanmoediging verdient. Maar hoe reageren wij als iemand 
ongeveer hetzelfde zegt, maar dan met betrekking tot beëindiging van zijn of 
haar leven? "Ik zal zelf wel bepalen op welk moment en op welke manier ik 
dood ga". Zo'n uitspraak verschrikt ons. Ze brengt ons in verwarring. 

Is het leven dan niet de moeite waard om 
geleefd te worden? Een kosbaar geschenk 
dat wij zo lang mogelijk moeten koesteren? 
De drang om soms tegen de verdrukking in 
te overleven is nu juist een levenskenmerk. 
Mensen hebben dit gemeen met plant en 
dier. Het nadenken over de dood, met di
rect daarop volgend de vraag naar je eigen 
levenseinde, dat is een uniek menselijk 
r-rmogen. Het kiezen voor het leven kan 
, .lrdoor een eigen lading en spankracht 
krijgen, die bij het domweg aanvaarden 
ontbreekt. 

Luxe 
Nog niet zo lang geleden was het hebben 
van dit soort gedachten een betrekkelijke 
luxe. Weggelegd voor filosofen en ethici. 
De gewone eenvoudige mensen dienden 
het leven maar te aanvaarden. Vooral het 
christendom heeft het zelf in de hand ne
men van de overgang van leven naar dood 
sterk veroordeeld. De boodschap was, 
kort gesteld, dat het aardse leven welis
waar vele verschrikkingen kende, maar dat 
de dood vrede bracht, waarbij God bepaalt 
wanneer dit moment is aangebroken. 
In de loop van de twintigste eeuw neemt 
het technische kunnen enorm toe.Dit geldt 
ook voor de medische wetenschap. De 
medische ethiek is altijd primair geweest 
op het in standhouden van-leven. 
Dat was ook eeuwenlang een uitstekende 
r-Mlijn. Maar nu de medici- voor 'teerst 
tu de geschiedenis - echt in staat zijn het 
leven kunstmatig en tegennatuurlijk te 
verlengen, zou die ethiek moeten worden 
herzien. Toch zien we dat ondanks de ont
kerkelijking en toenemende individualise
ring "het recht op stervensbepaling" nog 
geen algemene erkenning vindt. Degene 
die bij uitstek te maken heeft met mensen, 
die zich in de laatste levensfase (terminale 
patiënten) bevinden, n.l. de arts, staat hier 
immers nog steeds veelal afwijzend tegen
over. Hij heeft toch geleerd het leven zo 
lang mogelijk te rekken, zelfs als dit on
draaglijk lijden voor de patiënt inhoudt, of 
als er voor de patiënt zelf of voor zijn di
recte omgeving niet meer sprake is van 
"leven" in eigenlijke zin, zolang de basis
functies (hart, longen, nieren) - desnoods 
door technische hulpmiddelen "" nog func
tioneren. 

Euthanasie 
Gelukkig is de houding tegenover het zelf 
(mede) bepalen van het eindpunt aan je 
leven, vooral de laatste jaren, ingrijpend 

De discussie over vrijwillige euthanasie 
is volop aan de gang. Hoewel het (nog) 
bij de wet verboden is, worden ver
zoeken daartoe regelmatig ingewilligd. 
Gevoeliger ligt het probleem van de 
hulp bij zelfdoding. Ook deze is ver
boden, maar moet er geen verant
woorde hulpverlening op gang komen? 

veranderd. 
Dit blijkt uit tal van gegevens. Zo krijgen 
hulpverleners meer en meer te maken met 
vragen op dit gebied. Soms zijn het fami
lieleden, die het lijden van de betrokkene 
niet langer kunnen aanzien. Soms zijn het 
mensen die vragen hoe zij zich zelfuit hun 
lijden kunnen verlossen. Uit opinieonder
zoek blijkt dat sinds de zestiger jaren het 
ingrijpen op verzoek van de terminale pa
tiënt om zijn leven te verkorten (actieve 
euthanasie) dan wel niet kunstmatig te 
verlengen (passieve euthanasie) door een 
grote meerderheid van de bevolking wordt 
aanvaard. In 1966 vond nog maar 47% dat 
euthanasie onder bepaalde omstandighe
den mogelijk moest zijn. In 1979 was dit 
percentage gestegen tot 84%. Een grotere 
stijging is haast niet mogelijk omdat be
paalde bevolkingsgroepen op godsdiensti
ge gronden dit fenomeen blijven afwijzen. 
De laatste jaren is ook het aantal verzoe
ken om euthanasie toe te passen sterk ge
stegen. In de praktijk blijkt dat meer en 
meer artsen toch dergelijke verzoeken van 
terminale patiënten gaan inwilligen. 
Een probleem daarbij blijven patiënten in 
coma die niet tijdig schriftelijk hun wens 
hebben vastgelegd. Zowel bij artsen als bij 
het publiek heerst nog grote onkunde over 
de middelen die daarbij veilig en betrouw
baar kunnen worden toegepast. Eind vorig 
jaar zijn ongeveer gelijktijdig in Groot
Brittannië en in Nederland handleidingen 
daarover verschenen. 

Wetgeving 
De wetgever loopt ook hier duidelijk ach
ter op de maatschappelijke ontwikkelin-

JacqueUen Soetenhorst-de Savor· 
llin Lobman ( 47) is verbonden aan , 
het Socipid. en Cultureel Planbu
reau, met .als werkterrein justitie. 
Voordien was zij werkzaam in ad· 
vocatuur en wetenschap. Zij is lid 
van het SWB-bestuur en .van de 
redactie van Idee-66. 

Bert Schwarz (63), oud-lid van de 
Eerste Kamer voor D'66, is vice
voorzitter van bet Humanistisch 
Verbond, bestuurslid van Stichting 
Wetenschappelijk Bureau 0'66 en 
vertegenwoordiger daarvan in de 
Begeleidingscommissie van bet So
ciaal· en Cultureel Planbureau. 

gen. Aktieve euthanasie ("een ander op 
zijn uitdrukkelijk en ernstig verlangen van 
het leven beroven") is in ons wetboek van 
strafrecht als misdrijf strafbaar gesteld 
(max. 12 jaar gevangenis). 
Als de wet aanpassing behoeft, ligt het 
voor de hand dat de politieke partijen zich 
dit onderwerp ter harte nemen. 
Volgens het concept verkiezingspro
gramma van D'66 dient het nalaten van 
levensrekkend handelen en het levensver
kortend handelen door een arts op verzoek 
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van een patiënt die zich in de laatste le
vensfase bevindt, niet langer strafbaar te 
zijn. Deze benadering ligt in de lijn van het 
onlangs verschenen rapport van de com
missie "wetgeving hulp bij zelfdoding", 
dat is uitgebracht door de Nederlandse 
vereniging voor vrijwillige euthanasie. 
Aan de andere kant heeft de ervaring met 
de aanpassing van de abortuswetgeving 
ons voorzichtiger gemaakt. De politieke 
inmenging kan immers polariserend wer
ken en de discussie ontluisteren, doordat 
bv. tegenstanders met afschrikwekkende 
voorbeelden gaan schermen en het punt 
onderwerp kan worden van politieke koe
handel. Laat daarom eerst de maatschap
pelijke discussie maar op gang komen op
dat er een brede concensus ontsta voordat 
er met wetsontwerpen gewerkt wordt. 
In deze gedachtengang zou het openbaar 
ministerie een terughoudend vervolgings
beleid moeten voeren zodat de praktijk 
zich kan ontwikkelen. 
In feite is er al sprake van zo'n beleid, want 
ondanks de sterke stijging van het aantal 
euthanasie-gevallen vinden nauwelijks 
vervolgingen plaats. 

Zelfdoding 
Nog gevoeliger dan de euthanasiekwestie 
ligt het probleem van de zelfdoding. Is er 
bij euthanasie sprake van patiënten die 
binnen korte tijd zullen sterven, zelfdoding 
betreft mensen die nog vele jaren zouden 
kunnen voortleven, maar die wegens 
duurzaam en ondraaglijk lichamelijk, 
geestelijk of sociaal lijden het "contract 
met de samenleving" wensen te verbre
ken. 
Volgens ons wetboek van strafrecht is 
zelfmoord niet strafbaar. 
Men kan immers een dode niet meer straf
fen. (vroeger deed men dit overigens wel 
door het lichaam niet te begraven, of te 
onteren, maar deze barbaarse praktijken 
zijn gelukkig afgeschaft). De poging tot 
zelfdoding is daardoor ook niet strafbaar. 
Maar doordat het verlenen van hulp bij 
deze handeling wel een misdrijf is (overi
gens pas sinds 1886) - met max. 3 jaar 
gevangenisstraf- worden mensen die met 
deze gedachten rondlopen nog verder geï
soleerd. Zij worden letterlijk en figuurlijk 
aan hun lot overgelaten. Iemand als Diek
stra, een Leids hoogleraar in de psycholo
gie, die ijvert voor het recht tot zelfbe
schikking en pleit voor een zinnige hulp
verlening, wijst er op dat het hier om een 
sociaal gebeuren gaat. De omgeving, de 
samenleving is bij zo een gebeurtenis be
trokken. Het sterke taboe, de afkeuring en 
veroordeling van zelfs de gedachte alleen, 
sluit de bespreekbaarheid uit. De lang 
overheersende opvatting dat schrijven 
over deze problemen alleen maar aanzet 
tot dit gedrag is hier mede debet aan. 
Hierdoor vindt zelfdoding vaak op een 
gruwelijke en riskante manier plaats. Er 
dient een hulpverlening te worden gescha
pen waartoe mensen in nood zich kunnen 
wenden. Daar zal allereerst serieus naar 
andere mogelijkheden moeten worden ge
zocht. Als blijkt dat die er echt niet zijn en 
voorts de duurzaamheid van het verlangen 
plausibel is gemaakt, dan moeten er mid
delen voor een "zachte zelfdoding" met 
een minimum aan ellende voor de omge-
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ving beschiktbaar zijn. 
De uiteindelijke beslissing behoort uit
sluitend bij de betrokkene te berusten. 
Verantwoorde hulpverlening mag niet 
strafbaar zijn. Ook hier zou maatschappe
lijke discussie aan wetswijziging moeten 
voorafgaan. Wij hebben in onze cultuur de 
dood weggewerkt. Enigszins karikaturaal 
gesteld: in de verzorgingsstaat moet er 
voor elk probleem een oplossing beschik
baar zijn. Helaas is deze er (nog) niet voor 
het feit dat wij dood gaan. Sociaal psycho
logisch is het misschien gezonder om deze 
realiteit niet weg te stoppen maar in onze 
omgangsvormen te betrekken. Het zal niet 
eenvoudig zijn, want het dwingt ons, ons in 
andermans nood te verdiepen en vragen 
over de zin van het leven niet uit de weg te 
gaan. In deze discussie kan een politieke 
partij als D'66, die het recht op zelfbe
schikking hoog in het vaandel draagt, een 
zinvolle bijdrage leveren. • 

Advertentie 

Andere vakantie 
voor Democraten. 
De vakanties van Club Méditerranée 

zijn gebaseerd op individuele vrijheid. 
Een gegeven, dat democraten zal 
aanspreken. Onder de vele aantrekkelijke 
bestemmingen binnen en buiten 
Europa, bevinden zich ook tal van auto
bestemmingen. U kunt er naar hartelust 
uw favoriete sporten beoefenen. 
Op verkenning gaan of lekker luieren op 
z'n tijd. De accommodaties zijn prima, 
de maaltijden voortreffelijk. De prijzen 
zijn all-in. 

Voelt u voor een aktieve vakantie 
met meer inhoud, laat dan snel even de 

nieuwe zomergids 
komen. 
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*Gon Door de nieuwe 
Club .. gids 

Stuur mij die 272 pagina's dikke gids 
boordevol sportief vakantieplezier. 
naam ______________________ _ 

adres ______________ __ 

woonplaats------------~ 
postcode ___________ _ 

Club Méditerranée 
Raadhuisstraat 49, 
2101 HD Heemstede 

----------~.J 

Club Méditerranée 
'. Raadhuisstraat 49, 
2101 HD Heemstede. 
Tel. 023-28.69.40-
28.69.41 



PORTRET lt4N EEN 
84RTUGANGER 

De Democraat in 

gesprek met Thom de Graaf 

AFDELING IS BASIS VAN 
))E PARTIJ 

door Stijn Verbeeck 

"Als je in 0'66-kringen vertelt datje uit 
Nijmegen komt, boor je regelmatig de 
opmerking: "Waar jullie in dat rechtse 
college zitten!" Dat steekt mij." 

Waarom? Het is toch zo? 
"Ja, maar als je weet hoe het ontstaan is, 
zouden ze er niet zo vervelend over doen''. 

Leg dat dan eens uit 
En dan vertelt Thom de Graaf hoe het in 
1968 allemaal zo gekomen is. Hij was toen 
nog geen afdelingsvoorzitter, maar wèllid 
van een tien man/vrouw sterke fractieraad, 
door de afdeling gekozen voor de uitvoe
ring van het gemeentelijk politiek beleid. 
Geen steunfractie dus, maar een gezel
schap dat, samen met de'twee raadsleden 
die er deel van uitmaken, de volle verant-

('"\Jordelijkheid voor het gevoerde beleid 
.... magt. De leden van de fractieraad zijn 
nagenoeg allemaallid of plaatsvervangend 
lid van één van de raadscommissies, ook al 
zijn ze geen lid van de gemeenteraad. Wie 
wil weten hoe het bij de collegevorming 
precies is gegaan moet er de informatie
brochure over D'66 afdeling Nijmegen op 
nalezen, die er vier pagina's van de hand 
van Thom de Graaf aan wijdt. In het kort 
komt het hierop neer: 
De zetelverdeling was na de verkiezingen: 
CDA 16 
PvdA 12 
VVD4 
D'66 2 
PSP 2 
SP 2 
PPR I 
Sinds jaar en dag was er een CDA/PvdA
college geweest. De PvdA had gehoopt 
met klein links een krappe meerderheid te 
bereiken en vooraf een intentieverklaring 
van de progressieven opgesteld. D' 66 heeft 
die niet getekend (onafhankelijkheid, 
voorkeur voor brede basis, géén uitsluiting 

vooraf van wie dan ook) en was daarmee 
bij voorbaat de gebeten hond. Toen haal
den CDA en VVD samen de kleinst moge
lijke meerderheid. Het CDA nodigde (als 
grootste) uit tot overleg, waarbij de PvdA 
begon met een verklaring dat zij niet wen
ste deel te nemen aan onderhandelingen 
waarbij ook de VVD aanwezig was. Toen 
PSP, SP en PPR dat voorbeeld volgden 
bleef D'66 alleen met CDA en VVD. 
Realisering van onze politieke doelstellin
gen met een zo groot mogelijk draagvlak 
voor het college bleef ons uitgangspunt. Bij 
informeel contact met de PvdA werd dui
delijk dat de socialisten ons onder geen 
beding een zetel in het college zouden ge
ven. Op grond hiervan, maar met name 
omdat wij niemand om andere dan pro
grammatische redenen wensten uit te 

Thom de Graaf 
- in Amsterdam geboren op 11 ju
ni 1957 
- woonde tot 1968 in Lisse en ver
huisde in dat jaar naar Nijmegen, 
omdat zijn vader de burgemees
terszetel van de eerste plaats verliet 
om die van de tweede te gaan be
zetten 
- deed in 1976 eindexamen Gym
nasium B 
- aarzelde tussen Geschiedenis en 
Nederlands en ging in zijn woon
plaats rechten studeren om in elk 
geval geen leraar te worden 
- is medewerker aan het centrum 
voor parlementaire geschiedenis 
aan de staatsrechtsektie van de 
Nijmeegse universiteit 
- woont samen met Machteld van 
der Have, wier mooie droom over 
de exclusiviteit van haar naam ik 
moest verstoren, maar het blijft 
een mooie naam 
- werd in januari 1977 lid van 
D'66 
- is voorzitter van de afdeling 
Nijmegen en plaatsvervangend lid 
van de Adviesraad voor de regio 
Gelderland 

sluiten, besloten wij de onderhandelingen 
met CDA en VVD voort te zetten. Er bleef 
ruggespraak met de PvdA die haar dogma
tische stellingen niet verliet. 
Wat onze beleidsponten betreft moesten 
we natuurlijk wel iets inleveren. Veel we
zenlijke punten bleven overeind en lijst
trekker Wim Vrijhoef werd van medisch 
student wethouder van woningbouw en 
werkgelegenheid, een zware portefeuille. 
Hoewel de PvdA, bij onze eerste begro
tingsbespreking in december 1978, een 
motie van wantrouwen indiende tegen 
Wim Vrijhoef, is sindsdien het protest van 
links tegen onze deelname aan het college 
practisch verstomd. Alleen in den lande 
maken eigen partijgenoten nog steeds 
schampere opmerkingen en daar wil ik wel 
eens van af. ~ 



Als de monoloog eruit is excuseert Thom 
de Graaf zich. Hij vindt zichzelf niet zo'n 
geweldige prater. "Je moet het er in die 
informatiebrochure nog maar eens op na
lezen, daar staat het uitvoeriger, en er zijn 
al zoveel misverstanden over geweest ... 

Toen en nu 
Ik heb enorme bewondering, zegt hij pein
zend, voor mensen die elke keer opnieuw 
durven te beginnen, hoezeer ze ook teleur
gesteld worden. Daar is toch grote moed 
voor nodig. Neem nou mensen als Gruy
ters of Van Mierlo. Ik ben er natuurlijk niet 
bijgeweest, maar als ik dat zo lees dan is 
D'66 nu een héél andere partij dan in 1966. 
Toen was het een parlementaire actie
groep, maar als je nou ziet 'Vat er van al die 
idealen terechtgekomen is, dan begrijp ik 
niet dat die mensen van het eerste uur nog 
steeds meedoen, artikelen schrijven, fo
rums voorzitten, kongressen en andere 
vergaderingen toespreken . . . Ik was al 
lang naar huis gegaan. 

Ik heb al veel gehoord in de partij, maar zó 
heb ik het nog nooit horen formuleren en 
dat vertel ik Thom ook. Nou, wat is er nou 
helemaal van terechtgekomen? 
I. Alle partijen hebben zichzelf ver
nieuwd, maar echte partijvernieuwing, zo
als D'66 dat bedoeld had, is er niet ge
weest. Neem nou de PvdA. Er was natuur
lijk wel Nieuw Links en plotselinge solida
riteitsacties, maar het is nog steeds die ou
we SDAP die feitelijk de boventoon voert. 
Of het CDA, een christelijke combinatie 
ontstaan uit angst voor een progressieve 
concentratie. Is dat CDA nu een wezenlijk 
andere partij dan de KVP? Nog steeds een 
middenblok, een machtscentrum. 
2. De progressieve concentratie is gewoon 
mislukt. Wie daar schuld aan is, doet er 
even niet toe; de mislukking is een feit. 
3. Radicale democratisering heeft wel aan 
de basis plaatsgevonden, maar niet aan de 
top, wat toch de bedoeling was. 
4. Staatsrechthervormingen gingen niet 
door. 
Ja, ik weet het wel, er is natuurlijk wel iets 
gebeurd. Zeker heeft D'66 de Nederlandse 
politiek beïnvloed. We hebben Vietnam-

moties opgesteld, we waarschuwen tegen 
levering van duikboten aan Taiwan, 
prachtig. Maar wat we eigenlijk wilden, dat 
hebben we niet kunnen bereiken. En we 
weten ook nog allerlei oorzaken aan te wij
zen waarom dat niet is gebeurd. Er was 
geen meerderheid voor te vinden enzo ... 
Maar het ergste is dat we de uitgangspun
ten van D'66, de doelstellingen van het 
eerste uur, gewoon zijn vergeten. Je vindt 
ze in geen enkel programma meer terug. 
Als je dat verkiezingsprogramma leest dat 
we nu in Amersfoort gaan bespreken en je 
vergelijkt dat met het Appèl van 1966, dan 

r!l6 

Over HB·resolutie 1 
De welovel'Wogen resolutie van 
de angst. In feite een negatieve 
'keuze! niet met CDA + VVD 
en nietmet CPN. Waarom sluit 
D'66 de CPN uit? En waarom 
wordt de voorkeur voor de 
PvdA zo·voorzichtig uitgespro .. 
ken? Bang voor. stemmen ver· 
lies? Duidelijkheid geeft steun 
di.e je langer dan vier jaar 
houdt. 

lijkt het wel een andere partij. 

Waarom ben je eigenlijk lid geworden van 
die partij? 
Heel simpel, ik wil politiek aktief zijn en ik 
vind D'66 de minst slechte van alle politie
·ke partijen. 

Wat vind je er slecht aan? 
Wat nodig is, is een verbeterde partijde
mocratie, waarbij de basis van de partij 
meer te zeggen krijgt, of beter eigenlijk: 
meer mogelijkheden krijgt om iets te zeg
gen. 

Programmamakers 

Denk jij dat de afdelingen van die moge
lijkheden gebruik zouden maken? 
Ja, natuurlijk, als je het maar goed organi
seert. Ik heb net een notitie aan het regio
bestuur geschreven over de SWB (Stich
ting Wetenschappelijk Bureau) en over 
hoe een beleidsprogramma tot stand komt 
en zou moeten komen. Hoe gaat dat in zijn 
werk? 
Werkgroepen praten en na verloop van tijd 
(maanden!) komt daar een stuk uit dat naar 
het Hoofdbestuur gaat. HB keurt goed of 
af. Er wordt wat bijgeschaafd tot het stuk 
rijp is voor een congres. Daar wordt het 
meestentijds klakkeloos overgenomen. 
Komen er amendementen, dan zijn die 
meestal van werkgroepleden, die een min
derheidsstandpunt innamen bij de besluit
vorming, of van kamerleden die het stand
punt straks moeten· verdedigen. 
Bijna nooit komt er een amendement van 
een afdeling. Sterker nog: een afdeling kàn 
reglementair niet eens een motie of een 
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amendement indienen, dat kunnen alleen 
vijf of meer individuele partijleden doen. 
Maar nog afgezien daarvan: Ze hebben er 
ook geen tijd voor. Je krijgt de Democraat 
en je moet onmiddellijk aan de slag, want je 
hebt niet langer dan een dag of tien, hoog
uit twee weken om je amendementen in te 
dienen. Dat is veel te kort voor een beetje 
fundamentele aanpak aan de basis. Je zr 
een paar maanden de tijd moeten hebbel., 
dan kon je een werkgroepje opstarten, 
stukken raadplegen die tot de besluitvor
ming hebben geleid, contacten leggen met 
andere afdelingen in je regio, enzovoort. 
Nu krijgje het verschijnsel, waar jij al eens 
eerder over schreef in de Democraat naar 
aanleiding van de analyse die de Haagse 
Post maakte van de partij (zie Democraat 
jrg. 13 nr. 5, mei 1980, pag. 6) "Er zijn 
binnen D'66 twee bases, de lokale en de 
landelijke, die vrijwellos van elkaar opere-
ren.'' 

Als je dus als democraat de landelijke po
litiek wilt beïnvloeden, moet je in een 
werkgroep gaan zitten. 
Leuk als je in de randstad woont, maar ik 
zie me vanuit Harlingen, Zoutelande en 
Schin op Geul niet regelmatig werkgroep
vergaderingen bijwonen, die in Den Haag, 
Utrecht of Amersfoort worden gehouden. 
Hoe zou het komen, denk je, dat er uit )Jf 
afdeling Nijmegen met 170 leden niema' 1 · 
in een landelijke werkgroep zit? Allemaal 
inerte provincialen? Vergeet het maar, het 
is geen gebrek aan belangstelling. Die 
werkgroepen zijn onbereikbaar door geo
grafische afstand én door de technische 
know-how die bij nieuwe leden veronder
steld wordt. Dat is naar mijn persoonlijke 
ervaring zóveel, dat een nieuw werk
groeplid dat nauwelijks kan opbrengen, 
zeker niet als hij ook nog eens een aantal 
uren moet reizen om de vergaderingen bij 
te wonen. 
En het een versterkt het ander. Door het 
wegblijven van nieuwe werkgroepleden 
ontstaat er een bepaalde partij-elite, die de 
werkgroepen bevolkt. Deskundigen uit de 
randstad, ambtenaren van departementen 
en dergelijken. Zij maken de programma's, 
amenderen die vervolgens en keuren ze 
tenslotte goed. De echte basis van de par
tij, de plaatselijke afdeling, komt door ge
brek aan tijd en kennis niet aan bod. 

doorlezen op pag. 25 



Opgave van de kandidaten 
.voor de Eerste Kamer der 
Staten Generaal 
(beginnende met de Ietter E). 

AUe kandidaten hebben de volgens de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement vereiste verklaringen afgelegd. 

De kandidaten hebben de volgende persoonlijke gegevens 
verstrekt: 
1. Naam en voornamen 
2. Geboorteplaats en ~datum 
3. Postcode en woonplaats 
4. Adres 
5. Telefoonnummer 
6. Opleiding 
7. Beroep en funktie 
8. Huidige funktie binnen D'66 
9. Vroegere funkties binnen D'66 

10. Funkties in andere maatschappelijke organisaties 
11. Met welk gebied wilt u na verkiezing in het bijzonder 

. kontakt onderhouden? 
12. Met welk onderdeel van het beleid wilt u zich bij 

,-..." voorkeur belasten? 
13. Persoonlijke verklaring (indien gewenst). 

1 

A GANS, Marcus Paul 
· Arnhem, !3-08-1923 

2060 AA Bloemendaal 
4. Postbus 45 (Vijverweg 39) 
5. 023 - 27 24 42 
6 Econoom (gepromoveerd) 
7. a. Buitengewoon hoogleraar Ondernemingsfinanciering 

b. Financieel adviseur 
8. Bestuurslid SWB 0'66 

Redaktielid Idee '66 
9. Ex-voorzitter afdeling Breda 

10. Lid Raad van Advies Humanistisch Studiecentrum Nederland 
11. Noord-Holland 
12. Sociaal-economisch en financieel beleid 
13. Met bepaalde onderdelen van het concept-verkiezingsprogram heb 

ik nogal wat moeite. Ik wijs productie en plaatsing van de nieuwe 
kernwapens volstrekt af, en niet alleen "onder de huidige omstan
digheden". Wat het sociaal-economisch beleid - mijn vakgebied -
betreft, vind ik het program in sommige opzichten te conservatief 
en in andere opzichten te onduidelijk. Verlaging van het financie
ringstekort van de Staat van 7% tot 41/2% acht ik niet alleen on
haalbaar maar bovendien in een tijd van depressie ongewenst. Het 
program wenst voortzetting van het huidige matigingsbeleid, maar 
er moet juist gestimuleerd worden, liefst in internationaal verband. 
Hiertoe moet het monetaire beleid worden omgebogen en gericht 
worden op een drastische verlaging van de veel te hoge rente, die 
o.a. fnuikend is voor de woningbouw. Deze laatste moet krachtig 
worden gestimuleerd, wat ook het program zegt, maar hieraan had 
m.i. toegevoegd moeten worden dat dit best ten dele langs inflatoi
re weg mag, want hier staat een enorme besparing aan werkloos-

heictsuitkeringen tegenover. 
Bovendien is bestrijding van de woningnood een groot goed op 
zichzelf. Acht ik deze onderdelen van het program te conservatief, 
onduidelijk vind ik het standpunt ten aanzien van het arbeids
marktbeleid- het begrip "passende arbeid" moet beslist worden 
uitgebreid - en het WAO-beleid. Wij kunnen ons niet veroorloven 
op een beroepsbevolking van 4,7 miljoen bijna 700.000 mensen als 
arbeidsongeschikt te beschouwen. 
Maar al ben ik het niet in alle opzichten met het program eens, ik 
zou toch graag D'66 in de Eerste Kamer vertegenwoordigen, want 
er blijven genoeg programmapunten waarmee ik mij kan vereni
gen. 

2 

1. GLASTRA VAN LOON, Jan Frederik 
2. Jakarta, 1('!-3-1920 
3. 2518 AE Den Haag 
4. Bazarstraat 15 
5. 070 - 46 3 I 05 
6. Gymnasium B, Cand. Med. R.U. Groningen 

Mr. i.d. Rechten, R.U. Leiden 
7. Hoogleraar U. van Amsterdam 
8. Lid Programmacommissie 

Lid (voorz.) Redactie Idee '66 
9. Voorzitter 

10. Voorzitter Stichting de Ombudsman 
11. Zuid-Holland 
12. Justitie, Buitenlandse Zaken, Defensie 
13. 

3 

1. HISSINK, David Jacobus 
2. Wageningen, 4 febr. 1909 
3. 6705 AT Wageningen 
4. H. de Vrieslaan 11, Wageningen 
5. 08370- 12245 
6. arts (Groningen), algemeen chirurg (Coolsingel zkh. R'dam) 
7. algemeen chirurg (rustend) 
8. geen 
9. a. tijdelijk secretaris afd. Wageningen 

b. de eerste 2 jaar lid van de Adviesraad (voor Gelderland) 
c. 2 jaar fractievoorzitter gemeenteraad Wageningen (sept. '78 tot 

sept. '80) 
JO. lid van het Ombudsteam van de gemeente Wageningen 
11. Gelderland en Utrecht 
12. Gezondheidszorg, Ontwikkelingssamenwerking, Sociaal-econo

misch beleid, Energie (o.a. besparing en stadsverwarming), Bui
tenlandse Zaken. (Als raadslid was ik lid van de z.g. "harde" 
Commissies). 

13. In verband met mijn leeftijd (71) is iets over mijn antecedenten 
m.i. gewenst. Uit een progressief gezin. Stemde voor de oorlog 
Vrijzinnig Democraat (ik was voor Nationale Ontwapening); erna 
bijna altijd PvdA (geen lid). Van '45 tot '72 algemeen chirurg, aan
vankelijk in de gehele Geld. Vallei, tenslotte alleen in Wageningen. 
Van '72 tot '74, na een tropencursus, met mijn vrouw in de Ont
wikkelingshulp. Malawi: het laatste jaar tevens directeur van het 
ziekenhuis- 190 bedden-. Wij begonnen een school voor z.g. 
medica! assistants (blote voeten dokters). 
Altijd veel belangstelling voor politiek: binnen- en buitenland. 
Begin '77 lid van D'66. Uit volle overtuiging: geen typische belan
genpartij en vooral om twee principes: democratisering en daar
door ontplooiing en vrijmaking (emancipatie) van een ieder en ver
sobering (welvaart verslapt, geld corrumpeert). In de Adviesraad 
leerde ik de partij pas goed kennen. In de Gemeenteraad werd ik 
politiek geschoold. 

71!1 



Gezondheidszorg: Mijn 30-jarige ervaring als algemeen chirurg 
bracht mij tot de overtuiging, dat deze geheel anders georganiseerd 
moet worden. 
3 Stellingen. Bij de behandeling van ziekten mogen commerciële 
belangen geen rol spelen. De verRoop van praktijken (patiënten) is 
principieel onjuist. Specialisten moeten in de ziekenhuizen en 
dienstverband werken. (De vrije artsenkeuze is in ieder geval in de 
ziekenhuizen een mythe). 
Ontwikkelingssamenwerking: Wij zijn volledig medeverantwoorde
lijk voor de Derde Wereld. 
Soc Economisch: O.a. geen nivellering, maar wel naast een mini
mum loon een maximum pensioen. 
Energie: O.a. Wij moeten ons wel realiseren, dat wij door Kern
energie af te wijzen, er anderen wellicht mee opschepen, doordat 
wij een onevenredig groot beslag op fossiele energie zullen moeten 
leggen. 
Buiten/. Zaken: O.a. Een Palestijnse staat, sancties tegen Zuid
Afrika en als lid van de Navo bijna tot het uiterste gaan om elk 
kernwapen in ons land af te schaffen. 
Tenslotte: Waarschijnlijk i.v.m. mijn leeftijd ben ik, om de termi
nologie van Aad Nuis te gebruiken, ook een generalist. Als nestor 
van de Gemeenteraad heb ik wat dat betreft, dunkt mij, goed werk 
gedaan. 

4 

1. HORST, Jan Hendrik ter 
2. Enschede, 11 oktober 1926 
3. 1082 CS Amsterdam 
4. Duinbeek 11 1 

5. 020- 42 05 80 
6. MULO A en B; Hogere Textielschool te Enschede; personeelsbe

heer en bedrijfsmaatschappelijk werk; efficiëncy; financiën; verze
keringen (van personen). 

7. seniorstafmedewerker Sociale Zaken VN U, belast met beleids
voorbereiding inz. personeelsverzekeringen. 

8. nr. 18 kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 1978; verkie
zingskrantenbezorger; nr. 21 kandidatenlijst verkiezingen Ie Ka
mer 1980. 

9. geen. 
10. lid Raden van Beroep in Amsterdam en Haarlem 
11. Noord-Holland 
12. Pas me aan aan de fractie; als het kan Verkeer en Waterstaat en 

Sociale Verzekeringen 
13. Ik geloof in de zin van het bestaan van de Ie Kamer. De wetge

ving komt in de 2e Kamer vaak in een sfeer .van grote spanningen 
tot stand, met alle gevolgen van dien en alle verschijnselen, daar
aan verbonden (onvolkomen of soms slordige wetgeving). 
De Eerste Kamer kan door een wet af te wijzen, het land voor 
erger behoeden. Zij heeft daarom de plicht die consequenties te 
trekken, los van de gevolgen. 
Ik wil vrij staan van de fractie in de Tweede Kamer, in die zin dat 
ik een eigen oordeel wil en mag hebben. 
Ik zal de partij-inzichten uiteraard respecteren, in geval van grote 
tegenstellingen overleg plegen, maar ik wil wel mijn persoonlijke 
verantwoordelijkheid dragen. Dat kan inhouden dat ik niet altijd 
met de fractie mee ga. Ik ben bereid de gevolgen van een lidmaat
schap van de Eerste Kamer volledig te dragen door me ten dele 
los te maken van mijn dagelijkse werkzaamheden, hetgeen thans 
ook mogelijk is. 
Er is mijnerzijds geen enkel bezwaar tegen als ik binnen de fractie 
een ondersteunende rol moet spelen, integendeel, ik zal de speaker 
graag behulpzaam zijn, voorzover dat ik mijn vermogen ligt. 

5 

1. MARTINI, Arnoldus 
2. Amsterdam, 3 september 1922 
3. 1121 CM Landsmeer 
4. Zuideinde 58 
5. 02908- 1254 
6. 5 jarige HBS vakdiploma's 

nationaal - en internationaal goederenvervoer 
7. Burgemeester van Landsmeer 
8. lid landelijke werkgroep Binnenlands bestuur 
9. voorzitter afd. Amsterdam van D'66 - lid diverse Landelijke 

werkgroepen - lid gemeenteraad van Amsterdam voor D'66 van 
1970- 1976- lid eerste kamer voor D'66 van 1970- 1973 

10. enkelepro-deoere functies en adviesfuncties, lid agendacommissie 
Informeel Agglomeratieoverleg Amsterdam, lid diverse overlegor
ganen in Waterland, lid stichtingsraad samenwerkende ziekenhur· 
zen Amsterdam 

11. Noord-Holland en met name regio Amsterdam 
12. binnenlands bestuur en verkeer en vervoer 
13. Door de uitspraak om geen nieuwe ambtstermijn te ambiëren (de 

huidige loopt begin 1982 af) wil ik de weg vrijmaken voor jongeren 
naar het burgemeesterschap. 
Om die redenen werd door mij het kortgeleden gedane verzoek 
van D'66 zijde om te solliciteren naar een grotere gemeente afge
wezen. 
Gelet op mijn leeftijd (58) zou ik de opgedane bestuurlijke ervaring 
nog enkele jaren dienstbaar willen maken voor D'66. Dat kan via 
beleidsdebatten in de eerste kamer; van die kamer was ik reeds 
eerder voor D'66 lid. 
Indien de kandidaatstelling niet door verkiezing wordt gehonoreerd 
dan zal ik- om begrijpelijke redenen - een nieuwe ambtstermijn 
aanvaarden. 
Ik meen met deze toelichting te kunnen volstaan omdat het D'66 
pragmatisme in denken en handelen vanaf 1967 door mij wordt 
onderschreven. 

6 

1. VAN OUWERKERK, Hendrik Jacob 
2. Rotterdam 3 november 1938 
3. 5737 PW Lieshout 
4. Rooiven I I 
5. 04992 - 1696 (040- 47 43 49) 
6. natuurkundig ingenieur TH Delft 

doctor technische wetenschappen TH Eindhoven 
7. theoretisch natuurkundige, biomedische en gezondheidstechniek 
8. Steunfractie Prov. Staten Noord-Brabant 

.SWB Werkgroep Verkeer en Vervoer 
9. 

10. Bestuurslid Brabantse Milieu Federatie 
Bestuurslid Beleidscommissie Biomedische en Gezondheidstech-
niek TH Eindhoven · 

11. Zuid-Nederland 
12. Energievoorziening; Verkeer en Vervoer; Milieu, Volksgezond-
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heid, Natuurbescherming, Wetenschapsbeleid 
13. Een essentiële taak van de Eerste Kamer is het grondig onderzoek 

van wetsontwerpen met aandacht voor interne consistentie, ook 
met bestaande wetten, ongewenste neveneffecten en onbillijkheden 
alsmede praktische haalbaarheid. Onze huidige vertegenwoordi
gers, juristen, zijn hier dus goed op hun plaats. Bij uitbreiding van 
de fractie dient echter andere deskundigheid te worden ·ingebracht. 
De grote rol van de technologie in onze samenleving, via innovatie 
als bron van welvaart en werkgelegenheid maar ook als potentieel 
gevaar voor het welzijn door bedreiging van milieu en volksge
zondheid, stelt eisen aan de samenstelling van de fractie die een 
beoordelende functie ook vanuit deze gezichtshoek moet vervul
len. 
In mijn werkkring en bij mijn milieuactiviteiten tref ik de raak
punten van technologie en samenleving. Energievoorziening, mi
lieuvervuiling, verkeer en wegenaanleg, wetenschapsbeleid, tech
nische aspecten van gezondheidszorg, innovatie, ruimtelijke orde
ning, hoger onderwijs, landbouwproblematiek, en steeds vanuit de 
praktische kant. Nadat ik in 1976 lid werd van D'66 vond ik in het 
werk van de Statenfractie de politieke aansluiting hierop. Het in 
contact blijven met die praktijk, de mogelijkheid het functioneren 
als politicus in de Eerste Kamer te integreren met activiteiten als 
verantwoordelijk burger in werkkring en samenleving is voor mij 
essentieel. 
Mijn kennis en ervaring op de genoemde gebieden, een research
jaar in Cambridge (Engeland) en een jaar als gasthoogleraar in de 
VS geven mij het vertrouwen dat ik de activiteiten in onze sa
menleving in perspectief kan zien en kan bijdragen tot een ratio
nele aanpak van de knelpunten die in de nabije toekomst op ons 
wachten. 
Ook het inbrengen van de vernieuwende ideeën van D'66 in de 

!"""\ beleidsontwikkeling op lange termijn kan en moet vanuit de Eerste 
· Kamer steeds de aandacht hebben. De in de tijd verstrekkende 

gevolgen van keuzen die nu moeten worden gedaan, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het energiebeleid, tonen de noodzaak met ver
beeldingskracht de toekomst tegemoet te treden. 
Tegen de hier geschetste achtergrond acht ik het van groot belang 
dat deskundigheid vanuit een dergelijke signatuur in de fractie 
aanwezig is. Ik ben bereid mij daarvoor in te spannen. 

7 
1. PIETERS, Philip Christiaan 
2. Dordrecht, 5 april 1932 
3. 3313 TD Dordrecht 
4. Keteldiep 38 
5. 078- 16 27 04 
6. MULO B, Middenstandsdipl., div. vakdiploma's, Voltooide opl. 

Staatsinrichting M.O. (zonder diploma). Thans studerend Geschie
denis M.O. 

7. Ex-commercieel directeur thans WAO 
8. Coördinator werkgroep Culturele Minderheden 

Voorzitter Vast Overleg Raadsleden Drechtsteden 
9. Voorzitter afd. Dordrecht/Voorzitter sub-regio Drechtsteden/Be

stuurslid regio Zuid-Holland/Voorzitter programmacommissie 
Zuid-Holland 1970 en 1978 

10. Adviseur Ned. Ver. tegen Rassendiscriminatie 
/-"'""\Zuid-Holland- Noord-Brabant- Zeeland 

Minderheden- Soc. Economische Problematiek- Werkwijze Par
lement - Bestuurlijke herindeling 

13. Sinds 1967 ben ik ononderbroken lid van D'66 en heb voor de 
partij veel functies vervuld en spreekbeurten gedaan, naast velerlei 
andere activiteiten. 
Door mijn overige drukke werkzaamheden - 25 jaar met wisselend 
succes op managementniveau in het bedrijfsleven bleef er geen tijd 
over voor een plaats in een vertegenwoordigend lichaam. Sinds 2 
jaar ben ik in de WAO (ziekte van Bechterev) en verdeel ik mijn 
tijd tussen werk voor D'66 en studie. Graag zou ik mij toch nuttig 
maken in de praktische politiek en mij zo voor een aantal belang
rijke zaken inzetten. · 
De fractie in de Eerste Kamer zal een kleine zijn. Daarom zal de
ze meer uit generalisten dan uit specialisten moeten bestaan. On
der generalisten - en daar reken ik mezelf toe - versta ik mensen 
die op meerdere terreinen inzetbaar zijn. 
Ik meen over (veel) tijd, politiek inzicht en voldoende specialisti
sche kennis, zowel praktisch als theoretisch gefundeerd, te be
schikken om aan het werk van de D'66 fractie een goede bijdrage 
te kunnen leveren. 
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1. POOL, Jan 
2. Amsterdam, 2 november 1931 
3. 2351 CJ Leiderdorp 
4. Essenpark 18 
5. 071 - 41 05 10 
6. Universitair, geneeskunde 
7. Hoogleraar Cardiologie en gekozen lid College van Bestuur Eras

mus Universiteit Rotterdam 
8. Lid werkgroep Volksgezondheid (Kerngroep) 
9. 

10. Adviescommissies in sport-, wetenschappelijke en publieke organi-
saties 

11. Zuid-Holland (regio Leiden, Rotterdam) 
12. Gezondheidszorg, Hoger Onderwijs, Sport 
13. Ik ben al ruimlOjaar enthousiast Democraat 66, ook in de 

"moeilijke" jaren. Ik was aanvankelijk actief op gemeentelijk ni
veau, later landelijk in de werkgroep volksgezondheid, met vooral 
belangstelling voor de maatschappelijke aspecten van de gezond
heidszorg, preventie, revalidatie, euthanasie etc. èn de weten
schappelijke kant. 
Buiten mijn dagelijks werk in de universitaire geneeskunde ben ik 
altijd bestuurlijk bezig geweest zowel binnen de universiteit als 
daarbuiten, o.a. in de sport. Medeverantwoordelijk zijn voor het 
democratiseringsproces speelde daarbij een belangrijke rol. 
Naar mijn mening is expertise op het gebied van de volksgezond
heid in de volksvertegenwoordiging onvoldoende aanwezig. Hierop 
èn op het leggen van een goede relatie tussen maatschappij en 
volksvertegenwoordiging berust mijn kandidaatstelling. 
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1. RANG, Hendrik Johan 
2. Amsterdam, 4 augustus 1931 
3. 3054 LK Rotterdam 
4. Plasoord 24 
5. OIO- 18 36 46 
6. Doet. chemie ('55, UvA) bedr. econ. ('72, ISW) 

kand. rechten ('80, EUR) 
7. Directeur Bouwcentrum. 
8. Fractievoorzitter Rijnmondraad. 
9. Voorzitter afdeling Westelijke Mijnstreek 

Lid Provinciale Staten van Limburg 
Lid Eerste Kamer (Lid Raad van Europa) 
Voorzitter Subregiobestuur Rijnmond. 

10. Thans geen 
11. Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. 
12. Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening, Milieuhygiëne, Econ. 

Zaken, Europese Aangelegenheden 
13. 
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1. REDEKER, Arend Arie 
2. Meeuwen (N.Br.), 17-10-1929 
3. 1015 JL Amsterdam 
4. Goudsbloemstraat 103 c 
5. 020- 233422 (overdag) 
6. MULO, M.O. Economie. 
7. Reclame-adviseur, directeur reclame-bureau. 
8. Geen 
·9. Lid Provinciale Staten Noord-Holland 1970-1974 (tevens fractie

voorzitter), 
Vice-voorzitter afdeling Amsterdam, 
Lid en voorzitter diverse plaatselijke, regionale en landelijke 
commissies. 

10. Geen 
11. Noord-Holland (maar indien gewenst andere/echter geen rijbewijs) 
12. Algemeen/RO/V olkshuisvesting/Cultuur 
13. Kandidaat was vanaf oprichting (in feite 30 april 1966) lid van 

D'66. Lidmaatschap onderbroken van 1975-1979 (geen vertrouwen 
in optreden splintergroeperingen). Ik verwijs wat dit betreft naar 
uitgangspunten 1966/1967. Reden kandidaatstelling: 
Ik denk dat D'66 gebrek heeft aan ervaren bestuurders. Waar
schijnlijk kan ondergetekende hiertoe een bijdrage leveren. Ik 
denk in de periode '68-'74 dit te hebben bewezen. Vanaf 1966 or
ganisatorisch en vanaf 1970 als fractievoorzitter Staten Noord
Holland. Men kan wat dit betreft echter bij oudgedienden uit deze 
perioden informeren. 
Mijn huidige maatschappelijke functie is zeer goed te combineren 
met lidmaatschap Eerste Kamer. 
Extra reden kandidaatstelling: Ik mis af en toe een beetje reali
teitszin in de politiek (ook bij D'66}. Principes zijn zeer schoon, 
maar moeten uitvoerbaar zijn! 
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1. SCHWARZ, Norbert F. I. 
2. Antwerpen (B), 18 december 1918. 
3. 2596 SJ Den Haag. 
4. Schoutenstraat 9 
5. 070-245189 (kantoor: 015- 783786). 
6. Natuurkundig ir. 
7. Kroonlid college van bestuur TH Delft. 
8. Vice-voorzitter Adviesraad. 

lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66. 
9. Lid Dagelijks Bestuur, 

voorzitter Programmacommissie, 
fractievoorzitter Provinciale Staten Zuid-Holland, 
fractievoorzitter Eerste Kamer. 

10. Lid ledenraad VPRO. 
vice-voorzitter Humanistisch Verbond. 

11. Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland. 
12. Onderwijs & Wetenschappen, Volksgezondheid, Justitie, 

consumenten-, emancipatie- en energiebeleid. 
13. Ik heb dit werk gedaan van 1971-'77. Ik ben dus in de benijdens

waardige positie dat u zich een oordeel kunt vormen over hoe ik 
het gedaan heb en of u een reprise wenst. 
In die tijd heb ik onder andere gepleit voor afschaffing van de 
Eerste Kamer, een leegstandswet i.p.v. een anti-kraakwet, ver
vanging van (toekomstige) kerncentrales door steenkolen gestook
te, (weer) in exploitatie nemen van Nederlandse kolenmijnen, op
heffing van de achterstelling van andere samenlevingsvormen bij 
het huwelijk, modernisering van de alimentatieregeling, verbete
ring rechten van minderjarigen, verruiming van adoptiemogelijkhe
den, betere anti-conceptie, onderwijs in vrijetijdsbesteding, vrij
heid van meningsuiting via alle media, spreiding van arbeid (naast 
spreiding van inkomen, kennis en macht), gelijkstelling van de 
vrouw in sociale wetgeving, pensioenregeling, e.d., !egalisering 
van te vondeling leggen, abortus, euthanasie. 

Zoals u ziet zijn een aantal zaken uit deze bloemlezing inmiddels 
gerealiseerd, andere moeten nog. 
Ik heb dit werk altijd met plezier gedaan. Ik vind het fijn de 
ideeën van D'66 uit te dragen en te verdedigen. In september 1981 
krijg ik veel meer vrije tijd die ik graag aan het Eerste Kamer-lid
maatschap zou willen besteden. 
Ik ben ouder dan de meesten van u. Eén oudere in een fractie, 
mits enthousiast, zou van nut kunnen zijn, dunkt me. En vormen 
ouderen niet een- zelfs toenemend -deel van ons volk? En moet 
dit dan ook niet in het parlement vertegenwoordigd zijn? 
Wie meer over me wil weten zie "De Democraat" 1/78 Uan. 
1978), blz. 7; 1/80 Uan. 1980), blz. 23. 
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1. SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, Jacqueliene r· 
2. Bogor (Indonesië), 21-8-1933 
3. 2341 ET Oegstgeest 
4. Frederik Hendriklaan 11 
5. 071 - 153470 
6. Jurist 
7. Wetenschappelijk ambtenaar Sociaal en Cultureel Planbureau. 
8. - lid bestuur SWB 

- lid redactie Idee '66 
- lid bestuur PSVI 
- lid Adviescommissie Antecedentenonderzoeken (BVD) sinds 
1970. 

9. Werkgroep Vrijheidsrechten 1967-1972 
Werkgroep Justitie. 

10. IOjaar lid Centrale Raad van Advies voor het Gevangeniswezen, 
de Psychopatenzorg en de Reclassering, 
actief lid Coornhertliga, MVM. 

11. Welzijnssector in brede zin. 
12. Justitie, gezondheidszorg. 
13. Het belang van de Eerste Kamer is gering, maar groot genoeg om 

het de moeite waard te vinden er voor D'66 in te zitten. Ik zit 
graag in dingen die eigenlijk achterhaald zijn, zoals een koets of 
een zeppelin. Ze geven je gelegenheid om het eigen bestaan te re
lativeren en de blik over de horizon te werpen. 
Kortom: een D'66 senator (senatrix?) zal de D'66-visie op langere 
termijn moeten helpen vormen en uitdragen, met als bouwstenen: 
- een basis vertrouwen in de inventiviteit en het vermogen van 

mensen tot samenwerken, ~r·· 
- oog voor de gevaren van macht en éénzijdige technocratie; . 

vaardigheid om macht controleerbaar te maken, een doorgesla
gen technocratisering/bureaucratie om te buigen en terug te voe
ren tot menselijke verhoudingen. 

Zolang het streven naar emancipatie en participatie van vooral 
achtergestelde groepen een drijvende kracht is in ons staatsbestel 
en in het bijzonder in de politieke partij D'66, voel ik mij betrok
ken genoeg om mee te doen. 
Mijn ervaring ligt tot nu toe op de volgende terreinen: gezinsleven, 
bedrijfsleven, advocatuur, wetenschap en ambtenarij. Een dolend 
jurist dus, maar met kompas. 
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1. TIESINGA, geboren Autsema, Marie-Louise 
2. 19 mei 1945 te Rozenburg (Z.H.) 
3. 1544 XN Zaandijk 
4. Bazuinhof 2 
5. 075 - 286966 (overdag 020- 2398 11) 
6. HBS-A, MO-A Nederlands, Management/Instituut voor Sociale 

Wetenschappen, Den Haag, 
Direct Marketing/DMMA Montreux, 
rechten/ notariaat. 

7. Managèr Plusprojecten b.v. (dochter NRC Handelsblad) 
8. Lid Redactieraad De Democraat, 

lid steunfractie D'66 gemeente Zaanstad, 
lid landelijke werkgroep Huurrecht, 
inleider/begeleider PSVl-cursussen voor gemeenteraadsleden en 
afdelingsbestuurders. 

~Voorzitter/secretaris werkgroep D'66 Zaanstad '72-'78, 
lid Verkiezingscommissie afdeling Zaanstreek- Waterland 1978, 
lid Adviesraad 1978-1980. 

10. Voorzitter Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en 
Techniek Zaanstreek, 
Vice-voorzitter Federatieve Vrouwenraad Noord-Holland, 
lid Commissie van NRC Handelsbladlezers, 
lid Redactiecommissie van het orgaan van de Vrienden van het 
Zaanse Huis. 

11. Holland-Noord en Friesland en/ of Gelderland. 
12. In overleg met de fractie te bepalen, voorkeur voor: volkshuisves

ting en ruimtelijke ordening, CRM (m.n. emancipatiebeleid, om
roepzaken, jeugdzaken, culturele minderheden), sociale zaken, 
justitie (m.n. abortus-, euthanasie- en vreemdelingenbeleid), alge
mene politiek. 

[3. Toen ik vorig jaar bij de landelijke ronde voor de EK-verkiezingen 
op de 3e plaats eindigde, was ik apetrots én een beetje teleurge
steld: ik haalde het tenslotte nét niet. Het feit dat ik eerste opvol
ger ben van de zittende fractie vormt een extra stimulans om me 
opnieuw kandidaat te stellen. Mijn argumenten zijn niet veranderd. 
U vindt ze in de Democraat van januari 1980. Het werk als volks
vertegenwoordiger spreekt me aan. Ik heb me daarop de laatste ja
ren goed trachten voor te bereiden. De keuze voor een parttime 
politieke functie is bewust, want ik wil graag ook op een andere 
manier aan het maatschappelijke leven blijven deelnemen en daar
uit voldoende "voeding" halen om m'n politieke werk goed te 

~doen. In·m'n werk, dat de afgelopen achttienjaar zeer uiteenlo-
, pend van aard is geweest, heb ik een redelijk idee gekregen over 

hoe dingen in bedrijven en organisaties werken, hoe mensen tus
sen de wal en het schip kunnen raken, en vooral ook waar de 
emancipatoire knelpunten zitten. Ik behoor tot de vrouwen die de 
kans hebben gehad zich te ontplooien. Op ons rust de verplichting 
ons in te zetten voor anderen, minderbedeelden: vrouwen, sociaal
zwakkeren, gehandicapten, culturele minderheden. 
De politieke vertaling van die solidariteit heb ik de afgelopen jaren 
binnen D'66 actief gestalte gegeven, gebruik makend van de crea
tiviteit die mijn dagelijks werk vraagt, de bestuurlijke ervaring en 
inzichten die ik heb opgedaan. 
D'66 heeft voorkeur voor een één-kamerstelseL Maar de EK is en 
blijft er voorlopig. Dat betekent dat D'66-vrouwen en -mannen ook 
daar accenten moeten leggen die wij in ons denken en doen be
langrijk vinden. Met het nieuwe Beleidsprogramma kan ik uitste
kend uit de voeten en op basis daarvan zal ik me in de EK graag 
inzetten voor een optimale, individuele ontplooiing en een mens
waardig en gelijkwaardig bestaan van mijn medeburgers. 
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1. TUIKWERD, Jan Fokko van 
2. Delfzijl, 2-10-1915 
3. 9934 EG Delfzijl 
4. Koningin Julianalaan 98 
5. 05960- 12 14 5 
6. Ir. landbouwhogeschool Wageningen 
7. Raadgevend landbouwkundige 
8. Adviseur Tweede-Kamerfractie (Jan Terlouw) voor vnl. landbouw, 

grondpolitiek, natuur en landschap, voorzitter regio Groningen, lid 
landelijke werkgroepen Europa, landbouw. 

9. o.a. lid Provinciale Staten Groningen, 
voorzitter landbouwwerkgroep, lid Adviesraad. 

10. beklede functies: bestuursfuncties in waterschapswezen, algemene 
landbouworganisaties, landbouwcoöperaties (industrie, karton, pa
pier) 

11. Drenthe, Friesland, Groningen. 
12. Regionaal beleid, werkgelegenheid, landbouw, ontwikkelingssa

menwerking. 
13. Aanvulling op de onvolledige vraagstelling van de verkiezings

commissie. 
Loopbaan: 1940-1947 boer; 1947-1958 ambtenaar buitenlandse 
dienst ministerie van landbouw, landbouwattaché voor het Mid
den-Oosten standplaats Beyrouth; 1958-1966 boer te Tuikwerd 
Delfzijl, raadgevend ingenieur voor ontwikkelingsprojecten in Azië 
en Afrika, voor Nederlandse regering studies verricht over de EG, 
landbouw in gehele EG ter plaatse bekeken; 1967-1974 volledig 
boer, 1974 boer af wegens stadsuitbreiding; 1974-1977 medewerker 
Tweede Kamerfractie; 1978-heden raadgevend landbouwkundige. 
Sinds 1966 onafgebroken actief lid van D'66. 
Behoorde tot kleine kern die in 1976/77 D'66 zijn gezicht hergaf. 
Beweegreden voor kandidaatstelling. 
a. Omdat ik uit de praktijk weet wat het betekent kleine onderne

mer te zijn, doordat mijn werk in het buitenland mijn blik heeft 
verruimd, met zijn ambtelijke en bestuurlijke ervaring, ben ik 
overtuigd het lidmaatschap van de Eerste Kamer aan te kun
nen. 
Het lidmaatschap van de Eerste Kamer zal voor mij niet een 
baantje zijn naast een volledige werkkring. Ik kan veel tijd aan 
het kamerlidmaatschap besteden. 

b. Uit onvrede met het regeringsbeleid ten aanzien van zwakke 
regio's. 
Ook in het concept verkiezingsprogramma 1981-1985 wordt 
met geen woord over regiobeleid gerept. 
Het is noodzakelijk dat de zwakke regio's in Den Haag verte
genwoordigd zijn door mensen die de problemen, de economie 
van deze regio's door en door kennen. Die weten hoe het 
ambtelijk en politiek apparaat werkt. 
De vertegenwoordigers van zwakke regio's dienen bij voorkeur 
aldaar te zijn geboren en getogen waardoor zij zich met hun 
regio sterk verbonden voelen. 
Nu is de Eerste Kamer niet bij uitstek het lichaam voor initia
tieven die de zwakke regio's. ten goede komen. 
Wel geeft geregelde aanwezigheid in Den Haag de mogelijkheid 
om op ambtelijk en politiek niveau zich actief voor de regio in 
te zetten waarbij een lidmaatschap van de Eerste Kamer ge
wicht aan het optreden geeft. 
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1. VELLEMAN, Levi 
2. Sneek, 4-2-1935 
3. 1025 LT Amsterdam 
4. Nieuwendammerdijk 172 
5. 020-27 23 30 
6. Doctoraal rechten 
7. Advocaat en procureur 
8. Werk mee in landelijke werkgroepen Volkshuisvesting en Ruimte

lijke Ordening en Justitie. 
9. Afdelingsvoorzitter Noord- en Midden-Zeeland (1966-1967), voor

zitter landelijke werkgroepen Jeugdzaken ('67-'70) 
10. Voorzitter Stichting Recycling, secretaris Stichting voor Toege

paste Ecologie, penningmeester ORT Nederland, lid Algemene 
Raad NOVIB. 

11. Justitie, Ontwikkelingssamenwerking, Milieu en Volksgezondheid, 
CRM, Financiën, Volkshuisvesting. 

12. Wetgeving (ook technische aspecten), begroting, milieu, geestelijke 
volksgezondheid, volkshuisvesting. 

13. Houd mij als advocaat intensief bezig met de rechtspositie van in 
psychiatrische ziekenhuizen opgenomen cliënten, daarnaast met de 
nasleep van de Tweede Wereldoorlog (buitengewone pensioenza
ken en de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers '40-'45) en met 
medisch tuchtrecht. Verder uiteraard de gewone civiele en straf
praktijk. 
Ben sedert jaren betrokken bij milieuzaken en in het bijzonder bij 
het probleem van de afvalverwerking. Vandaar de bestuurslid
maatschappen op dat terrein, maar neem zelf ook actief in het on
derzoek deel. 
ORT Nederland is de nederlandse tak van een internationale jood
se organisatie op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, 
met name het beroepsonderwijs. Deze organisatie vertegenwoordig 
ik in NOVIB. 
De samenwerking ORT-NOVIB heeft al geleid tot het totstandko
men van enige projecten, naar ik hoop, nuttige. 
Binnen 0'66 draai ik al vanaf het begin mee in de landelijke werk
groep Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de enige werk
groep die permanent is doorgegaan vanaf '67. Sedert betrekkelijk 
kort ook in de landelijke werkgroep Justitie. 
Was voordat ik advocaat werd jarenlang werkzaam op het terrein 
van het maatschappelijk werk, o.m. als onderdirecteur Joods 
Maatschappelijk werk en adjunct-hoofd afd. Sociale Zaken op de 
gemeentesecretarie van Amsterdam. Werkte als zodanig o.m. in 
het vluchtelingenwerk, woonwagenbeleid, buitenlandse werkne
mersproblematiek, oorlogsslachtoffers. 

16 
1. VERVAART, Johannes Adrianus 
2. Oudenbosch, 31-8-1921 
3. 5643 PO Eindhoven 
4. St. Gertrudislaan 32 
5. 040-86 26 70 
6. Gymnasium-a, Gem. Adm. I, opleiding personeelsfunctionaris. 
7. Personeelschef bij een gemeente. 
8. Geen 
9. Geen 

10. Lid ledenraad Kruisvereniging. 
11. Brabant. 
12. Democratisering en efficiëncy overheidsapparaat. 
13. Als Eerste-Kamerlid sta je voortdurend voor de vraag voor of te

gen een wetsontwerp te stemmen. Onze wetgeving wordt o;m.m. ' 
nog steeds "overruled" door wat men noemt de "christelijke" le
vensvisie, alhoewel de meerderheid van ons volk zich in zijn feite
lijk handelen meer laat leiden door beginselen van humaniteit. 
Als Eerste-Kamerlid zou ik op de bres staan voor laatstgenoemde 
beginselen, teneinde alzo - zij het een bescheiden bijdrage- te le
veren aan de totstandkoming van een wetgeving, die meer in over
eenstemming is met de beginselen, waarnaar de meerderheid van 
onze bevolking feitelijk leeft. 
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1. VIS, Jacob Jan 
2. Wormerveer, 30-10-1933 
3. 9463 TD Eext 
4. Het Wit 6 
5. 05922-1672 
6. Gymnasium, Doet. Examen Ned. Recht. 
7. Hoogleraar Staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen. 
8. Lid Eerste Kamer 
9. Lid Hoofdbestuur '75-'77 

10. Dekaan Juridische Faculteit, Groningen. 
11. Noord-Nederland. 
12. Binnenlandse Zaken, Onderwijs, CRM, Energie, Milieu. 
13. 1981 wordt voor 0'66 een belangrijk jaar; de kiezers verwachten 

veel van de steeds maar wassende vierde stroming. Als de voorte
kenen juist zijn krijgen we een royale kans om programpunten in 
beleid om te zetten. We zullen niet alles kunnen realiseren - maar"" 
we zullen wel vast moeten houden aan de belangrijkste uitgangs-I 
punten: het streven naar een samenleving waarin persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden even goed gegarandeerd zijn als maat
schappelijke verantwoordelijkheid. We zullen ons daarbij los 
moeten maken van traditionele belangenposities en de moed moe
ten hebben om de maatschappelijke eisen van de toekomst zwaar
der te laten wegen dan de tactische eisen van het moment. 
Dit alles vraagt een loyale ondersteuning aan beide zijden van het 
Binnenhof. 
Wie een vernieuwingsgezinde koers wil varen moet uitleggen 
waarom dat moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Zolang we 
nog niet sterk genoeg zijn om Eerste Kamer af te schaffen moeten 
we daarom ook dit college gebruiken als een forum om de ideeën 
en gedachten van de vierde stroming over het voetlicht te brengen. 
In de afgelopen maanden heb ik gemerkt dat dat moeilijk maar niet 
onmogelijk is. 
Voorwaarde is de juiste keuze van de onderwerpen; een Eerste 
Kamerlid moet niet alles willen doen wat de full-timers in de 
Tweede Kamer al gedaan hebben. 
Hij kan wel dieper ingaan op uitgangspunten en achtergronden. 
Dat ik graag lid van de Eerste Kamer wil blijven heeft vooral te 
maken met de wens om af te maken waar ik in 1980 aan mocht 
beginnen. Een periode van één jaar is weinig rendabel; het echte 
werk moet eigenlijk nog beginnen. Voor wat mijzelf betreft heeft 
dat echte werk vooral betrekking op binnenlands bestuur, grond
wetszaken, onderwijs, cultuur, energie, milieu en de regionale 
vraagstukken van Noord-Oost- Nederland. f 

1 
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1. WESSEL, Johannes (Hans) 
2. Eibergen, 14 mei 1931 
3. 2341 EH Oegstgeest 
4. Willem de Zwijgerlaan 43 
5. 071-15 20 07 
6. Gymnasium-B, Rechtenstudie Univ. v. Amsterdam (publiekrecht) 
7. Hoogleraar Bestuursrecht en Bestuurskunde aan de TH te Delft. 
8. Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

lid werkgroep Staatsrecht en Binnenlandse Zaken. 
9. Mede-oprichter D'66 in 1966, Bestuurslid 1966-1967, Voorzitter 

Afdeling Oegstgeest 1968-1969, 
Lid Voorlopige Adviesraad, 
Plv. Lid Adviesraad 1977-1979. 

10. Medewerker redactie Bouwrecht en Ars Aequi, lid diverse com
missies Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, Adviseur 

?-:'""\ Verkeersacademie Tilburg e.d. 
Bij voorkeur Zuid-Holland. 

12. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 
milieuhygiëne, waterstaat, binnenlandse zaken. 

13. D'66 is mijns inziens de partij die het best geoutilleerd is om de 
problemen van vandaag en van de komende decennia op te lossen 
c.q. het hoofd te bieden. Onbelast door een (al dan niet confessio
neel) verleden kan gestreefd worden naar afgewogen zakelijke op
lossingen tegen de achtergrond van linksliberale beginselen. 
Van groot belang is het in deze tijd van toenemende collectivering 
en schaalvergroting het veilig stellen van de positie van het indivi
du als (vrij) mens, als burger en als consument (ook van over
heidsdiensten). Bij de inrichting van de samenleving en de organi
satie van het bestuursapparaat zal behalve op de factoren demo
cratie en doelmatigheid gelet moeten worden op de optimalisering 
van de positie van het individu in bestuurlijke besluitvormingspro
cessen. 
Door mijn werkkring ben ik in staat t.z.t. een goede bijdrage aan 
de besluitvorming in de Eerste Kamer te leveren. Zo'n Eerste 
Kamer heeft overigens alleen toekomst als zij een duidelijk van de 
Tweede Kamer te onderscheiden functie vervult, bijv. op het ter
rein van parlementaire enquêtes of op dat van de buitenlandse be
trekkingen. Het buitenlands beleid moet nog meer gericht worden 
op internationale ontwapening en terugdringing van de rol van de 
kernwapens. 
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1. ZETZ, Adrianus Lambertus Maria 
3. Den Haag, 22-12-1938 
3. 2514 HH Den Haag 
4. Mauritskade 85, Den Haag 
5. 070-46 54 04 
6. Gymnasium-a + Staatsinrichting MO 
7. Directeur Stichting WIKOR. 
8. Lid werkgroep "Kunstzaken" in Den Haag van de fractie D'66. 
9. -

10. Vice-voorzitter Stichting Cinemanifestatie, penningmeester Thea
tergroep Splien, penningmeester Stichting KFA, lid DB Culturele 
Raad Zuid-Holland, lid bestuur NOGC, 
lid Raad voor de Kunst, Lid Stichting Kindercontact. 

11. -
12. Cultuur, 0 en W, VRO, BuZa. 
13. Na vele jaren lid te zijn geweest van de KVP en enige jaren van 

het CDA en D'66 tesamen, ben ik nu alweer enige tijd alleen lid 
van D'66 en wel om de volgende redenen: 
1. de pragmatische politiek van D'66, 
2. de redelijke opstelling van D'66 in de oppositie, 
3. het élan van de jonge partij, aansprekend voor jong en oud, 
4. het gevoel dat D'66 tijdens de komende formatie de verstarring 
in de politiek zal kunnen doorbreken, 
5. de duidelijkheid van kamerleden, zowel in de Eerste Kamer als 
in de Tweede Kamer naar de kiezer toe, 
6. In D'66 geen drammerigheid, zoals in de PvdA, geen gezapig
heid zoals in de VVD, geen onduidelijkheid zoals in het CDA. 
Ik hoop, indien gekozen, mijn kennis op het gebied van cultuur en 
onderwijs en mijn brede belangstelling voor de politiek in het al
gemeen, aan te kunnen wenden voor de partij en ten nutte van het 
algemeen. 
Verder wil ik als homofiel graag op de bres staan voor de belangen 
van de homofielen in Nederland en daarbuiten. 
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1. BISCHOFF, Suzanne Carotine 
2 .. Den Haag, 31-7-1950 
3. 2252 AK V oorschoten 
4. Laan van Duivenvoorde 2 
5. 01717-3947 
6. Internationale Richting van de Staatkundige Studierichting Rijksu

niversiteit Utrecht. 
7. Lid Tweede Kamer voor D'66, belast met portefeuilles sociale ze

kerheid, ontwikkelingssamenwerking, emancipatie, jeugdwerkloos
heid culturele minderheden, maatschappelijke problemen. 

8. Lid Campagnecommissie, lid Emancipatiewerkgroep, 
Lid werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, Welzijn, Ouderen, 
Adviesraad DIC. 

9. Vanaf 1975 lid werkgroep Buitenland, '76-'80 voorzitter subcom
missie ontwikkelingssamenwerking, lid werkgroep emancipatie, 
voorts brievenvouwster, enveloppenplakster en handtekeningen
jaagster voor de campagne van 1977. 

10. '71-'73 lid Wereldwinkel, 1978/1980 Voorzitter van de Vereniging 
voor de Nieuwe Internationale Orde CNIO, 1980 lid "commission 
of dialogue" voor NOVIB met de Indiase tegenhanger, Voorzitter 
A VOS 1980, lid economisch gesprekscentrum, lid adviesraad vier
de Russelltribunaal, lid werkgroep ontwikkelingssamenwerking + 
milieu. 

11. Gelderland, Utrecht. 
12. Ekonomische Zaken, Vrouwenemancipatie, Sociale Zaken, Ont

wikkelingssamenwerking. 
13. Ik wil graag in de Eerste Kamer: (I) Omdat ik het jammer vind om 

persoonlijke redenen de Tweede Kamer te verlaten, terwijl ik net 
het politieke doolhof heb leren kennen; (2) Omdat ik de publiciteit 
rond het Tweede Kamer werk nooit zo prettig heb gevonden en 
liever achter de schermen werk aan versterking van de funda
menten van D'66. Ik meen nl dat D'66 een sterk huis moet wor
den, dat nog vele jaren onderdak kan bieden aan progressieve -
niet socialistische mensen, met de nadruk op progressief; (3) Om-

, dat ik vrouwenemancipatie- evenals mannenemancipatie - erg 
belangrijk acht en ik gemerkt heb dat alle politici emancipatie lip
pendienst bewijzen, maar dat het daarbij blijft. Daarom wil ik in 
de Eerste Kamer aandacht vragen voor de emancipatiekant van 
bezuinigingsmaatregelen, onderwijs, ruimtelijke ordening. Dat zal 
niet altijd even populair zijn bij de heren politici, maar het is wel 
nodig. (4) Omdat ik vind, dat D'66 niet langs de kant moet blijven 
staan. 
Zolang we de staatsrechtelijke verhoudingen niet kunnen verande-
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ren, moeten we er bij blijven. 
Daarmee heb ik ookmezelf laten kennen; ik ben geen getuiger, die 
haar handen graag in onschuld wast. Dat kan helaas niet als je 
voor een grote groep iets wil bereiken. 
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1. DIK, Wim 
2. Rotterdam, 11 januari 1939 
3. 5268 BP Helvoirt 
4. Lage Driesstraat 23 
5. 04118-2282 
6. 5 jaar HBS-b te Gouda, TH Delft, elektrotechnisch ingenieur, 

Economische Hogeschool Rotterdam kandidaat 
7. Directeur Vleeswarenbedrijf 
8. Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bu

reau D'66 
9. Voorzitter afdeling Oss (1966 t/m 1969), CCRSF (1970 t/m 1972), 

Vice-voorzitter politiek van het DB (1975 t/m 1979), 
Bestuur SWB (1976 tot heden) 

10. Lid Brabants-Zeeuwser Werkgeversvereniging (NCW)- Voorzitter 
VNL Noord-Brabant- Bestuurslid Stichting "Regionale Omroep 
N.O. Brabant" 

11. Zuiden des lands (Noord-Brabant, Zeeland, Limburg) 
12. Economische Zaken- Technologie- Industriebeleid- Binnenland

se Zaken - Financiën 
13. Ik ben van mening, dat het ook (misschien zelfs wel: vooral) in de 

Eerste Kamer nodig is dat het Redelijk Alternatief slagvaardige en 
ervaren vertegenwoordigers heeft. 
De goede aanzet, door de Jannen van Loon en Vis gegeven, moet 
snel ruime en deskundige steun krijgen. Een slagvaardige, actieve 
en in achtergrond gespreide D'66-fractie kan en zal een doeltref-

fende democratische aanvulling geven op de activiteiten van de 
T.K.-fractie. 
De combinatie van mijn staat van (actieve) dienst binnen de partij 
D'66 en mijn rol in het bedrijfsleven maakt het mogelijk op diverse 
terreinen een originele inbreng te leveren. 

Nagekomen kandidaat voor de 
Eerste Kamer der Staten-Gene
raal 
Persoonlijke gegevens: 
Naam en voornamen voluit: VAN 
DEDEM-VAN DER DOES, Marti
na Aletta 
Geboorteplaats en -datum: Arnhem. 
10-6-1938 
Postcode en woonplaats: 4924 BG 
Drimmelen 
Adres: Herengracht 13 
Telefoonnummer: 01626- 2720 
Opleiding: Gymnasium A 
candidaatsexamen geschiedenis aan 
de RU te Leiden 
Beroep en functie: radiojournaliste 
Huidige functies binnen D'66: voor
zitter Politiek Scholings- en Vor
mingsinstituut (PSVI) 
lid van de adviescommissie in eman
cipatiezaken van D'66, het PEAC 
Vroegere functies binnen D'66: -
Functies in andere maatschappelijke 
organisaties: -
Met welk gebied wilt u na verkiezing 
in het bijzonder contact onderhou
den? Brabant-Zeeland 
Met welk onderdeel van het beleid 
wilt u zich bij voorkeur belasten? 
onderwijs, werkgelegenheid, ont
wikkelingssamenwerking. 

Persoonlijke toelichting 
Solidariteit met mensen en volken, 

die minder kansen hebben, een ver
trouwen in de creativiteit en hun ver
antwoordelijkheidsgevoel van men
sen, en een openstaan voor de me
ning van anderen -dat zijn voor mij 
wezenskenmerken van D'66. 
Vanuit deze houding wil ik mij graag 
in de Tweede Kamer bezig houden 
met onderwijs, met name het 2e 
kansonderwijs op alle niveaus (van 
beroepsonderwijs tot open Univer
siteit) om zo daadwerkelijke gelijk
heid en democratisering te bevorde
ren. 
Alleen mogelijkheden scheppen 
voor scholing en vorming .zonder 
kansen te creëren deze in de praktijk 
te brengen, leidt tot grote frustraties. 
Alleen al tlm die reden is herverde
ling van het beschikbare werk een 
nood zaak. Bij de studie over de her( 
verdeling van arbeid met de daarb _ 
behorende inkomenspolitiek moet 
de herverdeling van de arbeid bin
nenshuis en het vrijwilligerswerk 
betrokken worden. 
Met plezier ben ik nu 3 jaar voorzit
ter van het Politiek Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66, juist omdat 
ik scholing en vorming zo belangrijk 
vind. 
Vanuit het mij verbonden weten met 
de vrouwenbeweging zit ik in de ad
viescommissie in emancipatiezaken 
van de partij: het PEAC. • 

Advertentie 

AGENDA ARV 7 februari 1981 in AMICITIA, 
Westeinde 15, Den Haag 
10.30 uur 1. Opening door Ruud Stam, regiovoorzit-

ter. 
10.45 uur 2. Congresreglement 
10.50 uur 3. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
10.55 uur 4. Moties en amendementen ter voorberei-

ding van de ALV (20 en 21 februari 1981) 
t.a.v. het D'66-verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamer verkiezingen. 

12.15 uur 5. Presentatie regio-voorzitter1) 
secretaris politiek1 

plaatsvervangend HB-Iid. 
12.30 uur 6. Opening stembussen. 
12.30 uur 7. Lunch. 
13.00 uur 8. Sluiting stembussen. 
13.00 uur 9. Opzet van de federatieve regiostructuur 

en de grenzen van de sub-regio's. 
13.45 uur 10. Campagne Tweede-Kamerverkiezingen 

door Hans Bloemen. 
14.00 uur 11. Mededelingen over de voortgang van de 

programmawerkzaamheden voor het 

provinciaal programma 1982, door Don 
Schuurman. 

14.10 uur 12. Verslag uit de Statenfractie. 
15.10 uur 13. Financiën: - goedkeuring jaarstukken 

1980, 
begroting 1981, 
afdrachten en campagne. 

15.30 uur14. Cursussen in Zuid-Holland. 
15.45 uur15. Sluiting. 

1) Ruud Stam stelt zich herkiesbaar voor de periode 
van één jaar. Herman van Ommen stelt zich herkiesbaar 
voor de periode van twee jaar. ,e 
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Tweede Congresdemocraat Amersfoort 

Congresmededelingen 

Toegangsprijs 
Het hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor dit 2-daags con
gres te bepalen op f 15,- per per
soon. 

Crèche 
Ook op dit congres kunt u uw kinde
ren toevertrouwen aan een paar 
vriendelijke mensen, zodat u onge-

/?"toord het congres kunt volgen. Wél 
~n verzoek aan de ouders om toch 

zo nu en dan eens te kijken hoe het 
met de kinderen gaat; misschien 
hebben ze wel honger en dorst. En 
dat is iets waar de ouders wél voor 
moeten zorgen dat dat gestild wordt. 
Wilt u vóór 17 februari even aan het 
plaatselijk secretariaat melden dat u 
voor uw kinderen een plaatsje in de 
créche wilt reserveren? Aan de hand 
van de aanmeldingen kunnen wij be
kijken hoeveel "oppassers" er 
moeten worden ingehuurd. 

Stemrecht 
Alle leden van D'66 hebben op Al
gemene Ledenvergaderingen stem
recht, mits zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Vol
gens art. 4, lid I van het Huishoude
lijk Reglement dient de contributie 
voldaan te zijn op I april van het 
lopend~o; jaar. U bent dus nog niet 
verplicflt om uw contributie over 
1981 nu al te betalen (hoewel wij 

~oedige overmaking via de toege
-· nden acceptgirokaart zeer op prijs 

• o<ellen), maar wél uw contributie 
over 1980. Breng dus uw lidmaat
schapskaart 1980 (die met de 
xxxxxxxx) of lidmaatschapskaart 
1981 óf uw betalingsbewijs (giro- of 
bankoverschrijving) mee. De leden 
die nog maar kort lid zijn raden wij in 
ieder geval aan om hun betalingsbe
wijs mee te nemen. Helaas is het niet 
mogelijk om tijdig de lidmaatschaps
kaarten 1981 toe te zenden aan de 
leden die nu hun contributie over
maken. Ook bestaat de mogelijkheid 
om de contributie 1981 aan de kassa 
te betalen. 
Alleen leden die hun lidmaatschaps
kaart 1980 of 1981 of een betalingsbe
wijs 1981 kunnen tonen, ontvangen op 
het congres een stemkaart. 
Dit lijkt een enigszins bureaucrati
sche maatregel, maar wanneer u be
denkt dat het onmogelijk is om in 
korte tijd de ledenadministratie van 
16.000 leden te raadplegen, vertrou
w-en wij erop dat u begrip voor deze 
maatregel kunt opbrengen. 

Vervoer 
In deze Democraat is een reductie
bon van de Nederlandse Spoorwe
gen bijgesloten, waarmee u met 20% 
korting een treinkaartje naar 
Amersfoort kunt kopen. Maak er ge
bruik van. Daarbij komt dat u op 
vertoon van een treinkaartje voor 
een prikje een fiets kunt huren, zodat 
u per fiets de Flint kunt bereiken. 
Vcrder kunt u als u per trein komt de 
bus bij het station Amersfoort nemen 
en wellijn 6, die u vlak voor de deur 
(halte Scheltussingel) van de Flint 
brengt. Vertrek van het beginpunt: 5 
minuten voor elk heel en half uur. 
Mocht u toch met uw auto willen 
komen, dan hopen wij dat bijgaand 
kaartje u de weg wijst. 

Hotel accommodatie Amersfoort 
h.c.r. Berghotel 
Utrechtseweg 225 tel. 033 - 620444 
kamerprijs f 50,- pp met ontbijt. Af-

stand tot de Flint c.a. 3 km. openbaar 
vervoer c.a. 45 min. 
h.c.r. t' Oude Raadthuijs 
Hof 15 tel 033 - 13369 kamerprijs 
.f 30,- pp. met ontbijt. Afstand tot de 
Flint ca. I km. openbaar vervoer niet 
aanw. 
h.c.r de Witte 
Utrechtseweg 2 tel. 033- 14142 ka
merprijs f 45,- pp. met ontbijt. At~ 
stand tot de Flint c.a. 2 km. openbaar 
vervoer niet aanw. 

Kuper.soord 
Stichtse Rotonde 11 tel. 033- 12545 
033 - 620054 kamerprijs (alleen 2 
persoons kamers) f 47,- pp. met 
ontbijt. Afstand tot de Flint c.a. 4 
km. openbaar vervoer c.a. 50 min. 

Congresreglement 

Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 

Hoogland 
Bunschoten 
Amsterdam 

Art. I 
Het op 20 en 21 februari 1981 te hou
den congres is een Algemene Leden
vergadering als bedoeld in art. 7 van 
het Huishoudelijk Reglement. 
Art. 2 
Moties en amendementen die be
trekking hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept-agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 

Leusden-C 
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Algemene Regiovergadering, moe
ten uiterlijk dinsdag I 0 februari 1981 
om 12.00 uur op het Jandelijk secre
tariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen die
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model, dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 
Art. 3 
De behandeling van moties en amen
dementen geschied als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 
aangewezen lid van D'66 geeft des
gewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 
degenen, die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld, 
in volgorde van aanmelding het 
woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portage Commissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het 
voorstel geven. 
4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor
stel. 
5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be-

paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de 
volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden ge
bracht. 
Art. 4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet. beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 
Bijlage bij congresreglement 
Formulering Moties en Amende
menten 
Amendement 
Nummer I 
lndiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
Voorstel: consept tekst 5 
Vervangen door: 6 
Toelichting 7 
Ondertekenaars naam, adres, hand
tekening (van 5 ondertekenaars). 
Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr .... 
Toelichting 
ad I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 

Hieronder ~taat de concept-resolutie 
"VERKIEZINGSSTRATEGIE" afgedrukt. Deze zal 
worden behandeld op het congres van 20 en 21 februari 
1981. 
D'66 beoogt hiermee, zoals zij dat tot nu toe steeds heeft 
gedaan, om vóór de verkiezingen de kiezers duidelijk te 
maken welke regeringscombinatie men steunt door op 
D'66 te stemmen. 

Henk Zeevalking, voorzitter 

HB-Resolutie I 

De algemene ledenvergadering van D'66 bijeen te Amers
foort op 20 en 21 februari 1981, overwegende 
I. dat een kabinet in de komende regeerperiode zou moe

tensteunen op een ruime meerderheid in het parlement 
en zo. zou moeten zijn samengesteld dat een progressief 
beleid kan worden gevoerd; 

2. dat naar oordeel het beleid van het huidige kabinet geen 
aanzet heeft gegeven tot oplossing van de problemen in 
de.samenleving en dat daarom D'66 niet samen met 
VVD en CDA een kabinet zal vormen; 

3. dat de uitgangspunten van D'66 voor de inrichting van 
de samenleving fundamenteel afwijken van de beginse
len van de CPN, en dat daarom D'66 niet zal deelnemen 

ad 2. Dit hoeven niet de onderteke- alle moties. 
naars te zijn dit kunnen ook groepe- ad b. Overwegingen zijn bedoeld om 
ringen zijn als afdelingen, werkgroe- aan buitenstaanders de achtergron
pen, regio's. Maar dan moet wel een den van het besluit duidelijk te ma
plenaire vergadering van die groep ken, of om het besluit goed te kunnen 
het voorstel goedgekeurd hebben en uitvoeren. Niet te verwarren met 
moet het voorstel door minimaal vijf toelichting. 
indieners worden ondertekend. ad c. Oordeel is al een begin van be
ad 3. De woorvoerder hoeft niet van sluitvorming, het geeft aan welke 
te voren opgegeven te worden. weg men wil inslaan. Het besluit 
ad 4. Korte omschrijving van agen- geeft aan hoe men dat wil bereiken. 
dapunt en onderwerp, alsmede van ad d. Zonodig opsplitsen in punten. 
de plaats waar in de congresstukken ad e. Als d. nog niet de aanwijzingen 
de te wijzigen tekst is te vinden. voor de uitvoering van het besluit 
ad 5. Hier exact aangeven welke bevat, hier aangeven wie men daar
tekst men wil wijzigen/schrappen/ mee wil belasten. 
aanvullen. ad f. Kort en krachtig! De toelich
ad 6. Hier axact nieuw voorgestelde ting maakt géén deel uit van de mo-
takst aangeven. tie. 
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral De Rapportage Commissie behoudt 
duidelijk! zich het recht voor de toelichting in 
NB te korten of achterwege te laten. 
Bij voorkeur getypte tekst. Slechts één Voor verdere aanwijzingen over het 
amendement per vel. opstellen van moties en amende-
Motie menten zie de• Democraat van scp-
Nummer I tember 1979,jaargang 12, nummer?, 
lndiener(s) 2 pag. 8 en 9. 
Woordvoerder 3 NB 
Onderwerp 4 Bij voorkeur getypte tekst. Slechts één 
De AL V van 0'66, in vergadering motie per vel. 
bijeen te ... op . . . a. PS 
Overwegend dat b. Wat is een motie of een amendement? 
Is van oordeel dat c. Op letterlijke teksten kunnen slechts 
Besluit (spreekt als haar mening uit) amendementen worden ingediend, 

d. die precies aangeven welke tekst 
Verzoekt (draagt op aan) e. vervallen, vervangen of aangevuld 
Toelichting f. zou moeten worden. 
Ondertekenaars g. Voorstellen tot tekstwijzigingen 
naam, adres en handtekening (van 5 kunnen niet per motie worden inge-
Bndertekenaars). diend. Moties zijn algemene voor-
Toelichting stellen om het congres een uitspraak 
Voor aantekeningen I t/m 4 zie bij te laten doen. 
amendement toelichting. 
ad a. Standaard tekst, gelijk voor 

aan een regering waar die partij. ook deel van uitmaakt; 
4. dat de kans op-de vorming van een PvdA-VVD-D'66-

combinatie weliswaar klein moet worden geacht, maar 
dat deze combinatie in verband met mogelijke toekom
stige ver strekkende verschuivingen in de Nederlandse 
partijpolitieke verhoudingen niet bij voorbaat mag wor
den uitgesloten; 

besluit: 
a. dat D'66 na de volgende verkiezingen zal streven naar 

het tot stand komen van een kabinet van PvdA, CDA, 
D'66 en als dit niet haalbaar blijkt, zal moeten worden 
nagegaan of een combinatie PvdA, VVD, D'66 mogelijk 
is· 

b. d~t als geen van deze twee meerderheidscombinaties 
zou lukken, de vorming van een minderheidsregering 
moet worden overwogen, en dat op grond van pro
grammavergelijking en in het verleden gebleken pro
gressieve gezindheid, als eerste een minderheidskabinet 
PvdA-D'66 moet worden geprobeerd; 

c. dat, indien dit niet tot een kabinet leidt, er nader overleg 
over de te volgen koers plaats zal vinden tussen de 
Tweede Kamerfractie, het Hoofdbestuur en de Advies
raad, waarbij de hierboven uitgesloten combinaties niet 
ter discussie kunnen komen, 

en gaat over tot de orde van de dag • 



Kandidaten dagelijks bestuur 

Legenda 
I. Naam en voornaam 
2. Geboorteplaats en -datum 
3. Adres en telefoonnummer 
4. Opleiding 
5. Beroep 
6. Huidige functies binnen D'66 • 
7. Vroegere functies binnen D'66 
8 .Functies in andere maatschappelijke organisaties 
9. Voor welke functie 

Vice Voorzitter Politiek 
1. SPIGT, Cees 
2. Amsterdam, 13 september 1938 
3. Koningin Emmakade 175, Den Haag, 070- 468645 
4. Sociale Academie en Voortgezette Opleiding Opbouwwerk 
5. Directeur 
6. Lid bestuur SWB, secr. werkgroep Molukkers 

~'7. voorzitter afdelingsbestuur Venray 

• 

lid provinciale staten Limburg 
8. secretaris bestuur psychiatrisch ziekenhuis 
9. vice-voorzitter politiek 

~ 
I 

Congresstuk TCD 1 

VOORSTEL CONTRI BUT! EREGEL! NG 1982 

Het Voorjaarscongres 1981 zal de regeling voor de contributie 1982 moeten 

vaststellen. 
Het Hoofdbes tuur s te 1 t de ALV de na va 1 gen de re ge 1 i ng voor: 

CONTR!BUT!t.,REGELING 1982: 

- Leden met een belastbaar inkomen tot f 20.000 

boven f 20.000 

boven f 30.000 

boven f 40.000 

boven f 50.000 

boven f 60.000 

boven f 70.000 

boven f 80.000 

40,-

60,-

90.

!20 ,

!50 ,-

190,-

230,-

270,-

Leden tot 25 jaar zonder eigen inkomen, 65-plussers met alleen AOW-inkomsten en 

huisvrouwen en huismannen zonder eigen inkomen, vallen in principe in de klasse 
van f 40,-, Zij kunnen echter bij een { ter eigen beoordeling) moeilijke 

financiële situatief 25,- betalen. 

Degenen die na 1 jul i 1982 1 i d worden, bet a 1 en de he 1 ft van bovenstaande bedragen . 

Degenen die na 1 november 1982 lid worden, betalen geen contributie voor 1982; 

zij worden echter verzocht een vri jwi 11 i ge bijdrage in het Verk i ez i ngs fonds te 

storten. 

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

De contributie dient vóór 1 april 1982 te zijn voldaan. 

De penningmeester kan op verzoek vermindering of ontheffing verlenen voor de 

contributie. 

Toelichting 
Getracht is de contributieregeling 1982 zo min mogelijk van de regeling 1981 

te doen afwijken. Rust aan het contributiefront en de hieruit voortvloeiende 

duidelijkheid, vergroten de bereidheid tot contributiebetaling. Bovendien dwingt 

Tweede Penningmeester 
1. KLAVER, Karel Hendrik 
2. Valkenswaard, 20-11-1942 
3. Nieuwegeer 56, Mijnsheerenland, tel. 01862-2592 
4. MULO-A+B, HBS A+B, div. Ass.-diploma's, Marketing Manage-

ment (NIMA-A+B) 
5. Algemeen directeur verzekeringsbedrijven 
6. coördinator werkgroep Sociale Verzekeringen 
7. secr. afd. Eindhoven, Dordrecht, Den Bosch 
8. Bestuurslid Colinko ua. St.BOAA, adviseurdiverse organisaties maat

schappelijke dienstverlening 
9. tweede penningmeester 

de in de toekomst voor velen te verwachten moeizamer economische en financiële 

situatie tot grote terughoudendheid als het om een op zichzelf misschien 

wenselijke contributieverhoging gaat. 

Wel is als uitgangspunt gehanteerd dat niet te veel "verlies gevende" leden worden 

gecreëerd. Dit om te voorkomen, dat niet alleen een situatie van ledenverlies, 

maar ook een situatie van ledengroei de partij in onoverkomelijke financiële 
moeilijkheden zou kunnen brengen. De gemiddelde totale kosten per lid worden voor 

1981 op ongeveer f 75,- geraamd. Voorgesteld wordt ervanuit te gaan dat een 

nieuw lid·minimaal kostendekkend moet zijn, althans voor wat betreft de door zijn 

1 i dmaatschap di reet a 1 veroorzaakte meerkosten, zo a 1 s extra secretari aatskos ten, 

lidmaatschapsregistratie, Democraat, schriftelijke stenmingen, regio-bijdrage, 

etc., samen circa f 35,-; in de meest enge zin geïnterpreteerd toch altijd zeker 

f 25,-. De,. ondanks de groei, moeilijke financiële situatie van de partij, biedt 

geen ruimte voor een ander uitgangspunt dan koste:1dekking in bovengenoemde zin 

en brengt met zich mee dat de f 15,- klasse (jongeren tot 20 jaar zonder eigen 

inkomen) niet kan werden gehandhaafd. Ook van dezen zal volgens het voorstel 

voortaan minimaal f 25,- worden gevraagd. 

De aan de voet van de contributieregeling aan te brengen verhoging, vindt een 

tegenwicht in een ophoging bij de hogere inkomens; voor de belastbare inkomens 

boven f 60.000 met f 10,-, boven f 70.000 met f 20,- en boven f 80.000 met f 30,-. 

Een zekere stroomlijning is aangebracht in de wel erg ver gajnde dif~erentiaties. 

Oe financiële draagkracht wordt vooral geacht zich te weerspiegelen in het 

(belastbare) inkomen. Zo betalen werklozen met een belastbaar inkon1en tot f 20.000 

voortaan hetzelfde contributiebedrag als anderen met een dergelijk belastbaar 

inkomen. De categorieën die bij een (ter eigen beoordeling) moeilijke financiële 

si:uat~e Yur.nen opteren voor een r.:o~tri~utie van f 25,-,zijn bij elkaar geplaatst. 

Er zal worden bezien of met de geautomatiseerde registratie van de 

contributiebetaling nu een betaling in termijnen mcgèlijk wordt. Om administratieve 

redenen zijn verzoeken hiertoe tot op heden afgewezen. 

Jan Prevoo, 

penningmeester 
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Congresstuk TCD 2 

VOORSTEL FINANCIELE BIJDRAGE AAN DE REGIO'S IN 1982 

Het Voorjaarscongres 1981 zal de regeling voor de regiobijdrage 1982 moeten 

vaststellen. 

Het Hoofdbestuur stelt de ALV voor om voor 1982 de aanvullende bijdrage op f 2,

per contributie-betalend lid vast te stellen, zodat, tezamen met het basisbedrag 

van f 10,~ per lid, in 1982 f 12,- per contributie-betalend lid aan de regio zal 

worden uitgekeerd. Met dien verstande dat, als het contributie betalende 

ledental x f 12,- voor een regio een kleiner bedrag dan f 5.000,- (resp. voor de 

Zuidelijke IJsselmeerpolders f 2.000,-) oplevert, een bedrag van f 5.000,-

( ZIJP f 2.000,-) aan de betreffende regio zal worden uitgekeerd. 

Onder contributie-betalende leden als hier bedoeld, worden verstaan de leden 

dief 25,- of meer contributie betalen. 

Voor door het Hoofdbestuur erkende buitenlandse afdelingen geldt dezelfde 

regeling als voor de regio's, namelijk f 12,- per contributie-betalend lid, 

met dien verstande dat het minimumbedrag op f 250,- wordt gesteld. 

De navolgende betalingsregeling· wordt voorge:;tel d: 

a. In januari 1982 ontvangen de regio's als voorschot 45 %van de in 1981 

ontvangen tot a 1 e bedragen. 

b. In september 1982 ontvangen de regio's, eveneens bij wijze van voorschot, 

55% van de in 1981 ontvangen totale bedragen, tenzij het totale landelijke 

aantal contributie-betalende leden op dat tijdstip lager is dan op hetzelfde 
moment in 1981. In het laatste geval vindt een neen;aartse aanpassing van het 

percentage van 55 plaats. 
c. Bij de betaling van de voorschotten onder a. en b., wordt in beide gevallen 

minimaalf 2.500,- overgemaakt (ZIJP f !.000,- en buitenlandse afdelingen f 125,-). 

d. In november 1982 wordt een telling gehoude_n van het aantal over 1982 betaald 

hebbende leden per regio en per afdeling. 
Het definitieve bedrag van de bijdrage wordt vervolgens bepaald op basis van 

f 12,- per betalend lid. Met de regio's vindt daarna de jaarafrekening plaats 

met inachtneming van de reeds ontvangen voorschotten. Een dan eventueel blijkend 

negatief saldo in een bepaalde regio, zal worden verrekend met de eerste tranche 

van 1983. 

Toelichting 

Er is een forse groei te constateren in de bijdragen aan de regio's over de 

1 aatste jaren: 

- 1978 f 97.470 

- 1979 f 125.052 

- 1980 f 153.134 

- begroting 1981 f 207.500; 

bij dit laatste bedrag is uitgegaan van een ambitieus te noemen aanwas van het 

aantal leden in 1981. Zou de verhoopte sterke groeivoet van het aantal leden 

zich in 1982 onverminderd voortzetten, dan zou, bij aanneming van het 

bovenstaande voorstel, in 1982 ongeveer f 250.000 aan de regio's worden 

overgemaakt. Dit zou een verdubbe 1 i ng inhouden in drie jaar. Het is een taak 

van alle leden van D'66 en dus ook var. de regio's,om dit waar te maken door 

middel van intensieve ledenwerving. 

Het in 1980 uitbetaalde b~drag ad f 153.134 was als volgt over de regio's verdeeld: 

-1 eden per 15/9/80 

(tweede peildatum): 
Groningen 7.332 629 

Friesland 5.000 430 

Drenthe 5.000 401 

Overijssel 8.856 764 

Gelderland 15.618 1.336 

Utrecht 16.086 1.367 

N.-Holland 30.720 2.603 

:'.-Holland 39.978 3.426 

Zeeland 5.000 234 

N .-B1·abant 12.906 1.112 

Limburg 5.000 338 

Z .IJ .P. I. 326 115 

Afd. België 276 23 

Totaal: f 153.134 12.778 

Uit bovenstaand overzicht blijkt een nog steeds ovelî'1egende concentratie van 

D'66-leden in het westen van het land. Deze is echter de laatste jaren wel aan 
het afnemen. 

De in 1979 ingevoerde regeling van de minirnumbijdrage, tracht het verschil tussen 

"arme" en "rijke" regio's te verminderen en in ieder geval aan elke regio een 

financieel bestaansminimum te garanderen, overeenKomende met de min of meer vaste 

lasten die het functioneren van een regio met zich brengt. 

De voorgestelde betalingsregeling voor 1982 wijkt sterk af van de totnutoe 

gehanteerde regeling. In het verleden trad een "na-ijlingseffect" op, doordat 
de bijdrage voor de hel ft werd gebaseerd op het contributiebetalende ledental 

in het afgelopen jaar. In een situatie van groei, betekende dit een financieel 

nadeel voor: de regio. De voorgestelde regeling probeert dit te ondervangen door 

een jaarafrekening in te bouwen die wordt gebaseerd op het ledental in november 
van het lopende jaar. 

Congresstuk TCD 3 

Voorstel tot wijziging 
van het huishoudelijk· 
reglement 
Hoewel op de vorige congressen 
reeds een ·reeks voorstellen tot wijzi
ging van het Huishoudelijk Regle
ment zijn behandeld is het Hoofdbe
stuur toch door enkele recente erva
ringen genoodzaakt nog enkele aan
vullende voorstellen in te dienen. 
Onderstaand treft u een voorstel tot 
WIJZiging van het Huishoudelijk 
Reglement aan, dat als volgt is ge
splitst. 
A. Hoofdstuk IX 
Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen- Algemeen
Nieuw artikel inzake dubbele kandi
daatstelling. 
8. Hoofdstuk IX 
Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen- Algemeen
Aanvulling van artikel 103 met een 
nadere uitwerking van de taak van de 
verkiezingscommissie m.b.t. de gel
digheid van de aanmeldingen. 
C. Hoofdstuk IV 
Bijzondere organen - Enkele aan
vullende wijzigingsvoorstellen 
m.b.t. de Geschillencommissie. 
D. Hoofdstuk X 
Politiek Programma - Enkele aan
vullende wijzigingsvoorstellen. 

A. Voorstel tot aanvulling van 
Hoofdstuk IX- Kandidaatstelling 
voor vertegenwoordigende li
chamen - Algemeen - met een 
nieuw artikel inzake dubbele 
kandidaatstelling 
Toelichting 
Tijdens de 28ste en 29ste AL V van 
D'66 werd Hoofdstuk IX van het 
Huishoudelijk Reglement inzake 
.. Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen" nagenoeg 
volledig herzien. Het voorstel dat 
behandeld werd op het najaarscon
gres 1980, bevatte ook een bepaling, 
die dubbele kandidaatstelling uit
sloot. Dit voorgestelde artikel werd 

Jan Prevoo, 

penningmeester 

niet geheel ten onrechte door de/"""" 
AL V afgewezen, omdat het te alge-l 
meen gesteld was en naar de meninig 
van sommige leden te onduidelijk 
geformuleerd was. Het Hoofdbe
stuur meent uit de verwerping van 
dat artikel niet te moeten conclude
ren, dat de AL V voorstander van 
dubbele kandidaatstelling is en heeft 
zich omtrent dit probleem beraden. 
De conclusie hiervan is dat het niet 
juist is wanneer eenzelfde persoon 
zich tegelijkertijd kandidaat stelt 
voor meerdere onverenigbare func
ties en dientengevolge geen enkele 
zekerheid biedt welke functie t.z.t. 
wordt aanvaard. Naar de mening van 
het Hoofdbestuur hebben de D'66-
leden er recht op te weten of een 
kandidaat bereid en in staat is bij 
verkiezing een functie te vervullen. 
Mede om deze reden dient een kan
didaat zich ook bereid te verklaren 
bij directe verkiezing of binnen een 
half jaar bij opvolging van een direct 
gekozene het lidmaatschap van het 
vertegenwoordigende lichaam te 
zullen aanvaarden (art. 103; lid 2e),("\ 
Het door sommige leden aangevoer~l 
de argument, dat de D'66-leden zelf 
wel kunnen uitmaken of zij een der
gelijke dubbelkandidatuur aan
vaardbaar vinden, is vrij betrekke
lijk, omdat vele leden bij het uitbren
gen van hun stem niet op de hoogte of 
zich niet bewust zijn van een derge
lijke dubbele kandidatuur. 
Overigens handhaaft het Hoofdbe
stuur zijn mening, dat het onder be
paalde omstandigheden mogelijk 
moet blijven dat leden van verte
genwoordigende fracties of kandi
daten hiervoor een onverkiesbare 
plaats op een andere kandidatenlijst 
innemen. Vooral bij staten- en 
raadsverkiezingen kan het zin heb
ben een regionaal of plaatselijk be
kènd D'66-lid als stemmentrekker op 
de lijst te vermelden. Overigens 
schuilt hierin ook een gevaar van 
misleiding, wanneer niet overduide-
lijk blijkt, dat het een onverkiesbare 
plaats betreft. 
Op grond van het bovenstaande 
heeft het Hoofdbestuur in overleg 
met de Landelijke Verkiezingscom-



missie besloten toch een voorster te 
doen tot aanvulling van het regle
ment met een nieuw artikel dat: 
a. dubbele kandidaatstelling voor 
verkiesbare plaatsen verbiedt; 

. b. de termijn van dit verbod afba
kent; 
c. dit verbod ook van toepassing 
verklaart op recent gekozen of voor 
opvolging in aanmerking komende 
kandidaten; 
d. dubbele kandidaatstelling • toe
staat, indien het om een of twee on
verkiesbare plaatsen gaat, mits dit 
wordt gemeld; 
e. bepaalt welke plaatsen als onver
kiesbaar worden beschouwd; 
f. de verkiezingscommissie ver
plicht een "onverkiesbare" kandi
daat een onverkiesbare plaats toe te 
kennen als de kandidaat volgens de 
stemming een verkiesbare plaats zou 
verkrijgen. 

~. Als tekst voor dit artikel, dat na her-
. nummering van de bestaande arti

kelen 104 t/m 127 tot 105 t/m 128 
wordt tussengevoegd als artikel 104, 
wordt voorgesteld: 

Artikel 104 
I. Gedurende de periode, waarin 
een lid van D'66 kandidaat staat voor 
een verkiesbare plaats op een kandi
datenlijst voor een vertegenwoordi
gend lichaam of reeds een verkiesba
re plaats op een dergelijk lijst in
neemt. kan betrokkene zich tot de 
dag na de betreffende verkiezingen 
niet kandidaat stelJen voor een ver
kiesbare plaats op een kandidaten
lijst voor een ander vertegenwoordi
gend lichaam. 
2. Indien een lid van D'66 korter dan 
twee jaar een zetel in een vertegen
woordigend lichaam bezet, of gedu
rende het eerste halfjaar na de ver
kiezingen voor opvolging in aanmer
king komt, kan betrokkene zich niet 
kandidaat stellen voor een verkies
bare plaats op een kandidatenlijst 

~~van een ander vertegenwoordigend 
lichaam. 
3. Indien een lid van D'66 zich kan
didaat stelt voor een onverkiesbare 
plaats op een kandidatenlijst voor 
een vertegenwoordigend lichaam 
gedurende de periode, waarin be
trokkene tevens kandidaat staat voor 
een ( on)verkiesbare plaats op een 
kandidatenlijst voor een ander ver
tegenwoordigend lichaam of reeds 
een (on)verkiesbare plaats op een 
dergelijke lijst inneemt, dient be
trokkene dit op het aanmeldingsfor
mulier te vermelden. Deze verplich
ting gelçlt eveneens tijdens het eerste 
halfjaar na de verkiezing, indien be
trokkene voor opvolging in aanmer
king komt. 
4. Indien een lid van D'66 zich kan
didaat stelt voor een verkiesbare 
plaats op een kandidatenlijst voor 
een vertegenwoordigend lichaam 
gedurende de periode, waarin be
trokkene tevens kandidaat staat voor 
een onverkiesbare plaats op een 
kandidatenlijst voor een ander ver
tegenwoordigend lichaam of reeds 
een onverkiesbare plaats op een der
gelijke lijst inneemt. dient betrokke-

ne dat op het aanmeldingsformulier 
te vermelden. 
5. Als verkiesbare plaatsen op een 
kandidatenlijst worden aangemerkt 
de plaatsen, die bij een verdubbeling 
van het aantal zittende fractieleden 
direct moeten worden vervuld. Na 
de betreffende verkiezingen worden 
als kandidaten, die binnen een half 
jaar voor opvolging in aanmerking 
komen, aangemerkt de kandidaten, 
die niet direct gekozen zijn, maar het 
daarop volgende aantal plaatsen be
zet, dat overeenstemt met de helft 
van het aantal gekozen fractieleden. 
6. Indien bij de stemming voor de 
kandidatenlijst een kandidaat, die op 
grond van dit artikel slechts voor een 
onverkiesbare plaats in aanmerking 
komt, geplaatst blijkt op een ver
kiesbare plaats, is de Verkiezings
commissie verplicht betrokkene de 
eerste onverkiesbare plaats op de 
lijst toe te wijzen . 

B. Voorstel tot WIJZigmg van 
Hoofdstuk IX- Kandidaatstelling 
voor vertegenwoordigende li
chamen- Algemeen- artikel103 
lid 6 inzake de geldigheid van 
aanmeldingen 
Toelichting 
Bij de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer is helaas gebleken 
dat de taak van de verkiezingscom
missie bij de beoordeling van de 
aanmeldingen niet duidelijk is om
schreven. Een uitspraak van de Ge
schillencommissie hieromtrent is 
aanleiding om deze taak nader te 
preciseren. Hiertoe wordt voorge
steld het geldende lid 6 van artikel 
103 (zie Democraat 9/80 pag. 23) te 
vervangen door onderstaande leden 
6 en 7 en lid 7 e.v. van dit artikel te 
hernummeren. 

Artikel103 
6. De geldigheid van de aanmeldin
gen wordt beoordeeld door de Ver
kiezingscommissie, die verplicht is 
na te gaan of aan de voor de kandi
daatstelling geldende voorwaarden 
wordt voldaan. 
De feitelijke gegevens, bedoeld in lid 
2 van dit artikel ad a, d en h worden 
vergeleken met de beschikbare ge
gevens van het landelijk secretariaat. 
Voorts wordt nagegaan of de ver
eiste opgaven zijn verstrekt, de 
voorgeschreven (bereid)verklarin
gen zijn afgelegd en aan de overige 
voorwaarden, vermeld in dit hoofd
stuk, wordt voldaan. 
De commissie verklaart een aanmel
ding ongeldig indien: 
a. de feitelijke gegevens bedoeld in 
lid 2 ad a, den h onjuist of onvolledig 
zijn, 
b. de opgaven bedoeld in lid 2 ad g 
en lid 3 ad a niet verstrekt zijn, 
c. niet wordt voldaan aan de bepa
lingen van artikel 104 (nieuw) lid I 
t/m 4, 
d. niet wordt voldaan aan de aan
vullende bepalingen. die ingevolge 
dit hoofdstuk bij de kandidaatstelling 
van het betreffende vertegenwoordi
gende lichaam gelden, 

e. de (bereid)verklaringen bedoeld 
in lid 2 ad b, c, e en f, niet of met 
beperkingen zijn afgelegd, 
f. de commissie beschikt over 
schriftelijke aanwijzingen, die ern
stige twijfels oproepen over de juist
heid van de afgelegde verklaringen, 
g. de persoonlijke toelichting ver
klaringen bevat die strijdig zijn met 
de in lid 2 genoemde verklaringen, 
h. de aanmelding na het gepubli
ceerde sluitingstijdstip door de 
commissie wordt ontvangen. 
7. Z.s.m., doch uiterlijk binnen zes 
weken na ontvangst van de aanmel
ding ontvangt de kandidaat bericht 
van de verkiezingscommissie. In
dien de aanmelding wordt aanvaard, 
wordt de betreffende kandidaat een 
ontvangstbevestiging gezonden. In
dien de aanmelding niet geldig wordt 
geoordeeld, zendt de verkiezings
commissie hiervan bericht aan de 
kandidaat met opgave van redenen. 
De kandidaat kan binnen vijf dagen 
na de datum van de beslissing in be
roep gaan bij de Geschillencommis
sie, die binnen 10 dagen na datum 
van het beroep beslist. 

C. Voorstel tot wijziging van 
Hoofdstuk IV - Bijzondere orga
nen - Geschillencommissie 
Toelichting 
De huidige tekst van dit hoofdstuk 
geldt al weer enige tijd en intussen is 
gebleken, dat de bepalingen inzake 
de geschillencommissie toch op en
kele punten wijziging behoeven. En
kele recente geschillen, die door de 
commissie zijn behandeld, hebben 
dit aangetoond en bovendien is het 
noodzakelijk geworden om enkele 
aanpassingen aangebracht in hoofd
stuk IX m.b.t. de kandidaatstelling 
ook door te voeren in dit hoofdstuk. 
Het onderstaande voorstel bevat 
voorts een meer principiële wijzi
ging. Weliswaar biedt het huidige ar
tikel48 een mogelijkheid tot wraking 
van een kamer, maar er is geen en
kele beroepsmogelijkheid opgeno
men tegen uitspraken van de ge
schillencommissie. 
Zeker wanneer een van de partijen in 
een geschil ernstig bezwaar heeft te
gen de door de geschillencommissie 
gevolgde procedure c.q. zich moei
lijk kan verenigen met een belangrij
ke uitspraak van de commissie kan 
een beroepsmogelijkheid gewenst 
zijn. 
Uiteraard kan de betreffende partij 
bij de civiele rechter een procedure 
aan;;pannen, maar dit middel kan bij 
een politieke partij erger zijn dan de 
kwaal. Vooral wanneer partij-orga
nen in het ongelijk worden gesteld en 
wanneer een dergelijke beslissing 
belangrijke politiekeen/offinanciële 
consequenties heeft, is een interne 
beroepsmogelijkheid toch gewenst. 
In verband hiermede is een beperkte 
beroepsmogelijkheid in het voorstel 
verwerkt. Omdat het grootste ge
deelte van de geldende bepalingen 
niet gewijzigd behoeft te worden, is 
om doelmatigheidsredenen de huidi
ge tekst niet volledig opgenomen. 
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Deze tekst is gepubliceerd in Demo
craat 6/80. 
Na overleg met de geschillencom
missie stelt het Hoofdbestuur voor 
de volgende artikelen van het hoofd
stuk van het reglement te wijzigen. 

Artikel44 
Indien de voorzitter is afgetreden en 
niet herkozen roept de toegevoegde 
secretaris in overleg met de leden 
van de commissie binnen twee 
maanden na de AL V de commissie 
bijeen voor een vergadering, waarin 
een voorzitter wordt gekozen vol
gens bijlage C van dit reglement. 

Artikel 46 
De geschillencommissie heeft tot 
taak: 
a. het beslechten van geschillen tus
sen: 
I. de leden van de partij enerzijds en 
partij-organen ingesteld bij of 
krachtens de Statuten, dan wel bij of 
krachtens het Huishoudelijk Regle
ment anderzijds. 
2. partij-organen als bedoeld onder I 
onderling, 
3. partijfunctionarissen onderling; 
b. het desgevraagd uitleggen van de 
Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement; 
c. het beslissen in beroep bij roye
ment; 
d. het beslissen in beroep bij niet 
toelating als lid van de partij; 
e. het beslissen in beroep bij niet
aanvaarding van een kandidaat bij de 
kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen. 

Artikel47 
2. Een kamer doet geen uitspraak 
dan nadat zij partijen in de gelegen
heid heeft gesteld om in persoon ge
hoord te worden, en de partij tegen 
wie het geschil aanhangig is gemaakt 
in de gelegenheid is gesteld in een 
door de kamer vast te stellen termijn 
een schriftelijk verweerschrift in te 
dienen. 
3. Een kamer bestaat uit: 
a. vijf leden voor geschillen als be
doeld in artikel 46, sub b 
b. drie leden voor overige geschillen 
als bedoeld in artikel 46. 

ArtikeiSO 
I. Een geschil als bedoeld in artikel 
46 dient schriftelijk bij de geschillen
commissie aanhangig te worden ge
maakt en toegezonden te worden aan 
het landelijk secretariaat. 
2. Zodra een geschil aanhangig 
wordt gemaakt, informeert de com
missie onverwijld de andere partij. 
Het dagelijks bestuur wordt schrif
telijk op de hoogte gesteld van het 
geschil. 
3. De leden en de secretaris van de 
geschillencommissie verstrekken 
geen informatie over aanhangige ge
schillen aan derden die niet bij het 
geschil betrokken zijn, dan na over
leg met het lid van het dagelijks be
stuur, dat als contactpersoon met de 
geschillencommissie is aangewezen. 
(lid 2 hernummeren tot lid 4). 
5. De voorzitter van de kamer geeft 
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beide partijen inzage van alle aan de 
commissie ter hand gestelde stukken 
m.b.t. het aanhangige geschil. 

Artikel 51 
De kamer doet uitspraak uiterlijk 
binnen drie maanden na de dag, 
waarop het geschil aanhangig is ge
maakt, met dien verstande, dat zij in 
zaken als bedoeld in artikel 46 sub c 
en d binnen één maand en in zaken 
als bedoeld in artikel 46 sub e binnen 
tien dagen beslist. 

Artike153 
I. ledere beslissing wordt binnen 
twee weken nadat de kamer heeft be
slist aan de betrokken partijen per 
aangetekend schrijven medege
deeld. Het hoofdbestuur wordt tege
lijkertijd van de uitspraak op de 
hoogte gesteld. 
(overige bepalingen als lid 2 en 3 
handhaven) 

D. Voorstel tot wijziging van 
Hoofdstuk X - Politiek pro
gramma 
Toelichting 
In dit hoofdstuk van het huishoude
lijk Reglement zijn geen bepalingen 
opgenomen t.a.v. verkiezingspro
gramma voor de Provinciale Staten, 
Gemeenteraden en gekozen verte
genwoordigende raden van openbare 
lichamen, terwijl deze programma's 
toch onder de naam D'66 worden ge
publiceerd en dientengevolge enige 
waarborgen moeten worden gesteld. 
Het merendeel van de voorgestelde 
wijzigingen is een logische doortrek
king van de reeds geldende bepalin
gen voor landelijke verkiezingspro
gramma's en overige bepalingen van 
dit reglement (o.a. hoofdstuk VI en 
VII). 
In verband hiermede wordt volstaan 
met te verwijzen naar blz. 15 van het 
Huishoudelijk Reglement). 

Nieuwe tekst: 
Art. 129.1. 
Het politiek programma van D'66 
bestaat uit: 
a. het Beleidsprogram; 
b. het Verkiezingsprogramma t.b.v. 
de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer (te noemen Verkiezingspro
gramma); 
c. het verkiezingsprogramma t.b.v. 
de verkiezingen voor het Europees 
Parlement (te noemen Europees 
Programma); 
d. de verkiezingsprogramma's 
t.b.v. de verkiezingen voor de Pro
vinciale Staten (te noemen Staten
programma); 
e. de verkiezingsprogramma's 
t.b.v. de verkiezingen voor de Ge
meenteraden (te noemen Gemeente
programma's); 
f. de verkiezingsprogramma's 
t.b.v. de verkiezingen van verte
genwoordigende raden van openbare 
lichamen. 

Art. 129.2. 
Het Beleidsprogramma staat boven 
de verkiezingsprogramma's. 

Art. 130.1. 
Het Beleidsprogramma, het Verkie
zingsprogramma en het Europees 
Programma worden vastgesteld door 
de AL V, met dien verstande dat de 
eindredaktie in handen ligt van de 
programmacommissie, die hierbij de 
besluiten van de AL V in acht dient te 
nemen. 

Art. 130.2. 
De programmacommissie stelt de 
teksten voor het Beleids-. Verkie
zings-en Europees programma op en 
stelt deze tijdig ter beschikking van 
het Hoofdbestuur. 

Art. 130.3. 
Programmateksten worden aan de 
AL V voorgelegd door en onder ver
antwoordelijkheid van het Hoofdbe
stuur. 

Art. 130.4. 
De programmacommissie kan aan 
het congres . haar standpunt over 
(delen van) de tekstvoorstellen me
dedelen voor zover dit verband 
houdt met de samenhang van het po
litieke programma, zowel naar in
houd als naar vorm, alsmede wan
neer zij niet het standpunt van het 
Hoofdbestuur deelt ten aanzien van 
door het Hoofdbestuur in de teksten 
aangebrachte wijzigingen. 

Art. 130.5. 
De programmacommissie onder
neemt al die activiteiten die zij terza
ke van hét politieke programma, 
voor de nakoming van het Huishou
delijk Reglement op dit terrein, of 
voor een goede besluitvorming van 
de AL V nodig acht. 

Art. 130.6. 
Indien het bij tussentijdse kamerver
kiezingen niet mogelijk is een ver
kiezingsprogramma aan de AL V 
voor te leggen, stelt de programma
commissie in overleg met het 
Hoofdbestuur een verkiezingspro
gramma samen op basis van het dan 
geldende Beleidsprogram. 

Art. 130.7. 
De Statenprogramma's, Gemeente
programma's en de programma's 
voor openbare lichamen worden 
vastgesteld door respectievelijk de 
AR V's, AA V's en AS V's. 

Art. 131. 
Het Beleidsprogramma heeft een 
doorlopende geldingstermijn en 
wordt regelmatig en in delen bijge
steld. 

Art. 132. 
In de verkiezingsprogramma's mo
gen geen standpunten worden opge
nomen, die strijdig zijn met het Be
leidsprogram. 

Art. 133.1. 
Concept-teksten voor landelijke 
programma's worden uiterlijk zeven 
weken voor de AL V ter beschikking 
gesteld, opdat beraad hierover in 

~RV's, A VV's en AS V's mogelijk 
IS. 

Art. 133.2 
Concept-teksten voor de Statenpro
gramma's worden uiterlijk vijf we
ken voorde ARV ter beschikking ge
steld, opdat beraad hierover in 
AA V's en AS V's mogelijk is. 

Art. 133.3. 
Concept-teksten voor de overige 
programma's worden uiterlijk drie 
weken voor de ASV c.q. AAV ter 
beschikking gesteld, opdat onderling 
overleg tussen de leden mogelijk is. 

Art. 134.1. 
Ongewijzigd. 

Art. 134.2. 
Van de programma's wordt zo spoe
dig mogelijk na de vaststelling door 
de betreffende ledenvergadering 
kosteloos een exemplaar aan de le
den ter beschikking gesteld en zijn 
overigens tegen betaling (zolang de 
voorraad strekt) verkrijgbaar. • 



vervolg van pag. 6 

Maar hoe wil jij dat dan regelen? 
Door het vormen van regionale werkgroe
pen, die officieel of officieus funktioneren 
als subgroep van de landelijke werkgroep. 
Op die manier zul je als afdeling eindelijk 
eens iets kunnen inbrengen op landelijk 
niveau. 

Moet dat dan? 
Ja, als je er van uit gaat dat de afdelingen de 
basis van je partij zijn, dan wel. Het eerste 
waar je mee in aanraking komt als lid van 
een politieke partij is niet het congres, 
maar i's de afdeling en niet alleen voor het 
voeren of ondersteunen van de plaatselijke 
politiek. 

En jij denkt dat in die ontmoeting aan een 
regionale of plaatselijke werkgroep minder 
tijd en energie hoeft te worden besteed? 
Tijd en energie zouden beter besteed zijn, 
en het zou in ieder geval een aantalleden 
kunnen inleiden in de landelijke politiek, 
waar ze nu van verstoken blijven. Alleen al 
uit een oogpunt van kadertraining en -ver
nieuwing zou je het zo moeten aanpakken. 

,Maar denk je dat het werkt? Het is niet 
meer zoals tienjaar geleden toen de partij 
bestond uit een handvol mensen die eigen
lijk allemaal zelf een politieke partij wilden 
hebben. Nu is de partij voor veel mensen 
een referentiekader. Het passief lidmaat
scPzap is veel groter dan het actief. Mensen 
zien hoe de partij doet en denkt en beslui
ten dan: daar wil ik bijhoren. Dat is nog 
heel wat anders dan een actieve bijdrage 
leveren in een werkgroep. 
Maar ze zijn toch ooit lid geworden. Mis
schien zijn ze niet actief omdat het hen 
nooit gevraagd is. Misschien zijn ze juist 
met zo'n plaatselijke werkgroep te active
ren. 

Ik betwijfel het. Ik denk eerder dat je een 
landelijke werkgroep er toe kunt bewegen 
regelmatig van vergaderplaats te wisse
len. En dan nog zal het méér afhangen van 
het organisatievermogen van de afzonder
lijke leden. 

~-Ik denk dat de afdelingen er beter aan doen 
'- behalve de ondersteuning van de plaat
selijke gemeenteraadsfractie - om ter 
plaatse nieuwe mensen op te sporen en te 
stimuleren tot - ook bovenplaatselijke -
activiteiten. 
·Maar afdelingen moeten toch ook congres
sen voorbereiden. Volgens mij gebeurt dat 
te weinig en, zo ja, dan vooral door plaat
selijke maniakken, die ook weer eigen 
stokpaardjes berijden en daarin een afde
ling meenemen. 

Wat zijnjouw toekomstplannen? 
Afstuderen op een scriptie over de geko
zen minister-president en daarna doorgaan 
met wetenschappelijk werk, of parlemen
taire journalistiek. Of misschien beleids
medewerker bij de fractie? 

Langzaam in de richting van een politieke 
carrière? 
De kans datje in de politiek terechtkomt is 
zeer op het toeval gebaseerd. 

Misschien gaat Thom de Graaf het toeval 
wel een beetje manipuleren! 

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

Gelukkig, 1981! wenste Jan Terlouw zijn 
politieke "familie" in de cartoon van Fiel 
onder deze rubriek in de vorige Demo
craat. Tante CDA zuchtte: "wat is ie toch 
groot geworden!" 
Een prima cartoon overigens, dat mag op 
deze plaats best eens gezegd worden, over 
een grote levende partij aan het begin van 
het jaar van de verzilvering. Het aantal 
ontvangen Democraatjes was uiteraard na 
de feestmaand gering, maar de grootse 
plannen die erin werden aangekondigd 
kwamen aan dit gemis ruimschoots tege
moet. Gloednieuw is het blad van Almere 
en Baarn, voor het eerst ontving ik een 
blad van de regio Overijssel en de Geldo
eraat Geldermalsen viel voor het eerst 
sinds lange tijd weerinm'n bus. Vooral dat 
laatste bracht me aan het denken. Er waren 
meer bladen die ik al lange tijd had gemist, 
voorbeelden uit mijn modellenmap afde
lings- en regiobladen D'66: waar bleef de 
Groene Landsmeerder, waar bleef het 
nieuws van Zandvoort, Woerden, Zoeter
meer, Dronten en Vlaardingen? 
Bestonden ze nog of waren ze ter ziele? Ik 
besloot dat uit te zoeken. En wel via deze 
rubriek, de snelste (hoop ik) en voordelig
ste (zeker) manier. 
Ik geef hieronder aan van welke afdelingen 
of regio's ik de afgelopen jaren regelmatig 
of onregelmatig nieuws ontving, bladen, 
nieuwsbrieven, etc. Tussen haakjes noem 
ik daarachter de maand waarin ik van die 
afdeling/regio voor de laatste keer iets 
kreeg toegestuurd. 

Regelmatig ontving ik nieuws van de 
afdeling/regio: 
Alkmaar (okt. '80) Amstelveen (dec. '80) Am
sterdam (dec. '80) Bodegraven (dec. '80) Biltho
ven (sept. '80) Subregio Zuid-Oost Brabant (dec. 
'80) Breda (jan. '80) Breukelen (okt. '80) Delft 
(sept. '80) Regio Drenthe (nov. '80) Eindhoven 
(nov. '80) Regio Friesland (dec. '80) Regio Gel
derland (okt. '80) Geldermalsen (dec. '80) Goe
dereede (okt. '80) Gouda (nov. '80) Regio Gro
ningen (okt. '80) Den Haag (nov. '80) Haaksber
gen (okt. '80) Haren (aug. '80) Hilversum (aug. 
'80) Hoorn (okt. '80) Landsmeer (jan. '80) Leer
sum (okt. '80) Leiden (juni '80) Leiderdorp (juli 
'80) Regio Zuid-Limburg (sept. '80) Regio 
Noord-Holland (okt. '80) Noordoostplotder (okt. 
'80) Noordwijkerhout (okt. '80) Nijmegen (dec. 
'80) Oldenzaal (okt. '80) Oosterhout (dec. '80) 
Poortugaal (okt. '80) Purmerend (dec. '80) 
Reeuwijk (jan. '80) Rheden/Rozendaal (okt. '80) 
Rijswijk (dec. '80) Rotterdam (dec. '80) Schagen 
en omstreken (dec. '80) Soest (dec. '80) Utrecht 
(okt. '80) Voorburg (nov. '80) Waalre (juni '80) 
Waalwijk (april '80) Westland (nov. '80) Win
terswijk (dec. '80) Regio Zeeland (dec. 80) Zwolle 
(nov. '80) 

Zo nu en dan ontving ik nieuws uit: 
Amersfoort (juni '80) Bergen op Zoom (juli '80) 
Borne (mei '80) Boskoop (febr. '80) Subregio 
Noord-Brabant (sept. '80) Subregio Midden
Brabant (jan. '80) Subregio West-Brabant 
(maart '80) Cuyk (febr. '80) Diemen (voorj. '79) 
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Dordrecht (febr. '80) Dronten (maart '80) Haar
lem/Bloemendaal (aug. '80) Den Helder (dec. '79) 
Helmond (dec. '79) Hengelo (nov. '79) Vianen 
(maart '80) Vlaardingen (nov. '79) Vledder/Die
ver (juni '80) Wageningen (jan. '80) Woerden 
(jan. '80) Zandvoort (dec. '80) Zeist (sept. '80) 
Zoetermeer (mei '80) 

Dat was een hele lijst van 72 Democraatjes. 
Wordt nou niet boos in welk rijtje u wordt 
genoemd. Het kan allerlei oorzaken heb
ben: óf ze bereiken me niet, óf ze verschij
nen niet regelmatig en iedereen kent de 
grootste oorzaken daarvan: mankracht en 
geld. Het gaat er mij alleen om dat afdelin
gen/regio's even checken of ik op de ver
zendlijst voorkom. En dan nog: de een 
maakt een prachtig blad waar men graag 
mee pronkt, de ander heeft slechts geld 
voor een eenvoudige Nieuwsbrief. Geeft 
niets: opsturen, zodat waardevolle ideeën 
aan anderen kunnen worden doorgegeven. 
Denk ook nog eens aan de mogelijkheid 
van ruilartikelen. 
Nog wat: Tineke Veenstra, die sinds een 
aantal maanden het landelijk secretariaat 
het Documentatie- en Informatiecentrum 
(DIC) beheert, ontvangt ook graag van alle 
Democraatjes een exemplaar. 
Tot slot: vorig jaar bestond er binnen de 
financiële middelen van het PSVI geen 
geld meer voor een dag voor redacties van 
Democraatjes. Maar dat gaat wel gebeu
ren. Arthie Schimmel en ik gaan daar bin
nenkort over praten. U hoort daar nog 
meer van! 

Advertentie 

ER!K VAN DER HOEVEN 

Wet van de stimulerende 
achterstand 

ERIK VAN DER HOEVEN 
Dit boek legt de grondslag voor een 

industriebeleid waarbij energie, 
grondstoffen en milieu worden 

gespaard. 
f 19,50 

verkrijgbaar in de boekhandel 

UITGEVERIJ BEAT BAKKER 
AMSTERDAM 

• 
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... MAAR MET DIE JAN TERLOUW 
ZONDER ENIGE VOORBEHOUDEN 
WANT DIE IS EXCELLENT GESCHIKT OM ROOD 
IN TOOM TE HOUDEN 

Het maken van de Democraat vergt al
tijd enige tijd en op het moment dat ik 
dit schrijf, liggen de publicaties over de 
kwestie Taiwan en de abortuswetgeving 
nog verser in het geheugen dan wanneer 
u dit leest. Liever gezegd: ze liggen D'66 
zwaar op de maag. Over Taiwan 
schreef Ernst Bakker in de vorige De
mocraat al een bijdrage. Dat muisje zal 
ongetwijfeld nog politieke en andere 
staartjes hebben. 

76-74 
, , Voltallige Tweede Kamer maakt historie 
en regelt abortus", schreef NRC Handels
blad op 19 december j.l. Dat onderwerp 
beheerste die dagen voor Kerstmis en ook 
erna voor een groot deel de media. De 
DS'70-er Nijhof zal zich ongetwijfeld be
zwaard én gewichtig hebben gevoeld toen 
bleek dat zijn stem de doorslag zou geven. 
Zo is dan uit partijpolitieke overwegingen 
de bevoogding van de vrouw opnieuw 
wettelijk vastgelegd. Anno Domini 1980! 
Op de suggestie van de PvdA-voorzitter 
Max van den Berg en de Rooie Vrouwen 
om al bij voorbaat bij de komende kabi- · 
netsformatie een nieuwe, vrijere abortus
wet te eisen, is D'66 niet ingegaan. 
Elida Wessel in Het Vrije Volk van 22 de
cember: 
"Zover als Van den Berg willen wij niet 
gaan. Niet alleen omdat wij als Democra
ten respect hebben voor een meerder
heidsbesluit, ook al is die meerderheid nog 
zo klein. Maar ook omdat het ons onver
standig lijkt hiervan een punt te maken 
waarop bij de kabinetsformatie alles kan 
breken". 
"In de praktijk verandert er niet veel", 
wordt de laatste weken veelvuldig sussend 
gezegd. 
Het blijft dus: nood breekt wet. Toch 
kwam die sussende mededeling in mijn 
omgeviPg voornamelijk uit de mond van 
mannen. 

Luctor et emergo 
Alle kranten van enige betekenis hebben 
aandacht besteed aan de benoeming van de 
D'66-er mr. Ad Bestman tot burgemeester 
van Abcoude op 16 januari. Want Ad 
Bestman is blind, en er is nog nooit iemand 
met een visuele handicap tot burgemeester 
benoemd. 
De loopbaan van Bestman wordt uit de 
doeken gedaan als een successtory en dat 
is hij ook. Het is de bekroning van het 
nemen van ontelbare handicap;;, om in de 
terminologie te blijven. En het is een door
braak én een stimulans. Voor gehandi-

DE PERS 
OVERDö6 

door Marie-Louise Tiesinga 

capten die hun kwaliteiten zo graag aan 
anderen ten dienste willen stellen, maar die 
steeds weer hun neus hebben gestoten. 
Ook als je kijkt naar datgene waar D'66 
voor staat, is het ook een overwinning: een 
begin van emancipatie van de gehandi
capte in leidinggevende functies in de 
maatschappij. Bestman krijgt de beschik
king over een ambtenaar (m/v) die hem zal 
begeleiden en hem alle stukken zal voorle
zen. 
, ,Zo creëer ik ook weer een kostbare ar
beidsplaats'', zegt hij lachend in De Tele
graaf van 24 december. 

Thomasvaer en Pieternel 
Thomasvaer: Dat wil ik best . .. Je weet, ik 
heb het altijd goed gevonden, dat toenter
tijd Den Uyl is weggezonden. Maar omdat 
wij hem, gezien de nood, niet meer kunnen 
ontberen, moet hij in Godsnaam maar 
weer eventjes meeregeren. Maar mét die 
Jan Terlouw.Zonderenige voorbehouden. 
Want die is excellent om rood in toom te 
houden. Lubbers-Terlouw-Den Uyl. Dat 
wordt de nieuwe coalitie. De VVD moet 
vooralsnog weer in de oppositie. 
Aldus een fragment uit de Nieuwjaarswens 
van Thomasvaer en Pieternel, geschreven 
door Martin van Amerongen voor de Gijs
bregt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. 
Zijn we meteen bij de verkiezingsstrategie 
van D'66 aangeland. Op 18 december pre
senteerde Henk Zeevalking c.s. de in sa
menwerking met de Tweede Kamerfractie 
opgestelde formatiestrategie en het ont-

werpverkiezingsprogramma. U kent de 
opstelling: er moet straks een progressief 
beleid worden gevoerd en een nieuwe coa
litie moet op een zo ruim mogelijke steun in 
parlement en samenleving kunnen reke
nen. De eerste voorkeur is samenwerking 
met PvdA en CDA, de tweede met PvdA 
en VVD. Daarna volgen minderheidscon
structies als mogelijke oplossingen, liefst 
met PvdA en andere linkse partijen, maar 
minus de CPN. Een coalitie met CDA en 
VVD is uitgesloten. 
De reacties in de pers op opstelling en ver" 
kiezingsprogramma waren over het alge! · 
meen uiterst · positief. "Heel helder", 
schrijft NRC Handelsblad in een hoofdar
tikel. "Duidelijke keus", meldt Trouw. 
"Duidelijke lijn D'66" is de hoofdredac
tionele reactie van het Algemeen Dagblad, 
die afsluit met: 
"Van alle partijen heeft D'66 nog de meest 
realistisch aandoende verwachtingen van 
de economische groei: niet meer dan an
derhalf procent per jaar, met de mogelijk
heid dat het minder wordt. Het aantal ar
beidsplaatsen dat deze partij te bieden 
heeft (290.000) is dan ook lager dan van 
andere partijen. 
Samenvattend: het concept-verkiezings
programma van D'66 biedt openingen 
naar vele kanten en opent daarmee ook 
perspectieven voor deze partij om in een 
volgende kabinetsperiode opnieuw rege
ringsverantwoordelijkheid te dragen." 
Pieternel: 
Lubbers-Terlouw-Den Uyl? Waar laat je 
dan Van Agt? r;-
Thomasvaer: 'I 
Dat kan helaas niet meer. Die wordt teveel 
verdacht door 't rancuneuze rood. Hem 
zenden wij wellicht met veel strijkages 
naar het wonderschoon Maastricht als 
nieuwe gouverneur. Is dat geen goed idee? 
En Lubbers wordt vervolgens 's vader
lands premier, Den Uyl wordt tweede 
man ... " 
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Tho
masvaer het verkeerd heeft gezien. Van 
Agt zit stevig in het lijsttrekkerszadeL 
Origineel waar! • 



Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Een nieuwe SWB-nota: 

Naar meer en beter 
bos in Nederland 

De inhoud: 
Bossen. Allemaal .hebben we er wel 
eens in gelopen. Hout. Allemaal ge
bruiken we het. 
En toch heeft de politiek zich zelden 
of nooit bemoeid met bossen en 
houtproduktie (1). Dit is niet terecht. 
De huidige bossen beslaan ca. 
300.000 ha of wel ca. 8% van ons 
landoppervlak en de houtproduktie 
in Nederland dekt maar 8% van wat 
we in Nederland aan hout gebruiken. 

.~··e importeren hierdoor voor 3 mil
- frd gulden aan hout. Dat kost niet 
:tlleen veel geld en veroorzaakt (me
de) een krappe betalingsbalans maar 
maakt ons ook afhankelijk van het 
buitenland. Een buitenland dat in de 
toekomst eerder minder dan meer 
hmH zal produceren en uitvoeren. 
In deze nota geven de auteurs H. 
Buiten, R. Cosijn, H. E. van de 
Veen, J. W. van der Werff aan dat 
een mogelijkheid om verbetering te 
brengen in deze situatie is ontstaan 
doordat in de landbouw thans aan
zienlijke overschotten geproduceerd 
worden. Op deze vruchtbare gron
den, die niet voor de huidige land
bouw nodig zijn, zouden produktie
bossen kunnen worden neergezet 
met korte omlooptijden (7-9 jaar). 
Doordat veel van de huidige bossen 
op zeer onvruchtbare gronden staan 
en vaak langzaam groeiende hout
soorten worden geproduceerd, zijn 
de huidige bossen zeker niet hoog 
produktief (driekwart van het bosa-

.-r~aal levert slechts 25% van de in-
pldse produktie). Als we op deze 

goede landbouwgronden (op vrijwil
lige basis) bos gaan "verbouwen" 
kunnen wij b.v.onze inlandse pro
duktie verdrievoudigen door slechts 
50.000 ha in te planten met Populier 
cultivars. De auteurs tonen aan dat 
deze teelt rendabel en haalbaar ge
maakt kan worden. 
Deze produktieverhoging van in
lands hout levert tevens enige ruimte 
om onze huidige bossen anders in te 
richten en gedeeltelijk andere funk
ties te geven. Na een opsomming van 
de verschillende funkties van bos: 
houtproduktie, welzijn (o.a. recrea
tie) en behoud en ontwikkeling van 
natuurlijke waarden, trekken de au
teurs conclusies over een betere 
funktievervulling van de huidige 
bossen aan de hand van de eisen die 
gesteld moeten worden vanuit deze 
funkties. Niet ieder bos moet dan 
ook iedere funktie vervullen. Zowel 
voor houtteelt als voor natuurbeheer 
in optima forma zijn beperkte doel
stellingen een noodzakelijke voor
waarde. Het is goed dat te onderken
nen en daaruit conclusies te trekken: 

houtteelt kan gepaard gaan met de 
aanwezigheid van natuurwaarden, 
maar is zeker geen synoniem voor 
natuurbeheer. Ook het claimen van 
een meervoudige funktie biedt geen 
panacee voor eisen vanuit het na
tuurbeheer met betrekking tot de 
spontane ontwikkeling van de vege
tatie en het ontstaan van meer-na
tuurlijk en zelfregulerend bos. 
In de nota wordt krachtig gepleit 
voor het toepassen van ., verweven
heid" als concept om een meervou
dige funktievervulling mogelijk te 
maken. Daarbij wordt beklemtoond 
dat verwevenheid een ruimtelijke en 
een funktionele component heeft en 
dat het toekennen van een meervou
dige doelstelling niet vanzelf leidt tot 
verwevenheid. 
Ten aanzien van de totstandkoming 
van alle plannen pleit de nota krach
tig voor meer openheid en inspraak. 
De burger en natuurbeschermings
organisaties dienen te worden inge
schakeld bij de planvorming. 
Gezien de in uitvoering zijnde reor
ganisatie binnen het SBB worden 
t.a.v. het funktioneren van deze or
ganisatie slechts enkele opmerkin
gen gemaakt. Het zou een goede 
zaak zijn wanneer op provinciaal ni
veau de belangen van landschaps
bouw, bosbouw en natuurbehoud 
door één organisatie zouden worden 
behartigd. Daarbij dienen deze drie 
deelbelangen echter ook in de perso
nele sfeer evenwichtig te worden 
vertegenwoordigd en deze organisa
tie zal ook in staat moeten worden 
gesteld een zelfstandig oordeel te 
vellen met betrekking tot planologi
sche ontwikkelingen. Omdat ver
schillen van inzicht inzake hoofdlij
nen van beleid bij voorkeur niet op 
provinciaal niveau dienen te worden 
beslecht is de keuze voor een drie
hoofdige directie met gescheiden 
verantwoordelijkheden in principe 
een goede zaak. Politici, de wande
laar in het bos en de gebruikers van 
hout bevelen wij deze nota van harte 
aan. 
Namens het bestuur S.W.B. D'66 
Ruud Stam 
directeur 

Hoe te bestellen: f 5,- over te maken 
onder vermelding van L 4 aan: pen
ningmeester S.W.B. D'66, te Den 
Haag: giro: 3322213 • 

Discussienota "Pers" 

Werkgroep Kunsten en Media 
Rapporteur: Wil Wilbers 

Dag- en nieuwsbladen, Opi
niebladen en tijdschriften 
Inleiding (Paragraaf I) 
In de nota Landelijke en regionale 
omroep van D'66 (S. W.B.-nota 
CRM 9 maart 1980) zijn de rand
voorwaarden voor een mediabeleid 
geformuleerd en wel als volgt: 
Het standpunt van D'66 met betrek
king tot het mediabeleid is dat de 
overheid in de eerste plaats de zorg 
heeft voor vrijheid van meningsui
ting en voor verscheidenheid van 
informatievoorzieningen en opinie
vorming. 
De vrijheid van meningsuiting heeft 

binnen de grenzen van een rege
ringsbeleid een actief en een passief 
karakter. Actief omdat de overheid 
erop dient toe te zien dat deze vrij
heid niet alleen gewaarborgd wordt, 
maar ook zo optimaal mogelijk wordt 
gerealiseerd. Daartoe treft zij maat
regelen en schept zij voorwaarden. 
Passief, omdat de overheid zelf de 
vrijheid van meningsuiting dient te 
respecteren en te bevorderen door 
zich te onthouden van inmenging, 
beïnvloeding, bemoeienis t.a.v. de 
uitingen/inhoud van de media. 
De vrijheid van meningsuiting heeft 
ook nog een ander actief en passief 
karakter en wel in die zin dat een 
ieder het actieve recht heeft de eigen 
mening te uiten, maar eveneens het 
passieve recht van ieders mening 
kennis te nemen. In dat kader moet 
ook elke beperking van distributie
mogelijkheden of monopolievorming 
daarin, bestreden worden en dient de 
overheid, eventueel door financiële 
steunmaatregelen volgens objectie
ve, vastgestelde normen, juist de 
mogelijkheden voor vrije kennisne
ming van uitingen in grote verschei
denheid te bevorderen. 
In dit kader kan men spreken van de 
noodzaak van een geïntegreerde be
leidsvisie op het functioneren van de 
massamedia. Bovengenoemde uit
gangspunten hebben dus ook be
trekking op een persbeleid. 
Steunverlening (Paragraaf 2) 
De redactionele pluriformiteit van de 
dag-, nieuws- en opiniebladen zal zo 
nodig door financiële maatregelen 
bewaakt moeten worden. Financiële 
steun dient dan vooral het karakter te 
hebben van kredietmaatregelen, 
vergezeld van voorwaarden met be
trekking tot toekomstige rentabili
teit. Medefinanciering kan onder 
stringente voorwaarden, die open
baar moeten zijn, verleend worden. 
De Stichting Bedrijfsfonds voor de 
Pers neemt in eerste instantie de 
aanvragen tot steunverlening in be
handeling. Financiële hulp van de 
overheid zal gericht moeten zijn op 
een in financiële nood verkerend of 
eventueel nieuw op te richten pers
orgaan, binnen het kader van de plu
riformiteitsgedachte. Zij dient niet 
op het bedrijf als geheel gericht te 
zijn. De aanwezigheid van een 
redactiestatuut is een voorwaarde bij 
steunverlening. Ook andere soorten 
persorganen dan de vorengenoemde 
dag-, nieuws- en opiniebladen, met 
name die een bijdrage leveren tot de 
verscheidenheid van de informatie
voorziening en de opinievorming, 
moeten in principe voor tijdelijke 
c.q. incidentele steun in aanmerking 
kunnen komen, indien daardoor mo
nopolievorming op het gebied van 
informatie en meningsuiting kan 
worden voorkomen of bestreden en 
de redactionele onafhankelijkheid 
kan worden bevorderd. 
Tijdschriften (Paragraaf 3) 
Ten aanzien van tijdschriften kan ge
steld worden dat de taak van een re
gering geen andere is dan die met 
betrekking tot dag-, nieuws- en opi
niebladen, voorzover het bepaalde 
"minderheidstijdschriften'' (gespe
cialiseerde tijschriften) betreft. 
Tijdschriften en steunverlening (Pa
ragraaf 4) 
Door de grote verscheidenheid naar 
aard en doel (groep) binnen de tij
schriftensector en de daarmee ver
band houdende uiteenlopende finan-
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cieel-economische positie, ligt een 
algemene formulering van een ge
wenst regeringsbeleid inzake steun
verlening aan individuele tijdschrif
ten niet voor de hand. Mede daarom 
zou in principe een steunverlening, 
eventueel in de vorm van subsidie, 
beschouwd moeten worden als een 
zorg mede van de desbetreffende 
ministeries op wier werkveld het 
tijdschrift gericht is. 
De reeds genoemde gevarieerdheid 
van de talrijke, veelal belangrijke 
maatschappelijke functies van de 
sector tijdschriften noopt tot een, 
ook beleidsmatig gezien, overwe
gend individuele aanpak. Niet alleen 
dag-, nieuws- en opiniebladen; maar 
ook tijdschriften die van algemeen 
politiek-staatkundig belang zijn in 
ruime zin en bijdragen tot de ver
scheidenheid van meningsvorming 
en informatievoorziening op dit ter
rein, moeten in het kader van het 
persbeleid eventueel steun kunnen 
verkrijgen, d.w.z. na ad visering door 
het Bedrijfsfonds voor de Pers van 
de Minister van CRM. Daarvoor 
dienen criteria ontwikkeld te wor
den. 
Verspreiding (Paragraaf 5) 
Kenmerkend voor een persbeleid is 
de eis dat elke burger recht heeft op 
vrijheid van informatie en op de mo
gelijkheid tot meningsvorming en 
meningsuiting. Ook de optimale ver
krijgbaarheid van de persorganen 
mag niet in het gedrang komen door 
een monopolisering van de distribu
tie(punten). 
De vrije circulatie van dag- en opi
nieweekbladen in onder meer on
derwijsinstellingen, kazernes, ge
vangenissen en diverse soorten van 
tehuizen moet gewaarborgd zijn. 
Fusiecontrole (Paragraaf 6) 
De minister belast met de zorg voor 
het persbeleid heeft een taak met' 
betrekking tot de totstandkoming 
van wettelijke controle over even
tuele persfusies. Aanmelding van 
een voorgenomen fusie dient ver
plicht te zijn en kan eventueel leiden 
tot een fusieverbod. Een fusieverbod 
kan op grond van sociaal-culturele 
overwegingen, in het kader van ver
scheidenheid van meningsuiting, 
informatievoorziening en opinie
vorming, worden opgelegd onder 
bepaalde voorwaarden en gebaseerd 
op objectieve, concrete criteria. Er 
zal altijd een beroepsmogelijkheid 
moeten zijn bij de administratieve 
rechter. 
De (preventieve) fusiecontrole kan 
betrekking hebbeu op alle fasen 
waarin de grondwettelijke vrijheid 
van meningsuiting in het geding kan 
zijn, zoals de voorbereiding, pro
duktie, uitgave, verkoop en distri
butie, en op het begrip "pers" in 
ruime zin, d.w.z. dag-, nieuws- en 
opiniebladen en tijdschriften. 
Onder fusie kan in dit verband ook 
verstaan worden een vergaande 
vorm van redactionele samenwer
king die in feite een samensmelting 
van redacties inhoudt. Het is voorts 
mogelijk dat de fusie betrekking 
heeft op twee of meer ondernemin
gen waarvan er één in het geheel 
geen uitgever is. 
De aanwezigheid van een redacties
tatuut, dienende zowel ter bescher
ming van de redactionele identiteit 
van een persorgaan als om de ver
houding te regelen en vast te leggen 
tussen directie, uitgever en (hoofd-) 
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redactie, zal ook het medebeslis
singsrecht van de redactie t.a.v. een 
eventuele fusie moeten garanderen. 
Enige maatstaven bij de beoordeling 
van een voorgenomen persfusie: 
a. Welke mogelijkheden voor 
steunverlening zijn er via het Be
drijfsfonds voor de Pers, opdat een 
eventuele fusie vermede kan wor
den? 
b. Leidt een eventuele fusie tussen 
uitgeverijen tot een economische 
versterking en als gevolg daarvan tot 
versterking en positieverbetering 
van de betrokken periodieken of 
zelfs tot het ontstaan van nieuwe? 
c. Leidt een eventuele fusie tussen 
twee of meer periodieken tot hand
having van de verscheidenheid van 
meningsuitingen/ofhoudt zij de eni
ge mogelijkheid in tot zelfstandig 
voortbestaan van één of meer van de 
betrokken persorganen? 
d. In hoeverre is er sprake van zgn. 
substitueerbaarbeid van de betrok
ken uitgave? Met andere woorden: is 
er op basis van dezelfde identiteit 
een gelijksoortige uitgave aanwezig 
of mogelijk? 
In een definitieve wettelijke regeling 
van een persfusiecontrole, welke 
spoedig tot stand dient te komen, zal 
de overheid slechts een terughou
dende rol mogen hebben. De aan
melding van een voorgenomen fusie 
kan dan geschieden bij en de beoor
deling ervan door een aparte Com
missie voor Fusieaangelegenheden 
van de Sociaal-Economische Raad. 
Het advies van de S.E.R. (december 
1977) inzake wettelijke regelingen 
t.a.v. fusiecontrole is van belang, 
voorde invulling van de toekomstige 
wettelijke regeling. Voorts dienen 
zowel bij de voorbereiding ervan als 
t.z.t. bü de toepassing het Bedrijfs
fonds voor de Pers en de Persraad 
betrokken te worden evenals organi
saties als de N.V.J., N.D.P., 
N.O.T.U. en N.N.P. en vakorgani
saties 
Ster-reclame en pers (Paragraaf 7) 
Bij eventuele invoering van (STER)
reclame via de regionale en/ of lokale 
omroep dient de pers, zeker de re
gionale, betrokken te worden en zal 
tijdig de wenselijkheid van een com
pensatieregeling of van een samen
werkingsregeling met betrekking tot 
de advertentiewerving bezien moe
ten worden. Volstrekte redactionele 
onafhankelijkheid en zelfstandigheid 
van ieder der betrokkenen moet 
voorop staan. 
B.T.W. en pers (Paragraaf 8) 
Een B.T.W.-tarief toegepast op 
persorganen kan in het algemeen be
schouwd worden als een drempel
verhoging voor een optimale infor
matievoorziening. 
Lezer/individu en Pers (Paragraaf 9) 
De vrije meningsuiting van de jour
nalist heeft een tegenhanger in de be
scherming van de persoonlijke le
venssfeer van het individu. Met be
trekking tot de schrijvende pers kan 
met name bij zgn. "roddeljournalis
tiek" gedacht worden aan de invoe
ring van een regeling overeenkom
stig Art. 38 van de Omroepwet (ver
plichting tot rectificatie - inschake
ling van de Rechtbank etc.). De be
handeling van klachten bij de Raad 
voor de Journalistiek zou aan nadere 
richtlünen onderworpen kunnen 
worden, met name voor wat betreft 
de publicatie van de uitspraken van 
de Raad, welke op dit moment àl te 

beperkt is. (slechts in "De Journa
list"). De overheid heeft hierin geen 
directe taak. Voorts zou overwogen 
kunnen worden de instelling van een 
ombudsman voor de pers, eventueel 
in het kader van de wettelijke rege
ling voor een algemene landelijke 
ombudsman, overeenkomstig bij
voorbeeld de situatie in Zweden. De 
ombudsman zou als taak moeten 
hebben de belangen van het individu/ 
de lezer te beschermen tegen persui
tingen, zowel door als intermediair te 
fungeren tussen een individu met een 
klacht en het desbetreffende persor
gaan en/ of de rechtbank, maar ook 
door zelf alert te zijn en eventueel 
klachten in te dienen. Uitgangspunt 
dient te blijven dat elke het persoon
lijk leven van een individu betreffen
de uiting van laster, leugen, beledi
ging of afpersing, een handeling is 
welke uiteindelijk ter beoordeling/ 
bestraffing is aan de rechtbank. Deze 
dient dus het recht van vrije me
ningsuiting en de bescherming van 
het individu tegen elkaar afte wegen. 
Advisering met betrekking tot pers
aangelegenheden (Paragraaf 10) 
Nog afgezien van de huidige nood
zaak te komen tot herziening van de 
Wet Voorziening Perswezen van 
1951, welke onder meer de regeling 
van de Persraad bevat, verdient het 
overweging een algemene Media
raad als Regeringsadviesorgaan tot 
stand te brengen. Daarin zouden het 
Bedrijfsfonds voor de Pers, de Om
roepraad en de Persraad kunnen 
worden opgenomen. De structuur 
van deze eventuele Mediaraad kan 
zijn overeenkomstig die van andere 
Raden, b.v. de Raad voor de Kunst, 
dus ingedeeld in afdelingen. 
Een samenhang in de advisering, en 
dus ook in het mediabeleid, mede 
met het oog op ingrijpende nieuwe 
technologische vindingen die van in
vloed :z;ijn op de media als geheel, 
kan hierdoor bevorderd worden. 
Wetgeving (Paragraaf !I) 
Er dient een Wet Persvoorzieningen 
tot stand te komen. Voorshands kan 
deze tenminste bevatten de grond
slag voor het Bedrijfsfonds voor de 
Pers en de procedures, voorwaarden 
en normen bij steunverlening. 
Overwogen moet worden of ook on
derwerpen als de fusiecontrole op 
persorganen, het redactiestatuut en 
regelingen in het kader van STER
reclame dienen te worden opgeno
men in deze wet. 

Mededeling van w.g. 
Industriebeleid en 
Innovatie 
a. De w.g. Innovatie is omgezet in een 
w.g. Industriebeleid en Innovatie. 
b. Gaarne opgave van mensen die 
voor deze w.g. belangstelling hebben 
bij J, Schogt, Silkeborg 20, 2905 Ca
pelle a/d Ussel. Tel. 010-512326 

Werkgroep Politie 
De werkgroep politie is nu een jaar 
bezig. We raken zo langzamerhand 
ingeschoten op het werkveld, Er be
staan plannen om te beginnen met 
een informatiebrochure voor ge-

meenteraadsleden en afdelingen. 
Bovendien zijn we van plan een op
zet te maken voor het hoofdstuk po
litie van gemeenteprogramma's. 
Inmiddels is het ons bekend gewor
den dat in een aantal afdelingen, 
groepjes werken aan het onderwerp 
politie. 
Graag zouden wij in kontakt komen 
met deze groepjes. 
Bovendien zou versterking van onze 
werkgroep vanuit de gemeentelijke 
sfeer een verrijking van de samen
stelling betekenen. Gaarne horen wij 
tekenen van leven. 
Ed Grootaarts, 
coördinator. 

Lijst van thans 
voorradige publica
ties van de S.W.B. 
0'66 
januari 1981 
B6 Afrika Notities 1980 f 2,50 
B 7 Kernwapens, Vrede en Veilig
heid 1980 f 5,-
BB 5 Studiedag Bestuurlijke Reorga
nisatie 1979 1980 f 3,50 
CRM 6 Kunst in de Samenleving 
1977 f 5,-
CRM 8 Het (bedreigde) boek in de 
Samenleving 1979 f 4,50 
CRM 9 Landelijke en Regionale Om
roep 1980 f 3,-
CRM 10 Discussienota "Pers" 
(overdruk uit Democraat) 1981 
f2,-
DV 13 De volgende generatie (Sym
posium D'66 121/2 jaar) 1979 f 4,50 
DV 14 Inspraaknota inzake de 
problematiek van de Molukkers in 
Nederland 1980 f 5,-
DV 15 Studiedag Innovatie 19791980 
f5,-
DV 16 Studiedag Tolerantie /980 
f 3,50 
E 5 Besparen is vooruitzien 1979 
f 4,50 
E 6 Herzieningsantwerp Warenwet 
en de Levensmiddelenwetgeving in 
Nederland 1980 f 4,50 
L 2 Van ruilverkaveling naar Landin
richting 1979 f 3,50 
L 3 Agrarische grondpolitiek: een 
redelijk alternatief 1980 f 2,50 
L 4 Naar meer en beter bos in Ne
derland 198/ f 5,-
MV 8 Standpuntbepaling inzake 
abortus 1980 f 4,50 
MV 9 Studiedag Gezondheidszorg 
1980 f 4,50 
S 11 V oorontwerp van wet ter beper
king van de nadelen van pensioen
verlies wegens inflatie /979 f 2,
VRO 12 Op weg naar bewonerszelf
bestuur I en II 1979 f 4,-
VRO 13 Een pleidooi voor echte ver
stedelijking 1978 f 3,-
VRO 15 Voorontwerp van wet op de 
woningsplitsing /980 f 3,-
Bij de S.W.B. is een lijst vannietmeer 
voorradige publicaties aan te vragen. 
Betaling: 
Verzoeke van tevoren het bedrag 
voor de gewenste publicaties te gire
ren naar nr. 3322213 ten name van de 
Penningmeester S.W.B. D'66 te Den 
Haag, onder vermelding van het 
nummer van de publicatie(s). Deze 
wordt(en) dan zo spoedig mogelijk 
toegezonden. 
Adreswijzigingen: 
Verzoeke steeds te vermelden van 
welke werkgroep u lid bent. • 

Jongeren Activerings Centrum 

Het JOAC organiseert op 7 februari 
a.s. voor alle D'66-jongeren en ande
re geïnteresseerden een 

GRATIS 

bijeenkomst in het U niversiteitshuis, 
Lepelenburg I te Utrecht. 
Aanvang is om 10.30 uur. 
De Jongerendag is bedoeld om een 
mogelijkheid te bieden het concept
verkiezingsprogramma te bespreken 
wat betreft een aantal aspecten van 
de jongerenproblematiek. 
Ook voor jongeren is het van belang 
zich te beraden over de inhoud van 
het programma en de visie die daar
uit spreekt, speciaal daar waar het 
om jongerenzaken gaat. 
Het staat vanzelfsprekend open om 
het programma bij te sturen in de 
door jou gewenste richting door ge
bruik te maken van het recht om mo
ties en amendementen in te dien~(' 
Het verkiezingsprogramma mi; 
duidelijk zijn voor iedereen, zonder 
aandacht voor overdreven groeps
belang maar wel realiserend dat er 
nieuwe, ondogmatische wegen 
moeten worden ingeslagen voor het 
vinden van een oplossing voor de 
problemen van maatschappelijk 
zwakkeren, w.o. jongeren. 
Kortom, het ver~iezingsprogramma 
moet herkenbaar zijn. Jij kunt hier
aan meewerken door allereerst naar 
de Jongerendag te komen, waar je 
zeker welkom bent! 

Agenda Jongerendag 
Universiteitshuis, Lepelenburg I, 
Utrecht. 
10.30 uur: opening door JOAC-be
stuurscommissie. 
10.45 uur: Inleiding van de thema's. 
Inleiders: 
jongerenhuisvesting: lid kraakbewe
ging 
Jeugdwerkloosheid: lid NVV-jonge
rencontact ~ 
Onderwijs: Ni co van Uppelschot~ 1 · 
Jongerencultuur: nog niet bekend 
Rechtspositie minderjarigen: nog 
niet bekend 
11.45 uw: Discussie in groepen. 
12.45 uur: Lunch. 
13.45 uur: Plenaire rapportage van 
de discussie. 
/4.45 uur: Plenaire discussie. 
15.45 uur: Verkiezingscampagne 
16.45 uur: Sluiting. • 



NIEUWS 
Stichting Europahuis in Neder
land 

UIT DE ADVIESRAAD 
St. Antoniusbank 42, Hemelen. 
Het Europahuis organiseert van 9-14 
februari een Nederlands-Duits Se
minar over "Kernenergie und ihre 
Alternativen". De voertaal is Duits. 
Kosten: f 145.-. 

Uit de Adviesraad 
van 10 januari 1981 

Eindelijk krijgt uw verslaglegster 
weer eens de kans een verslag van 
een Adviesraadsvergadering te ma
ken die niet als mosterd na de maal
tijd komt. Het heeft immers weinig 
zin beslag op uw tijd te leggen met 
een verslag van een vergadt!ring 
welke soms meer dan een maand 
daarvoor heeft plaatsgevonden. 
Maar nu verschijnt de Democraat op 
een moment waarop het besprokene 
in de Adviesraad nog redelijk actueel 
genoemd kan worden. 
Een novum in de nog weliswaar 
korte geschiedenis van de Advies
raad was de aanwezigheid van een 
D'66 fraktielid uit de Eerste Kamer. 
De fraktievoorzitter was buitens
__ 1ds en daarom werd door de twee-

fman, Jan Vis, verslag uit de frak
tie gegeven. Een pikante samenloop 
van omstandigheden dat Vis het 
woord voerde, terwijl op de agenda 
van deze vergadering een notitie van 
de hand van Bert Schwarz prijkte, 
waarvan de strekking tegenoverge
steld stond op die van de ideeën die 
Vis heeft over het zijn en wezen van 
de Eerste Kamer. Vis meent nl. dat 
het instituut van de Eerste Kamer 
eigenlijk zou moeten worden afge
schaft en dat er ook geen restauratie
pogingen moeten worden onderno
men. 
Schwarz meent echter dat dit insti
tuut er nog steeds is en dat renovatie 
dus op zijn plaats is. Een boeiende 
discussie tussen twee heren, waarde 
leden van de Adviesraad met genoe
gen naar hebben geluisterd, maar 
toen het op beslissen over de notitie 
van Schwarz aankwam, liever eerst 
nog een advies van de Werkgroep 
Staatsrecht wilde afwachten. 
xhwarz had nl. een advies opge-

pld aan de Ie Kamerfraktie om zich 
uog eens te bezinnen op het stand
punt om tegen de wijziging van de 
Grondwet te stemmen. Deze wijzi
ging houdt in dat de Eerste Kamer 
om de vier jaar in zijn geheel wordt 
gekozen door de leden van Provin
ciale Staten, die zelf dan niet lang 
daarvoor gekozen zijn. Hierdoor zou 
de Eerste Kamer meer een afspiege
ling zijn van de Wil van het Volk. 
Zoals gezegd de Adviesraad zal er 
zich t.z.t. nog wel eens over uitspre
ken. 
De agenda vermeldde verder een 
notitie van Gert Jan Hoekendijk met 
betrekking tot het vergaderen op 
zondag. Een paar jaar geleden heeft 
het HB de euvele moed gehad eens 
een keer op een zaterdag èn een zon
dag een AL V te beleggen. Er is toen 
rap een motie ingediend èn aange
nomen "nooit op zondag". 
Maar eenjongere generatie D'66-ers 
staat op en zegt "gezien de hoeveel
heid te behandelen onderwerpen op 
een AL V geeft een vrijdagavond en 
een zaterdag te weinig ruimte, dus 
als het nodig m~JCht zijn ... dan maar 

ook op zondag". Met een kleine 
meerderheid werd dit voorstel toch 
verworpen; ook wat de Adviesraad 
betreft: nooit op zondag. 
Voor de middagvergadering stond de 
relatie met Surinam« op de agenda. 
Een toelichting op de problemen die 
in deze ex-kolonie spelen, m.n. de 
rechteloosheid van de burgers, werd 
gegeven door 2 D'66-leden die bei
den kortgeleden ter plekke aan den 
lijve hebben ondervonden wat het 
betekent machteloos en rechteloos 
te staan tegenover, wat wij bijna 
kunnen noemen, een militaire dic
tatuur. Deze twee advocaten Wla
dimiroff en Spongen schetsten een 
beeld van de situatie in Suriname 
waardoor het de Adviesraad weinig 
moeite kostte, om met grote meer
derheid, de volgende uitspraak te 
doen: 
De fraktie(s) te adviseren: 
I. de totstandkoming van een vol
waardig staatsbestel te bevorderen 
2. meer nog dan tot nu toe, te hame
ren op mensenrechten en persvrij
heid 
3. de verdragen m.b.t. hulpverle
ning aan Suriname zo nodig ter dis
cussie te stellen, als er geen uitzicht 
komt op wezenlijke verbetering 
t.o.v. deze punten 
4. het functioneren van de Neder
landse militaire missie te doen on
derzoeken en te toetsen aan de uit
gangspunten. 
Het is een goed idee van het presi
dium geweest om ook de leden van 
de Adviesraad zich op haar beurt 
door anderen te laten adviseren. 

NIVON 
P.C. Hooftstraat 163, Amster
dam 
"Geschiedenis en toekomst van de 
arbeidersbeweging" is de titel van de 
kursus die georganiseerd wordt voor 
leden van vakbeweging en politieke 
partijen. Eind januari zal in vele 
plaatsen in Nederlands deze cursus 
van start gaan. Tel. inlichtingen: 
020-766889. 

TULIPA VERMELHA, 
Postbus 12039, Amsterdam. 
Deze organisatie vraagt steun om de 
progressieve krachten in Portugal te 
kunnen blijven helpen. Een sterke 
internationale solidariteit is van 
groot belang, waarbij financiële 
steun onontbeerlijk is. Giro 2465235. 

DE KLEINE AARDE 
Postbus 151, Boxtel. 
Het milieu-edukatie en voorlich
tingscentrum heeft een nieuw boekje 
uitgegeven "Het Hergebruikboek" 
waarin vele tips wat u met uw spullen 
nog kunt doen alvorens ze definitief 
naar de schroothoop gaan. (f 10.25 
te bestellen bij bovenstaand adres). 

DE POPULIER 
Nieuwe Herengracht 93, Amster
dam. Tel. 020-254438. 
Dit sociaal cultureel centrum organi
seert een zestal debatten over 
, , Waarom geen progressieve politiek 
in Nederland". Aan deze debatten, 
die op zondagen worden gehouden, 
nemen politici van naam deel, waar-
onder uiteraard ook die van D'66. Dit althans naar de mening van 

Kitty Warburg • Nadere inlichtingen op bovenstaand 
adres. 

MENSEN
RECHTEN 
bijeengegaard door Kitty War
burg 

Nederlands Instituut voor Vre
desvraagstukken 
Alexanderstraat 7, Den Haag. 
Bij het NIVV zijn een viertal bijdra
gen gepubliceerd over het thema 
VN-Vredesmachten, Uniefil en Ne
derland. Deze publicaties zijn be
doeld om een bijdrage te leveren aan 
de discussie in Nederland over de 
inzet van Nederlandse militairen 
t.b.v. VN-vredesmachten. 
(f 9,50, te bestellen bij bovenstaand 
adres). 

FAPPPU 
Het steunfonds voor Uruguayaanse 
Politieke Gevangenen en Vervolg
den, is in het leven geroepen om geld 
bijeen te brengen voor het betalen 
van borgsommen, losgeld en/ of tic
kets voor politieke gevangenen in 
Uruguay. Het gironummer: 4438942, 
De Locomotief 11, Koog aan de 
Zaan. Nadere inlichtingen kunnen 
worden gevraagd bij: Mereerles Fi
lippini, Gerckenshaag 28, Maas
tricht, tel. 043-610944. • 

HET 
HOOFD-
BESTUUR 
Mensenrechten in 
Zuid-Afrika 
In Zuid-Afrika worden 19 miljoen 
zwarten, 21/2 miljoen kleurlingen en 
bijna I miljoen Aziaten (totaal 221/2 

miljoen) geregeerd door 41/2 miljoen 
blanken. Dat wil zeggen dat de 16% 
blanke bevolking haar gekleurde 
landgenoten verbiedt om te gaan 
staan waar zij willen, en met wie zij 
willen; zwarten mogen alleen wonen 
in de z.g.n. thuislanden, waar de bo
dem onvruchtbaar is en geen mine
ralen te vinden zijn, of in speciale 
wijken van de industriesteden. 
Zwarte arbeiders uit de thuislanden 
mogen wel in de fabrieken en mijnen 
werken, maar er niet wonen. Zwar
ten mogen niet met blanken of ande
re kleurlingen trouwen, zij mogen 
geen eigen vakbonden oprichten, 
mogen alleen naar bepaalde scholen, 
en sinds 1978 kunnen arbeiders uit de 
steden bovendien door de regering 
naar arbeidskampen gestuurd wor
den. Groeiend verzet vanuit de niet
blanke bevolking tegen deze on
rechtvaardige situatie is dan ook niet 
verwonderlük. De opstand in So
weto, de zwarte woonstad bij Johan
nesburg in 1976, heeft de Zuidafri
kaanse verzetsbeweging een nieuw 
elan gegeven. Zij raakt steeds hech
ter georganiseerd. Dat wil zeggen dat 
de sociale onrust in het land steeds 
ernstiger wordt. 

De gebeurtenissen in 1980 en de 
Zuidafrikaanse verzetsbewegin
gen 
In april van het afgelopen jaar be
gonnen gekleurde scholieren een 
schoolstaking die zich snel uitbreid
de en werd gesteund door zwarte 
scholieren en zwarte, en ook groep
jes blanke studenten. (In 1978 gaf de 
regering per leerling de volgende be
dragen uit: 621 Rand per blanke, 357 
R per Indier, 556 R per kleuring en 71 
R per zwarte). 
In mei volgden stakingen in de in
dustrie; tienduizenden arbeiders in 
textielfabrieken, de volkswagenfa
brieken en de diamantmijnen, en de 
gemeente arbeiders in Johannesburg 
streden voor looneisen (verhoging 
basisloon van 43 tot 75 dollar per 
week) en voor het recht op een eigen 
vakbond. 
In juni werden drie nieuwe olieraffi
naderijen getroffen door bomexplo
sies, (schade 71/2 miljoen dollar). 
Bij deze akties werkten zwarten en 
kleurlingen samen. Ook de kerken 
spelen een steeds aktiever rol in het 
verzet, naarmate de regering repres
siever optreedt; 23 geestelijken wer
den in mei aangehouden tijdens een 
protestmars tegen gevangenneming 
van een kollega. 
De niet-blanke bevolking is politiek 
georganiseerd in een grote verschei
denheid van bewegingen en groepen. 



Behalve de kerken zijn er verschil
lende "black consciousness" groe
pen, de grootste daarvan is de z.g.n. 
Inkatha beweging geleid door het 
zeer populaire stamhoofd Buthelesi. 
Evenals de kerken vindt hij, dat de 
positie van de zwarten verbeterd 
moet worden, maar is hij nog steeds 
bereid tot samenwerking met de hui
dige regering. Die groepen die dat 
niet zijn, omdat zij niet geloven dat 
deze regering ooit werkelijke veran
deringen door zal voeren, zijn ille
gaal verklaard en dus ondergronds. 
Dat zijn vooral het African National 
Congres (ANC)- opgericht in 1912 
en daarmee de oudste onafhanke
lijkheidsbeweging in Afrika- en het 
Pan Africanist Congres (PAC). Vele 
van hun leiders zijn door de regering 
gedood (Steve Biko), of worden ge
vangen gehouden (Nelson Mandela, 
James Mange). Het PAC is het mili
tantste, en richt zich vnl. op de 
zwarte bevolking, maar het is op dit 
moment zeer verdeeld door interne 
twisten. Het ANC claimt gelijke 
rechten voor iedereen, en een 
rechtvaardiger verdeling van lasten 
en lusten over alle burgers van Zuid
Afrika, blank, zwart, of gekleurd. 
Deze organisatie lijkt het best geor
ganiseerd en kan rekenen op zeer 
brede steun onder de bevolking. 
Volgens een vooraanstaand lid van 
de wereldraad van kerken zouden 
alle kerkelijke en gematigde zwarte 
leiders tijdens een geheime bijeen
komst begin vorig jaar verklaard 
hebben, dat zij allen het ANC steun
den. 
Zowel het ANC als het PAC worden 
financieel gesteund door de Organi
satie van Afrikaanse Eenheid( OAE), 
een overlegorgaan van alle Afrikaan
se staten. 

Westen steunt blanke regering 
Zo te zien heeft de blanke regering 
haar langste tijd dus gehad. Maar zij 
beheert een aantal voor het Westen 
strategische grondstoffen (uranium, 
goud, chroom, diamant, steenkool) 
en westerse multinationals (o.a. 
Shell, BP) hebben er niet geringe fi
nanciële belangen. Wie daarom te
gen de Zuidafrikaanse regering 
vecht, vindt de EEG en N.-Amerika 
tegenover zich. Ook in Nederland 
wil de regering nog steeds niet aan 
een olieboycot. En het wapenem
bargo van de Veiligheidsraad van 
1977, waar ook Nederland toe ver
plicht is, wordt regelmatig geschon
den. Philips levert bijv. geavanceer
de apparatuur aan het Zuid Afri
kaanse (blanke) leger. 
Een deel van de kampagne voor een 
multiraciaal Zuid-Afrika moet daar
om in W.-Europa en de VS gevoerd 
worden, om ons er van te overtuigen 
dat ons lange termijn belang ligt bij 
goede relaties met stabiele regerin
gen, die door hun bevolking gedra
gen worden. 
Het ANC heeft dan ook vertegen
woordigers in W.-Europa gestatio
neerd en probeert nu geld te vinden 
voor een kantoor(tje) in Brussel. 
Daar heeft men toegang tot de EEG 
zowel als de NAVO, waar de (witte) 
Zuidafrikaanse lobby weliswaar niet 
officieel, maar wel zeer sterk is. 
Het ANC doet een beroep op de po
litieke partijen en aktiegroepen in 
Nederland om bij te dragen aan de 
75.000 gulden die nodig zijn. U kunt 
uw bijdrage storten op giro 26655, 

van het Bevrijdingsfonds Komitee 
Zuidelijk Afrika, m.v.v. "ANC 
kantoor Brussel". 
Pauline van Tets 

Hoofdbestuur 
De agenda van de laatste Hoofdbe
stuursvergadering van 1980, op IJ 
december in Utrecht, werd voor een 
flink gedeelte in beslag genomen 
door diverse huishoudelijke punten 
zoals: verslagen, aktiepunten, con
ceptagenda congres Amersfoort, 
personeelssituatie secretariaat, etc. 
Bij het politieke nieuws kwamen 

. Abortuswetgeving en Loonmaatre
gel aan de orde. Ten aanzien van dat 
laatste onderwerp wordt duidelijk 
dat het D'66-fraktiestandpunt dicht 
in de buurt komt van het regerings
standpunt. Wel of niet steunen van 
de regering in deze zaak door onze 
fraktie, is aanleiding tot enige dis
cussie. 
Vooral tegen de vertragingstactiek 
van de regering m.b.t. haar eigen 
Abortuswetsvoorstel wordt door de 
fraktie hevig van leer getrokken. En 
terecht. 
Bij het regionieuws werd het al gauw 
duidelijk dat de meningen t.a.v. de 
presentatievergaderingen (Tweede 
Kamerkandidaten) erg verdeeld wa
ren. "Matig bezocht", "tamelijk 
nutteloos" en "bijzonder positief' 
zijn enkele van de kwalifikaties die je 
zoal hoorde. Er wordt verder opge
merkt dat in sommige kieskringen d·e 
geografische spreiding te wensen 
overliet. Enige verwarring ontstond 
er toen bleek dat er in twee kieskrin
gen- tegen de duidelijke afspraken in 
-openbare tellingen van de stemmen 
waren aangekondigd. Daar moest 
dus snel. wat aan gedaan worden. Het 
friese hoofdbestuurslid meldde met 
enige trots dat er een afdeling Sneek 
is opgericht. Veel succes D'66 
Sneek! 
Daarna volgt de behandeling van de 
SWB-nota Bosbouw. Na enkele in
houdelijke opmerkingen en enige 
discussie geeft het HB haar fiat aan 
deze nota. Waarna de vergadering
voor vele die de trein moesten halen, 
te laat- op de gebruikelijke wijze, na 
de rondvraag, wordt gesloten. 
Ad. F. M. van Tiel, publiciteitscoör
dinator. • 

UITSTAD 
EN LAND 
Regio Gelderland 
Het eerstvolgende regiokongres dat 
is vastgesteld op 7 februari 1981 
vindt ditmaal plaats in het Provincie
huis te Arnhem, aanvang 10.15 uur. 
Het regiobestuur verzoekt afdelin
gen en leden hun amendementen en/ 
of moties éérst bij het regiocongres in 

te dienen, aangezien zo'n voorstel 
aanzienlijk meer kans heeft op de 
ALV. 
Daarom vragen wij de afdelingen te 
vergaderen vóór 5 februari 1981. 
Sluitingsdatum voor inbreng van af
delingen en leden is 5 februari 1981 te 
18.00 uur. 
Zenden aan: Zuiderlaan 41, 6905 AC 
Zevenaar 
Namens het RB wens ik alle Gelder
se Democraten een fantastisch 1981 
met véél, véél zetels. 
Jan Traag 
Ie Regiosekretaris 

Regio Noord-Brabant 
D'66 Provinciale Statenfraktie 
Noord-Brabant 
Het schema voor de fraktievergade
ringen in het eerste halfjaar 1981 ziet 
er als volgt uit: 
02-02; 16-02; 16-03; 30-03; 13-04; 
04-05; 18-05; 01-06; 15-06. 
Plaats: Provinciehuis, Kamer nr. 65, 
Ie etage, Brabantlaan I, 's-Herto
genbosch. 
Aanvag: 19.30 uur. 
Mary Noordhoff, Fraktiemanage
ment, Provinciehuis, Brabantlaan I, 
5216 TV Den Bosch; tel.: 073-125454 
(2173) 

Regio Overijssel 
Op 7 februari 1981 vindt de zesde 
A.R. V. van de regio Overijssel 
plaats in "De Pelikaan". De Brink te 
Deventer. (tel. 05600-13608). 
Ineke Lambers-Hacquebard spreekt 
op deze A.R. V. over milieu en in het 
bijzonder over de milieuproblema
tiek in Overijssel. 
Tevens bestaat de mogelijkheid tot 
kandidaatstelling voor de volgende 
functies: 
I . Bob Korkers treedt tijdens deze 
A.R. V. af als secretaris en penning
meester. Voor beide functies kunnen 
zich leden kandidaat stellen. 
2. Er is een vakature voor derde 
p.l. v. adviesraadslid. 
3. Tijdens deze A.R.V. zal een pro
vinciale adviescommissie worden 
ingesteld. Ook hiervoor worden 
kandidaten gevraagd. 
Belangstellenden voor bovenver
melde functies kunnen contact op
nemen met de regio-voorzitter: Jaap 
van Hoek, tel. 05490-64856. 
De vergadering begint om 10.00 uur 
en is omstreeks 17.00 uur afgelopen. 

Subregio-Raadsvergaderingen: 
Sub-regio Twente: 
11 maart 1981 in de "Drost van 
Twente" te Delden. Alle afdelingen 
worden verzocht een bestuurslid 
naar deze vergadering af te vaardi
gen. 

Regio Zuid-Holland 

Campagnecoördinator regio 
Zuid-Holland 
Als campagnecoördinator voor 
Zuid-Holland is bereid gevonden: 
Hans Bloemen, Octant 135, Dor
drecht, tel. 078-177241. 
Hans zal worden bijgestaan door, 
liefst enige subregionale campagne
medewerkers. 
A.R. V. 7 februari (zie advertentie) 
Opgave van kandidaten vóór 2 x 24 
uur voor de ARV bij de secretaris 
organisatie: Paul de Graaf, Bree
straat 33 A, 2311 CH Leiden. 
Opgave van moties en amendementen 
vóór 2 x 24 voor de ARV bij de se
cretaris politiek: Herman van Om
men, Laan van Leeuwensteijn 29, 
Voorburg. 
Ruud Stam, 
voorzitter regio Zuid-Holland • 

PEAC
NIEUWS 
Emancipatiewerk
groepen 
Verspreid over het hele land draaien 
er zo'n 15 regionale emancipatie
werl<:groepen, waarvan sommige 
weer onderverdeeld in sub-regionale 
groepjes. Ze hebben meestal een in
breng op gemeentelijk niveau, en 
denken in het periodieke coördi
natieoverleg met het PEAC mee over 
emancipatiestandpunten op de lan
delijke lijn. Onlangs werd in de IJs
seJmeerpolders het initiatief genfo-·. 
men om tot oprichting van e• 
emancipatiewerkgroep te gaan k -
men, maar men was van mening dat 
daar géén behoefte aan was. 
Gezien de grote hoeveelheid veran
deringen die we met z'n allen willen 
zien te bereiken is dit een teleurstel
lende ervaring. 
Van de andere werkgroepen zijn de 
namen en adressen van de coördi
natoren bij emancipatiewerkster 
Elske Schreuder op het landelijk se
cretariaat op te vragen. 

Verkiezingen 
Nu met name de Tweede-Kamer
verkiezingen met rasse schreden 
gaan naderen gaat ook het PEAC 
ideeën uitwerken voor (bijdragen 
aan) campagneaktiviteiten. Sugges
ties, en ook daadwerkelijke hulp bij 
het realiseren daarvan, zijn welkom. 

• 



Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI
NIEUWS 
Cursus voor begeleiders Ge
Rleenteraadscursus 
In het najaar gaan we cursussen ge
meenteraad organiseren (voorzover 
de regio's daarmee zelf al niet be
gonnen zijn). Voor deze cursussen 
gemeenteraad zoeken we begelei
ders (m/v). Om deze begeleiders 
voor te bereiden op hun taak geven 
we een cursus voor begeleiders. De
ze cursus duurt een weekend (vrij
dagavond - zaterdagmiddag) 
Waar en wanneer? 
Ede, Mon Rêve, 12/13 juni. 
Kosten 
Voor de deelnemers zijn er geen 
kosten aan deze cursus verbonden 

JJ;iscursus discussie- en verga
dertechniek 
Zoveel mogelijk mensen moeten 
kunnen meedoen aan de democrati
sche besluitvorming. Voor sommige 
mensen zijn er drempels, omdat ze 
niet gewend zijn te discussiëren of te 
vergaderen. Daarom organiseert het 
PSVl een basiscursus discussie en 
vergadertechniek. De cursus zal drie 
dinsdagavonden duren. 
Waar en wanneer? 
In Groningen, Leeuwarden, Assen, 
Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem, 
Den Haag, Middelburg, Den Bosch 
en Maastricht op 7, 14 en 21 april. 
Kosten f 30,- per deelnemer 

Then1adagen D'66 genleente
raadsleden 
Onderwijs 
Rolverdeling tussen rijk-gemeente 
op gebied van onderwijs/begelei
ding. Voorbereidingen op gemeen
telijk niveau van de Wet Basison
>'~rwijs. Totstandkoming en inhoud 

P. een schoolwerkplan. Teruglo
pend leerlingenaantal en de conse
quenties daarvan. D'66 optiek t.a.v. 
rol bijzonder-openbaar onderwijs. 
Waar en wanneer~ 
Rotterdam: 31 januari 
Groningen: 7 februari 
Nijmegen: 14 februari 
Welzijn 
Decentralisatie welzijnsbeleid: hoe 
organiseer je het en hoe betaal je het? 
Waar en wanneer? 
Rotterdam 4 april 
Groningen: 11 april 
Nijmegen: 25 april 
Kosten 
f 25,- per deelnemer (inclusief 
lunch) 

Foru01training 
Deze training is bedoeld om mee te 
kunnen doen als D'66 vertegen
woordiger (m/v) in de forums van de 
9 samenwerkende vrouwenvereni
gingen (± 200 plaatsen in Neder
land). Dit jaar zijn de onderwerpen: 
culturele minderheden en de jeugd 
van tegenwoordig. Bovendien orga
niseren deze vrouwenverenigingen 

een verkiezingsforum waarop inge
gaan zal worden op de bezuiningen 
en op de samenleving in het jaar 
2000. 
Als voorbereiding op deze forums 
hebben we een aantal (mid)dagen 
georganiseerd. 
Waar en wanneer? 
Utrecht 
dinsdagmiddag 20 januari: 
culturele minderheden 
dinsdagmiddag 27 januari: 
jeugd 
dinsdagmiddag 3 februari: 
bezuinigingen 
dinsdagmiddag 10 februari: 
samenleving in 2000 
voor diegenen die niet op dinsdag
middag kunnen zaterdag 24 januari: 
culturele minderheden jeugd 
zaterdag 7 februari: 
bezuinigingen samenleving in 2000 
NB. Het PSVI heeft een informatie 
pakket over deze onderwerpen ge
maakt (kosten infopakket f 5,-). 

Afdelingsbestuurderscursus 
Noord-Brabant 
Uden, 7 en 13/14 februari. 

Publicaties: 
- Geschiedenis van 0'66, f 15,
(inklusief verzendkosten) 
- Wenken en tips voor het opzetten 
van verkiezingscampagnes, f 5,
(inklusief verzendkosten) 
- Informatiepakket voor de politie
ke scholingscursus van de 9 samen
werkende vrouwenverenigingen, 
f 5,- (inklusief verzendkosten). 
Informatie, aanmeldingen en bestel
lingen: PSVI D'66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
070-858303 (Arthie Schimmel, An
nemarie Hogeweg). • 

(de cursief gedrukte opmerkingen en 
commentaren in deze rubriek zijn van 
Piet van Baarse!.) 

Op het "Opinie"-artikel in de De
mocraat van november: gezond
heidszorg als keuze van Fred Bol zijn 
vier kritische reacties binnengeko
men. Naar aanleiding daarvan moet 
ik een paar aanbevelingen aan brief
schrijvers kwijt: 
I. Geef het verhaal een titel 
2. Formuleer zo bondig mogelijk 
3. Probeer het artikel te vatten in 
maximaal 300 woorden; dat is ge
drukt drie-kwart kolom. 
4. Tussenkopjes zijn niet verboden, 
integendeel! 
Hier volgen de vier reacties. Ik heb 
ze moeten inkorten. 

GENEESMIDDELENVOORZIE
NING 
doorRené Langenhorruit Dordrecht. 

René vindt het onjuist dat de huisarts 
als geneesmiddelenverstrekker op
treedt. 

Hoe de patiënt in dit alles nu beter 
kan meepraten en meebeslissen is 
mij een raadsel. De belangen van de 
patiënt/konsument kunnen beter tot 
hun recht komen door gebruik te 
maken van een aantal funkties van 
op dit terrein deskundige apothe
kers, waaraan helaas wordt voorbij
gegaan: 
I. de konsultatieve taak ten op
zichte van de patiënt 
- op het gebied van mogelijke bij
werkingen, 
- voor gebruiksaanwijzingen speci
fiek voor dat medikament, evt. in 
samenhang met andere gelijktijdig 
gebruikte geneesmiddelen, 
- als gesprekspartner voor de pa
tiënt bij onduidelijkheid of ontevre
denheid over de keuze c.q. voort
zetting van een medikamenteuze 
therapie door de arts, als de hulp
verlener er niet in slaagt de afstand 
tot die hulpvrager voldoende te ver
kleinen. Een vaardigheid die niet op
gesloten ligt in het diploma. Bij 
konflikten dient de apotheker zich 
onafhankelijk op te stellen en indien 
nodig als konsulent de zijde van de 
hulpvrager te kiezen. 
- bij keuze van een andere toedie
ningsvorm, meer geschikt voor deze 
bepaalde patiënt. 
2. voorlichtende taak bij zelfmedi
katie. Een taak bij uitstek bij bevor
dering van een verantwoorde zelf
zorg c.q. mantelzorg. 
3. algemene voorlichting aan de pa
tiënt over gebruik, toepassing, wer
king, bewaring en evt. hergebruik 
van medikamenten. 
4. begeleiding van de farmakothera
pie van de patiënt door het opzetten, 
bijhouden en effektueren van een 
medikatiebewakingssysteem in sa
menwerking met zowel huisartsen 
als specialisten. Zo worden o.a. evt. 

trage kontakten specialist huis
arts tenminste op medikatiegebied 
kortgesloten. 
5. schifting van vergissingen in 
voorschrijven en het in overleg met 
de arts bijsturen van een minder ge
lukkige geneesmiddelenkeuze. 

EEN ONWEZENLIJK ALTERNA
TIEF 
door J, J. M. van Hagen uit Haaks
bergen 
Het valt te betreuren dat een lid van 
de werkgroep volksgezondheid on
der de titel "Gezondheidszorg als 
keuze"(???) een nogal onzorgvuldig 
geformuleerd opiniestukje schrijft 
over de gezondheidszorg. 
In het artikel wordt gesuggereerd dat 
de inhoud van het stuk enige over
eenkomst vertoont met de structuur
schets en het beleidsprogramma 
volksgezondheid zoals dat is opge
steld door de werkgroep. Dit is niet 
het geval; soms worden begrippen en 
formuleringen overgenomen en de in 
de gezondheidshulpverlening be
staande laakbare structuren aange
duid. 
De structuurschets en het beleids
programma gaan echter uit van het 
basismotief: Gezondheid als keuze. 
Fred Bol besteedt slechts enkele 
terloopse regels aan de uit dit cen
trale thema voortvloeiende nadruk 
op de zelfzorg en de mantelzorg. De 
inhoud van dit centrale motief blijft 
dan ook geheel in de lucht hangen als 
niet vermeld wordt door wie, waar 
en onder welke omstandigheden een 
keuze gemaakt moet en kan worden. 
Het belang van de GVO, het stimule
ren van de zelfzorg (gesuggereerd 
wordt of dit een vorm van hulpverle
ning is!) en het bevorderen van de 
mantelzorg krijgt nauwelijks enige 
aandacht. De professionele hulp
verlening (de ziektezorg) krijgt een 
overmatige aandacht; een aandacht 
bovendien die niet gericht is op een 
belangrijk doel namelijk hoe de pro
fessionele hulpverlening zo te orga
niseren en te structureren (tarieven) 
dat de zelfzorg gestimuleerd wordt. 
Van Hagen detailleert de kritiek, on
der andere: 
De oplossing voor dit probleem die 
Fred Bol vervolgens aandraagt is het 
geneesmiddel te laten verstrekken 
door de huisartsen, zijnde het laagste 
kennis- en zorgniveau op dit gebied. 
Een onlogischer oplossing voor het 
geschetste probleem is echter nau
welijks te bedenken, want de eerder 
gesuggereerde verslaving en het 
overmatig gebruik wordt niet door 
het systeem van de geneesmiddel
distributie veroorzaakt maar door de 
belangen die voorschrijvende artsen 
bij geneesmiddelen hebben. De enige 
logische conclusie zou dan ook 
moeten zijn dat het voorschrijven en 
de keuze van geneesmiddelen niet 
meer door artsen dient te geschie
den. 



In het vervolg komt Van Hagen in 
het spoor van René Langenhojf'. 

OPTIMALE GEZONDHEIDSZORG 
door H. Harmsen uit Utrecht 
D'66 staat alom bekend als het "Re
delijk Alternatief'. Fred Bol po
neerde echter in de Democraat no. 
9-nov. '80 een alternatief voor het 
functioneren van de gezondheids
zorg dat m.i. niet redelijk is. 
Zijn artikel baseerde hij op de vol
gende stelling: "De hulpverlening in 
de gezondheidszorg dient te worden 
gegeven op het laagste kennis- en 
zorgniveau, waardit verantwoord en 
mogelijk is". Niet alleen met de in
houd van de stelling, maar ook met 
de practische uitvoering ervan kan ik 
het niet eens zijn. Fred Bol beoogt 
met zijn stelling de mondigheid van 
de patiënt te vergroten; een doelstel
ling, die op zich zeer goed is, maar hij 
gaat volledig voorbij aan het primaire 
recht van de patiënt n.l. een optimale 
zorg. Voor een optimale zorg is juist 
een zo hoog mogelijk kennisniveau 
noodzakelijk. Een op een zo laag 
mogelijk kennisniveau berustende 
gezondheidszorg is niet verant
woord. Ik zal dit staven met een 
voorbeeld. In de gezondheidszorg 
wordt een multi-causale diagnose 
steeds veelvuldiger toegepast. De 
huisarts, waarmee de patiënt als eer
ste in aanraking komt, dient tegen
woordig niet alleen over medisch
biologische, maar ook over psycho
sociale kennis te beschikken om op 
een verantwoorde wijze een diagno
se te kunnen stellen. Het gebied 
waarover hij kennis moet bezitten 
wordt groter en moet ook groter 
worden om een optimale zorg te rea
liseren. 

GEZONDHEIDSZORG 
door Foppe van Mil 
en Frank Yenerna uit Roden/Peize 
Na een inleiding met algemene kri
tiek vervolgen de schrijvers: 
Bol komt met een stokoud plan van 
de Landelijke Huisartsen Vereniging 
naar binnen, volgens hetwelk iedere 
huisarts eigenlijk maar apotheek
houdend zou moeten wezen. Geef 
zo'n man 60 soorten tabletjes in zijn 
keukenkastje, laat de coQ.sument ge
lijk een mus uit zijn voorraad pikken, 
en je spaart miljoenen uit op die bela
chelijke apothekers met hun luxe 
paleizen! 80% (zo'n magisch per
centage doet het altijd prima) van de 
geneesmiddelen zou volgens de 
(kristallen) Bol op deze manier zo 
maar gratis-voor-niks even via 
"dokter" lopen. Zo gemakkelijk 
voor de consument! 
Hoe kàn Bol denken dat een huis
arts, toch al over-belast, óók nog de 
verantwoordelijkheid en het dage
lijks werk van een apotheker mèt en
kele assistenten kan overnemen? 
Wat moet er dán terecht komen van 
de voorlichtng aan de patiënt? De 
patiënt wordt nog meer overgeleverd 
aan één figuur: de huisarts. Hij kan 
zich in de apotheek niet meer oriën
teren op mogelijk andere gezichts
punten. Weer minder keus! Conclu
sie: onbestaanbaar, zèlfs in Bols ei
gen kronkels, omdat geneesmidde
lendistributie door een huisarts ver
richt immers ook onder mantelzorg 
valt (in Bols eigen omschrijving 
"hulp, gegeven door niet-beroeps
krachten als burean, familie en ande
re "vrijwilligers"). Weliswaar is er 

niets tegen mantelzorg, maar het lijkt 
ons (zacht gezegd) onjuist om de ge
neesmiddelendistributie in handen 
van niet-deskundigen te geven. Zelf 
belooft Bol in zijn stukje de mantel
zorg verder onbesproken te laten, 
daarmee kennelijk aangevend dat 
deze buiten het kader van de profes
sionele hulpverlening in de gezond
heidszorg valt. Door zelfoverschat
ting heeft hij echter niet in de gaten 
dat hij als arts ondeskundig is op het 
gebied van de artsenijbereidkunde, 
waardoor hij en zijn collega's zich, al 
mantelzorgend, op gevaarlijk terrein 
dreigen te begeven. Het is trouwens 
een stokpaard van Bol, door hem 
telkens weer met weinig succes in 
zijn eigen orgaan "Medisch Con
tact" bereden. Ook hier zien we dit 
paard dus weer vrij onverhoeds bin
nenkreupelen. 

En e\'en verder: 
Van arts en apotheker mag worden 
verwacht dat zij zich niet op elkaars 
terrein begeven. Wat is er voor een 
apotheker makkelijker dan, na een 
vluchtige blik op de patiënt, deze één 
van Bols 60 beroemde geneesmid
delen, zonder tussenkomst van de 
arts, aan te reiken? Oók gemakkelijk 
voor de consument! Maar badine
rende stukjes in deze zin worden 
door Bol geweigerd voor plaatsing in 
Medisch Contact! 
Tenslotte moet ons van het hart dat 
wij van een figuur als Bol een helder
der betoog hadden verwacht met 
betrekking tot een nieuwe structuur 
van de gezondheidszorg. Zo mag pas 
van een keuzemogelijkheid worden 
gesproken als de consument in de 
eerste lijn terecht kan bij meerdere 
vertrouwensfiguren die ieder vanuit 
hun specifieke invalshoek de cliënt 
kunnen informeren. Een maat
schappelijk werker, huisarts, een 
apotheker, maar ook een fysiothera
peut of "alternatieve" genezer die
nen in een dergelijk systeem te blij
ven bestaan. Bol komt jammer ge
noeg niet los van het bestaande 
"medische" model en beveelt één 
autonome hulpverlener aan. Hij 
biedt géén keus. 

In een volgende Democraat zalFred 
Bol reageren op de hriefsc/zr(j\·ers. 

D'66-CDA 
C. M. Degenaar uit Viestraten vindt 
het onjuist dat in de Hoofdbestuurs
resolutie niet als mogelijkheid is ge
noemd een coalitie D"66-CDA. Hii 
vreest dat de kiezer denkt dat "D'66 
zich weer met huid en haar verkocht 
heeft aan de PvdA en mijns inziens 
niet geheel ten onrechte. ( ... ) . Dat 
dit geen eerste keus zal zijn is duide
lijk, maar een utopie is het ook niet, 
gezien de huidige Wdnkele 
CDA-VVD coalitie, die ook maar 
over een kleine meerderheid be
schikt, maar toch de rit gaat uitzit
ten." 

OPROEP D'66-HOMOGROEP 
door Bert Boelaars uit Utrecht. 
Zijn er in D'66leden die voelen voor 
een landelijke homogroep 'I Doel: 
zorgen dat ook D'66 zich in de poli
tiek laat horen waar het de emanci
patie van homoseksuele vrouwen en 
mannen betreft. 
Korte toelichting: Ik heb mij erover 
verwonderd dat D'66 nog niet een 
homogroep kent. PvdA, VVD, PSP, 

PPR, CPN en zelfs het CDA zijn ons 
wat dit betreft voorgegaan. Op ho
momanifestaties e.d. mis ik de stem 
van 0'66. Dat een 0"66-homogroep 
nodig is, is mij ook gebleken uit het 
konsept verkiezingsprogramma: het 
hoofdstuk emancipatie is eigenlijk 
alleen gewijd aan (de overigens ook 
broodnodige) vrouwenemancipatie. 
Wie mee wil denken en doen aan een 
homogroep binnen D'66 - ik denk 
daarbij nadrukkelijk aan zowel 
vrouwen als mannen - verzoek ik 
kontakt met mij op te nemen: Bert 
Boelaars, Van Speijkstraat 12, 3572 
XD UTRECHT. 

KERNWAPENS? 
door Netty Boers uit Riethoven 
0 God vergeef me, 
dat ik altijd weer blijf dichten 
van bloemen, vogels 
en de ochtend- of de avondzon. 
Terwijl ik op moest staan 
om het uit te schrééuwen, 
de longen uit m'n lijf 
en harder 
als dat kon, 
wanneer ik denk aan de gezichten, 
bij wezenlijke keuze in dit land, 
van allen, 
die voor waanzin willen zwichten, 
óók wij, 
ook IK verdomme!. 
en zich beroepen op Gezond Ver
stand. 

MILIEU EN HET DIER 
door I.M. de Klerk uit Voorburg 
Het milieu wordt in bijna elk partij
programma genoemd. Wat echter 
onder milieu wordt verstaan is ken
nelijk per politieke partij verschil
lend, althans gezien de wijze waarop 
politici bepaalde milieuproblemen 
behandelen. 
Hoe dan ook, het is "in" om over 
milieu te spreken. 
Het is niet teveel gevraagd om onder 
milieu te verstaan alles wat ons om
ringt: de bodem, de planten, de 
lucht, de dieren en zelfs het 
woonklimaat. Helaas worden de die
ren in dit rijtje nogal eens vergeten. 
Men juicht als er weer eéns een vlin
der wordt gesignaleerd en er zijn ook 
al weer een paar kikkers in Esse
steyn. Dit overigens tot grote tevre
denheid van de aanwezige reigers. 
Merkwaardig is wel, dat we allemaal 
een beetje hypocriet zijn. De meest 
fanatieke milieubeschermer pakt wel 
eens een spuitbus als hij z.g. schade
lijke diertjes op zijn gekoesterde 
planten ziet. En over het uitroeien 
van ratten b.v. praten we maar liever 
helemaal niet. Ook niet als we wéten 
hoe onmenselijk dat gebeurt. 
Nee, we zetten handtekeningen te
gen het afslachten van jonge zee
hondjes, omdat zeehondjes zulke 
lieve, ronde (en aaibare) kopjes heb
ben. En we juichen over de dieren, 
die we in het natuurreservaat de Ve
luwe zien, want dat hebben wc toch 
maar mooi voor elkaar gebracht. Het 
is jammer, dat het grootste deel van 
zo'n natuurreservaat is aangelegd als 
een park en dat sommige dieren zijn 
geïmporteerd: m.a.w. daar eigenlijk 
niet thuis horen. 
Maar goed, een kniesoor, die daar
over klaagt. 
Toch is het zaak eens aan de dieren in 
het algemeen te denken. Aan dieren 
in onze eigen omgeving bijvoorbeeld 

en in ons eigen milieu. 
Een dier is in ons rechtsbestel een 
voorwerp, dat maar weinig be
scherming geniet. Er mag mee ge
sjoemeld worden in de intensieve 
veehouderij, als proefdieren het mag 
doodgeknuffeld worden als troetel
dier. 
Afgezien van de ethische vraag of wij 
mensen daartoe het recht hebben is 
tegenwoordig dankzij de ethologie 
de vraag ook gewettigd of dieren 
kunnen lijden of pijn kunnen hebben. 
Een rare vraag zult u zeggen? Ja, 
inderdaad, want het is op dit moment 
nog niet mogelijk een begrip als 
.,pijn" te omschrijven. Wat de een 
als ernstig lijden voelt wordt door de 
ander met een schouderophalen af
gedaan. Welzijn en pijn zijn dan ook 
zeer individuele begrippen, denk 
maar eens aan de tandarts. 
Nog moeilijker wordt het natuurlijk 
om welzijn te definiëren bij dieren. 
Er zijn echter grenzen. Ieder redelijk 
mens is ervan overtuigd, dat we bij 
de bio-industrie wel wat te ver zijn 
gegaan. Immers een zeug, die uit
sluitend mag liggen in een steriel 
hokje om biggetjes te produceren en 
verder. geen enkele mogelijkheid 
heeft om een min of meer natuurliik 
leven te leiden, gaat bijna iedereert 
ver. 
Het wordt tijd, dat we ons bezinnen 
waar de grenzen liggen. 
Mogen we maar alles met dieren 
doen? 
De wetgeving is hierbij ver ten achter 
gebleven. Toch was er al in 1937 ie
mand die de "Rechten van het Dier" 
proclameerde, wat in 1978 nog eens 
in een gemoderniseerde versie door 
prof. G. Heuse in de Unesco werd 
herhaald. 
Want een dier heeft recht om te leven 
in een passende omgeving. Het heeft 
recht op ligging, verse lucht, 
daglicht, passende voeding en nog 
een aantal zaken. 
In de politiek is dit een heet hang
ijzer. Ieder draait om de hete brij 
heen. 
Misschien zou een pragmatische 
ideële partij als D'66 "het dier" in 
zijn programma moeten opnemen. 
Op dezelfde manier als humane 
schepselen, die niet voor hun rech
ten kunnen opkomen, in een pr 
gramma passen. l' 
We denken hierbij aan demente be
jaarden, imbecielen enz. Want ook 
die kunnen niet voor hun rechten op
komen. 
Een gedachte voor het partijpro
gramma? 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

DE VERKIEZINGSSTRIJD 
HOORT TE GAAN OVER 
BELEID! 
0'66 is gereed voor de verkiezingen. 
We hebben een verkiezingsprogram
ma dat de vergelijking met die van 
andere partijen met glans kan door
staan, een programma dat tot stand 
is gekomen dankzij de werk- en 
denkkracht van velen in de werk
groepen en de programmacommissie. 

de fraktievoorzitter 

JAN 
TERLOUW 
We hebben een strategie voor de kabi
netsformatie die rust op brede steun in de 
partij. Immers, nadat alle wijzigingsvoor
stellen op het congres van 21 februari wa
ren verworpen, is de strategieresolutie met 
overgrote meerderheid van stemmen aan
genomen. Het is een strategie die beoogt 
de kiezer echt de keus te geven tussen het 
beleid zoals het nu wordt gevoerd of een 
ander beleid, die aankoerst op een kabinet 
met brede steun in het parlement. die zich 
richt tegen polarisatie van standpunten en 
uitgaat van de noodzaak van een vernieu
wingsgezind, verstandig en democratisch 
geleid Nederland. 
We hebben een kandidatenlijst die er ver
trouwenwekkend uitziet. Ik ben er natuur
lijk trots op dat alle verkiesbare zittende 
Kamerleden boven aan de lijst zijn geko
men, en dat zonder enige aanbeveling van 
wie dan ook. Ik vat dat op als een motie van 
vertrouwen voor het werk dat de fractie in 
de nu naar zijn eind lopende periode heeft 
gedaan en ik dank daar de leden hartelijk 
voor. Maar ook de rest van de lijst ziet er 
kwalitatief goed uit, al had ik bepaalde 
mensen graag wat hoger gezien. Maar dat 
hou je natuurlijk altijd . 

U hebt ook een lijsttrekker, iemand die 
dankbaar is voor het vertrouwen en de 
steun die hij nu al zoveel jaren in de partij 
ondervindt en die van plan is met enthou
siasme en aanzienlijke inzet de wenkende 
winst te gaan verzilveren. 
Van mijn toespraak op het congres stond 
weinig op papier, omdat immers de nog te 
kiezen lijsttrekker en niet de fraktievoor
zitter was geagendeerd. Daarom wil ik hier 
nog een enkel punt te berde brengen. 
De politiek staat niet bepaald in hoog aan
zien. Uit straatinterviews e.d. is te horen 
hoe weinig vertrouwen de mensen in poli
tiek en politici hebben. Naar mijn indruk 
wordt dat er de laatste tijd niet beter op. 
Nu is de lijsttrekker van de VVD de cam
pagne begonnen met een reeks verdacht
makingen. Niet het politiek handelen 
wordt gehekeld , maar de motieFen voor 
dat handelen. 
0'66 bijvoorbeeld wijst de levering van 
onderzeeboten aan Taiwan niet om poli
tieke, maar om electorale redenen af. zegt 
Wiegel. Natuurlijk is dat onzin, want zo 
populair is ons standpunt niet, maar daar 
gaat het me nu even niet om. Als politici 
elkaars motieven verdachtmaken , is het 
dan een wonder dat de bevolking het ver
trouwen in alle politici, en dus in de hele 
politiek, verliest? 
Ik vind dat de verkiezingsstrijd moet gaan 
over programma's, stemgedrag, politieke 
standpunten. Dat is het niveau waarop ge
discussieerd moet worden en ik laat daar
om het merendeel van de recente verwijten 
van VVD-zijde onbesproken. 
Ofschoon de campagne pas op 25 april offi
cieel van start gaat, is in feite de verkie
zingsstrijd natuurlijk ingezet. 
Niet alleen de beide Kamerfracties, 
Hoofdbestuur en de eerste vee11ig Tweede 
Kamerkandidaten zullen zich volledig in
zetten, een maximaal resultaat is pas te 
bereiken door de inzet van de hele partij. 
We hopen dat u er allemaal aan meedoet, 
zodat 26 mei voor D'66 een absoluut 
hoogtepunt wordt. • 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR 3 - MAART IYXI 

verschijnt IO x per jaar 

IN DIT 
NUMMER 
Opinie: 
Frans Rogier over democrati
sche besluitvorming binnen 
de partij 3 

Te gast: 
Mr. C. H. Goedkoop, 
burgemeester van Leiden 6 
Congresverslag Dor-
drecht 12 
Congresimpressies 
Amersfoort 17 
Congresverslag Amers-
foort 20 

Tweede Kamerverkie
zingen 28 

Ir!) 



Radio: 
D'66 is eens in de veertien 
dagen - op de hieronder 
vermelde dagen - op Hilver
sum 2 te beluisteren tussen 
18.50 - 19.00 uur: 
dinsdag 10 maart, 
dinsdag 24 maart, 
dinsdag 7 april, 
dinsdag 21 april en 
dinsdag 5 mei. 

TV: 
D'66 is weer op de TV te 
zien via Nederland I op: 
woensdag 1 1 maart en 
woensdag 20 mei. 

d!l~~ A l<fiVITEITEN 

Zaterdag 21 maart 1981 
Adviesraad, Trianon, 
Utrecht. 
Zaterdag 21 maart 1981 
te Amersfoort, 10.30 uur 
Emancipatiedag. Plaats: 
Kobus aan de Poort. 

Een nieuwe 
editie van 
het Beleids 
program 
Voor een bedrag van f 4,- kunt u in 
het bezit komen van een nieuwe edi
tie van het Beleidsprogram. waarin 
zijn opgenomen de herziene teksten 
van de hoofdstukken Media, Ener
gie, Volksgezondheid en Emancipa
tie. 
In de eerstvolgende druk, welke wij 
medio 1981 gereed hopen te hebben. 
zal de gewijzigde tekst van de hoofd
stukken Onderwijs. Vrede/Veilig
heid en het Sociaal-Economisch 
Beleid worden opgenomen. 
Het Beleidsprogram is te bestellen 
bij het landelijk secretariaat. 

Eerste kamer kandidaten 
Na het ter perse gaan van de Demo
craat 2/81 waarin de gegevens van de 
Eerste Kamerkandidaten zijn opge
nomen , ontvingen wij van twee kan
didaten alsnog de foto. Hierbij wor
den afgedrukt de foto's van Pieters, 
Phillip Christiaan. te Dordrecht en 
van Dedem-van der Does, Martina 
Aletta te Drimmelen. 

Rektifikatie 

Onder de opgave van kandidaten 
voor de Eerste Kamerverkiezingen 
in de Democraat 2 kan de plaatsing 
van de kandidatuur van Martien van 
Dedem-van der Does tot misver
standen leiden. 
Haar aanmeldingsformulier was 
voor sluitingsdatum bij de landelijke 
verkiezingscommissie. Doordat er in 
de behandeling van haar aanmelding 
een vertraging optrad. is haar kandi
daatstelling afzonderlijk in de De
mocraat verschenen. 

Wij plaatsen nogmaal de persoonlij
ke gegevens: 

22 

I. van Dedem-van der Does, Marti-
na Arletta 

2. Arnhem, 10-6-1938 
3. 4924 BG Drimmelen 
4. Herengracht 13 
5. 01626-2720 
6. Gymnasium A. candidaatsexa

men geschiedenis aan de RU te 
Leiden 

7. radiojournaliste 
8. Voorzitter PolitiekScholings-en 

Vormingsinstituut (PSVI) , lid 
van de adviescommissie in 
emancipatie zaken van D'66, het 
PEAC. 

9. 
10. 
11 . Brabant, Zeeland 
12. Onderwijs, werkgelegenheid, 

ontwikkelings amenwerking. 

Het Dagelijks Bestuur 
Tijdens de AL V van 20-21 februari 
1981 is er voorzien in een aantal va
catures welke in het Dagelijks Be
stuur waren ontstaan. 
Hein van 001·schot, vice-voorzitter 
politiek, was reglementair niet her
kiesbaar. Pim Piètersz 2e penning
meester. stelde zich niet voor een 
tweede termijn herkiesbaar. Door 
een reeds aangenomen wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement kon 
ook een 2e publiciteits-coördinator 
worden benoemd. 
Het Dagelijks BeslUur ziet er nu als 
volgt uit: 

Henk Zeevalking: voorzitter 
Cees Spigt: vice-voorzifler politiek 
Johan Hollemans: ''ice-voorzifler or
ganisatie 
Jan van den Hazel: secretaris politiek 
Mieke van Wagenberg·: secretaris or
ganisatie 
Pauline van Tets: secretaris buiten
land 
Jan Prevoo: Ie penningmeester 
Karel Klaver: 2e penningmeester 

Ad van Tiel: Ie publiciteitscoördi
nator 
Hugo Versloot: 2e publiciteitscoör
dinator 
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De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarsel. Mieke van Wa
genberg, Marie-Louise Tiesinga, 
Ad van Tiel, Stijn Verbeeck, Jan 
Goeijenbier. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Kitty Warburg 
(wnd.). 
Correspondentie. copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het mod duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe-
tuur, fracties in vertegenwoordigen

de lichamen. het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur. de Adviesraad en an
dere oflïciële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden. valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen. worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 25,- per jàar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 3,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 10 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 4 verschijnt 
9-4-1981 
Sluitingsdatum copy: 16-3-1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/ I pagina: f 850,-
1/2 pagina: f 500,-
1/3 pagina : f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina : f 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 17.000 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset DY/Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



Frans Rogier ( 43) maakte vanaf 
1976 tot november 1980 deel uit 
van het Hoofdhestuur en was als 
vice-voorzitter organisatie o.a. 
belast met interne verkiezingen. 
Voordien penningmeester van 
het SWB-bestuur en vervulde 
meerdere bestuursfuncties in 
D'66-afdelingen. 
Sinds 1978 D'66-gemeenteraads
lid in Reeuwijk en momenteellid 
van de Rapportagecommissie. 
Werkzaam als beleidsadviseur 
informatica bij het Ministerie 
van Defensie, lid van de Kiesraad 
en voorzitter van het centraal 
stembureau van de T.H. Delft. 

DEMOKRATISCHE KEUZE 
OF TOMBOLA? 
door Frans Rogier 

D'66 streeft volgens de statuten naar 
radicale democratisering van de sa
menleving en dus ook naar een radicale 
demokratisering binnen de eigen partij. 
Dat zou m.i. moeten inhouden, dat ie
der lid van de partij een even grote bij
drage in de besluitvorming heeft of al
thans kan hebben. De partij dient 
hiertoe ieder lid in staat te stellen aan de 
besluitvorming deel te nemen en zoveel 
mogelijk informatie te verstrekken om 
een verantwoorde keuze te doen. 
Dit geldt niet alleen bij beslissingen op 
AL V's over strategie, programma's, 
reglementen, organisatorische en fi
nanciële zaken, maar ook bij de verkie
zing van besturen en kandidaten voor 
vertegenwoordigende lichamen. 

Op het voorjaarscongres zijn de uitgangs
punten voor de besluitvorming aan de orde 
en op de afgelopen congressen is vele ma
len de procedure voor kandidaatstelling 
voor vertegenwoordigende lichamen be
handeld. Daarbij is herhaaldelijk de vraag 
aan de orde geweest, hoe democratisch 
onze procedures zijn. Er is getwist over 
mondelinge en schriftelijke stemadviezen, 
over aanbevelingen van al dan niet in
vloedrijke leden. over het nut van presen
tatie-vergaderingen, over telstelsels, over 
geldigheid enz. 
Na de uitslag van de voorronden voor de 
Tweede-Kamer-kandidaatstelling werd er 
weer druk gepraat over het slechte of goe
de systeem en vele leden - en vooral kan
didaten - hebben hun oordeel uitgespro
ken. Vaak wordt er getwijfeld of het sys
teem juist en democratisch is. De meeste 
opponenten blijken echter het D'66-sys
teem nauwelijks te kennen en zeker de 
systemen van andere partijen niet te ken
nen. Zelden hoor je bruikbare suggesties 

voor verbetering van het systeem. 
Ook buiten de partij wordt ons systeem 
becritiseerd en zelfs belachelijk gemaakt 
op een manier, die om een reactie vraagt. 
Vooral het suggestieve artikel van Leon de 
Wolffin de Haagse Post van 13 december 
1980 heeft er weinig goede woorden voor 
over. Onder de pakkende titel "De tom
bola der kandidaten'' schampert de toch 
vrij goed geïnformeerde schrijver over dit 
systeem, want hij heeft onderzocht "hoe 
dat in een volkomen democratie uit
werkt." Hoe hij deze uitwerking heeft 
kunnen vaststellen, blijft een raadsel, om
dat de uitslag van de voorronden eerst be
gin januari bekend is geworden. Aan de 
hand van deze uitslag wil ik mijn mening 
over het systeem geven en proberen een 
aantal fabels de wereld uit te helpen. 
Alvorens op de resultaten in te gaan, lijkt 
het mij goed de geldende procedure nog 
even kort te memoreren. 

Procedure 
Nadat de kandidaatstelling is gesloten, 
ontvangen de leden een overzicht van de 
kandidaten in de eigen kieskringgroep, 
waarbij de door hen verstrekte gegevens, 
de eventueel geschreven persoonlijke toe
lichting en een foto zijn afgedrukt. Ook 
worden een profielschets van een kamer
lid, opgesteld door fractievoorzitter en 
partijvoorzitter, een opgave van de pre
sentatievergaderingen en een stembiljet 
toegezonden. In de daarop volgende we
ken worden in iedere kieskringgroep een 
of meer presentatie vergaderingen ge
houden. Op deze vergaderingen kan ieder
een kennis maken met de kandidaten, 
groep een of meer presentatievergaderin
gen gehouden. Op deze vergaderingen kan 
iedereen kennis maken met de kandidaten, 
stemadviezen geven en vragen stellen en 
zich een oordeel vormen. Ongeveer een 
week later worden de ingezonden stem-
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biljetten geteld en wordt volgens een be
paald telsysteem de uitslag vastgesteld. 
Het zou mij in dit kader te ver voeren om 
uitgebreid in te gaan op het in het Huishou
delijk Reglement voorgeschreven telsys
teem, zodat ik volsta met de opmerking, 
dat wij naar mijn mening na jaren zoeken 
en experimenteren een redelijk bruikbaar, 
niet te ingewikkeld en vrij rechtvaardig 
systeem hebben gevonden. 

Beoordeling 
Op het moment dat ik deze woorden 
schrijf, wordt de uitslag van de tweede 
ronde voor de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer nog berekend, zodat ik mij 
in dit artikel grotendeels moet beperken tot 
de regionale voorronden. Het verloop 
hiervan is m.i. representatief en ook inte
ressant genoeg om ons systeem te beoor
delen. 
Bij de beoordeling van een dergelijke kan
didaatsverkiezing moet men m.i. de vol
gende vragen stellen: 
a. Hebben alle stemgerechtigden de kans 
gehad hun stem uit te brengen? 
b. Beschikten de leden over voldoende 
informatie om hun oordeel op te baseren? 
c. Hoeveel stemgerechtigde leden hebben 
aan de stemming deelgenomen? 
d. Is er sprake geweest van onaanvaard
bare positieve of negatieve kiezersbeïn
vloeding'? 
e. Hoeveel leden hebben de presentatie
vergaderingen bezocht en hoe zijn deze 
verlopen? 
f. Is de uitslag min of meer in overeen
stemming met het profiel of zijn er positie
ve of negatieve uitschieters te constate
ren? 
g. Heeft het zin om de kandidaatstelling in 
twee stemronden te laten plaatsvinden? 
Tenslotte zou eigenlijk de vraag moeten 
worden gesteld of ons kiessysteem beter o( 
slechter is dan de systemen, die bij andere 
partijen worden gebruikt. 
De beantwoording van deze vraag vergt 
echter een grondige studie en analyse van 
die andere systemen, waarvoor mij tot op 
heden de tijd heeft ontbroken. Toen ik mij 
enkele jaren geleden bij het opstellen van 
wijzigingsvoorstellen voor ons systeem 
hierop oriënteerde, kwam ik zeker niet on
der de indruk van het democratisch gehalte 
van die systemen, vooral ook omdat er in 
enkele gevallen sprake was van getrapte 
systemen, waarin "machtsconcentraties" 
correctierechten uit (kunnen) oefenen. 

De beantwoording van sommige bovenge
noemde vragen is vrij eenvoudig, maar an
dere vergen meer woorden. Helaas kan ik 
in dit korte artikel niet al mijn uitspraken 
met bewijzen onderbouwen en is ook mijn 
opinie uiteraard subjectief. Ik sta echter 
voor gefundeerde kritiek open. 

Stemgerechtigden 
De eerste vraag, of alle stemgerechtigde 
leden de kans gehad hebben hun stem uit te 
brengen, durf ik met "nagenoeg wel" te 
beantwoorden. Helaas hebben onze bui
tenlandse leden, door een inmiddels her
stelde fout in het Huishoudelijk Reglement 
niet mee kunnen stemmen en bovendien 
zijn er natuurlijk, zoals bij iedere zending, 
enkele tientallen onbestelbare retourzen-
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dingen geweest, omdat niet ieder D'66-lid 
adreswijzigingen doorgeeft. Het aantal 
reacties van leden, die aanvankelijk geen 
stembiljet ontvingen, was ook zeer gering. 
Kortom schat ik, dat meer dan 99% van 
onze leden aan de stemming heeft kunnen 
deelnemen. 

Voldoende informatie 
De vraag, of de leden over voldoende in
formatie beschikten om hun oordeel hierop 
te baseren, is minder gemakkelijk te 
beantwoorden. Ik ben van mening, dat de 
kandidaten in het algemeen voldoende 
feitelijke gegevens hebben verstrekt. Wel
licht verdient het aanbeveling, wanneer zij 
een exacter inzicht verschaffen over de 
duur van hun ervaringen. Driejaar een be
stuursfunctie of een lidmaatschap van een 
vertegenwoordigend lichaam vervullen 
betekent immers meer dan een aanzienlijk 
kortere periode. 
De persoonlijke toelichtingen gaven in veel 
~gevallen een redelijk inzicht in de motiva
tie van de kandidaten. 
Helaas niet in alle gevallen, zodat de 
stemmer maar moet raden. 
Ook op ledenvergaderingen waren gelui
den te horen, dat onvoldoende informatie 
was verstrekt. Zelden werd er echter bij 
verteld welke gegevens men miste. Het af
drukken van foto's van de kandidaten 
wordt door sommige leden als een verbete
ring beschouwd. Ik denk dat dit gebaar 
eerder prettig dan nodig is. 
Ondanks deze kritiek heeft toch een vrij 
hoog percentage, t.w. 34,5% van de stem
gerechtigde leden aan de voorronden deel
genomen. Dit zou erop kunnen wijzen, dat 
deze leden meenden over voldoende in
formatie te beschikken om hun keuze te 
maken. 
Mijn indruk is, dat wij er langzamerhand 
aardig in slagen om voldoende informatie 
te verstrekken, hoewel enkele aanvullin
gen zeker niet overbodig zijn. 

Deelname 
Inmiddels heb ik ook de derde vraag over 
het "opkomstpercentage" al gedeeltelijk 
beantwoord. Zo'n percentage zegt echter 
weinig, wanneer geen vergelijking kan 
worden getrokken. Het deelnamepercen
tage verschilt bovendien per kieskring
groep. De zuidelijke kieskringgroep scoort 
het hoogst met een deelname van 39,5%, 
terwijl in Noord-Holland slechts 28,8% 
van de leden hun stembiljet inzonden. In 
tabel I zijn de deelname-gegevens weerge
geven. Deze percentages zijn m.i. niet on
gunstig te noemen in vergelijking met de 
response bij overeenkomstige schriftelijke 
enquêtes. Ook tegenover de deelname
percentages bij de schriftelijke stemmin
gen voor de Eerste Kamer in 1980, toen 
circa 18% deelnam aan de voorronden en 
nog geen 10% aan de landelijke ronde, en 
voor het Europees Parlement, waaraan 
plm. 16% van de leden meedeed. Inmid
dels is gebleken, dat aan de tweede lande
lijke ronde voor deze kandidaatstelling cir
ca 28% van de leden heeft deelgenomen. Al 
met al meen ik te mogen concluderen, dat 
de deelname aan deze stemmingen, zeker 
in de voorronden, hoog genoemd mag 
worden. Het is overigens interessant, dat 
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meer leden aan de voorronden deelnamen 
dan aan de landelijke ronde. Zou dit tot 
doel hebben om eigen regionale kandida
ten zoveel mogelijk te steunen? De vraag is 
of afhaken in de tweede ronde de kansen 
van deze kandidaten niet doet dalen of ge
looft men dan niet meer in hun kansen? 

Beïnvloeding 
De vraag of er sprake is geweest van on
aanvaardbare positieve of negatieve kie
zersbeïnvloeding is weer aanzienlijk moei
lijker te beantwoorden, omdat ik slechts op 
de hoogte ben van situaties, die ik zelf heb 
waargenomen of mij toevallig verteld zijn. 
Helaas moet ik vaststellen, dat er enkele 
pogingen tot beïnvloeding zijn gedaan, die 
althans mijn toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan. In een geval heeft het hoofdbe
stuur nog tijdig kunnen ingrijpen, zodat te 
sterke beïnvloeding werd voorkomen. In 
een bepaalde subregio was een ledenver
gadering gepland, waarop de aanwezige 
leden een gezamenlijk stemadvies zouden 
opstellen, dat aan de overige leden zou 
worden toegezonden. In enkele regio's zijn 
schriftelijke stemact viezen voor een of 
twee regionale kandidaten verspreid. 
Vooral de wijze waarop deze adviezen tot 
stand kwamen lijkt nogal twijfelachtig. 
Hierbij is m.i. geen sprake geweest v~in een 
weloverwogen procedure. In enkele afde
lingen werden informele presentatieverga
deringen gehouden, waarvoor niet alle 
kandidaten uit de eigen kieskringgroep 
werden uitgenodigd. Een dergelijk selec
tief uitnodigingsbeleid wekt m.i. altijd de 
schijn van partijdigheid. Ook hebben een 
aantal kandidaten een persoonlijke recla
me-campagne gevoerd, die bij sommige le
den weerstand heeft opgeroepen. Het is 
echter niet of nauwelijks aan te tonen of 
hierbij gebruik is gemaakt van laakbare 
methoden. In bepaalde gevallen bestaat de 
indruk, dat gebruik is gemaakt van adres
senmateriaal, dat betrokkene uit hoofde 
van een bestuursfunktie ter beschikking 
had. In het verleden werd voor dit doel 
tegen betaling adressenmateriaal ver
strekt, maar deze mogelijkheid is door een 
van de vorige AL V's uit het Huishoudelijk 
Reglement verwijderd en inmiddels ver
vangen door de mogelijkheid tot adverte
ren in de Democraat. In hoeverre deze per
soonlijke campagnes tot een hogere score 
leiden is overigens twijfelachtig. Teveel 
reclame kan m.i. ook een tegengesteld ef
fect hebben. Deze verschijnselen hebben 
mij de indruk gegeven, dat in enkele ge
vallen sprake is geweest van kiezersbeïn
vloeding, die de grens van de aanvaard
baarheid dicht nadert of overschrijdt. 
Zover mij bekend heeft dit echter niet op 
grote schaal plaatsgevonden. Toch blijft 
dit aspect van (on)aanvaardbare beïnvloe
ding de aandacht van het hoofdbestuur 
vragen. 

Presentatievergaderingen 
Het bezoek aan presentatievergaderingen 
varieerde in de diverse kieskringgroepen 
nogal sterk. In de regio Utrecht en Gel
derland werden vijf presentatievergade
ringen gehouden, die door circa 700 leden 
werden bezocht. Deze grote belangstel
ling. circa 23% van de leden, is ongetwij
feld te danken aan de aantrekkelijke vorm, 
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waarin deze bijeenkomsten waren gego
ten. De aanwezigen werden geboeid door 
de scherpe vragen, die enkele doorgewin
terde journalisten op de kandidaten af
vuurden. Sommige kandidaten zullen zich 
ongetwijfeld deze vragen en hun antwoor
den nog lang herinneren. In de andere 
kieskringen werden de presentatieverga
deringen aanzienlijk slechter bezocht en 
bleken kennelijk niet in een duidelijke be
hoefte te voorzien. Het is duidelijk, dat de 
wijze waarop de presentatie werd georga
niseerd en aangekondigd van grote invloed 
is op het aantal bezoekers. Mijn conclusie 
is. dat in het algemeen deze bijeenkomsten 
slecht bezocht zijn en naUwelijks nut heb
ben afgeworpen. 

Profiel 
De vraag of de uitslag van de voorronden 
min of meer in overeenstemming is met het 
profiel heb ik getracht te beantwoorden 
door na te gaan of de hoogst geplaatste 
kandidaten naar mijn mening aan het pro
fiel voldoen. Daar ik het merendeel van 
deze kandidaten redelijk ken durf ik als 
mijn oordeel uit te spreken, dat de eerste 
twintig kandidaten van de voorlopige lan
delijke ranglijst redelijk tot goed aan het 
profiel beantwoorden. Enkele kandidaten 
voldoen niet aan alle punten, maar dit be
tekent m.i. niet dat de keuze van één of 
meer van deze twintig kandidaten niet in 
overeenstemming met het profiel is. Voor 
het tweede gedeelte van deze lijst geldt 
mijn conclusie helaas niet. Wanneer ik in 
het bijzonder de politieke ervaring van de
ze kandidaten afweeg tegen het profiel, 
valt het mij op, dat het een aantal van deze 
kandidaten zeker op dit punt niet aan de 
gestelde eisen voldoet. Ook op andere 
punten voldoen sommige van deze kandi
daten niet of nauwelijks aan de in het pro
fiel omschreven wensen. Mijn indruk is 
bovendien dat in de voorronden een aantal 
kandidaten de "top 40" niet hebben be
reikt, terwijl zij op grond van het profiel 
hiervoor m.i. wel in aanmerking komen. 
Mijn conclusie is dan ook, dat de stemge
rechtigde leden zich te weinig van het pro
fiel hebben aangetrokken en zich kennelijk 
meer hebben laten leiden door andere 
overwegingen. Positieve of negatieve uit
schieters hebben zich dientengevolge in
derdaad gemanifesteerd. Dit is m.i. vooral 
te wijten aan de "positieve discriminatie" 
van sommige kandidaten. Hoewel ik in be
ginsel voorstander ben van , ,positieve dis
criminatie" van vrouwelijke kandidaten, 
omdat zij ook in onze frakties en besturen 
ondervertegenwoordigd zijn, kan ik mij 
toch niet 'aan de indruk onttrekken, dat 
deze voorkeursbehandeling de kansen van 
sommige mannelijke kandidaten negatief 
beïnvloed hebben. Ik ben er mij van be
wust, dat deze constatering misschien erg 
hard is, maar de eerlijkheid gebiedt mij na 
ruim vier jaar ervaring met interne verkie
zingen deze conclusie toch maar eens te 
trekken. 

Kandidaatstelling in een of twee ronden 
Hoewel het eigen! ijk nog te vroeg is om een 
afgewogen antwoord te geven op de vraag 
of kandidaatstelling in twee ronden zin 
heeft, wil ik toch enkele woorden hieraan 
wijden. De "regionale" voorronden heb-



ben tot doel de eerste selectie van kandi
daten aan de basis van de partij te starten 
en zodoende een wezenlijke democrati
sche keuze te bevorderen. De betrokken
heid van de leden bij de voorronden wordt 
dan ook hoger geacht. Deze stelling lijkt 
inderdaad bevestigd te worden door het 
verschil in deelname-percentage tussende 
voorronden (34,5%) en de landelijke ronde 
(28%). Toch zijn er ook duidelijke aanwij
zingen, dat het nut van voorronden twijfel
achtig is. Een belangrijke aanwijzing hier
toe kan uit de vergelijking tussen de voor
lopige landelijke ranglijst en de definitieve 
lijst blijken. Helaas kan ik deze vergelij
king nog niet trekken, omdat de uitslag van 
de landelijke ronde bij heLschrijven van dit 
artikel nog niet bekend is. Deze vergelij
king kan bovendien pas verantwoord 
plaatsvinden, wanneer de voorlopige lan
delijke ranglijst naar stemwaarden is ge
rangschikt. Deze voorlopige lijst wordt 
namelijk op rangcijfer en daarbinnen op 
loting gerangschikt. Daar de stemwaarden 
bovendien afhankelijk zijn van het aantal 
uitgebrachte stemmen en van het aantal 
stemgerechtigde leden in de betreffende 
kieskringgroep, moet een correctie wor
den toegepast. Op basis hiervan kunnen 
min of meer vergelijkbare stemwaarden 
worden berekend. In tabel2 is aan de hand 
van deze berekende stemwaarden een lijst 
van de "top 20" weergegeven. Aan de le
zers, die elders in deze Democraat de uit
slag van de landelijke ronde aantreffen, laat 
ik gaarne de vergelijking tussen beide 
ranglijsten over. Mijn voorlopige indruk is, 
dat zich geen grote verschuivingen zullen 
voordoen. Als deze conclusie juist is 
moeten wij ons zeker afvragen of ook in de 
toekomst de interne verkiezingen voor de 
kandidatenlijst van de Tweede Kamer in 
twee ronden moeten plaatsvinden. Daarbij 
moet ook rekening gehouden worden met 
de tijd, die de Landelijke Verkiezings
commissie en de groepsverkiezingscom
missies aan de voorronden besteden en de 
forse kosten, die een dergelijke procedure 
tot gevolg heeft. 

Mijn opinie 
Dit artikel over democratische keuze of 
tombola moet ik besluiten met mijn opinie 
over het D'66-systeem voor kandidaat
stelling. Hoewel ik zeker nog niet tevreden 
ben over ons systeem en een aantal ernsti
ge kanttekeningen bij de werking ervan 
heb geplaatst, kom ik toch tot de conclusie, 
dat dit systeem de leden een goede gele
genheid geeft om hun democratische 
rechten uit te oefenen, hen hiertoe vol
doende informatie verstrekt en redelijke 
waarborgen tegen onaanvaardbare beïn
vloeding biedt. 
Dit neemt overigens niet weg, dat het sys
teem op enkele punten voor verbetering 
vatbaar is. Vooral de deelname aan pre
sentatiebijeenkomsten zou bevorderd 
moeten worden. Ook dit systeem bewijst 
weer, dat de democratie niet volmaakt is, 
maar in elk geval beter dan alle andere 
systemen en zeker beter dan een tombo
la. • 

Tabel 1 - Deelname schriftelijke stemming voorronden 

Kieskring Aantal Aantal Deelname Uitge- Verzonden 
verzonden terugontvangen in% brachte stembil-
stembil- stem- stemmen% jetten% 
jetten: biljetten: 

I - Noord 2790 1071 38,4 20.5 18,5 
11 -Midden 3135 1110 35,4 21.3 20.8 
IIl - Noord-Holland 3076 885 28,8 16.9 20,4 
IV - Zuid-Holland 4050 1341 33, I 25,7 26.8 
V -Zuid 2045 807 39,5 15,8 13,5 

Totaal 15096 5214 34.5 100 100 

Tabel 2 - Top 20 kandidaten na de voorronden 

Volg- Naam 
nr. 

I. E. K. Wessci-Tuinstra 
2. J. C. Terlouw 
3. J. J. Lambers-Hacquebard 
4. C. Merlens 
5. S. Dekker 
6. E. Nypels 
7. E. G. Hellebrekers-Cotterell 
8. J. Veldhuizen 
9. L. J. Brinkhorst 

10. J. Kohnstamm 
11. A. Nuis 
12. H. A. Schaper 
13. M. B. Engwirda 
14. L. S. Groenman 
15. W. A. F. Wilbers 
16. D. K. J. Tommei 
17. H. A. C. van Woerden 
18. S. H. van der Loo-de Steenwinkel 
19. E.C. Bakker 
20. G. Mik 

GEL EZ~ 

DE WETVAN DE 
STIMULERENDE 
ACHTERSTAND 
door Piet van Baarset 

Naast al het doem-denken van deze re
gering, waardoor Nederland de put in
gepraat wordt, is dit boek van Erik van 
der Hoeven een verfrissend tegenwicht. 

"Nederland heeft vrijwel geen eigen 
grondstoffen, en wordt bevolkt door veer
tien miljoen mensen die zich verdringen in 
een ecologisch kwetsbare delta. Het ligt 
aan de monding van het riool van Europa, 
heeft een bodemstructuur waarbij vaten gif 
meteen de waterwinning bedreigen, en is 
buitengewoon kwetsbaar voor een ramp 
met een supertanker ... " 
Erik toont aan dat deze kwetsbare positie 
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Gecorri- Plaats 
geerde VLR 
stemwaarde 

22218 I 
19925 5 
14207 4 
14183 2 
13228 9 
13166 8 
13127 6 
12115 11 
10988 3 
10765 17 
10464 7 
10463 15 
10426 10 
10233 13 
10164 16 
9650 14 
9183 25 
8979 19 
8402 22 
8275 18 

niet tot defaitisme behoeft te leiden, inte
gendeel, dat zij stimulerend kan werken op 
het vinden van oplossingen voor de 
problemen, en zelfs dat Nederland door 
die oplossingen te exporteren naar gebie
den waar later dezelfde moeilijkheden te 
verwachten zijn, voordeel kan behalen. 
Bekend is de , , wet van de remmende voor
sprong". Het klassieke voorbeeld hiervan 
is de openbare gasverlichting in Londen in 
de vorige eeuw. Londen investeerde als 
eerste stad hierin grote bedragen en kon 
daardoor pas veel later dan andere Euro
pese steden tot het betere elektrische licht 
besluiten. De oorspronkelijke voorsprong 
werkte remmend op het toepassen van la
ter beschikbare, betere systemen. 
Als tegenhanger van die wet formuleert 
Erik heel helder en erg goed gedocumen
teerd de "wet van de stimulerende achter
stand". Hij doet dat met veel voorbeelden 
op technologisch, maatschappelijk en eco
nomisch gebied; hij analyseert de risico's 
van grootschaligheid, de mogelijkheden 
van kleinschaligheid en innovatie; hij geeft 
duidelijk aan waar de overheid een taak 
heeft. 
Het is een stimulerend boek en ik raad het 
graag ieder ter lezing aan. 

• 

j~ 

L!.ll 



In het ontwerp-verkiezingsprogram 
van D'66 staan in de inleiding een aan
tal opmerkingen, die mij wel aanspre
ken en in het kader van dit artikel een 
goed uitgangspunt opleveren. 
Daarin wordt gesteld, dat "het beleid" 
dringend een ander fundament vraagt; 
voorts, dat de mentaliteit en de metho
diek van de menselijke maat het enige 
juiste wapen is, waarmee de ontketende 
draken van "bureaucratie en techno
cratie" getemd kunnen worden tot de 
individuele mens weer het gevoel heeft, 
er de baas over te zijn en niet het slacht
offer ervan. 

Alweer tijdenlang horen we stemmen op
gaan, om tot een reorganisatie van het bin
nenlands bestuur te komen. De laatste tijd 
dringt daarbij de roep om decentralisatie 
steeds sterker door. Inmiddels heeft de re
gering een decentralisatienota uitgebracht. 
Dat was dan ook hard nodig, omdat in de 
jaren na de tweede wereldoorlog de lokale 
autonomie op nagenoeg alle beleidsterrei
nen drastisch was uitgehold. 
Op zichzelf is dit wel te verklaren in een 
groei-maatschappij, waarbij schaalver
groting op tal van gebieden centraal stond. 
Bijvoorbeeld uitbreiding van stedelijke 
agglomeraties, het opzetten van ons so
ciale stelsel, de ruimtelijke ordening in een 
expansieve maatschappij, een snelle ont
wikkeling van de infrastructuur vragen om 
een centrale uitvoering. Op andere gebie
den kwam er een sluipende centralisatie 
door middel van koppelsubsidies en der
gelijke. Ook de toedeling van geldstrqmen 
zorgde voor een sterke centralis~tie. De 
ministeries hebben in die naoorlog$~Uaren 
een spectaculaire groei gehad .. D~arbij 
werd de Wet van Parkinson in die s.~ctor 
ijverig versterkt door de politiek; di'e al
maar meer eisen op tafellegde eri cfuarvoor 
de desbetreffende vakminister ,verant
woordelijk stelde, zonder zich voldoende 
af te vragen, of de inwilliging van de eisen 
niet beter op een "ander" bestuursniveau 
zou kunnen plaatsvinden. Wellicht is de 
overgang de laatste 25 jaar van een , ,gede
centraliseerde" eenheidsstaat naar een 
min of meer "gecentraliseerde" eenheids
staat bijna even revolutionair geweest als 
de overgang naar een eenheidsstaat gedu
rende de Franse revolutie. De decentrali
satienota constateert terecht, dat centrali
satie heeft geleid tot een bestuurskluwen 
~ie vaak voor de burger ondoorgrondelijk 
IS. 

Eveneens moet echter geconstateerd wor
den, dat het ook met de doelmatigheid ma
tig gesteld is. Er heeft op tal van gebieden 
een "verkokering" van het algemene be
leid plaatsgevonden. Ook de technocratie 
viert hoogtij. Het grote voordeel van be
sluitvorming in een kleine organisatie, te 
weten de snelheid, is danig verwaarloosd. 
Wat kunnen we eraan doen? 
De decentralisatienota geeft na een uitge
breide analyse van het probleem een aantal 
mogelijkheden voor oplossingen. 
Alleen het uitgangspunt bij deze oplossin
gen vind ik onjuist. De decentralisatienota, 
evenals trouwens de hele discussie op 
rijksniveau, gaat uit van de gedachte: Wel
ke (rijks)taken kunnen, we afstoten? Wel-

SMALLIS 
BEAUTIFULL 
door mr. C. H. Goekoop, burgemeester 
van Leiden. 

De heer Goekoop was gemeente
raadslid voor de VVD in Amster
dam en lid van Provinciale Staten 
in Noord-Holland. In de vorige 
ambtsperiode was hij wethouder 
van haven- en gemeentebedrijven 
en momumentenzorg in Amster
dam. 
Daarnaast is hij onder meer 
voorzitter van de stichting Sail 
Amsterdam. 
Sinds augustus 1980 is hij bur
gemeester van Leiden. 

TEG~ 

ke kunnen naar de 1agere overheden toe en 
in hoeverre? · 
Maar dat is natuurlijk een uiterst centralis
'tisch uitgangspunt. 

Niet half uit het centrum 
We moeten eerst vaststellen, dat het basis
bestuur in ons land de Gemeente is. Dat is 
het bestuur, dat het dichtste bij de bevol
king staat. En dus moeten we op grond 
daarvan kijken welke overheidstaken we 
zoveel mogelijk door dié bestuurslaag 
kunnen laten vervullen. Pas daarna begin 
je de andere overheidslagen in te vullen. 
Eerst de basis, dan de rest. 
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Ter vergelijking. Als je de medische zorg 
organiseert. kijk je eerst naar het medisch 
pakket, dat de huisarts behoort te hebben, 
daarna begin je de specialisten in te vullen. 
Decentralisatie is daarbij ook geen uitvoe
ring van rijkstaken, maar het wezenlijk 
toedelen van een totaal stuk beleid. 
De gemeente moet weer met een afgerond 
pakket van overheidsbeleid toegerust 
worden waarin 
a. de beleidsvoorbereiding 
b. de beleidsbepaling 
c. de beleidsuitvoering 
d. de beleidsevaluatie 
allemaal betrokken zijn. 
Een toedeling van een taak, waarin bij
voorbeeld alleen de uitvoering is betrok
ken, is geen decentralisatie. Hier speelt 
een hardnekkig misverstand wat onder 
meer blijkt uit de nota, als het uitgeven van 
rijbewijzen wordt overgeheveld van de 
Commissaris van de Koningin naar de ge
meente. Dit is geen decentralisatie van 
beleid, maar een verschuiving van admini
stratieve werkzaamheden. En de burger 
wordt er niet beter van. 
Het is duidelijk, dat het geven van een 
beleidspakket gepaard moet gaan met het 
toedelen van voldoende financiële midde
len. 
Uiteindelijk zal een goede beslissingsmo
gelijkheid op lokaal niveau met een be
hoorlijke financiële basis als totaliteit kun
nen zorgen voor een efficiënte toedeling 
over de behoeften. Men moet de basis
overheden verantwoordelijkheid gunnen 
en zelfs toestaan fouten te maken. Het lijkt 
wel eens of dat van het Rijk niet meer mag. 
De controle op de basisoverheid moet zo
danig zijn, dat het niet ontaardt injarenlan
ge procedures en pietluttige betutteling. 
Het belangrijkste aspect van decentralisa
tie is wel dat van de democratische besluit
vorming. Tegenover 225 kamerleden, die 
onmogelijk een rijksoverheidsapparaat 
kunnen beheersen, staat een getal van 
meer dan 10.000 gemeenteraadsleden. In 
feite komt decentralisatie dus neer op het 
overhevelen van een stukje macht van het 
ambtelijk apparaat naar de volksverte
genwoordiger. We kunnen er overigens 
niet om heen, dat in de huidige situatie in 
elke gemeente vele raadsleden tussentijds 
afhaken, wegens frustraties, doordat men 
het gevoel heeft geen wezenlijke bestuur
staak te hebben. Het raadslid heeft vaak 
een soort sandwichfunctie. Aan de ene 
kant de vragende en eisende burger. Aan 
de andere kant de overheden, die de wen
sen niet of anders invullen. En het raadslid 
zit ertussen geklemd. 
Alhoewel de decentralisatienota een aantal 
mogelijkheden voor decentralisatie op
somt- ik zei al: men begint aan de verkeer
de kant- is de uitwerking daarvan in con
crete maatregelen toch zeer vaag. 
Vooral de financieringsparagrafen munten 
uit door afwezigheid van enige werkelijke 
stellingname. Op zichzelf is dat nog wel 
logisch, want het is uiterst moeilijk, om 
vanuit de ambtelijke toppen een stuk 
macht te verspreiden. Terecht merkt de 
nota dan ook op, dat decentralisatie naast 
zakelijke overwegingen uiteindelijk 
slechts op grond van politieke bereidheid 
kan totstandkomen. De politieke partijen 
moeten zich dus hard maken, niet alleen 
wat een intentieverklaring betreft, maar 



vooral ook wat concrete invulling en uit
voering betreft. 

Hoe decentraliseren Democraten? 
Wat dat betreft stelt het ontwerpprogram 
van D'66 mij teleur. Vroeger maakte D'66 
furore met de gekozen burgemeester, en 
dito minister-president, een en ander als 
summum van democratisering, maar nu de 
glans daarvan er een beetje af is, vergalop
peert men zich in weliswaar fraaie, maar 
uiterst ingewikkelde vage volzinnen, ter
wijl er op een aantal concrete punten toch 
weer een centralisatietendens inzit. 
Wat moet ik bijvoorbeeld met de volgende 
volzin aan: "Daarom moeten zoveel mo
gelijk bestuurlijke verantwoordelijkheden 
naar de basis, de gemeenten worden ge
bracht, met bijbehorende financiën en 
zonder allerlei voorwaarden van rijk of 
provincie bij de besteding ervan," als niet 
verder duidelijk w01;dt aangegeven, welk 
bestuurspakket men aan het basisbestuur 
wil geven en waar men de financiën van
daan wil halen? Zonder het totaalbeeld 
leidt een en ander daarnaast onvermijdelijk 
weer tot versnippering. 
Ik noem nog een paar voorbeelden, zonder 
ook maar enigermate tot volledigheid te 
geraken. 

• De volkshuisvesting is jarenlang zeer 
centraal en gedetailleerd geregeld, tot op 
I I I 0 verblijfseenheid toe. De gelijkvormige 
rijtjeshuizen, flatcomplexen en de kneu
terhuizen uit later tijd zijn er de ongeïnspi
reerde resultaten van. Het moet mogelijk 
zijn, de gemeenten een volledige basisve
rantwoordelijkheid te geven. En dan niet 
op de wijze zoals het Ministerie van 
Volkshuisvesting dat heeft voorgesteld, 
waarbij elke gemeentëeen vierjarenplan 
moet maken, en waarbij het Rijk uiteinde
lijk eerst in principe beslist en vervolgens, 
als het geld er is, ook nog eens over de 
uitvoering gaat beslissen. Hier is noch de 
(lokale) democratie mee gediend, noch is 
het een snel en efficiënt besluitvormings
proces. 
Trouwens ook de gehele leegstands- en 
vorderingsproblematiek, die van gemeente 
tot gemeente verschilt, had allang via een 
gemeentelijke regeling opgelost kunnen 
worden, in plaats van de thans opgewor
pen lijdensweg van de nationale leeg
standswet. In het D'66 programma mis ik 
dit helaas. 

• De Wet Ruimtelijke Ordening heeft tot 
gevolg, dat na een zeer langdurige proce
dure met vooroverleg, na-overleg, in
spraak, goedkeuringsprocedures etc., elk 
bestemmingsplan uiteindelijk in Den Haag 
beslist wordt. Het is toch te gek, als burger 
en bestuurder uit bijvoorbeeld het Noor
den des lands voor een duivenhok of var
kensstal de lange reis naar Den Haag 
moeten maken. Een bestemmingsplan is 
meestal verouderd als het eindelijk van 
kracht is geworden. 
Ik pleit er niet voor om het hele Kroonbe
roep af te schaffen, maar op zijn minst zou 
de Raad van State gedecentraliseerd - bij
voorbeeld per provincie - kunnen gaan 
optreden. En verder moet de hele procedu
re simpeler en sneller, met vaste termijnen. 

• D'66 pleit voor een gedecentraliseerde 

aanpak van de stadsvernieuwing, maar te
gelijkertijd legt men een aantal , ,nationa
le" eisen daarbij op tafel, zoals verdichting 
van de bouw, bejaardencentra, woningen 
voor alleenstaanden, verkeersluwheid etc. 
Waar blijft nou die decentralisatiegedach
te? 

• Gemeenten hebben geen of nauwelijks 
instrumenten voor het voeren van een ei
gen economisch beleid. Slechts via de weg 
van de ruimtelijke ordening of gronduit
giftebeleid zijn sturingsmechanismen op 
gemeentelijk niveau mogelijk. Voor het 
overige is de gemeente slechts gedeeltelijk 
voorbereider en uitvoerder van Rijksbe
slissingen. Bij de W.I.R. en S.I.R. regelin
gen hebben de gemeenten helemaal geen 
rol gespeeld. 
Ook hier is er plaats voor een gemeentelijk 
beleid, al dan niet in regionaal verband. Bij 
D'66 ontwaar ik slechts een centralisatie
gedachte, met name door de stelling, dat 
het gronduitgiftebeleid geharmoniseerd 
moet worden. 

• Nergens vind ik in het verkiezingspro
gram van D'66 de mogelijkheid geopperd 
om het G .A.B. in te voegen in het lokale of 
regionale bestuurlijke bestel. 
Wat is er op tegen, om ook hier plaatselijke 
invloed, in samenhang met enerzijds het 
economisch beleid en anderzijds het so
ciale beleid te doen plaatsvinden? 

• Ook een zekere mate van decentralisatie 
in het beleid met betrekking tot sociale uit
keringen wordt zelfs niet als mogelijkheid 
geopperd. Voor wat betreft de sociale 
werkplaatsen pleit het ontwerpprogram 
voor overheveling van de gemeenten naar 
de provincie. Centralisatie dus en wel om 
de mij volstrekt onduidelijke reden, als 
zouden de gemeentebesturen tever van de 
praktijk afzitten. 

• In het jeugdbeleid wordt een nationale 
jeugdraad voorgesteld, met uiteraard weer 
nationale regels. Ook recreatie en sport 
moeten op nationaal niveau geregeld wor
den als we het ontwerp nauwkeurig bekij
ken. 

• Tot mijn genoegen plaatst D'66 de poli
tie bij de gemeente- zij hoort daar als hulp 
en dienstverleningsinstantie voor de bur
ger ook thuis- maar waarom rept het ont
werp-program met geen woord over de an
dçre . hulpverleningsorganisaties, zoals 
brandweer en ambulance-diensten, die 
uiteindelijk volgens plannen van de rege
ring naar de provincie zouden worden ge
schoven? 

Papier en Praktijk 
Met het bovenstaande heb ik slechts een 
paar punten aangestipt. Ik hoop daarmede 
duidelijk te hebben gemaakt, dat D'66 als 
uitgangspunt waarschijnlijk wel decentra
lisatie voorstaat, maar dat als puntje bij 
paaltje komt, in de afzonderlijke beleids
hoofdstukken toch steeds weer centralisa
tie op nationaal niveau om de hoek komt 
kijken. 
Overigens lijden alle andere politieke par
tijen ook aan dit euvel. 
Nog een drietal opmerkingen tot slot. 
- Telkens komt de gedachte naar voren en 
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wordt in de praktijk gebracht, dat ge
meenten een minimumgrootte moeten 
hebben om te functioneren. Ik heb daar
over mijn twijfels. Onder bepaalde om
standigheden kunnen kleine eenheden ook 
zeer wel functioneren. Indien op bepaalde 
momenten bijzondere deskundigheid no
dig is, kan die altijd tijdelijk van buiten 
aangetrokken worden. 
Ook de moderne communicatie- en auto
matiseringstechnieken maken het niet 
meer zo noodzakelijk, dat men permanent 
over een enigszins uitgebreid apparaat be
schikt. En als "kleine" gemeenschappen 
"klein" bestuurd willen worden, waarom 
zou men dat in principe niet toestaan? 
Ik zou veeleer de vraag willen opwerpen, 
of we aan gemeenten niet een maximum
grootte moeten stellen .. 
- We hebben in de afgelopen decennia een 
sterke centralisatietendens gezien. Het 
verdient ongetwijfeld aanbeveling om zo 
mogelijk in de grondwet vast te leggen, 
welk basis-beleidspakket de gemeente en 
voorts de provincie moet hebben, waarop 
dan verder niet door welke regeling dan 
ook mag worden beknibbeld. 
- Een versterking van het lokale bestuur is 
ook politiek interessant. 
Het landelijke politieke beeld is immers al 
geruime tijd verstard. 
Politiek-actuele onderwerpen en actuele 
regerings- en oppositiepolitiek trekken 
vaak quasi-principiële scheidslijnen. 
En D'66 doet hieraan mee. Op het lokale 
niveau vindt op meerdere plaatsen op suc
cesvolle wijze samenwerking tussen 
P.v.d.A en V. V.D. plaats, al dan niet met 
medewerking van D'66. Bij een verster
king van lokaal bestuur kan dat een impuls 
zijn om die landelijk verstarde verhoudin
gen te verbreken. 
Tot slot: Mijn grootmoeder zei altijd: 
"Wie het kleine niet eert, is het grote niet 
weerd.'' 
En zo is het maar net. • 
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UIT DE FRACTI 

GOEDE LEEGSTANDWET MAAKT 
KRAKEN OVERBODIG 
door: Jan Goeijenbier 

"Burgerlijke ongehoorzaamheid en 
democratie vormen de inzet van dit de
bat," zo begon Erwin Nypels zijn bij
drage aan het debat over de leeg
standswet in de Tweede Kamer eind ja
nuari. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid toont vaak 
maatschappelijke misstanden aan. 
Voor die ongehoorzaamheid moet volgens 
de D'66-Tweede Kamerfractie bij ernstige 
sociale misstanden ruimte zijn. Zij vervult 
dan een nuttige signaalfunctie en vormt 
een weerwoord tegen het falende over
heidsbeleid, dat deze misstanden in stand 
houdt. In het algemeen geldt dat voor kra
ken. 
Voor mensen, die dringend om woon
ruimte verlegen zitten is het vrijwel on
verteerbaar als voor hen bruikbare ruimten 
lange tijd ongebruikt leeg staan. 
Dergelijke situaties geven aanleiding tot 
het uitlokken van wetsovertreding. Als een 
grote sociale misstand door burgerlijke on
gehoorzaamheid aan het licht komt is het 
de taak van de overheid èn van de politieke 
partijen de misstanden zo snel mogelijk uit 
te bannen; het langdurig handhaven van 
een systeem van eigenrichting vormt im
mers een aantasting van de democratie. 
De overheid is hierinjammerlijk tekort ge
schoten. Gaan we bijna elf jaar terug in de 
tijd: 5 mei 1970: de eerste landelijke kraak
dag. Nu, elf jaar later dus, bestaat er nog 
altijd geen behoorlijke wetgeving om het 
euvel van langdurige leegstand te bestrij
den, ook al is de woningnood toe- in plaats 
van afgenomen. Nog vreemder is wanneer 
we bedenken, dat de Hoge Raad, ook al 
lang geleden, namelijk in 1971, de uit
spraak deed, dat kraken NIET strafbaar is. 
Hierdoor trad een juridische schemer in 
rond het verschijnsel kraken. Wel werd in 
1973 door de regering de anti-kraakwet in
gediend, maar, zoals bekend bevatte deze 
wet enkel maatregels tegen het kraken 
zonder het verschijnsel leegstand aan te 
pakken. 
In veel steden ontstond een uitstekend 
georganiseerde kraakbeweging. Er ont
stond goede samenwerking met gemeente
bestuur en politie. In overleg met de ge
meente werden panden ontruimd en reno
vatieplannen opgesteld. 
Ook echter kwamen de nadelen van het 
kraken aan het licht, omdat niet altijd vol
doende garantie bestond, dat krakers de 
betrokken panden ontruimden, zodra ge
meenten de huizen aan woningzoekenden 
toewezen. Kraken werd een mogelijkheid 
om voor te dringen buiten de wachtlijsten 
van woningzoekenden om. 

~8 

Om deze en andere nadelen van het kraken 
weg te nemen en een verdere aantasting 
van de democratie te voorkomen is een 
leegstandswet zeer noodzakelijk. Niet al
leen een leegstandswet zal de woningnood 
kunnen oplossen; daar is heel wat meer 
voor nodig: meer bouwen of verhou wen en 
een betere ruimtelijke ordening en - om 
speculatie tegen te gaan- een snelle invoe
ring van het voorkeursrecht voor ge
meenten. Daarnaast is een betere en effec
tievere onteigeningsgrondslag van groot 
belang. 

Uitgangspunt voor een leegstandswet zal 
de erkenning van de voorrang van het so
ciale recht op wonen zijn boven een uitoe
fening van het eigendomsrecht zodra dat in 
conflict komt met het sociale woonrecht. 
Leegstand kan immers alleen dan aan
vaardbaar zijn als zij een maatschappelijk 
verantwoorde functie heeft, zoals bij ver
huizing of renovatie. 
Een goede leegstandswet zal het kraken 
overbodig maken en zelfs de functie van 
het kraken overnemen. Zo'n wet zal dan 
ook bevoegdheden mogen bevatten om te
gen kraken op te treden. De nieuwe wette
lijke bevoegdheden tegen krakers en voor
al de strafbepalingen mogen volgens de 
D'66-fractie niet in het algemeen gelden 
voor huidige krakers. Deze mensen moe
ten aanspraak kunnen maken op een over
gangsrecht, waardoor hen geen strafsanc
ties kunnen treffen. Hierdoor zal juist 
worden erkend, dat het kraken een posi
tieve functie heeft vervuld bij het bestrij
den van de woningnood, mede door een 
falend overheidsbeleid is ontstaan en zo'n 
omvang heeft aangenomen. 
Bij de pogingen om tot een goede leeg
standswet te komen zijn regering en par-
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lcment intensief begeleid door tal van 
groepen in de samenleving, zoals de 
rechtswinkels, "Anti-speculatie Amster
dam'' en het Landelijk Comité Kraak de 
Leegstand. Baanbrekende rol werd hierbij 
door de Raad van Kerken gespeeld die on
der andere in het rapport Kraken in Ne
derland de functie van het kraken en daar
mee de bezwaren tegen de anti-Kraakwet 
duidelijk aantoonde. Zonder het initiatief
ontwerp Salomons-Patijn (PvdA) zouden 
wij misschien nu nog zonder wetsontwerp 
zitten. 
De belangrijkste betekenis van het rege
ringsvoorstel is- evenals van het initiatief 
- dat de gemeenten beter en sneller tot 
vordering van leegstaande huizen kunnen 
overgaan. Door de "blanco-vordering" is 
het niet meer nodig dat de gemeente vor
dert voor met name genoemde woningzoe
kenden. 
Nu kan de gemeente een huis vorderen als 
het om belangen ·van woningzoekenden 
gaat. 
Toch bestaan er in de ogen van D'66 nog 
vele bezwaren en tekortkomingen. 
De leegstandsregeling moet eigenlijk niet 
in een afzonderlijke wet opgenomen wor
den. Bij nieuwe wettelijke bepalingen moet 
op de eerste plaats gestreefd worden naar 
integratie in bestaande wetten. Dat is voor 
beleidsinstanties, voor rechtsprekende or
ganen en vooral ook voor de mensen om 
wie het gaat het meest eenvoudig en over
zichtelijk. 
Hierbij komt dat het bestrijden van leeg
stand geen doel in zichzelf is. Het vormt 
een middel om een juiste verdeling van de 
beschikbare woongelegenheid te bevorde
ren bij bestaande woningtekorten. Zo'n 
regeling hoort daarom thuis in de Woon
ruimtewet. 
De fractie van d'66 vindt het wenselijk, dat 
een initiatiefrecht voor de burgers wordt 
ingevoerd om leegstand van woningen te 
melden. Hierdoor ontstaat een ·soort so
ciale controle op meldingsplicht. 
Wat de al eerder genoemde leegstand be
treft: als deze niet aan de eigenaar te wijten 
is en er geen reden tot vordering bestaat, 
moet er een recht zijn om de woning in het 
Leegstandregister van B& Wingeschreven 
te laten blijven. 
De Tweede Kamerfractie van D'66 is be
reid de door de regering aangegeven oplos
sing op experimentele basis voor ongeveer 
twee jaar te toetsen. Daarna zal beoor
deeld moeten worden of een andere opzet 
noodzakelijk is. 
De oorzaak van leegstand kan qp het mo
ment al in veel gevallen door tijdelijke ver
huur weggenomen worden. Zo'n regeling 
past daarom ook in het wetsontwerp, dat 
daarna pas de naam "Leegstandswet" op 
een terechte manier verdient. • 



ZONDER INGREEP PASSIEVE 
EUTHANASIE OP SURINAME 
door: Suzanne Bischoff 

De nota inzake het Surinamebeleid be
gint met de gevleugelde woorden "ge
zien de historische banden met Neder
land". Arm Suriname, de historische 
banden en speciale banden zijn zo vaak 
benadrukt sinds de onafhankelijkheid, 
zo vaak versterkt en aangehaald, dat ze 
meer zijn gaan lijken op een slecht zit
tend knellend corset. En dat zal nooit 
het gevolg moeten zijn van deze speciale 
banden. 

Op 27 januari werd in deze Kamer gede
bateerd over deze nota. Kort daarvoor op 
I 0 januari werd in de Adviesraad gespro
ken over de situatie in Suriname. Door de 
Adviesraad werd toen het volgende aan de 
fractie geadviseerd: 
- de totstandkoming van een volwaardig 
staatsbestel te bevorderen; 
- meer dan tot nu toe, te hameren op men
senrechten en persvrijheid; 
- de verdragen m.b.t. hulpverlening aan 
Suriname zonodig ter discussie te stellen 
als er geen uitzicht komt op wezenlijke 
verbetering van deze punten; 
- het functioneren van de Nederlandse 
militaire missie te doen onderzoeken en te 
toetsen aan de uitgangspunten. 
Het advies heb ik in mijn bijdrage ter harte 
genomen. In het kort zullen de bij dit debat 
ingenomen standpunten worden uiteenge-
zet. · 

Tijdens het debat op 27 januari j.l. heb ik 
geprobeerd aan te tonen dat het grijze-zo
ne-beleid van de Regering gevaarlijk is. We 
moeten aan Surinamers duidelijk maken 
dat we bereid zijn hen te steunen. Dit is 
zeker geen onvoorwaardelijke steun. Op 
het ogenblik zijn er nog kansen voor de 
ontwikkeling van het Surinaamse volk in 
Suriname, er is nog enig perspectief voor 
zo'n ontwikkeling. Dat perspectief is er 
nog net. Ik zie het als een stervende patiënt 
die alleen nog met een zware ingreep te 
redden is. Als die ingreep niet wordt ver
richt hebben wij passieve euthanasie ge
pleegd t.a.v. de ontwikkeling van Surina
me. De patiënt heeft daar niet om ge
vraagd. 
Voor deze ingreep heb ik voorgesteld van
uit Nederland een geïntegreerd beleid 
t.a.v. Suriname te voeren. Het vraagstuk 
van de ontwikkelingvan Suriname moet in 
onderling verband met b.v. het remigratie
vraagstuk gezien worden. Deze samen
hang moet beleidsmatig ook, dat gebeurt 
tot nu toe onvoldoende, tot uitdrukking 
komen. 
Voor de ontwikkeling van Suriname is te
veel gekozen voor de projectbenadering. 
Van deze vorm van ontwikkelingssamen
werking wordt de effectiviteitsteeds meer 
betwijfeld. Kleinschalige projecten waar
bij de bevolking intens betrokken is, zijn 
vaak effectiever en wekken vertrouwen bij 
de bevolking. Surinamers in Nederland 
zijn daar snel genoeg van op de hoogte. 
Met een steun in de rug in de vorm van 
teruggave van opgespaarde pensioen
rechten en bepaalde uitkering van sociale 
verzekeringen zal de remigratie bevorde
ren. Over de laatste mogelijkheid heb ik 
een motie ingediend. 
Nu de voorwaarden. Er zijn een aantal 
twijfelachtige ontwikkelingen in Surina
me. 
Een twijfelachtig gegeven t.a.v. de rechts
orde is decreet A2 waarin wordt aangege
ven dat de legerleiding bij afwezigheid van 
de President de macht overneemt. 
Een andere twijfelachtige ontwikkeling is 
de regelmatige schending van de mensen
rechten. 
Per interruptie heb ik Minister Van der 
Klaauw gevraagd waarom Nederlandse 
militairen in uniform aanwezig waren bij 
het bijzonder tribunaal. 
Een voorbeeld van iets dat op de grens van 
het toelaatbare ligt. Het antwoord was 
onthullend. Volgens de Minister betrofhet 
een onderdeel van de opleiding van militai
ren. Het was een klas die naar de rechts
zaal ging om te zien hoe een proces plaats
vond! 

Wat kunnen we hier aan doen? 
Ik heb voorgesteld om nu nog de Regering 
ChinA Sen te steunen. In een gezamenlij
ke motie van PvdA, CDA en D'66 wordt 
wel gevraagd bij de RegeringChinA Sen te 
bepleiten, dat spoedig maatregelen worden 
getroffen gericht op het vestigen van nor
male verhoudingen en het weer functione
ren van de rechtsstaat. 
Wanneer de eerder genoemde ontwikke
lingen verder doorgaan mogen we overwe
gen de steun stop te zetten. Ook andere 
mogelijke beleidsconsequenties zouden al 
in een middellange-termijn-beleid moeten 
worden vertaald. Het is een goede zaak dat 
men ook in Suriname de consequenties van 
de voortgaande schending van mensen
rechten van tevoren zal kennen. De Rege
ring kwam de fractie aan dit verzoek niet 
tegemoet. 
Als de situatie in Suriname zou verergeren 
zullen we in drie stappen de hulp aan Suri
name moeten terugdringen. In eerste in
stantie zal het overleg in het kader van de 
CONS gestopt moeten worden. De tweede 
stap is het terugtrekken van de militaire 
missie. De derde en laatste stap is stop
zetten van de ontwikkelingsgelden door 
toepassing van het criterium van de men
senrechten. 
Dit criterium wordt ook t.a.v. andere lan
den waar we ontwikkelingshulp aan geven, 
gebruikt. 
Hopelijk zullen alle dreigementen overbo
dig blijken te zijn. • 

Het Redelijk 
Alternatiëf 

~~ 



DE MENSEN VAN D'66 

door Marie-Louise Tiesinga 

Dag, boek 
Ik bel Elida W essel naar aanleiding van 
berichten in vrijwel alle kranten waarin 
wordt gemeld, dat ze zich tegen de uit
gave van het ongekuiste Dagboek van 
Anna Frank heeft uitgesproken en 
daarover schriftelijke vragen heeft ge
steld aan de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, dr. A. Pais. Zelfs in
ternationaal heeft deze zaak de aan
dacht getrokken: voor me ligt een telex
bericht van UPI. 

E.: "Nog nooit heb ik zoveel reacties ont
vangen naar aanleiding van schriftelijke 
vragen." 
M. L.: "Positieve reacties?" 
E.: "Ja, voor 99%. Ook op het artikel dat ik 
erover op verzoek van Trouw heb ge
schreven. Dat heeft inmiddels al zestien 
ingezonden brieven opgeleverd. Dr. R. 
Roegholt heeft overigens - eveneens in 
Trouw- geschreven dat hij het niet met me 
eens was. Hij wilde wel tot publicatie 
overgaan.'' 
M. L.:"Enig idee van de leeftijd van de 
mensen die gereageerd hebben?" 
E.: "Het leken mij vooral oudere mensen, 
veel Joodse intellectuelen ook. Dat klopt 
dus wel. Voor mij is het een stukje herken
ning. Anne Frank was, hoewel iets ouder, 
een leeftijdgenote. Anderzijds, het wordt 
ook zo beleefd in mijn gezin. Ik heb ook 
een reactie gekregen van een jongen van 
zeventien jaar die fel tegen publicatie 
was." 
M. L.: "Dat is niet onlogisch. Als je ze
ventien jaar bent, sta je nog dicht bij het 
schrijven van persoonlijke ontboezemin
gen die je aan niemand wilt laten lezen. Het 
is kennelijk generatiegebonden. Ik voel het 
niet zo en mensen in m'n omgeving van 
mijn leeftijd (net na W.O. 11) hebben er ook 
weinig moeite mee. Het is toch ook het 
completeren van de werkelijkheid van 
toen. Een stukje historie?" Waarom zou 
Otto Frank het anders hebben nagelaten 
aan de Staat der Nederlanden?" 
E.: "Waarschijnlijk om de echtheid te 
doen vaststellen. Maar dat kan best zonder 
publicatie. En als het volledige dagboek 
een nieuw licht werpt op de schrijfster, dan 
kan het ook over eenjaar of twintig worden 
gepubliceerd. Dan zijn er immers geen 
mensen meer in leven op wie de niet ge
publiceerde uitlatingen betrekking heb
ben." 
M.L.: "Wat mij een beetje tegen de borst 
stuit is het commerciële. Een buitenkansje 
voor de uitgever natuurlijk, maar toch ... 
Haar privacy is dan goed voor een herdruk 
in zesenvijftig talen." 
E.: "Daar heb ik helemaal niet aan ge
dacht. Ik heb gedacht aan de emotionele 
kant van de zaak. Het heeft denk ik iets te 
maken met de manier waarop ik het ka
merlidmaatschap opvat. Ik probeer te 
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vertolken wat er bij je mensen leeft." 

Taiwan, a continuing story 
"Het is onzin dat D'66 geen oog heeft voor 
de werkgelegenheid, of dat het door het 
optreden van de D'66-fractie is dat China 
zo heeft gereageerd . .. ", zegt Laurens 
Jan Brinkhort naar aanleiding van de 
schimpscheuten van Wiegel op een partij
bijeenkomst in Tilburg, die bijvoorbeeld de 
voorpagina van NRC Handelsblad van I 0 
februari haalden. 
"Voor ons was het een afweging: korte 
termijn werkgelegenheid tegenover lange. 
Je ziet nu al dat verschillende bedrijven die 
aan China leveren, bijv. in de Rotterdamse 
haven, grote zorgen hebben. Verder gaat 
Wiegel uit van de verkeerde veronderstel
ling dat China zich vooral tot Nederland 
heeft gericht, terwijl China ons in feite he
lemaal niet ziet staan! Waar het de Chine
zen wel om gaat, is dat hun positie in de 
wereldpolitiek wordt aangetast wanneer 
een land opnieuw de twee China-theorie 
zou huldigen. Door de leverantie dreigt 
Nederland bij de strijd tussen de groot
machten betrokken te raken." 
Deze mening van Brinkhorst wordt beves
tigd door een commentaar in de Prawda 
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dezer dagen, waarin de Sovjetunie Ne
derland met de leverantie feliciteert! 

De Lijsttrekker 
Klein vraagje aanJan Terlouw: "Waarom 
werd je nou zo boos op die VVD-mijnheer 
aan het einde van die Brandpunt-uitzen
ding? Meestal dien je op dit soort vragen 
nogal onderkoeld van repliek". 
J. T.: "De opnamen duurden van 8.00-
12.00 uur. Je wordt ruim drie uur onder 
vuur genomen. Ik ben hevig geconcen
treerd bezig geweest en vooral aan het ein
de raak je dan geïrriteerd. Was het erg op
vallend?" 
M.L.: "Ja, dat wel, maar ik vond het pri
ma. De fractie is de laatste tijd veel in het 
nieuws geweest over internationale poli
tiek. Nu liet je zien datje ook opgewonden 
kunt raken als het gaat om zaken die heel 
dicht bij de mensen staan: vernielingen, 
zigeuners, etc." 
Laatste vraagje: "Twee van die grote 
schijven op de ambtenarensalarissen. Ze 
wilden er maar niet aan dat dat bijjou stond 
voor alle salariss~;n. Hier en daar wordt 
gemompeld dat je dat veel stemmen gaat 
kosten." 
J. T.: "Ik heb het een aantal keren her
haald. Ik wilde aangeven waar bezuinigd 
kon worden: o.a. op salarissen en daaron
der zijn ambtenarensalarissen een hoge 
post, die 80% van de overheidskasten uit
maken. Ik vind niet datje zoiets moet na
laten vanwege het electorele effect." 



DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De opsomming van alle mij bekende De
mocraatjes in de vorige aflevering, heeft 
heel wat post opgeleverd. Sommige redac
ties stuurden hele inhaalseries (Dank, 
Noordwijkerhout). • 
Nieuw zijn de bladen van Huissen, Kat
wijk, Winschoten en Utrecht; het laatste 
heet Denkbeeld. Redacties, veel succes en 
als we kunnen helpen, horen we het wel! 
Voor het eerst ontving ik ook een smake
lijk opgemaakte Nieuwsbrief van Muiden/ 
Muiderberg, die z'n derde jaargang al in 
gaat. En dat wisten we niet eens! Een extra 
editie verscheen er in Noord-Brabant, van 
de hand van de Statenfractie daar die er z'n 
jaarverslag 1980 in doet. Een uitstekend 
idee om op die manier "verantwoording" 
af te leggen. In dit verband noem ik ook 
graag Info van Nijmegen, ook zo'n extra 
uitgaafje. Net als in Brabant is het een vi
sitekaartje, hier in de meest letterlijke zin 
omdat het naast informatie over de fractie 
en het raadswerk, ook alle informatie geeft 
over de afdeling en de geschiedenis van 
D'66 in Nijmegen. Daar kun je mee uit de 
voeten in verkiezingstijd! 
In Democratenpraat van Dordrecht vond 
ik een voortreffelijk overzicht van alles 
wat er zoal bij de brede maatschappelijke 
discussie over kernenergie àan de orde 
komt, door Cees Bakker. Zeer verhelde
rend en overzichtelijk. In de Democraat 
van Drenthe maakt Leo Bomhof een analy
se van de eerste verkiezingsronde voor de 
Tweede Kamer in kieskringgroep I. 56% 
van de stemmen werd daar uitgebracht 
vóór de presentatievergadering, 44% erna. 
De uitslag in volgorde vóór en na deze 
vergadering verschilt marginaal, wat de 
verkiezingscommissie in deze kieskring
groep zich deed afvragen of er geen nadere 
bezinning op de procedure nodig is, mede 
gelet op het feit dat daar maar 30% van de 
kiezers meedeed aan de eerste ronde. De 
regio Gelderland heeft een afscheid te ver
werken gekregen. Erno Maas trad af als 
regiovoorzitter om straks Aad Nuis in de 
Staten te gaan opvolgen, en dat wordt al
gemeen als een gevoelig verlies erkend. 
Zijn afscheidsrede is zoals hij zelf is en 
voor de regio is geweest: een bron van 
inspiratie! Onder zijn leiding heeft het Gel
derse regioteam in organisatorisch en in
houdelijk opzicht een voorbeeldfunctie 
vervuld. Op de regiocongressen in Gel
derland wordt analoog gewerkt aan de lan
delijke congressen: met drie voorzitters, 
notulencommissie, rapportagecommissie 
en stemcommissie. Zo kan men ervaring 
opdoen en is de stap naar "landelijk" ge
makkelijker. Gelderland kent een goed lo
pende regionale adviesraad, de Gard'66. 
Kortom, doet er alles aan om mensen bin
nen de partij hun weg te helpen zoeken, 
zich te laten ontplooien. Je ware emanci
patie. In de Nieuwsbrief van Groningen 
valt een artikel op van Hans Jeekei en Frans 
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De dolende ridder op weg naardeJ(ihai7 

van Tiel, die verslag doen van hun bezoe
ken aan alle presentatievergaderingen in 
de eerste ronde. Ze zetten naast elkaar hoe 
de regio's in deze hun taak hebben opge
vat; het resultaat is op z'n zachts gezegd 
nogal verschillend. In het nieuws van de 
Stad Groningen valt te lezen dat D'66 daar 
een eigen pandje door de gemeente heeft 
toegewezen gekregen. Dat is nieuws waar 
elke afdeling ongetwijfeld z'n vingers bij 
aflikt. Hint '66 van Hilversum is nog steeds 
een van de mooiste afdelingsbladen. Dat 
zit 'min de combinatie van inhoud, vorm
geving en verzorging. En 't kan allemaal in 
verhouding niet eens zo duur zijn, want 
Hint wordt niet gezet, maar gewoon ge
typt. Blijft in m'n modellenmap. 
De Drevel van de regio Noord-Holland is 
volledig nieuw van vorm. Een verschil van 
dag en nacht. Helder en overzichtelijk, 
misschien net iets te groot van vorm om 
"lekker in de hand te liggen". In Drevel 
een leuk interview met Gerard Lebelle, 
gemeenteraadslid te Schoor) en journalist 
bij Het Parool, die aan het begin van de 
zeventiger jaren in het nieuws kwam toen 
de Raad van Uitvoering vandeN ederland
se Vereniging van Journalisten de uit
spraak deed dat het wethouderschap en het 
journalist-zijn niet te combineren valt. 
(Combinatie met raadslidmaatschap mag 
wél). 
Demokatern van de afdeling Rijswijk bevat 
o.a. een lezenswaardig artikel van Thom 
van Mierlo, getiteld "D'66, een vrijzinnige 
partij?", waarin deze de relatie legt met de 
oude Vrijzinnig Democratische Bond. 
Tot slot: in depot zijn de volgende artike
len: 
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"Een bijdrage, vooruitlopend op de Brede 
Maatschappelijke Discussie over (Kern) 
energie" door Cees Bakker (lid landelijke 
werkgroep) tel. 078- 176390. 

"D'66, een vrijzinnige partij?" door Thom 
van Mierlo. Tel. 070 - 902869. 
Beide artikelen zijn beschikbaar voor 
plaatsing in andere "Democraatjes". • 
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Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Het congres van 17 januari jl. in Dordrecht heeft een aantal 
wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 
Hiermee zijn de interne procedures zoals die voor de komen· 
de provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen gelden, 
vastgelegd. 
Wij verzoeken de afdelingsbesturen, regio- en subregiobestu· 
ren dringend om bij haar werkzaamheden uit te gaan van 
onderstaande artikelen van het Huishoudelijk Reglement. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie. 

Vervolg Hoofdstuk IX 

Art. 112. 

Art. 113. 

Art. 114. 

Provinciale staten 
I. Voor de kandidaatstelling voor de Provinciale 

Staten gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 
104 een aantal speciale bepalingen, die in de arti
kelen 112 t/m 117 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge
schiedt via een provinciale schriftelijke post
stemming voor alle in de provincie woonachtige 
leden. 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel worden gekozen 
door de ARV, die het provinciaal verkiezingspro
gramma vaststelt, volgens bijlage C van dit 
reglement, ofwel worden gekozen d.m.v. de 
schriftelijke poststemming. De ARV dient voordat 
de kandidaatstelling wordt gesloten te beslissen 
welke methode voor de verkiezing van de lijst
aanvoerder wordt gevolgd. 

I. In overleg met de Landelijke Verkiezingscommis
sie benoemt het hoofdbestuur uiterlijk elf maan
den voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten voor iedere provincie een provinciale ver
kiezingscommissie. Het betrokken regiobestuur 
dient uiterlijk een maand tevoren een voordracht 
voor de samenstelling van de commissie in bij het 
hoofdbestuur. 

2. De provinciale verkiezingscommissie heeft tot 
taak op onpartijdige wijze de goede voortgang 
van de kandidaatstellingsprocedure voor de ver
kiezingen van de Provinciale Staten volgens de 
bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen. 

3. De provinciale verkiezingscommissie draagt te
vens zorg voor de indiening van de overeenkom
stig dit reglement samengestelde kandidatenlijsten 
op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven. 
De commissie kan zich voor deze taak laten as
sisteren door een aantal door haar aan te wijzen 
D'66-leden. 

4. De provinciale verkiezingscommissies volgen bij 
de uitvoering van hun taak de aanwijzingen van 
de landelijke verkiezingscommissie. 

5. Een provinciale verkiezingscommissie bestaat uit 
tenminste vijf in de betreffende provinciè woon
achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor
den benoemd. 

6. Leden van het hoofdbestuur, het regiobestuur en 
de landelijke verkiezingscommissie kunnen geen 
deel uitmaken van een provinciale verkiezings
commissie. 

7. Een lid van de provinciale verkiezingscommissie 
kan niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra 
een lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene 
onmiddellijk af als lid van de provinciale verkie
zingscommissie en stelt het hoofdbestuur hiervan 
schriftelijk in kennis. 

8. Bij tussentijdse vacatures benoemt het hoofdbe
stuur conform lid I een ander lid. 

I. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden 
conform art. 103 van dit reglement. 

2. Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens 

Art. 115. 

Art. 116. 

Art. 117. 

bereid te verklaren om bij verkiezingen van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal de schriftelijke 
richtlijnen van de landelijke verkiezingscommissie 
bij het uitbrengen van hun stem in acht te nemen. 

3. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling 
begint minstens acht maanden voor de datum van 
indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de 
Kieswet en sluit vijf maanden voor diezelfde da
tum. 

4. De provinciale verkiezingscommissie maakt het 
aanmeldingsadres gelijktijdig bekend. 

5. Indien de provinciale verkiezingscommissie con
form art. 103, lid 2, een aanmelding als kandidaat 
niet geldig heeft verklaard, zendt de commissie 
onverwijld een afschrift van dit bericht aan de 
landelijke verkiezingscommissie, die bij twijfel 
omtrent de juistheid van de genomen beslissing 
overleg pleegt met de provinciale verkiezings
commissie. 

6. Binnen twee weken na de sluiting van de kandi
daatstelling zendt de provinciale verkiezingscom
missie een overzicht van alle goedgekeurde kan
didaten aan de landelijke verkiezingscommissie en 
het hoofdbestuur. 

I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat
stelling zendt de provinciale verkiezingscommis
sie in overleg met de landelijke verkiezingscom
missie aan alle in de provincie woonachtige stem
gerechtigde leden een opgave in alfabetische 
volgorde beginnende met een door loting verkre
gen letter, van alle kandidaten voor de betreffen
de provincie. Alle door de kandidaten verstrekte 
gegevens worden in deze opgave opgenomen, 
alsmede indien de kandidaat zulks wenst, een 
persoonlijke toelichting van ten hoogste 300 
woorden. 

2. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens 
een stembiljet toegezonden, waarop de sluitings
datum van de schriftelijke stemming en het in
zendingsadres worden vermeld. 

3. Tevens verstrekt de provinciale verkiezingscom
missie een overzicht van de te houden presenta
tievergaderingen. 

4. Nadat de opgave van kandidaten en de stembil
jetten zijn verzonden, worden tot uiterlijk drie 
maanden voor de datum van indiening van de 
kandidatenlijst ingevolge de Kieswet een of meer 
presentatievergaderingen gehouden. Zittende 
fractieleden zijn behoudens overmacht gehouden 

. hun kandidatuur persocmlijk te verdedigen. 
I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming 

geschiedt door de provinciale verkiezingscommis
sie en dient alvorens gepubliceerd te worden door 
de landelijke verkiezingscommissie te worden , 
goedgekeurd. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming 
worden slechts die stembiljetten in aanmerking 
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan
gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
week na de laatste presentatievergadering in de 
betrokken provincie. 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt een 
sluitingsdatum, die voor alle provincies gelijk is. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla
ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit
slagbepaling wordt binnen twee weken na de 
sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver
kiezingscommissie. 

I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de 
landelijke verkiezingscommissie de voorlopige 
kandidatenlijst voor iedere provincie vast. 

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie 
blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is 
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bepaald, corrigeert zij na overleg met de provin- 4. Indien de ARV heeft besloten tot een federatieve 
ciale verkiezingscommissie de uitslag en stelt het regiostructuur vervullen de subregiobesturen de 
hoofdbestuur hiervan in kennis. in deze artikelen vermelde taken van het regiobe-

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom- stuur. 
missie de uitslag bekend aan de kandidaten, de Art. 120. I. In overleg met de landelijke verkiezingscommissie 
provinciale verkiezingscommissie en het regiobe- benoemt het (sub)regiobestuur uiterlijk elf maan-
stuur. den voor de verkiezingen van de Gemeenteraden 

4. Indien de lijstaanvoerder door de ARV wordt ge- voor iedere gemeente, waarvoor toestemming tot 
kozen, verzoekt de provinciale verkiezingscom- deelname is gegeven, een afdelingsverkiezings-
missie aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor commissie. Het betrokken afdelingsbestuur dient 
de betreffende ARV aan de commissie te berich- uiterlijk een maand tevoren een voordracht voor 
ten of zij tèvens kandidaat willen zijn voor de de samenstelling van de commissie in bij het (sub) 
verkiezing van de lijstaanvoerder. Het regiobe- regiobestuur. Indien een afdeling uit meerdere 
stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de ARV gemeenten bestaat, waarin aan de verkiezingen 
de uitslag van de schriftelijke stemming bekend wordt deelgenomen, kan met één afdelingsverkie-
en meldt tevens welke kandidaten zich verkies- zingscommissie worden volstaan. 
baar stellen als lijstaanvoerder. 2. De afdelingsverkiezingscommissie heeft tot taak 

5. De eventueel door de ARV gekozen lijstaanvoer- op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 
der wordt door de provinciale verkiezingscom- kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen 
missie, ook indien hij of zij bij de schriftelijke van de gemeenteraden volgens de bepalingen van 
stemming niet de eerste plaats heeft behaald, als dit reglement te bewerkstelligen. 
nummer één op de kandidatenlijst geplaatst. 3. De afdelingsverkiezingscommissie draagt tevens 

6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de zorg voor de indiening van de overeenkomstig dit 
provinciale verkiezingscommissie deze lijst ter reglement samengestelde kandidatenlijst op de 
goedkeuring voor aan het hoofdbestuur dat advies wijze als door de Kieswet voorgeschreven. 
ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 4. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij de 

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van uitvoering van hun taak de aanwijzingen van de 
het hoofdbestuur om onder de naam Democraten landelijke verkiezingscommissie, die zich bij de 
'66 of D'66 te kunnen worden ingediend. uitvoering van deze taak kan laten assisteren door 

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd enkele door de commissie schriftelijk te benoe-
idien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen men gedelegeerden. 
van dit reglement is voldaan of indien door indie- 5. Een afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit 
ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige tenminste drie in de betreffende afdeling woon-
mate in diskrediet zou worden gebracht. achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor-

9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de den benoemd. 
landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 6. Leden van het hoofdbestuur, het afdelingsbestuur 
bekend aan de provinciale verkiezingscommissie en de landelijke verkiezingscommissie kunnen 
en het regiobestuur en publiceert vervolgens zo geen deel uitmaken van een afdelingsverkiezings-
spoedig mogelijk de definitieve lijsten. commissie. 

10. De provinciale verkiezingscommissie draagt zorg 7. Een lid van de afdelingsverkiezingscommissie kan 
voor de invulling van de benodigde formulieren niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra een 
en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan- lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene onmid-
dictatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is dellijk af als lid van de afdelingsverkiezingscom-
voorgeschreven. missie en stelt het (sub)regiobestuur hiervan 

schriftelijk in kennis. 
8. Bij tussentijdse vacatures in afdelingsverkiezings-

Gemeenteraden commissies benoemt het (sub)regiobestuur con-
Art. 118. I. Voor de kandidaatstelling voor de Gemeenteraden form lid I een ander lid. 

gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 104 9. Afdelingen die als gevolg van de omvang van hun 
een aantal speciale bepalingen die in de artikelen ledenbestand niet kunnen voldoen aan de eisen 
118 t/m 126 zijn opgenomen. gesteld in de leden 5 en 6 kunnen hiervan 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge- ontheffing verkrijgen op door het betrefTende 
schiedt via een schriftelijke stemming, die ofwel (sub)-regiobestuur te adviseren en door het 
per post ofwel tijdens een hiervoor belegde AA V Hoofdbestuur te stellen voorwaarden. 
gehoud~n wordt. Art. 121. I. Aanmelding van kandidaten dient têgeschieden 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel gekozen worden conform art. 103 van dit reglement. 
door de AA V, die het gemeentelijk verkiezings- 2. Kandidaten dienen bij hun aanmelding ook te 
programma vaststelt, volgens bijlage C van dit verklaren of zij lid zijn of zijn geweest van enige 
reglement ofwel d.m.v. de schriftelijke poststem- andere politieke partij of groepering die aan de 
ming. verkiezingen van de gemeenteraad deelneemt of 

Art. 119. I. Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen heeft deelgenomen. Tevens dienen zij zich bereid 
van de Gemeenteraden belist de AA V of deelna- te verklaren de in art. 5, lid 3, van de Statuten 
me aan deze verkiezingen gewenst is en op welke opgenomen verplichting te aanvaarden. 
wijze de srhriftelijke stemming en de verkiezing 3. Bij de aanmelding gelden de bepalingen opgeno-
van de lijstaanvoerder zal geschieden. men in art. 114, lid 3 t/m 6 op overeenkomstige 

2. Indien de AAV deelname gewenst en mogelijk wijze met dien verstande, dat de 
acht meldt het afdelingsbestuur dit voornemen aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling zes 
aan het (sub) regiobestuur en het hoofdbestuur. maanden voor de datum van indiening van de 
Hierbij vermeldt het afdelingsbestuur of het de kandidatenlijsten sluit. 
bedoeling is zelfstandig of in combinatie met an- Art. 122 I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat-
dere partijen deel te nemen, de omvang van de stelling zendt de afdelingsverkiezingscommissie 
afdeling en de reeds lopende afdelingsactiviteiten aan alle in de gemeente woonachtige leden een 
op gemeentelijk terrein. opgave in alfabetische volgorde, beginnen met 

3. Indien van het (sub)regiobestuur een gunstig ad- een door loting verkregen letter, van alle kandi-
vies is ontvangen en het hoofdbestuur geen dui- daten voor de betreffende gemeente. Alle door de 
delijke bezwaren bekend zijn verleent het hoofd- kandidaten verstrekte gegevens worden in deze 
bestuur toestemming tot deelname. Deze beslis- opgave opgenomen alsmede indien de kandidaat 
sing wordt uiterlijk twaalf maanden voor de ver- zulks wenst een persoonlijke toelichting van ten 
kiezingen van de gemeenteraden genomen en aan hoogste 300 woorden. 
het afdelingsbestuur bekend gemaakt. 2. Bij de opgave van kandidaten wordt tevens ver-
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Art. 123. 

Art. 124. 

meld op welke wijze de schriftelijke stemming en 
de verkiezing van de lijstaanvoerder zal geschie
den. Indien een schriftelijke poststemming wordt 
gehouden ontvangen de leden tevens een stembil
jet, waarop de sluitingsdatum en een inzendings
adres worden vermeld. 

3. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AAV 
wordt gehouden wordt bij de opgave van kandi
daten vermeld wanneer en waar deze vergadering 
wordt gehouden. Het tijdens deze AA V te ge
bruiken stembiljet kan worden meegezonden of
wel ter vergadering aan de stemgerechtigde leden 
worden uitgereikt. 

4. Tevens verstrekt de afdelingsverkiezingscommis
sie een overzicht van de te houden presentatie
vergaderingen. 

5. Nadat de opgave van kandidaten zijn verzonden 
worden tot uiterlijk vier maanden voor de datum 
van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de 
Kieswet een of meer presentatievergaderingen 
gehouden. In iedere gemeente wordt minstens één 
presentatievergadering gehouden. Zittende frak
tieleden zijn behoudens overmacht gehouden hun 
kandidatuur persoonlijk te verdedigen. 

6. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AA V 
wordt gehouden mag deze AA V niet eerder dan 
een week na de laatste presentatievergadering 
worden gehouden. 

7. Indien een afdeling meerdere gemeenten omvat 
zijn voor de samenstelling van de kandidatenlijst 
slechts in de betreffende gemeente woonachtige 
leden stemgerechtigd. 

I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming 
geschiedt door de afdelingsverkiezingscommissie 
en dient alvorens gepubliceerd te worden door de 
landelijke verkiezingscommissie te worden goed
gekeurd. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming 
worden slechts de stembiljetten in aanmerking 
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan
gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
week na de laatste presentatievergadering in de 
betrokken gemeente. 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt de 
uiterste datum, waarop in alle afdelingen de 
schriftelijke stemmingen moeten worden gesloten 
of de AVV's, waarop de stemming plaatsvindt, 
moeten worden gehouden. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla
ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit
slagbepaling wordt binnen twee weken na de 
sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver
kiezingscommissie. Indien de stemming tijdens de 
A VV wordt gehouden kan een door de landelijke 
verkiezingscommissie aangewezen gedelegeerde 
een voorlopige goedkeuring verstrekken en zijn 
bevindingen aan het verslag van de uitslagbepa
ling toevoegen. 

I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de 
landelijke verkiezingscommissie de voorlopige 
kandidatenlijst voor iedere gemeente vast. 

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie 
blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is 
bepaald, corrigeert zij na overleg met de afde
lingsverkiezingscommissie de uitslag en stelt het 
hoofdbestuur hiervan in kennis. 

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom
missie de uitslag bekend aan de afdelingsverkie
zingscommissie en het afdelingsbestuur en ver
zoekt hen de kandidaten te informeren. 

4. Indien de lijstaanvoerder door de A VV wordt ge
kozen, verzoekt de afdelingsverkiezingscommissie 
aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de 
betreffende AA V aan de commissie te berichten 
of zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkie
zingen van de lijstaanvoerder. Het afdelingsbe
stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de AA V 
de uitslag van de schriftelijke stemming bekend 

Art. 125 

Art. 126 

en meldt tevens welke kandidaten zich verkies
baar stellen als lijstaanvoerder. 

5. De eventueel door de AA V gekozen lijstaanvoer
der wordt door de afdelingsverkiezingscommissie, 
ook indien hij of zij bij de schriftelijke stemming 
niet de eerste plaats heeft behaald, als nummer 
één op de kandidatenlijst geplaatst. 

6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de af
delingsverkiezingscommissie deze lijst ter goed
keuring voor aan het hoofdbestuur, dat advies 
ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van 
het hoofdbestuur om onder de naam Democraten 
'66 of D'66 te kunnen worden ingediend. 

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd in
dien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen 
van dit reglement is voldaan of indien door indie
ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige 
mate in discrediet zou worden gebracht. 

9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de 
landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 
bekend aan de afdelingsverkiezingscommissie en 
het afdelingsbestuur en verzoekt dit bestuur zo 
spoedig mogelijk de definitieve lijsten te publice
ren. 

10. De afdelingsverkiezingscommissie draagt zorg 
voor de invulling van de benodigde formulieren 
en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan
didatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is 
voorgeschreven. 

I. Indien in een afdeling met toestemming van het 
hoofdbestuur in combinatie met andere partijen 
wordt deelgenomen dienen de bovengenoemde 
bepalingen inzake de kandidaatstelling zo veel 
mogelijk te worden gevolgd. 

2. De bepalingen inzake de afdelingsverkiezings
commissie vastgelegd in art. 120 en inzake de 
aanmelding van kandidaten vastgelegd in art. 121 
dienen onverkort te worden gehandhaafd. 

3. De procedure voor de samenstelling van de kan
didatenlijst, waarin opgenomen de verdeling van 
de plaatsen over de deelnemende partijen, dient 
z.s.m. nadat hierover in principe overeenstem
ming met de andere partijen is bereikt, ter goed, 
keuring te worden voorgelegd aan het hoofdbe
stuur, dat hierover van de landelijke verkiezings
commissie advies ontvangt. 

4. De definitieve kandidatenlijst dient conform art. 
124 lid 6 t/m 7 aan het hoofdbestuur ter goedkeu
ring te worden voorgelegd, ook indien deze lijst 
niet mede onder de náam Democraten '66 of D'ó6 
wordt ingediend. 

I. Voor de verkiezingen van de gemeenteraden kan 
het hoofdbestuur op verzoek van het afdelingsbe
stuur en het (sub)regiobestuur dispensatie verle
nen van de termijn-bepalingen opgenomen in arti
kel 119, 120 en 121. Voorts kan dispensatie van 
de artikelen 122, 123 en 124 worden verleend, 
mits de stemming en de uitslagbepalingen in de 
geest van deze bepalingen met waarborgen wor
den omkleed. 

2. Verzoeken om dispensatie dienen met vermelding 
van redenen schriftelijk te worden ingediend bij 
het hoofdbestuur, dat hierover van de landelijke 
verkiezingscommissie advies ontvangt. 

Openbare lichamen 
Art. 127. I. De kandidaatstellingsprocedure voor gekozen 

vertegenwoordigende raden van openbare licha
men dient te geschieden overeenkomstig de bepa
lingen van art. 112 t/m 117 van dit reglement. 

2. Het hoofdbestuur kan bij deze verkiezingen con-
form art. 126 dispensatie verlenen. 

B. Aanvullingen van hoofdstuk IX -
Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen 
(art. 102 t/m lil). 

1. Toevoegen aan artikel 103 het onderstaande lid 8 
en lid Jb uitbreiden met onderstaande bepaling. 

Art. 103. 8. Een kandidaat die zich terugtrekt, nadat de aan-

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 3- MAART 1981 



melding is aanvaard, dient dit onverwijld schrifte
lijk aan de verkiezingscommissie te melden. In
dien de kandidatenopgave en stembiljetten reeds 
gedrukt zijn, blijft betrokkene als kandidaat ge
handhaafd, maar wordt bij de uitslagbepaling 
buiten beschouwing gelaten. 
3.b. als volgt aanvullen: 
en hierin mogen geen namen van andere leden als 
referentie worden vermeld. -

2. Aan artikel 104 toevoegen de onderstaande nieu
we leden 4:5 en 7 en de geldende leden 4 en 5 
hernummeren tot 6 en 8. 

Art. 104. 4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen 
door partijorganen of fracties in vertegenwoordi
gende lichamen is niet toegestaan. Individuele le
den kunnen alleen schriftelijke stemadviezen uit
brengen door het uitdelen van deze adviezen tij
dens presentatievergaderingen of door het plaat
sen van een advertentie in de Democraat, die 
echter maximaal een halve pagina mag beslaan. 

5. Ledenlijsten mogen door partijorganen niet wor
den gebruikt of ter beschikking worden gesteld 
voor het verzenden van schriftelijke stemadvie
zen. 

7. De stembiljetten, die bij de schriftelijke stemmin
gen worden gebruikt, dienen te worden genum
merd en voorzien te worden van een korte toe
lichting op de stemprocedure en een duidelijke 
aanwijzing over het minimum en maximum aantal 
kandidaten, dat moet worden ingevuld. 

3. Art. 106 lid I uitbreiden met de volgende bepaling: 
In het buitenland woonachtige leden worden geacht 
tot de Kieskringgroep V te behoren en worden in de 
gelegenheid gesteld aan de voorverkiezingen in deze 
groep deel te nemen. 

Verslag behandeling 
Hoger Onderwijs 
De al eens uitgestelde behandeling 
van dit programma-onderdeel 
vroeg de nodige tijd en pas laat in 
de middag kon de tekst door toch 
wel weinig leden met applaus wor
den vastgesteld. 
Enfin, ook het hoofdstuk Onder
wijs is herzien en dat is in het licht 
van de komende verkiezingen een 
goede zaak. 
In een aantal amendementen is de 
tekst verduidelijkt en verscherpt. 
Vooral de werkgroep Onderwijs 
heeft op dit punt het nodige werk 
verricht. Daarnaast is op een aan
tal punten ook inhoudelijk flink ge
diskussieerd. Die punten geef ik 
hieronder beknopt weer. 
Een belangrijk punt was de vraag 
of D'66 zou moeten pleiten voor 
een studieloon. In het programma 
is wel opgenomen dat lerenden op 
een gegeven ogenblik via studie
toelagen onafhankelijk van hun ou
ders moeten kunnen staan in finan
cieel opzicht. Om dit de vorm van 
studieloon te geven, aanvaardde 
het congres niet. Dat zou een 
merkwaardige eend in de bijt van 
het leerrecht zijn. Bovendien zou 
er een werknemers-werkgeversre
latie ontstaan, die ongewenst werd 
geoordeeld. 

Een amendement om een 4-uitgan
genmodel te hanteren, haalde het 
evenmin. Dit model gaat uit van 4 
"soorten" hoger onderwijs, nl. 
wetenschappelijk, algemeen vor
mend, onderwijsgericht en be
roepsgericht. Een dergelijk sys
teem zou een ongewenste verstar
ring binnen het onderwijs brengen. 
Wel werd een amendement aan
vaard dat vraagt meer mogelijkhe
den voor Derde Wereldstudenten 
te bieden. De programmacommis
sie zoekt daarvoor nog een plaats 
in het programma. 
Een belangrijk punt betreft voorts 
het budget voor wetenschappelijk 
onderzoek. Vastgelegd is dat geld 
voor onderzoek en onderwijs ge
scheiden zullen worden toebedeeld 
aan de instellingen en dat de in
stellingen gezamenlijk hun onder
zoek-aktiviteiten moeten verant
woorden. Het geld per instelling 
zal echter niet per onderzoek, 
maar in één bedrag worden uitge
keerd. 
Wat het geld betreft nog het vol
gende. 
Ook het Hoger Onderwijs zal zo- · 
nodig moeten bezuinigen. Binnen 
dat geheel wil D'66 echter prioriteit 
geven aan het HBO, vanwege de 

Artikel 109 uitbreiden met de volgende leden: 
7. De kandidaten die op grond van lid 5 van dit arti

kel in aanmerking komen voor de plaatsen 26 t/m 
30 op een van de in te dienen kandidatenlijsten, 
dienen zich bereid te verklaren een kamerzetel 
slechts te aanvaarden, wanneer alle kandidaten, 
die op de definitieve landelijke ranglijst hoger zijn 
geplaatst, reeds een kamerzetel bezetten of 
schriftelijk hiervan afstand hebben gedaan. 

8. Indien een kandidaat de in lid 7 genoemde verkla
ring niet heeft getekend is de landelijke verkie
zingscommissie verplicht de betrokken kandidaat 
niet op een van die plaatsen van de betreffende 
kandidatenlijst te plaatsen. 
Artikel 2 I, lid I 'rlls volgt te wüzigen: 

Art. 21. I. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, 
een vice-voorzitter politiek (eerste vice-voorzit
ter), een vice-voorzitter organisatie (tweede vice
voorzitter), een eerste en een tweede penning
meester, een eerste en een tweede publiciteits
coördinator, een secretaris-politiek, een secreta
ris-organisatie en een secretaris-buitenland. 

2. Na lid 2 van artikel 25 toevoegen het onderstaan
de nieuwe lid 3 en de bestaande leden 3, 4 en 5 
hernummeren tot 4, 5 en 6. 

Art. 25. 3. Indien een hoofdbestuurslid aftreedt voordat de 
termijn van twee jaar is Verstreken en gekozen 
wordt in een andere hoofdbestuursfunctie geldt 
voor deze verkiezing de termijn die resteert tot de 
maximum zittingstermijn van vier jaar is bereikt. 

achterstand die daar bestaat ten 
opzichte van de universiteiten en 
aan het onderzoeksbudget, dat 
immers voor de innovatie zo be
langrijk is. 
De twee laatsté belangrijke amen

-de·menten die ik wil noemen zijn 
een -lfmendement dat de premiëring 
van instellingen die kortere studies 
realiseren, schrapt (dat werkt ver-

schraling in de hand) en,liet-opne
men van een gewenste".Kadcrwet, 
waarin de autonomie_y_an _de instel
lingen, de financierïng, dt; taKen en 
de.yerhouding tussen onderwijs, 
onderzoek en beheer worden vast
gelegd. 
Hein van Oorschot. 
vice-voorzitter politiek 

Voor afdelingen en regio's is op aanvraag het hierbij afgebeelde 
knipvel (formaat 4~ x 29,7 cm) met D'66~Iogo's verkrijgbaar. 
Een briefkaart tav Mat Ringers, stafmedewerker Publiciteit op 
bet Landelijk Secretariaat van D'66 in Den Haag is voldoende. 
Zet in de linker bovenhoek - aan de adreszijde, boven de afzen-
der- het woord "KNIPVEL". · 
Ad F. M. van Tiel, 
publiciteitscoördinator • 
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SamenvattinJ& van een toespraak 
door Aar de Goede, 
fractievoorzitter D'66 in het 
Europees parlement, 

loze onderwerpen waarover ook 
door D'66 is gedebatteerd. De 
conclusie is gerechtvaardigd dat 
D'66 juist door zijn onafhankelijke 
opstelling en het benutten van zijn 
spreektijd zeer behoorlijk aan zijn 
trekken komt. 
Zo verder gaan dus? 

het Europees parlement en op zijn 
interne verdeelheid. In een parle
ment moeten zich alle verschillen 
weerspiegelen die in de maatschappij 
die zij vertegenwoordigt aanwezig 
zijn. "Maar dat deze verdeeldheid 
dwars door de bestaande fracties 
heen loopt is symptomatischvoor de 
kwaal van de Europese fractievor-tot het Dordtse congres Ja, maar ons ook afvragen óf en 

waarom er dingen fout gelopen zijn. 
In dat verband noemt Aar de Goede 
het gebrek aan homogeniteit binnen 
de eigen fractie, de verslapte relatie 
met het thuisfront en het contact met 
het nationale parlement dat verbete
ring behoeft. Hij doet ook suggesties 
die tot die verbetering kunnen lei
den, zoals: meer geld voor interna
tionale contacten en meer ruimte 
voor publiciteit in eigen kring. 

ming." . 

"Begon D'66 met zijn onafhankelij
ke opstelling in het Europees Parle
ment toch weer aan een krankzinnig 
avontuur?" 
Deze vraag stelde Aar de Goede op 
de kop af twee jaar na zijn verkiezing 
tot trekker van de Europese lijst. In 
een lang betoog maakte hij daarna 
een voorzichtige balans op van an
derhalf jaar werken aan Europa. Hij 
ging uit van drie vragen rond de keu
ze voor het "isolement": 
I. Was het besluit onafhankelijk te 
blijven juist? 
2. Komt D'66 desondanks voldoen
de aan bod? 
3. Hoe moeten we verder gaan? 
Aar herinnerde aan zijn principiële 
stellingname tegen aansluiting bij 
één der bestaande fracties en ·wel 
omdat D'66 een pro-Europese en een 
progressieve partij is. De combinatie 
van die twee eigenschappen mist hij 
in zowel de socialistische als in de 
liberale fractie. De verdeeldheid 
daarin was - bij de socialisten zelfs 
tussen de Nederland se fractieleden
al zó groot, dat Aar de Goede meen
de er goed aan te doen zich bij geen 
van beide fracties aan te sluiten. Nu, 
anderhalf jaar later, handhaaft hij dat 
standpunt en leest ons ter onder
steuning van zijn visie een citaat 
voor uit een artikel van een andere 

Europarlementariër, de Nederland
se socialist Dankert, dat spreekt van 
scheidingen en splitsingen tussen li
beralen, socialisten en communisten 
onderling in het Europees parle
ment. 

In het slot van zijn rede wees Aar de 
Goede op het rechtse karakter van 

Met een oproep tot versterkte aan
dacht voor het werk in Europa- ook 
ná de nationale verkiezingen - be
sloot Aar de Goede zijn rede. 
Wie sprekers echt wil horen moet 
congressen bezoeken. Elke samen
vatting, hoe zorgvuldig ook ge
maakt, doet de spreker onrecht. 
Waarvan akte. S.V. Pro-Europees én progressief zal de 

Europese groepering moeten zijn 
waar D'66 zich eventueel ooit bij zal 
aansluiten. Zo'n groepering is er 
(nog) niet. Daarom voegde D'66 zich 
terecht bij de zogenaamde niet-inge
schrevenen. Komt D'66 daar vol
doende aan bod? Vrede en veiligheid 
Aar de Goede heeft er in de aanvang 
wel eens aan getwijfeld, bekent hij. 
Géén of nauwelijks spreektijd, geen 
tolkenassistentie, geen rapporteur
schappen, zelfs geen eigen werkka
mer voor de fractie: het begin was 
weinig hoopvol. Maar een maan
denlange strijd leverde bekendheid, 
een eigen plaats en tenslotte erken
ning. "Onze onafhankelijkheid, on
ze strijd, ook voor meer spreektijd en 
onze benutting van het uiterste daar
van", zegt Aar de Goede, "heeft 
D'66 geen kwaad gedaan. Integen
deel. Ik ben er vast van overtuigd dat 
in een fractie onze aanwezigheid zich 
nooit zo manifest zou hebben kun
nen vertonen als nu het geval is ge
. weest." 
Hij geeft een opsomming van de tal-

Als sluitstuk van dat beleidspro
gramma-onderdeel werd de laatste 
par., personeelsbeleid bij defensie, 
in Dordrecht behandeld, daarmee 
is de vorm van de tekst in regel
rechte tegenspraak met de inhoud 
ervan, want die vermeldt nu juist: 
"Het personeel moet derhalve niet 
als sluitstuk, maar als integrerend 
bestanddeel worden beschouwd.''! 
De tekst werd verbeterd met een 
amendement waarin uitstel van 
dienstplicht tbv. voortgezette stu
dies wordt afgeschaft, en vervan
gende dienst of evt. gevangenis
straf (bij totaalweigering) niet lan
ger mogen duren dan de normale 
dienstplichttijd. 

advertentie 

Vrouwen hoeven niet te worden 
aangemoedigd om in het leger te 
gaan, zoals in een amendement be
pleit werd, maar moeten wel de
zelfde kansen krijgen als mannen, 
door selektie-eisen voor taken die 
vnl. een soepel brein en gevoelige 
vingers vragen (bediening van 
elektronische panelen bijv.) niet 
meer af te stemmen op biceps
kuit- en middenrif-omvang. 
Tenslotte werd het hoofdstuk in 
zijn geheel goedgekeurd, waarmee 
de vrede en veiligheid in de partij 
tot juni of december be.waard mo
gen blijven. 
Pauline van Tets 
secretaris buitenland • 

Logeren. in Schotland 

rri l6 
' I 

Vakantie doortxengen op het schotse 
landgoed Barcaple is eerder logeren te 
noemen dan verr)lijven. 

De stijlvolle en intieme atmosfeer van het 
driehonderd jaar oude landhuis (met alle 
faciliteiten van een modern hotel), gekoppeld 
aan de volle en overstelpende natuur van 
Schotland met al zijn mogelijkheden (golf, 
zeevissen. kJimmen), zijn dè ingrediënten 
voor het oorspronkelijk [)eieven van 
Schotland. Precies zoals u het zich droomt. 

voor inlichtingen: tel. 071·124604 of 
05612-814. 
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door Stijn Verbeeck 

Wanneer u, waarde lezer, dit blad niet in uw brievenbus, maar in de trein 
hebt gevonden, weet dan dat het daar is neergelegd op advies van de pen
ningmeester van D'66 uit propagandistische overwegingen. Op ons jongste 
congres te Amersfoort, 20 en 21 februari, was een partijlid zo vriendelijk de 
penningmeester er op te wijzen dat er geld bespaard kan worden door aan ge
zinnen, communes, huizen en dergelijke instituten met twee of meer partijle
den slechts één "Democraat" te sturen. 
Geduldig als hij is legde Jan Prevoo uit dat ook dit ei van Columbus niet al
leen al eerder was gelegd, maar ook een windei bleek te wezen. Het computer
bestand is het ledenbestand is het adressenbestand van de Democraat. Ga je 
dat wijzigen dan moet je stembiljetten en andere zaken, die je nu ten behoeve 
van alle leden in de Democraat insluit, apart gaan verzenden. Dat maakt de 
zaak niet voordeliger, maar duurder. 
"Leg die extra Democraat in de trein" zei Jan Prevoo, "dan vangen we tussen 
de rails af en toe nog eens een nieuw partijlid". 

Welaan dan, reiziger, reist met ons mee 
naar een redelijke, zij het wat ongewisse 
toekomst. De staat van lasten en baten 
over I980 van onze partij vertoont een te
kort van een ton. Op 3 I oktober I 980 was 
de begroting nog bijgesteld, toen zag het er 
allemaal nog redelijk uit. En nu dit. De 
voorzitter van de financiële commissie, 
Erno Maas, adviseert ons de jaarstukken 
goed te keuren en vast te stellen en stelt 
zelf vast dat voor het eerst in de geschiede
nis van de partij de jaarstukken al in januari 
rond waren. En daar moest applaus voor 
komen. Jammer dat Hans Muylaert het 
niet kon horen. Als stafmedewerker finan-

ciële administratie van de partij is hij per 
slot van rekening verantwoordelijk voor de 
cijfers en de snelheid en de volgorde 
waarin zij via de penningmeesters aan ons 
ter hand worden gesteld. Maar Hans zat 
ziek thuis, met kromme tenen te hopen dat 
er I400 leden zouden komen opdagen om 
ook dit congres "sluitend" te maken. Die 
kwamen er niet, het werden er amper I 200, 
maar die vulden De Flint goed. Van de 400 
die vrijdagavond al aanwezig waren, keur
den er 399 de jaarstukken goed na vluchti
ge lezing, terwijl er slechts één dame was, 
die zei verbaasd te zijn dat niemand anders 
iets te vragen had. 
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Wie verantwoordelijk? 
De driemans ( !) congresleiding had toen de 
Hoofdbestuursresolutie II over de besluit
vorming in de partij al ongeschonden op 
het droge en Hessel van Dijk, Miehiel 
Faaseen Michel Jager maakten zich op om 
binnen het tijdschema ook de wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement en drie 
hoofdstukken van het Verkiezingspro
gramma goedgekeurd te krijgen. Het con
gres at weer uit de hand. Schwarz pleitte 
voor negen regels duidelijkheid in plaats 
van veertig duidelijke regeligheid en won 
dat pleit. De rest was voor het Hoofdbe
stuur. Een hoofdbestuur dat ik niet altijd 
helemaal kan volgen. Bijvoorbeeld als 
Hein van Oorschot een motie van orde met 
betrekking tot het congresreglement in
dient, waarin het hoofdbestuur (het hele?) 
eerst de programmacommissie afvalt door 
een eerder geaccepteerde tekst op het 
moment van behandeling niet te dekken en 
vervolgens toezegt dat die programma
commissie de gewraakte tekst nog eens 
critisch zal doornemen op grond van bin
nengekomen bezwaren. Een en ander 
diende om de gevolgen van een procedu
refout te verkleinen. De bedoelde tekst (de 
inleiding op het programma) was al in no-

. verober door het hoofdbestuur niet amen
deerbaar verklaard, zoals ook foldertek
sten niet aan de goedkeuring van een con-

~ 

171!1 '' I 



gres worden onderworpen. Maar dat stond 
niet in het congresreglement en dus kwa
men er wel reacties. Hein van Oorschot 
verklaarde later dat het Hoofdbestuur wel 
degelijk - zij het op het laatste moment -
van zijn actie op de hoogte was gesteld. De 
programmacommissie wist nergens van en 
was duidelijk teleurgesteld over deze gang 
van zaken. ,,Hadden ze maar op tijd in 
Amersfoort moeten zijn", zei Van Oor
schot. 
Ja, je hebt mensen die vroeg komen en 
anderen die vroeg vertrekken. Als ik het 
goed gevolgd heb was op twee leden na het 
hele hoofdbestuur om half tien al verdwe
nen, maar misschien volgde men het ge
beuren vanuit de wandelgangen. Vroegere 
hoofdbesturen gaven me wel eens de in
druk te zaak te willen manipuleren. Dit 
hoofdbestuur geeft de indruk de zaak op 
zijn beloop te laten. Op het eerste kon je 
verdacht zijn, tegen het laatste sta je 
machteloos. Zolang dit binnen de partij 
blijft kun je op verbetering aandringen 
door het te signaleren. Maar als de TROS 
in zijn ridicule verslaggeving - ik roep het 
luide- toch even dat ene zinnetje meepikt 
"Mijnheer de voorzitter, waar hebben we 
het nu eigenlijk over?" dan blijkt dat méér 
mensen zien wat ik zie en horen wat ik 
hoor. D'66 is een loyale partij. En dat heeft 
zo zijn voordelen. Want eigenlijk waren er 
toch weer weinig verrassingen. 

Sergeant van de week 
Het PEAC keek even op de neus (m/v) 
toen de amendementen 2016 en 2020 sa
men in de pan werden geklutst en de indie
ners van 2016 de eerste zin van hun amen
dement introkken. Als iets ingetrokken 
wordt dan ben je uitgepraat, zo gaat dat nu 
eenmaal. Er is trouwens een hele nieuwe 
methode gevonden om een congres te boy
cotten. Stel je leest in het congresboek een 
motie, bijvoorbeeld over het fokken van 
ezels. Die tekst staat je niet aan, maar je 
vreest dat de motie wordt aangenomen. 
Dan dien je even een motie van orde in met 
betrekking tot de congresagenda. Daarin 
schrijf je: "De AL V etc., overwegende dat 
ezels buitengewoon aardige en nuttige die
ren zijn, is van oordeel dat het buiten mooi 
weer is, besluit vandaag niet over ezels te 
praten en gaat over tot de andere futilitei
ten van de dag." Je moet wel even zorgen 
datjouw motie van orde vóór de ezelmotie 
behandeld wordt en snel wordt afgewerkt. 
De mooiste regel van het congresboek 
staat op pagina 14 helemaal onderaan: 
Voorstel: Tekst van "bepaalde" t/m "lap
pen" schrappen. Het amendement werd 
verworpen. "Bepaalde" t/m "lappen" 
dus niet schrappen uit uw verkiezings
mappen! Want die zitten vol met grappen. 
In Dordrecht- u dacht toch niet dat we dat 
zouden vergeten? - bleken twee mannen 
uit D'66 voorstander "van het aanmoedi
gen van vrouwen om dienst te nemen". 
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Een rechtstreeks gevolg van het optreden 
van sergeant-majoor Evenhuis tijdens de 
ondervraging van recruut Ter Veer? Wie 
aanwezig was bij wat Jan Veldhuizen 
noemde "een cursus wereldleed in veertig 
afleveringen'', moet zich de discussie over 
de "invalide boerenzoon" wel herinneren. 
Toen later op de dag generaal Terlouw on
dervraagd moest worden, viel Carien even 
uit haar rol en produceerde bij wijze van 
inleiding een hikkerig bakvislachje met de 
tekst "Ja Jan, jij krijgt óók vraagjes!" 
Soms heb ik het ineens moeilijk met de 
emancipatie. 

Klimmerboon 
Mannen doen gelukkig ook voldoende 
vreemde dingen om het evenwicht te her
stellen. Neem nou Anton van Lijsseltrek
ker in Amersfoort. Eerst dacht ik: princi
piële man, daar kan het hoofdbestuur nog 
een voorbeeld aan nemen. Maar door de 
congresleiding voor het blok gezet wilde 
hij toch geen verkiezing voor het lijsttrek
kerschap. Begrijpelijk, de uitslag stond 
vast, tijdverlies, al die stemmen tellen, 
maar dat had hij tevoren óók kunnen be
denken. En zijn uitgangspunt was zo aar
dig. Jan Terlouw wordt ook liever door de 
partij gekozen, dan dat hij als enige over
blijft omdat de 39 andere kandidaten hem 
als lijsttrekker aanwijzen. 

Voorzitters onder elkaar 



Niettemin, we hebben weer een lijsttrek
ker, die in het vooruitzicht op het huis 
maar vast aan een gedicht van Cats begon. 
Een gèdicht over de bonestaak, of eigenlijk 
over de boon die langs de staak omhoog 
moet klimmen, maar in zijn overmoed de 
stut uit het oog verliest ... 
, ,De staatszucht door haar trots gemoed, 
die houdt hierin gelijke voet 
zij kent noch paal noch middelmaat 
vermits zij altijd verder gaat 
waardoor zij dan tenslotte zweeft 
daar zij geen stok en steunsel heeft 
en wordt op 't lest ter neer gerukt 
met voeten in het slik gedrukt." 
Jan Terlouw zal zijn stut, de partij, niet uit 
het oog verliezen maar bezwoer de partij 
ook niet boven zijn eigen bonestaak, het 
huidige ledental, te willen uitgroeien. 
Veel van wat hij verder zei, vindt u terug in 
zijn bijdrage op de voorpagina van deze 
Democraat. Hij spreekt daar terecht niet 
meer over het "gat van de zes miljard" in 
ons verkiezingsprogramma. Daar is de 
hele vaderlandse pers al over gevallen. 
Een gevolg wellicht van het feit dat op de 
dag waarop Maarten Engwirda in zijn 
persconferentie deze cijfers bekend 
maakte, Wiro Beek in een bekende perio
diek van leer trok over de onbetaalbaar
heid van ons programma. 
Want Jan Terlouw zei was ook onbetaal
baar: , ,Zes miljard ongeveer tekort in 1985. 
Dat is mij ontzettend meegevallen! Dat 
betekent dat als wij ons ambitieuze pro
gramma zo zouden uitvoeren als het er ligt 
en het begrotingstekort terugbrengen tot 
41/2%, dan hebben wij in 1985 een tekort 
van zes miljard. Vergelijk dat eens met die 
20 miljard waar Van Agt het over heeft in 
zijn brief van enkele dagen geleden. 
Bovendien liggen er in dit programma mo
gelijkheden om het gat te dempen. Ik wil 
graag de vergelijking aangaan met alle an
dere programma's om te zien waar de 
grootste gaten zitten en waar de grootste 
helderheid is. Ik ben zeer verbaasd in een 
ochtendblad te moeten lezen dat wij doen 
aan kiezersbedrog, omdat we vóór de ver
kiezingen vertellen wat het kost, hoe groot 
het tekort is en hoe we dat denken in te 
vullen." 
De verbazing zal nog groter zijn geworden, 
want andere kranten schreven zonder te 
luisteren het ochtendblad na. 

Huiswerk 
Er werd ook weer stoeltje gewisseld tij
dens dit congres. De namen van gaande en 
komende mannen zult u ongetwijfeld er
gens in deze Democraat vinden. Zeeval
king zei er in zijn_ rede ook wat van: "Voor 
de zoveelste keer beleven wij het vandaag 
dat zich voor de vervulling van die vakatu
res slechts één of een paar kandidaten mel
den, waarbij nog komt dat niet zelden de 
nodige druk op sommigen moet worden 
uitgeoefend zich kandidaat te stellen opdat 
de vakature in ieder geval wordt opgevuld. 
Ik vind dat weinig meer dan een bescha-

Wie zal dat betalen ... ? 

mende zaak." Mij verraste het tussen de 
negen kandidaten die er toch nog waren 
geen enkele vrouw aan te treffen. Ik zal er 
beleefd aan herinneren te gepaster tijd. 
Slachtoffer van de bureaucratie werd Nico 
Léons. Door een te laat ontdekte admini
stratieve fout van de regio, die zijn amen
dement (nr. 5051) op de paragraaf jeugd
beleid had overgenomen, kwam de tekst 
ernstig verminkt in het congresboek. Voor 
eigen rekening liet hij 1600 kopieën maken 
van de juiste tekst en legde die vrijdag
avond op de balie, waar ze -het was im
mers buiten de orde- door de rapportage
commissie werden weggehaald en . . . in 

Dat gaat naar Den Bosch toe ... 

R~ 
Alter 

beslag genomen, "beschlagnahmt" had ik 
bijna geschreven. Er viel nergens meer 
over te praten. Zelfs een openbare mede
deling dat het hoofdbestuur de in beslag 
genomen tekst in de definitieve versie van 
het programma zal overnemen werd niet 
gedaan. Sommige dingen mag je in de partij 
blijkbaar niet weten. 
Geen wonder dat twee leden uit Den Hel
der zeiden: "Op zo'n congres heb je eigen
lijk met een heel ander D'66 te maken dan 
thuis". Maar ze komen toch weer de vol
gende keer, net als de kleine lngeborg 
Overeem, die de glijbaan in de crèche het 
absolute einde vond. 
Achtentwintig amendementen en één mo
tie bleven over toen de congresvoorberei
dingscommissie alle teksten rond de stra
tegieresolutie van het hoofdbestuur had 
gerangschikt. Zij vonden na uitvoerige be
handeling een roemloos einde. De resolu
tie kwam ongeschonden over de streep. 
Kijk, hoofdbestuur, we stellen ons dan wel 
geen kandidaat, maar we doen wél ons 
huiswerk. 

Garantie voor een feest 
Wie ter plaatse zijn huiswerk deed wasJan 
Veldhuizen. Bij gebrek aan middelen 
schrapte het hoofdbestuur f 50.000,- uit 
zijn campagnebegroting. Misschien komen 
die later nog, als het geld er is, was de 
mededeling. Maar Jan wilde het nu weten 
en haalde vrijdagavond en zaterdagmorgen 
in de wandelgangen de garantie voor een 
halve ton bij elkaar. Bij de behandeling van 
het campagneplan ging de enveloppe in het 
kistje van de penningmeester en riep Jan 
Veldhuizen ons op tot actie. Zaterdag 25 
april gaan we massaal van start in Den 
Bosch, (mededelingen in de volgende De
mocraat) om niet meer te stoppen voor 26 
mei. Dan vieren we feest, met of zonder de 
kater van de logenstraffing van allerlei té 
optimistische verwachtingen die je overal 
hoort. Feest omdat die partij die we zeven 
jaar geleden niet hebben opgeheven en op
gegeven bestaat. 

Maar we moeten er wel nog even wat aan 
doen! 
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Citata Zeevalkiana 
Drie onbeschadigde strofen 
uit de congresrede van de 
partijvoorzitter 

De volledige tekst is op het secretariaat verkrijgbaar. 

De verkiezingsstrijd is begonnen zij 
het op een weinig verrassende wijze. 
De V. V.D. heeft de draad van vier 
jaar geleden weer opgepakt. Er moet 
een kabinet komen met daarin alle 
vier grote partijen, een nationaal ka
binet want het land heeft een kabinet 
steunend op een brede basis nodig. 
Dat laatste zijn wij met de V. V.D. 
eens. Maar de V. V.D. is met deze 
stellingname volstrekt ongeloof
waardig. In 1977 ging men met de
zelfde doelstelling de verkiezingen 
in. En wat was het resultaat? Een 
kabinet van Agt steunend op twee 
pàrtijert, een wankele meerderheid 
van twee zetels in de Tweede Kamer 
waaronder een tiental C.D.A.ers als 
gedogers en zich staande houdende 
dank zij de steun van D.S.'70, de 
Staatkundig gereformeerden, het ge
reformeerd politiek verbond en boer 
Koekoek. 
Kortom een echte rariteitenfamilie. 
Nu dus weer van die kant hetzelfde 
verhaal. Ik denk dat de Nederlandse 
kiezer een te goed geheugen heeft om 
er andermaal in te trappen. 

Zijn wij zelf dan als D'66 geheel zon
der fouten als het om duidelijkheid 
gaat? Helaas niet en daarom acht ik 
het een plicht jegens de kiezer een 
bepaalde niet onbelangrijke passage 
uit ons verkiezingsprogram wat na
der te belichten. Een ongebruikelijke 
zaak een partijvoorzitter die een kri
tisch geluid laat horen over het pro
gram van zijn eigen partij maar wij 
Democraten zijn nu eenmaal als on
dogmatische partij overtuigd van het 
standpunt dat wij niet pretenderen 
steeds en altijd de wijsheid in pacht 
te hebben. En verder van zelfkritiek 
wordt men niet minder als die kritiek 
zijn basis maar vindt in de persoon
lijke vrijheid van de betrokkene en 
niet van andere zijde is afgeperst zo
als elders in de wereld wel gebeurt. 
Het gaat orrt de volgende passage in 
ons verkiezingsprogram: 
"Deze principiële en permanente 
hervormingsgezindheid, waarbij el
ke zekerheid van vandaag morgen 
weer ter discussie kan staan als de 
omstandigheden zich wijzigen is het 
duidelijke kenmerk van D"66. Het 
politieke krachtenveld heeft veel van 
zijn wortels nog altijd in de 19e eeuw. 
D'66 is in verser geploegde aarde 
geworteld en ons spoor loopt niet 
van eergisteren naar vandaag, maar 
van vandaag naar overmorgen." 
Uiteraard richt mijn bezwaar zich 
niet tegen de eerste zin van dit citaat. 
D'66 is inderdaad een partij met een 
principiële en permanente hervor
mingsgezindheid of kort gezegd een 
ondogmatische politieke partij. Maar 
is dat ondogmatische nu een uitvin
ding van ons? In genen dele. Wij 
hebben er alleen een eigenlijke ver
taling aan gegeven. Voor de zoveel
ste maal wil ik verwijzen naar de 
vooroorlogse Vrijzinnig Democraten 
die ditzelfde beginsel huldigden. Wij 
zijn niet zo uniek als sommigen onzer 
menen te zijn ook wij hebben histori
sche wortels en banden met het 
West-Europese cultuurpatroon. 
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Zeker, we trekken creatief als we 
zijn duidelijk lijnen naar de toekomst 
maar onze ideeën zijn nu en in de 
zestiger jaren niet uit de lucht komen 
vallen. Daarom onder meer zijn we 
geen boerenpartij voor intellectue
len. 
De enige dimensie die de 20e eeuw 
aan de politiek heeft weten toe te 
voegen is het fascisme geweest. Van 
die en soortgelijke stromingen keren 
we ons met walging af. 
Welnu laten we dan duidelijk zijn 
ook op dit punt opdat de kiezer ons 
als vierde stroming in de politiek 
duidelijk herkent en plaatsen kan. 
Als men D'66 in een enkele zin zou 
willen vangen dan geef ik hem u hier. 
D'66 is een linkse partij die de maat
schappij tracht te moderniseren zon
der naar het paardemiddel van de re
volutie te grijpen. 
Dat is inderdaad geen 19e eeuwse 
gedachte in zoverre heeft ons pro
gram nog gelijk ook. Maar die ge
dachte is wel van eergisteren immers 
25 eeuwen geleden werd die politiek 
al nagestreefd, te weten door Solon's 
wetgeving in Athene. Solon streefde 
er in zijn wetgeving naar weg te ne
men wat hij verkeerd achtte en hij 
schiep een wetboek waarin elk on
derdeel van de samenleving een 
plaats kreeg toebedacht welke hem 
juist leek en die voldoende rekbaar 
moet zijn zich aan te passen aan toe
komstige veranderingen zonder dat 
er behoefte aan gewelddadig optre
den zou bestaan, Volgens Solon 
moet de bestuurder de dienaar van 
de wet zijn, niet de meester er over 
en het.volk behoort erop toe te zien 
dat hij zo'n gehoorzame dienaar is. 

Tenslotte partijgenoten nu op naar 
de verkiezingen. Om die verkiezin
gen te winnen hebben we nodig een 
goed program. een lijstaanvoerder 
die stemmen trekt, werkkracht en 
geld. 
Voor dat goede program hebben on
ze werkgroep van de S.W.B. en de 
programmacommissies gezorgd. 
De lijstaanvoerder die stemmen 
trekt, daarvoor zorgt straks dit con
gres. 
Werkkracht en geld hebben hoofbe
stuur en campagnecommissie nog 
nodig en daarvoor moeten alle par
tijleden hier in deze zaal en daarbui
ten in het hele land zorgen. 
De steun van werkelijk niemand kan 
daarbij worden gemist, want vergeet 
één ding niet, deze Tweede Kamer
verkiezingen beslissen niet alleen 
over de samenstelling van onze 
volksvertegenwoordiging, zij beslis
sen ook over de kabinetsformatie en 
de Staten- en Raadsverkiezingen 
voor het volgend jaar. 
Met een in zichzelf verdeeld C.D.A. 
tegenover ons, met een meer en meer 
zich naar het isolement kerende en 
doctrinair wordende PvdA links van 
ons en met een meer en meer conser
vatief wordende V.V.D. rechts van 
ons zal een eensgezind schouder aan 
schouder staand D'66 waar kunnen 
maken hetgeen verwacht wordt: de 
zege op 26 mei. 



,. 
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"erkiezingsprograumuma 

hoofdstuk " 
Hoe verder een congre·s vordert met 
de behandeling van amendementen 
op een zo belangrijk document als 
een verkiezingsprogramma, deste
meer moet rekening worden gehou
den met de gevolgen van reeds aan
vaarde amendementen bij eerder be
handelde hoofdstukken. Bij de be
sluitvorming over Hoofdstuk V, 
handelende over sociaal en cultureel 
welzijn met de belangrijke partijuit
spraken over onderwerpen als 
emancipatie, volwassenen-educatie, 
gehandicaptenbeleid, culturele min
derheden en volksgezondheid, 
moest het hoofdbestuur dan ook re
gelmatig waarschuwen voor tegen
strijdigheden die aanvaarding van 
diverse amendementen zouden gaan 
opleveren. Met steun van enkele le
den, die dat gevaar gelukkig tijdig 
onderkenden, gelukte het de ont
werp-tekst op onderdelen aanmer
kelijk te bekorten en redelijk conse
quent de algemene partijdoelstellin
gen het tot op heden gevoerde frac
tiebeleid volgend, dit hoofdstuk vast 
te stellen. 
De kracht van een verkiezingspro
gramma wordt in sterke mate be
paald door beknopte en heldere doel
en probleemstellingen, gevolgd door 
niet voor tweeërlei uitleg vatbare uit
spraken over de in de komende kabi
netsperiode te nemen maatregelen. 
Daarnaast is van belang dat een ver
kiezingsprogramma niet alleen op
dracht en richtsnoer is voor onze 
komende Tweede-Kamerfractie, het 
moet ook een goed en bruikbaar in
strument zijn voor formatiebespre
kingen. Dit laatste gebruiksdoel mag 
een partij, die in zijn strategieresolu
tie o.m. stelt, dat samenwerking met 

andere partijen gebaseerd moet zijn 
op programvergelijkingen, niet uit 
het oog verliezen. 
Mede tegen deze achtergrond stemt 
het tot voldoening dat, bij amende
ment een paar belangrijke "verge
ten" onderdelen uit het beleidspro
gram alsnog in het verkiezingspro
gramma zijn opgenomen, en- dank
zij de overname van een trits amen
dementen, samenhangend met de 
actuele problematiek rondom de de
centralisatie en democratisering van 
het specifieke welzijnsbeleid - D'66 
de verkiezingen in kan gaan met dui
delijke standpunten inzake de ka
derwet specifiek welzijn, de decen
tralisatie in de gezondheidszorg en 
de noodzaak van een samenhangen
de wetgeving terzake het onderwijs
beleid. Met name op eerst- en laatst
genoemd terrein had D'66 oök nog 
wel e.e.a. goed te maken of in te ha
len. De hierbedoelde stellingname 
komt m.i. het meest pregnant tot uit
drukking in het aanvaarde amende
ment Eis ma, dat ik daarom hieronder 
onverkort citeer: 
"Bij stagnerende economische groei 
en het risico van daardoor genood
zaakte bezuiniging op het bestaande 
voorzieningensysteem, dreigt een 
innovatie daarvan tot de onmoge
lijkheden te gaan behoren. Het sys
teem van wetgeving dient, zojlls ge
zegd, te voorkomen dat daardoor de 
zwakst geregelde voorzieningen het 
eerst aangetast worden. Het is der
halve gewenst dat de nog niet wette
lijk geregelde voorzieningen van 
specifiek welzijn geregeld worden in 
een Kaderwet specifiek welzijn, 
waarin decentralisatie en democra
tisering voorop staan. 

De reeds bestaande wettelijke rege
lingen in het specifiek welzijn en de 
toekomstige Kaderwet dienen ter 
bevordering van een politiek gewo
gen prioriteitenstelling zoveel mo
gelijk onderling te worden afge
stemd. Daarbij valt allereerst te den
ken aan de onderlinge afstemming 
van de systematische en de demo
cratische planning. Ook is hierbij te 
denken aan algemene regels voor de 
rechtsbescherming van burgers en 
instellingen, de medezeggenschap 
van betrokkenen- met name de niet 
georganiseerden - voor kwaliteits
kontrole e.d." 
Aansluitend verwierf een amende
ment dat de D'66-visie op het vrij
willigerswerk ondubbelzinnig vast
legt een overtuigende meerderheid. 
Het aktuele geharrewar in de wel
zijnsplanning op lokaal en provin
ciaal nivo over de positie van de 
vrijwilliger in het welzijnswerk, die 
onze fraktieleden, deel uitmakend 
van zowel centrale overheid als lage
re overheden vaak parten speelt, 
rechtvaardigt ook hier een aanhaling 
van het aanvaarde amendement van 
de afdeling Utrecht: 
"In het welzijnswerk spelen vrijwil
ligers vaak een belangrijke rol. Over 
dit tot de z.g. "informele sektor" te 
rekenen vrijwilligerswerk en het ge
wicht dat wij daaraan toekennen, 
spreekt dit programma zich op tal 
van plaatsen uit. 
De ontwikkeling der laatste jaren in 
de richting van andere vormen van 
vrijwilligerswerk zal een bijdrage le
veren bij de totstandkoming van een 
meer "zelffunktionerende" samen
leving. Vrijwilligerswerk in het al
gemeen heeft behoefte aan een goe
de koördinatie en organisatie. Dit 
kan gewaarborgd worden door de in
stelling van een nationaal vrijwilli
gersbureau en regionale vrijwilli
gerscentrales, waarvoor middelen 
beschikbaar dienen te komen. Er 

zullen algemene richtlijnen opge
steld moeten worden met betrekking 
tot de rechtspositionele en financiële 
status van de vrijwilliger. Inschake
ling van werkloze beroepskrachten, 
met behoud van sociale uitkering en 
aanvulling daarv.an moet mogelijk 
zijn." 
Door een misverstand in de regio 
Noord-Holland dreigde een essen
tiële correctie in de paragrafen over 
jeugdbeleid (het eigenlijke amende
ment was abusievelijk als "toelich
ting" ingezonden en die wordt- zo
als bekend sinds lang niet meer in 
congresboeken opgenomen) niet 
meer mogelijk te zijn. Na het nodige 
procedurele gestoei zegevierde het 
gezonde menselijke verstand. Het 
congres machtigde hoofdbestuur en 
programmacommissie dit amende
ment redaktioneel te verwerken. Al
dus wordt het doemdenken, dat in de 
ontwerp-tekst de jongeren wordt 
aangewreven, alsnog vervangen 
door een stellingname die overeen
stemt met hetgeen Jan Terlouw zo 
treffend in de vorige congresrede 
verwoordde als de "werkelijke" 
D'66-visie op de jongerenproblema
tiek: 
"Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd." 
Op soortgelijke wijze zullen een 
zestal tekstverbeterende amende
menten van de werkgroep Gehandi
captenbeleid ertoe bijdragen dat de 
betreffende paragraaf in de eindver
sie van het verkiezingsprogramma 
een even redelijk als realistisch D'66-
alternatief biedt. 
Van de 75 amendementen moesten 
er om eerder genoemde redenen vele 
afgewezen worden. Dat lot trof ook 
de amendementen die onze uit
gangspunten inzake de decentralisa
tie in de gezondheidszorg dreigden 
aan te tasten. 
Ondanks de handicap van ·een be
leidsprogram, dat inzake het min
derhedenbeleid pas in 1982 aange
past zal kunnen worden, en het 
hoofdbestuur de AL V dientengevol
ge moest adviseren een enkel amen
dement als motie over te nemen, 
werd een aktueel en in ieder geval 
voor één kabinetsformatie toerei
kend minderhedenbeleid vastgelegd. 
De huidige en toekomstige frakties 
kunnen vertrouwen putten uit de 
realiteitszin en politieke consistentie 
die de besluitvorming tijdens deze 
algemene ledenvergadering ken
merkten. Met dit gereedschap moet 
er in campagne en Kamers door D'66 
"ivoor" te "draaien zijn" in wel
zijnsland. 
Jan van den Hazel, 
secretaris politiek. 
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RB-Resolutie 11 
De uitgangspunten voor besluitvor- den bekend moeten zijn. Nadat het 
ming, op grond waarvan in het na- Hoofdbestuur toezegde na te zullen 
jaarscongres reglementswijzigingen gaan Of en zo ja welke groepen in de 
zullen moeten worden vastgesteld, partij onder welke voorwaarden de 
werden door de AL V te Amersfoort bevoegdheden zouden kunnen krij
nog wat aangescherpt. Het amende- gen, om evenals (sub)regio's, afde
ment Hutte e.a. dat o.m. pleitte voor Jingen en "25 leden", om amende
het vooraf samenvoegen van inge- menten en moties in te dienen voor 
diende amendementen en moties tot een AL V, werd HB-resolutie 11 ver
één wijzigingsvoorstel of ontwerp- der ongewijzigd vastgesteld. 
besluit, zodat tijdrovende besluit- Jan van den Hazel 
vorming in de AL V over allerlei secretaris politiek. 
deelaspecten achterwege kan blij-
ven, verwierf grote instemming. De 
rapportagecommissie zal dus in het 
vervolg ruimere bevoegdheden krij-
gen. De congresvoorbereidings-
commissie zal zijn taak: het aanrei-
ken van de essentiële beslispunten Congres Amersfoort 
en het stimuleren van de discussie in 
de partij daarover dan ook beter 
kunnen vervullen. Hoofdbestuur en Wie heeft - per ongeluk - uit 
AL V vonden elkaar in de besprekinE Amersfoort de verkeerde groene ja
van het amendement Anthonisse/re· gersjas meegenomen. 
gio Limburg op een hanteerbaar Er is. een vrijwel identieke; maar 
compromis van tenminste twee we- voor mij te kleine,jas blijven hangen. 
ken voor aanvang van de AL V dat Merk SALKO, bruine knopen. 
alle op de voorstellen ingediende H. M. Gelderblom-Lankhout, tel. 
amendementen en,moties bij de Ie- 070-256165. 

advertentie 

Mensen die met Club Méditerranée 
op vakantie gaan, zijn over het algemeen 
geen stilzitters. D1e w1llen aktie, volop 
sportief bezig zijn. 
In de vele exclusieve vakantiedorpen 
van de Club kunt u zich naar hartelust 
aan uw sportieve sport overgeven. 
Aan zeilen bijvoorbeeld. Of windsurfen, 
duiken, waterskiën. Maar ook aan 
tennis, golf en boogschieten. 
't Is biJ de prijs begrepen, evenals de 
eventueleinstruktiesen gebruik van 
materiaal. Weet u nog wel u dat 

verleden 
jaar 
gekost 
heeft1 

Bent u gëlnteresseerd in zo'n 
aktieve sportvakantie met uitstekende 
maaltijden en veel gezelligheid? 
In de nieuwe zomergids staat alles. 
Vraag even aan. 

I 
I 

iöon voor de nieuwe 1 

Club-gids i 
I 

Stuur miJ d1e 272 pagina's dikke g1ds : 
boordevol sportief vakantieplezier. 1 

naam ______ . .. ·---

adres 

woonplaats---------· 
postcode ______ _ 

:.~ 

Club Méditerranée 
Raadhuisstraat 49 
2101 HD Heemstede IN _ _._ 

L- ---------~-

Club Méditerranée 
savoirvivreen vacances 
Raadhulsstraat 49, 2101 HD Heemstede. 

Tel. 023 · 28.69.40 · 28.69.41 

De wiiziJ&inJJen van het 
Huishoudelijk Reldement 
Pe behandeling van de voorstellen voor het Huishoudelijk Regle
ment in Amersfoort heeft tot gevolg dat art. 104, betreffende de 
dubbele kandidaátstelling, er als volgt uitziet: · · 

Art. 104 De informatie, welke een lid van D'66, die iicb kan~ 
didaat stelt voor een. kandidatenlijst voor een verte• 
genwoordigend lichaam, moet verschaffen, dient me
de te bevatten: 
a. of betrokkene kandidaat is gesteld voor de, kandi· 

dalenlijsten van andere vertegenwoordigende li· 
chamen, en zo ja, voor welke; 

b. of betrokkene lid is, dan wel op de kandidatenlijst 
staat van vertegenwoordigende lichamen. en zo ja, 
van welke en op welke plaats(en). · 

Verder zijn de HB-voorstellen, zoals afgedrukt in 
Democraat 2/81 , blz. 22. ongewijzigd aangenomen. 

HET 
HOOFD
BESTUUR 

Hoofdbestuursverga
dering van 15 januari 
De Hoofdbestuursvergadering van 
15 januari is alweer bijna 2 maanden 
geleden als u dit leest. Ik zal er dan 
ook alleen de belangrijke puntjes 
voor u uitpikken. 
In aanwezigheid van enkele jongeren 
van het JOAC wordt door Jan v. d. 
Hazel meegedeeld dat het instel
lingsbesluit voor het JOAC rond is. 
Ook het JOAC-programma voor het 
komende.jaar is gereed met als be
langrijkste punten: jongeren aktive
ren en aansluiting zoeken bij de akti
viteiten rond de Tweede Kamerver
kiezingen. 
De penningmeester Jan Prevooheeft 
daarna een minder prettig bericht en 
toont zich zéér bezorgd. De voorlo
pige jaarrekening geeft een nogal 
groot tekort te zien over 1980. 
Verder worden de kontributierege
ling en de regiobijdrage voor 1982 
vastgesteld. Daarna komt nog aan de 

orde de SWB-milieu-nota, het Con
gres in Dordrecht en de Advies
raadsvergadering van 10 januari. 
In de rondvraag legt een vraag over 
de zigeuners de basis voor een motie 
die in Dordrecht door het Congres bij 
acclamatie zou worden aangeno
men. 
De Hoofdbestuursvergadering van 5 
februari wordt bijna in het geheel in
genomen door 2 agendapunten te 
weten de jaarrekening 1980 en het 
kampagneplan. 
Na een verhitte discussie wordt uit
eindelijk de jaarrekening - met be
langrijke wijzigingen - door het 
hoofdbestuur goedgekeurd. 
Het verlies wordt voor een deel weg
gewerkt door f 50.000,-, die reeds 
op de begroting stonden voor het 
verkiezingsfonds, niet voor dat doel 
te gebruiken. 
Daarna is het kampagneplan aan de 
beurt. Het hoofdbestuur neemt het 
kampagneplan van Jan Veldhuizen 
zonder veel opmerkingen over. 
Echter ook hier weer verhitte dis
cussies, nu over het kampagnebud
get. Het hoofdbestuur besluit nog al 
drastisch het mes te zetten in deze
voor succesvolle Tweede Kamer
verkiezingen -

1 
belangrijke begro

ting. Niet alleen Jan Veldhuizen gaat 
meteen kater naar huis, maarook uw 
verslaggever. 
Ad F. M. van Tiel publiciteitscoör
dinator. • 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 3- MAART 1981 



Kandidatenlijst 
Tweede Kamer 
Het hoofdbestuur van D'66 maakt de 
uitslag van de schriftelijke leden
stemming voor de kandidatenlijst 
van de Tweede Kamer-verkiezingen 
bekend. 
Heden heeft de Landelijke Verkie
zingscommissie de uitslag vastge
steld op basis van de 4383 ingezon
den stembiljetten. 
De volgorde ziet er thans als volgt 
uit: 

I. Jan Terlouw, Amersfoort 
2. Laurens Jan Brinkhorst, Den 

Haag 
3. Ineke Lambers-Hacquebard, 

Opende (Gr.) 
4. Elida Wessel-Tuinstra, Oegst-

geest 
5. Erwin Nypels, Rijswijk 
6. Maarten Engwirda, Den Haag 
7. Chel Mertens, Amsterdam 
8. Suzanne Dekker, Den Haag 
9. Aad Nuis, Winterswijk 

JO. Jan Veldhuizen, Haarlem 
11. Grace Hellebrekers-Cotterell, 

Amstelveen 
12. Jacob Kohnstamm, Amsterdam 
13. Oerrit Mik, Groningen 
14. Dick Tommel, Norg 
15. Louise Groenman, Amsterdam 
16. Pieter ter Veer, Renkum 
17. Ernst Bakker, Amsterdam 
18. Wil Wilbers, Voorschoten 
19. Herman Schaper, Leiden 
20. Saskia van der Loo-de Steen

winkel, Apeldoorn 
21. Corry Moolhuysen-Fase, Made 
22. Harry van Woerden, Alhpen a. 

d. Rijn 
23. Arend Meerburg, Den Haag 
24. Noortje van Lijf-van Leeuwen, 

Enschede 
25. Doeke Eisma, Den Haag 
26. Herman Kernkamp, Utrecht 
27. Eleonore Stehouwer, Den Haag 
28. Marcel Prop, Grave 
29. Johannes Swaen, Helmond 
30. Frank Baas, Haarlem 
31. Eduard Veenstra, Lelystad 
32. Rob van den Bos, Den Haag 
33. Bert van Wijk, Weert 
34. Sol Schuijer, Hengelo 
35. Pieter Karsdorp, Haarlem 
36. Leen Schotel, Lemmer 
37. Anton van Lijs se!, Groot-Am-

38. 

39. 
40. 

mer.1· 
Peter van den Brandhof, Drie
huis- Velsen 
Anton de Man, Roosendaal 
Aart Resoort, Maastricht 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Jaarverslag 1980 
Het jaar 1980 is een jaar van stabili
sering en een jaar van het oogsten 
van de vruchten van voorheen ge
trooste inspanningen geweest. Zo
wel het aantal, de omvang en de 
kwaliteit van de uitgebrachte rap
porten is groter dan ooit tevoren. 
Ook het aantal adviezen aan fracties 
in vertegenwoordigende lichamen 
namen toe. De omvang van de advie
zen ten behoeve van het hoofdbe
stuur en haar commissie zijn, in een 
jaar waarin én grote delen van het 
beleidsprogramma werden bijgesteld 
én een conceptverkiezingspro
gramma voor de Tweede Kamer
verkiezingen werd samengesteld, 
vanzelfsprekend groot. 
Zo werden naast de adviezen (van 
nagenoeg alle werkgroepen) ten be
hoeve van dit verkiezingsprogram
ma adviezen uitgebracht over be
leidsprogrammateksten voor: 
- energie 
- volksgezondheid 
- defensie, vrede en veiligheid 
- onderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs 
- media/omroep 
- sociale ~n economische zaken. 
De werkgroepen hebben bewonde
renswaardige prestaties geleverd 
ondanks de vaak korte voorberei
dingstijden. 
Projectgroepen 
Naast de werkgroepen is in 1980 
voor het eerst een projectgroep ge
start: 
"Het 100.000 woningen project." 
Projectgroepen zijn werkgroepen 
waarvoor de inschrijving niet open is 
maar waarvoor mensen op basis van 
hun deskundigheid worden uitgeno
digd. 
Het S.W.B.-bestuur besloot tot in
stelling van deze projectgroepen om 
onderwerpen met een multidiscipli
nair karakter sneller en effectiever te 
kunnen aanpakken. 

Den Haag, 18 februari 1981 
Idee '66 

• "Het Blad", een al lang vurig ge
koesterde wens, kwam tot stand. 
Het eerste jaar mag als zeer voor
spoedig voor deze nieuwe loot aan de 
S.W.B.-stam worden gezien. De in
houd was van een goed gehalte en het 
benodigde aantal abonnees werd 
ruimschoots gehaald. 
1. Bestuur: 
Op I januari 1980 was het bestuur als 
volgt samengesteld: 
W. Dik: voorzitter 
P. W. van Baarse!: secretaris 
R. M. Voncken: penningmeester 
B. J. van Eenennaam: sectie Bui
tenland 
M. van Empel: IDEE'66 
M. P. Gans: sectie Sociaal-financieel 
en economische zaken; IDEE'66 
H. A. Hutte: lid 
N. F. I. Schwarz: contact met AR; 
lid begeleidingscollege Sociaal en 

Cultureel Planbureau 
Mw. J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman: sectie Bestuurlijke en Juri
dische Zaken; vertegenwoordigster· 
in het PSVI-bestuur; IDEE'66 
C. Spigt: sectie Ruimtelijk Beleid 
Th. E. Timman: sectie Welzijn 
J. P. Prevoo: vanuit HB (penning
meester) 

fractie, de Tweede Kamerfractie en 
de w.g. Europa over "Het rapport 
over de Europese Instellingen van 
het Comité van Wijzen" en over 
"Het rapport van de commissie 
Spierenburg". Dit standpunt werd 
geheel door de w.g. Europa voorbe
reid. 

H. van Oorschot: vanuit HB (vice- 4.2. Rapporten 
voorzitter politiek) In het jaar 1980 werden de volgende 
C. Mertens: vanuit TK-fractie rapporten uitgegeven: 
Mw. N. H. D. van Cleef-de Vos: - B 6 Afrika Notities f2,50 
vanuit PSVI - B 7 Kernwapens, Vrede en Veilig-
In hetjaar 1980 heeft Mw. N.H. D. heid f 5,-
van Cleef-de Vos het bestuur verla- - BB 5 Studiedag Bestuurlijke Reor
ten. Zij werd opgevolgd door B. R. ganisatie 1979 f 3,50 
A. van d~n Bos, die inmiddels het - CRM 9 Landelijke en Regionale 
bestuur ook verlaten heeft. Deze va- Omroep f 3,-
cature zal voorlopig niet vervuld - DY 14 Inspraaknota inzake de 
worden. problematiek van de Molukkers in 
2. Bureau: Nederland f 5,-
ln 1980 berustte de directie bij R. D. - DY 15 Studiedag Innovatie 1979 
Stam. Mw. P.J. M. van Kleffens was f 5,-
gedurende 1980 algemeen secreta- - DY 16 Studiedag Tolerantie f 3,50 
resse van de S.W.B. welke taak zij - E 6 Herzieningsontwerp Waren
met een grote mate van zelfstandig- wet en de Levensmiddelenwetge-
heid vervulde. ving in Nederland f 4,50 
Van I maart 1980 t/m 31 augustus - L 3 Agrarische grondpolitiek: een 
1980 was op een tijdelijke arbeids- redelijk alternatief f 2,50 
plaats Mw. H. Thomas in dienst van - MV 9 Studiedag Gezondheidszorg 
de S. W. B. voor administratieve on- f 4,50 
dersteuning. Per 15 september is zij - VRO 15 Voorontwerp van wet op 
opgevolgd door Z. Langelaar, die de grondsplitsing f 3,-
aangesteld is op een werkverrui- Daarnaast werden ter voorbereiding 
mende maatregel. Per 22 september van de voorjaarscongressen twee con
is het bureau versterkt met H. de ceptnota's onder belangstellende Ie
Lange, eveneens op een werkver- den verspreid: 
ruimende maatregel. - concept Structuurschets Volksge-
R. D. Stam hield op de studiebijeen- zondbeid 
komst D'66 Jongeren - - concept-nota Energie 
F.D.P.-Jongeren een inleiding over 4.3. Studiedagen 
mogelijke vernieuwingen in het De volgende studiedagen en bijeen-
Duitse partijstelseL komsten werden in 1980 gehouden: 
3. Werkgroepen en secties Studiedag Tolerantie: 29 maart 1980 
Uit de twee enquêtes die ditjaar on- Studiedag Vrede en Veiligheid: 10 
der de coördinatoren van de werk- mei 1980 
groepen zijn gehouden en uit de ver- Studiedag Gehandicaptenbeleid: 13 
slagen van sectie-coördinatie-verga- september 1980 
deringen blijkt dat de werkgroepen in Studiebijeenkomst w.g.-Jongeren -
1980 over het algemeen stabiel en F.D.P.-Jongeren: 14 juni 1980. 
hart hebben gewerkt. (De resultaten 4.4. De Democraat 
van de enquête zijn separaat bij het In de Democraat werden in elk 
bureau op te vragen). nummer mededelingen over de 
Enige gegevens: Het gemiddelde werkgroepen, aankondigingen en 
w.g.-lid besteedde over 1980 ± 90 mededelingen over verschenen rap
uur aan zijn w.g. Een gemiddelde be- porten opgenomen. 
steding van die tijd van 30 uur ten Bestuur S. W .B. D'66 
behoeve van de fractie, 30 uur ten 
behoeve van werk voor HB en 30 uur 
voor rapporten is zeer aannemelijk. 
Het aantal werkgroepen stabiliseer-
de zich eind I98o op 4o hoofdwerk- Werkgroep Jongeren 
groepen. In nagenoeg alle werkgroe
pen werd het aantal (niet actieve) te
ruggedrongen. 
Het overleg in de secties leverde een 
wezenlijke bijdrage in de beheersing 
van de activiteiten. Het werk van de 
bestuursleden belast met de sectie 
zorgde voor stabilisering, onder
steuning en motivering bij meerdere 
werkgroepen en voor kennis van de 
werkgroep-eigen problemen bij het 
bestuur. 
4. Persberichten, rapporten, 
studiedagen, de Democraat 
4.1. Persberichten 
In het verslagjaar werden naast de 
gebruikelijke persberichten naar 
aanleiding van nieuwe rapporten nog 
andere persberichten uitgegeven: 
I) persberichten n.a.v. het nieuw 
verschijnen van IDEE'66 en n.a.v. 
de eerste nummers; 
2) een persbericht n.a.v. een geza
menlijk standpunt van de Europese 

De "Werkgroep Jongeren" hield op 
13 december j.l. haar negende ple
naire vergadering. Ter tafel lag o.a. 
een voorstel tot reorganisatie van de 
werkgroep voor het verkrijgen van 
een meer efficiënte en meer effectie
ve werkmethode. 
Dit voorstel hield in dat studie-on
derwerpen van lange termijn in sub
groepen worden behandeld, terwijl 
verzoeken aan en initiatieven van de 
werkgroep die op korte termijn die
nen te worden afgehandeld begeleid 
worden door een kerngroep. 
Dit voorstel werd aangenomen en de 
kerngroep bestaat nu uit zeven ak
tieve werkgroepleden die zich ieder 
specialiseren op één van de terreinen 
van de jongerenproblematiek zoals: 
rechtspositie van minderjarigen, on
derwijs, jongerenhuisvesting, jeugd
werkloosheid en -arbeid en jongeren 
behorend tot ethnische minderhe
den. 
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Aangezien we geen van allen des~ 
kundig zijn m.b.t. één van onze on
derwerpen, verzoeken wij dringend 
personen die dat wel zijn kontakt met 
ons op te nemen, zodat we, indien 
nodig, van hun kennis gebruik kun
nen maken. 

Het kontaktadres van de werkgroep 
luidt: 
Ewald van Wees 
Essesteynstr. 5 
2272 XT Voorburg 
tel. 070 - 86 84 60 
De vergaderfreguentie van de kern
groep is één keer per twee weken. 
De .plenaire vergaderingen van de 
werkgroep vinden daarentegen in het 
vervolg slechts vier keer per jaar 
plaats. 
Onze eerste vergadering in de huidi
ge opzet vindt op 14 maart in het 
Victoria hotel te Amsterdam plaats. 
Aanvang: 12.00 uur exact. Het Vic
toria hotel ligt vlak tegenover het 
Centraal station. Het is natuurlijk 
overbodig om te zeggen dat iedereen 
daar meer dan van harte welkom is. 
Op verzoek worden jullie ook de 
agenda en de stukken voor die ver
gadering toegezonden. Bij het 
S.W.B. kunnen jullie de reiskosten 
declareren. 
Tot spoedig ziens! 
Sybe Dijkstra, 
Ewald van Wees. 

De Werkgroep 
Rechtspositie 
Minderjarigen 
De werkgroep (onderdeel van de 
S.W.B.-werkgroep Jongeren) heeft 
dringend behoefte aan uitbreiding 
met een aantal aktieve, enthousiaste 
leden, zeker met het oog op een 
eventueel uit te brengen S. W .B.-no
titie. 
Wij denken daarbij niet alleen aan 
deskundigen m.b.t. jeugdrecht en 
jeugdbescherming, maar aan ieder
een die het onderwerp ter harte gaat! 
Voor inlichtingen kunt U bellen of 
schrijven naar 

Pex Langenberg, 
Coördinator 
Pelikaanhof 76-c 
2312 EC Leiden 
Tel. 071-142936 

Werkgroep Ontwik
kelingssamenwerking 
Werkgroep Ontwikkelingssamen
werking van het SWB heeft besloten 
de komende zes maanden zijn acti
viteiten te concentreren op de tot
standkoming van een nota over de 
mogelijkheden om te komen tot een 
verbetering van de effectiviteit van 
de Nederlandse bilaterale hulpin
spanning. 
Het vergaderschema ziet er als volgt 
uit: 
4 maart te Den Haag 
8 april te Den Haag 
13 mei te Utrecht 
3 juni te Den Haag 
Ook zijn er een aantal vergaderingen 
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gepland op 20juni en 19 september. 
Leden welke bereid zijn een con
structieve bijdrage te leveren aan de 
werkzaamheden zijn van harte wel
kom. 

Kees Klompenhouwer 
coördinator Werkgroep Ontwikke
lingssamenwerking 
p/a Tattistraat 134 
3066 CJ Rotterdam 
Tel.: 010-213905 ('s avonds) 

Samenstelling Be
stuur Wetenschappe
lijk Bureau 0'66 
Tijdens de laatstgehouden AL V zijn 
enkele nieuwe bestuursleden geko
zen. Het Dagelijks Bestuur is thans 
als volgt samengesteld: 
Wim Dik, voorzitter 
Piet van Baarse!, secretaris 
Ed Berkhout, penningmeester. • 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum D'66 

PEAC
NIEUWS 
Werk, inkomen en 
demokratie 
Landelijke Emancipatiedag: 
21 maart 1981 te Amersfoort 
De landelijke emancipatiedag die het 
PEAC jaarlijks organiseert, zal op 
zaterdag 21 maart zijn, te Amers
foort (Kobus aan de Poort). Aan
vang: 10.30 uur. Einde: 16.30 uur. 
Suzanne Bischoff opent de dag. Ze zal 
terugkijken op 4 jaar emancipatie
beleid, en de inbrengdie D'66daar in 
heeft gehad - en voor de toekomst 
wil hebben! 
We hebben voorts twee thema's ge
kozen. Het eerste is nogal aktueel: 
hoe moeten we in de toekomst de 
werkzaamheden verdelen die er in de 
samenleving verricht kunnen en 
moeten worden? en dan niet alleen 
de betaalde taken, maar ook de on
betaalde: huishouding en verzor
ging, het vrijwilligerswerk; En ook: 
welke bijdrage geeft deeltijdarbeid 
aan die herverdeling van werkzaam
heden? en hoe kijken we tegen de 
verschillende vormen van (algeme
ne) arbeidstijdverkorting aan? 
Louise Groenman zal over dit thema 
het e.e.a. te berde brengen. 
Erwin Nypels gaat vervolgens in op 
de gevolgen die de herverdeling van 
werk heeft, kan en moet hebben voor 
het inkomensbeleid. 
's Middags zullen Maarten van GiJs 
(hoogleraar bedrijfskunde te Gro
ningen) en Jacqueline Soetenhorst het 
tweede thema behandelen: hoe komt 
het dat er zo weinig vrouwen op die 
plaatsen zijn waar besluiten worden 
genomen? (politiek; op de hoogste 
posten; maar ook: in ondernemings
raden e.d.). hoe kan D'66, die demo-

advertentie 

Vacature 
SWB-Bureau 

. Met ingang van 1 april a.s. neemt Ruud Stam afscheid 
als direkteur van het SWB-bureau. 
Bij het ver11ullen van deze vakature wil het SWB-bestuur 
niet uitgaan van een ván te voren vaststaande funk
tieomschrijving. 
Voor zover mogelijk willen wij liever mèt de kandidaten, 
die belangstelling hebben voor de centrale plaats in de 
SWB, zelf verder preciseren wat de inhoud van deze 
funktie voor hem of haar zou kunnen zijn. Daarbij willen 
wij uitdrukkelijk de mogelijkheid van twee deeltijdba-
nen niet uitsluiten. · 
Hoe ook de uiteindelijke konstruktie zal worden, zeker 
is dat voor (minstens één van) de funktionaris(sen) als 
eisen worden gesteld: 
- opleiding op akademisch niveau 
- goed organisatorisch talent kunnen kombineren met 
vaardigheid in het stimuleren van wetenschappelijk on
derzoek en het beoordelen van resultaten. 
Wij vragen iedereen, die belangstelling heeft, kontakt te 
zoeken met: 
Piet van Baarse!, secretaris SWB-bestuur, 
p/a Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Schriftelijke sollicitaties vóór 20 maart 1981 te richten 
aan: 
Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D'66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den. Haag. 

kratie voor iedereen zo hoog in het 
vaandel schrijft, er voor zorgen, dat 
ook iedereen, man of vrouw, aan die 
demokratie kan deelnemen? 
Op de dag zal ruimschoots gelegen
heid voor diskussie zijn. We zullen 
bovendien proberen voor wat vrolij
ke afwisseling in de vorm van een 
film te zorgen. 
In het PEAC-bulletin nr. 4- dat half 
februari uitkomt -, staat nadere in
formatie over de landelijke emanci
patiedag. 
Wie de dag wil bijwonen: graag tevo
ren melden bij Elske Schreuder, Be
zuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, tel.: 070- 858303. • 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66 

PSVI
NIEUWS 
Cursus voor begelei
ders gemeente
raadscursus 
In het najaar gaan we cursussen ge
meenteraad organiseren. Voor deze 
cursussen gemeenteraad zoeken we 

begeleiders (m/v). Om deze begelei
ders voor te bereiden op hun taak 
geven we een cursus voor begelei
ders. Deze cursus duurt een week
end (vrijdagavond - zaterdagmid
dag). 
Waar en wanneer? 
Ede, Mon Rêve, 12/13juni 1981 
Kosten 
Voor de deelnemers zijn geen kosten 
aan deze cursus verbonden. 

Basiscursus discus
sie- en vergader
techniek 
Zoveel mogelijk mensen moeten 
kunnen meedoen aan de democrati
sche besluitvorming. Voor sommige 
mensen zijn er drempels, omdat ze 
niet gewend zijn om te discussiëren 
of te vergaderen. Daarortt organi
seert het PSVI D'66 een basiscursus 
discussie- en vergadertechniek. De 
cursus zal drie dinsdagavonden du
ren. 
Waar en wanneer? 
In Groningen, Leeuwarden, Assen, 
Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem, 
Den Haag, Middelburg, Den Bosch 
en Maastricht op 7, 14 en 21 april 
1981 
Kosten 
f 30,- per deelnemer 
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Themadagen 0'66 
gemeenteraadsleden 
Welzijn 
Decentralisatie welzijnsbeleid: hoe 
organiseer je het en hoe betaal je het. 
Waar en wanneer? 
Rotterdam: 4 april, Groningen: 11 
april, Nijmegen: 25 april · 
Kosten 
f 25.- per deelnemer (inclusief 
lunch) 

Informatie en opgave voor de cur
sussen 
Arthie Schimmel/Annemarie Hoge
weg, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag, 070- 858303 .• 

UITSTAD 
EN LAND 
Regio Zuid-Holland 

Mededelingen 

Het bestuur van de regio Zuid
Holland is als volgt samengesteld 
(ARV 7 februari) 

• Ruud Stam: regio voorzitter 
Meulstr. 194, Leiderdorp 
071- 410126 

Paul de Graaf: secretaris organisa
tie 
Breestr. 33a, Leiden 
071 - 141886 

Herman van Ommen: secretaris 
politiek 
Laan van Leeuwensteijn 29, 
Voorburg 
070- 864341 

Hein v.d. Beek: penningmeester 
Bakkerdreef 2, Voorschoten 
01717-4937 

Er zijn twee Regio Hoofdbestuurs
leden 
Onno Drukker 
Agathapark 26, Lisse 

Don Schuurman 
Kruizemunthof 21, Barendrecht 
01806-4051 

Campagne coördinator Zuid-Hol
land: 
Hans Bloemen 
Lunenburg 38, Dordrecht 
078 - 177241 

Regio Gelderland 
Het Regiokongres van 7 februari 
1981 heeft in een aantal vacatures de 
navolgende personen benoemd: 
Regiovoorzitter: Frans Scholten, 
Sprengerlaan 21, 6703 GA Wagenin
gen (083ïD- 14753) 
Lid Regiobestuur: Hetty Vrisou van 
Eck-Jantzen, Achterweg 5, Beusi
chem (03453- 1556) 
Regio H.E.-lid: Werner Uerz. Sant
gat 26, 6903 WX Zevenaar 
(08360 - 24055) 
Pltsverv. Regio H.B.-lid:Marjolein 
Driessen-Hazebroek, Bongerd 59, 
Malden (080 - 582332) 
Hiermee is het Regiobestuur weer 
kompleet! 
Voor leden die nieuw zijn of anders
zins belangstelling hebben meld ik de 
kontaktadressen van een aantal af
delingen in oprichting: 
Neede: Jan van Doorn, Burg. Hee
zemanstraat 4, 7161 AV Neede 
Borc·alo: Johan Menkhorst, Slinger
straat 7, Borculo (05457- 2119) 
Maas en Waal: (Druten e.o.): Ton 
van den Bosch, Hoefslagstraat 4, 
6651 CT Druten (08870- 3065) 
Neerrijnen: Marja Krijnen-Wel
mers, Neerrijnse Mark 3, 4182 SB 

Neerrijnen (03436- 317) 
0-Betuwe (Dodewaard, Valburg, 
Eist, Heteren): Lidy Brummelkamp
Toet, Crocusstraat 5, 6666 AS Hete
ren (08306- 1086) 
Bemmel/Gendt: Tino Lippman, 
Postbus 40, 6690 AA Gendt 
(08812- 1209) 
Ondergetekende is te bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 
08360 - 24019/33519 of 085 - 457057 
(tsl. 2933) kantoor. 
Jan Traag 
Regiosekretaris 

Regio Noord-Brabant 
Democraten gezocht voor 
Commissie Provinciaal Beleids
programma 
Brabantse D'66 leden die in boven
genoemde commissie op grond van 
hun belangstelling, kennis en erva
ring mee willen helpen aan het vorm
geven van het nieuwe provinciale 
beleidsprogramma worden vcrzocht 
zich op te geven bij de voorzitter van 
de commissie Marcel Prop, Spech
tenweg I, 5364 PD Escharen, tele
foon 08860- 1778. • 

advertentie 

Regiocongres 
ZUID-HOLLAND 9 aprill981 

Amicitia, Westeinde 15, Den Haag 
Concept .Agenda 
19.30 1. Opening 
19.45 2. Prestatie kandidaten plv. lidmaatschap 

20.00 

21.00 
21.10 
21.20 
21.25 

21.35 
21.50 

adviesraad . 
3. Beslispunten verkiezingsprogramma 

Prov. Staten verkiezingen 
4. Instelling Programmacie 
5. Verslag kascie jaarstukken 1980 
6. Goedkeuring financieel verslag 1980 
7. Pre$entatie kandidaten 2e secretaris po

litiek 
8. Campagne T.K.-verkiezingen 
9. Vaststelling subregiogrenzen in Hoek

sewaard 
21.55 10. Bestuurlijke reorganisatie Zuid-Holland 
22.45 11. Sluiting. 

Kandidaatstelling plaatsvervangend lidmaatschap 
adviesraad tot 2 x 24 uur van te voren bij Paul de 
Graaf, Breestr. 33a, Leiden. 

Kandidaatstelling 2e secretaris politiek tot 2 x 24 
uur van te voren bij Paul de Graaf, Breestr. 33a, 
Leiden. 

Aanvragen van vergaderstukken eveneens bij Paul 
de Graaf. 
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MENSEN
RECHTEN 
bijeengegaard door Kitty 
Warburg 

KOMITEE KINDERVUIST 
Gamhiadri'if 15, Utrecht, 
tel. 030- ó/8ó9'i 
Kinderen hebhen geen ~temrecht. 
Zonder insrraak wordt er voor kin
deren van alle' bcdi-;scld. Onder het 
motto ,.Kinderstem'" krijgen kinde
ren nu de kan~ !111n wensen kenhaar 
te maken tijdens de manifcstatie 
Kind en Politiek or zaterdag 21 
rnaart in Utrecht in O.S.Ci. Ameri
kalaan. 

DE POPULIER 
Nieu\\'e Herengracht 'IJ, Amster
dam tel. 020 - 254438 
Or zondag 29 maart a.~. organiseren 
de Anti-Arartheids Beweging Ne
derland en het Sociaal Kultureel 
Centrum De Porulier een rolitiek fo
rum , .Stem nu voor vrijheid in Zui
delijk Afrika'". Voor ()"66 :~.al !.au
rens Jan Brinkhor'it /itting hebhen in 
dit forum. Aanvang 13.10 uur. 

CHILI KOMITEE 
NEDERLAND 
020- 936050 
Het Victor Jare l'e~tival zal riaah
vinden in Zwolle or 20 maart. in Den 
Haag or 21 maart en in Utrecht or 22 
maart. resr. in de Buitensociëteit, 
Amicitia en m11ziekcentrum Vre
denhurg. !let festival wil eennieuwe 
stimulans zijn voor de solidariteit 
met Chili. Behalve het optreden van 
bekende Latijns:unerikaan~e mu
ziekgroercn Lal er ook een rolitiek 
forum worden gehouden waarin 
vertegenwoordigers van de rolitieke 
partijen hun standrunten t.a.v. de 
Zuidamerikaanse rrohkmatick kun
nen verduidelijken. 

DE NEDERLANDSE 
NIETROKERS VERENIGING 
Posthus 82177, Den Haag, 
tel. 070 501306 
Ruim 9 miljoen niet rokende Neder
landers /.ijn het slachtoffer aan het 
worden van een kleinegroer wél ro
kers. De vereniging stelt /ich ten 
doel de rechten van de niet-rokers:.: 
beschermen. Door middel van het 
,.CAN-bulletin" rrobeert de Club 
AktieveNiet-rokers dit te bereiken. 

WERELD FEDERALISTEN 
BEWEGING NEDERLAND 
Hertog J-lendrilcsingel /04, /)en 
Bosch 
tel. 073 - /38356 
Op zaterdag lJ en mndag I 0 mei or
ganiseert de WFBN een studieconfe
rentie over "naar een nieuwe inter
nationale orde" in het conferen
tieoord Woudschoten te Zeist. On
der meer zal het 1)'66 Kamerlid Su
zanne Bischoff een inleiding houden 
over de Sociaal- Economische orde
ning. 

IERLAND KOMITEE 
Postbus 11.618. Amsterdum 
In het laaht verschenen bulletin 1"<111 
het Ierland Knmitee worden de ach
tergronden belicht van de 'I rijd 1:111 
de republikeinse gevangenen voor 
toekenning van hun rolitieke stal!". 

STICHTING GASTVRIJE 
FIETSCAMPINGS 
Kriml\'eg /3, De Cochdo1p Tc.rel 
tel. 02222 - 275 
Fen nieuwe vorm van 1 akantiebe
steding: "het fietskamperen ... Het i' 
milieuvriendelijk, gC/ond èn niet 
duur. Or 70 gastvrije fict'icampings 
in Nederland kunt u een plekje vin
den om uw tent or te Lelten om dan 
de volgende dag weerorde fieh naar 
de volgende lïetscamring te gaan. 

STICHTING VOLK EN 
VERDEDIGING 
Hacllllwnstmat I, Den llaag 
tel. 070 - 46/25'1 
Deze stichting, die de relatie maat
scharrij-krijgsmacht hestudeert or
ganiseert or 20 maart in het Neder
land' Congresgebouw te Den Haag 
een conferentie over Dicn~l\1 eigeren 
en CJcwctcnshc/waren. 
Bij de/e <,lichting is vcrder v crklljg
haar een vcrslag van de conkrentie 
,.Werkgelegenheid en lkl'clhie". • 

Bedankt Jo, 
en succes 
Nu .Jo van Rhijn on~ or het landelijk 
'iecrctariaal gaal vcrlaten om aan /ijn 
werk te beginnen hij het Opcragczel
'char Forum. wil ik hem namen-; het 
Hoofdhestuur bedanken voor hel 
vele werk dat hij - geheel belange
loos- voor de rarti_j vcr/et heeft. I! ij 
/ag kans om in Leer korte tijd de 
grote achterstand die opgelorenl'.as 
bij spreekbeurt-aanvragen in te In
ren. 
Bovendien zag hij nog kan' een 
werkLaam sy-;tecm or te /ellen om 
dit soort situatie-; in het I'CI"I olg te 
voorkomen. Ondankbaar 11a' die 
taak zeker weL omdat hij vaak kri
tiek over 1ich heen kreeg over Laken 
waar hij rart noch deel aan had. 
Daarom vanaf deze plaats: Bedankt 
.Jo. en veel succes hij l'orum. 

Welkom 
Mat Ringers 
Ab Stafme<lcwerker Publiciteit " 
met ingang van 23 februari 19~ I Mat 
Ringers benoemd. Mat Ringers "as 
tot die datum regio-camragnecoill·
dinator in Groningen en i' voor f)'hh 
lid van de gemeenteraad van Delflij i. 
Nanwns het Hoofdhestuur ''en' ik 
Mat Ringers veel ~ucce~ 111 /ijn 
nieuwe haan en ik reken up een 
vruchthare samenwerking. 

Ad F. M. van Tiel 
rubl icitcitscoiirdinator • 

KANDIDATEN 
ONGESCIIIKT'! 
duur Rent- \Uil Slooien 11il \LI;II·"''n 

N<> liet he,tuderen v<>n tlll/t' k<llldi
datenlij,t 1 tlur dt· I 11 L't:tk Kam<: I 
J"on 1k L'l'll gevuel V<lll tclcllr,lL'IIing 
niet underdrukkc·n. Tot mijn,,., ra,. 
'iing ontdekte ik n<tmelijk l wc·e J";uJ
didaten die het lwlcichlcrrein . .( ·un
,u,nenlclll<tken"' lilt liet h11nne 1 <'r
kLJ<trden. Op /icli lijkt d<tl n<tluurlijk 
een !tlllelijk strn,·n. maar iJ" nlt>et 
helaas vcrklaren d<tl de/c nwn,cn 
mij niet hekend 1ijn. l>nd<tnh het kit 
dat ik al gedurend,· enkck jaren 
coordin<tlur hen 1'<111 de 11 crJ"groep 
( "onsunJentcn;aJ",·n. (ie en 1"<111 hei
den heeft er kenneli_IJ" helwdte <t<tn 
L!,L'h<:td om t't'll~ L'\t'll tt' informeren 
~veJJ"e ideeèn er /tl<tl hL''Iaan en wal 
de tuek<Hll'trLillllt'n /ijn. l' /uit 
kunnen hegri.l1wn d<il iJ" /o mijn 
twijfel, heb oVc·l dt' .. de'ikltmlig
heid"' van de1e lwc,· J";uHiidalL'Il <'11 
dat er 1ni_jncr;ijd~ \\L'tnig ttnin1o hc
.... u~at 0111 te gaan 'l;llllt'll\\ cd .. L'Il met 
k:llncrlcclcn die <"L"Il helangri.JJ" lw
!cid~krrein .. er W<'ic'l c·n hij nemen"'. 
Mocht u uvcrgaa11 tot publicatie 1<111 

dC/ .. C brie!". dan li""P iJ" t>precht dat 
de ht:wu,tc J..:uHI!d;Jlc·n dit IC/en c·n 
dat /i_j mij van mitn l>ngelijk kunnen 
overtuigen. 
\t"at hclt'l'l".\"/c dt·l'i •·un tic luutslt' :in 
hl'ln:fi: i!, l!ch .Jun \"clt!luu~en t'n 
roui.\c (,'rol'/1!1/(/1/ OfJ Rclll;·,\ artdel

Oe RCH't';cn; d lll'l'lll tUl/I dut :.c het 
dus 11·1'i :ullcnlc:.t'll. Wutl!et/lt"i'<'de 
deel hl'frcii: Jun \". ill't:/1 cfjaur lang 
een organi,,·arori.\chc Jiurcric gl'liud 
in het dage/ijL hntuur t·un de purtij 
en i.\ ooÁ. 1111, onulutluj cu!llf>ugne/ei

der i.1. niet in.\ lillil de tt·cdgroept·<'l"
gadaingen hij te tt·onl'/1. /lij l"cr
l!eugt :iel! erop dut nu 26 lllci :·il"il /i' 

!unnen \"l'rdiepcn in :ijn intcrl'.\.\1'
gehieden; Lmi.l<' (i. !un oo/, niet ui
les lege/ij/, doen. ullij/,t dut lt"el :o . 
/.,, i.1 lid •·un de 1'/:AC. l.id ( .1111\U
nu'lltenhond. 11111111/lli,ti\ch \ cr
hond. I PRO; nu 11at1t :·,· i<~ll!tlitluut 
\'OOI u'" hond\ra(ld \'llll de ( 'oll.\11-

nlcnlcnh(Jt/l/. 

MOET CREATIEF PARTIJ ES
TABLISHMENT KEliZE MA
KEN? 
door Ket•s Tuincnhur~: uit :\m,tcr
dam. 
Wanneer nKn kandidaat j, voor een 
twccdc-k:!mer/ctcl 1 crkrijgt men 
et'n heel 'peciaal in/icht in het rune
tinneren van de partiJ. l.nke!t: op
merkingen\\ ildc ik u ni,·t onthlluden. 
In NcH>rd-Holland, \laar ik aan de 
.. primariL's'" meedeed. /ijn /.o.nlOOO 
!t:dcn. Landelijk heL· ft Yi 1

; 1 an de 
leden aan de 'lemming nwegt•da;m 
hetgeen omge-;lagen over Nonrd
llolland neerkomt np zo'n 1000 k-
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dL"Il. J),,.".'"n heb ik er orde /.es 
pre...,cnLttic:t\ ondcn hoogstens 250 
gL"/1<"11. douhiltre' inbegrepen. En 
1 <>n di, .. 250 !J<td ongeveer de hL·II"t 1ijn 
'lemhdj, .. t ,-,·ed-; v<tn te VtliTn inge
lllid. 
llit L~<thiL" IHt is hij/lmdcr Oll<'ieg<>nl 
en L'L"I1 gucLk <..,llggc~tic 1011 d:tn ook 
/1,111 tlm de lerkic~Jingsfornwlincn 
P'" up hel i<><>l sk nwment voord<tl de 
pre'<'llt<tliertlnde hegint or ksturen 
<l<tndekden Voctrdere\lnemkX7'i 
leden 11 '"de presentatieronde blijk
h<t<ll. nic·t 1wdig en nuk dat lijkt niet 
,·leg<>nt. (lp grond V <til welke argu
menten /ij g<''itcmd hebhen bn ik u 
niet verklarpen. maar <'en lang 
meelopen in de partij en een al dan 
niet op pen i<>kkige vertrouwdheid 
m<'l enJ"ele namen 111ilen een rol 
hebhen ge,peeld. 
Nu hen ik de laal~le om te hcwen:n 
d<>t J"andidalL'n op grond van kun-;t
.1<'' in de pre,enlatieronde gektven 
/tluden rnoet,·n worden. Aan de :111-
dcre kant mul'l het systeem ook ;u

danig /iJncLtl witlL' ravenorgemerkt 
kunnen worden. Zij kunnen hijvoor
beeld hun 'puren in wcrkgmcrcn 
hebhen verdieml. bonvel dat geen 
landelijke' hd.endbeid hehuci"t te 
hebhen urgclcvcnl. 
Ik geloof dan uok dat ik voor<; tand er 
\an een gemengde prucedure hen. 
11 <>arhij de 11L'Ifl van de te helialen 
punlL'Il hcp<><>id wordt door directe 
'IL'mming van de leden en de andere 
heli"t 1 i<> een ere<> lief rartij '"
l<>hii'ilimenl. up <>anheveling van 
l:mdelijke \1 erJ"gruepen. Kcnni' van 
;aken i, nooit weg. Wie hijvoorbeeld 
V<>ll ck <'er'itc .. 1() kandidaten kan uit 
eigen ervaring iet~ /.innig~ ;eggen 
tlVer Uilt\\ ikkeJing'i'i:llllCil\\"crking'> 

\ ol~t'll 1 111ij !11'1:/i de At V destijds dit 
idee \'l'I"II'Olpcn. 

TWEE IDEEi~:N 
dom Joop Vink uit Woudenberg 
llelr,·llemk de werkgelegenheid de 
'lllgL'Illk opn1erkingen en advie/en. 
Ie. Ik aan,chaf van nederlan<he 
prmllll.;ten dllor overheid- en se
mi cll·erheid,instellingen laat veel te 
11cnsc·n Lll'cr. b.v. de Volvo affaire 
11 aarvonr 1111 een be'itclling van I '\00 
'tuJ.., is gL'piaat-;t maar n1ijn-; inziens 
kan dat a:11l/icnlijk uitgebreid wor
den /<)mier de buitenlandse merken 
IL' knrt te doen. 
!let lijkt mij nuttig om meer controle 
uit te oekncn en advie/.cn te geven 
'"lil g<'llt>enuk in,tellingcn om indien 
mogl.'!ijk ne<it:rlambc rroduktcn aan 
te se· hallen. b.v. vonr de gcmcenten 
DAl 1 rachl- en vuilniswagens. enz .. 
V< ll .. V< J rcr,onenwagcn'i, PI! 11.1 PS 
eld.troniJ"a, en/. en/. 
2e. (ie/ien dL' vele l'.crklo/.en en 
11an"er' kunnen er mijns i1vicns 
'inelkre r<''illltatcn bereikt worden 



wanneer de G.A.K. en G.A.B. nau
wer s:unenwerken of nog beter onder 
één direktie opereren. 
Uit eigen ervaring heb ik ondervon
den dat de samenwerking nihil is 
terwijl ik aan beide partijen heb laten 
weten dat ik bij beide burn's inge
schn:ven sta. Onlangs pas hccl't het 
Cî.A.K. kontakt opgenomenmet het 
G.A.B. en hopelijk met sukses. 

KERNENERGIE? NEE! BE
TAAL UW REKENING IN 
TWEE. 
door Dick van der Zijden uit War-
menhuizen 
Het zal de tegenstanders van kern
energie bekend ~:ijn. dat de kerncen
trale Dodewaard eigendom is van 
N.V. GKN. • 
De provinciale elekt riciteitsbedrij
vcn (en het GEB in Amsterdam) ;ijn 
hiervan aandel'ihouders. Zij hebben 
;.ich verplicht stroom af te nemen 
van Dodewaard via het landelijke 
koppelnet. 
Een klein gedeelte(± 0.35 in Nll.) 
van on;e clek.rekening bestaat 
daarom uit een bedrag wat wij beta
len voor deze geleverde stroom uit 
Dodewaard. (Overigens betalen wij 
20'X méér voor de1.c stroom.) 
Ik kan mij voorstellen dat u dit gl> 
deeltc van uw rekening niet wilt be
talen. Dat zou echter betekenen dat u 
wordt afgesneden van uw stroom
voor;iening. Dan maar domweg ak
septcren'' 
Nee! Er is een redelijk alternatief n .I. 
aksepieren onder protest. 
Hoc'' U betaalt wél, maar geert aan 
dat deze gang van zaken u niet be
valt. In plaats van betaling met de aan 
u toegezonden aksepigirokaart be
taalt u met uw eigen giro of bank. 
Ideaal is het wanneer u in tweeën be
taalt. Eén gulden als symbolisch 
,,atoom''gulden. met vcrmelding 
van b.v. "Kernenergie nee", "Onder 
Protest" en de rest van het bedrag op 
een andere overschrijving. Daardoor 
mofent u geweldloos extra druk uit op 
uw elektriciteitsmaatschappij om uit 
het CiKN te treden. 
Uw wijze van betaling is namelijk 
lastig te verwerken in de geautomati
seerde administratie. Een brief 
schrijven naar uw elck. bedrijf met 
ver1.oek uit de G K N te treden en via 
het SEP invloed aan te wenden niet 
meer financieel aan het Kalkarpro
ject deel te nemen is natuurlijk een 
goede aanvulling. 
Deze aktie is in heel Nederland aan 
het opstarten. Ik geef graag verdere 
inlichtingen. 
P.S. l~en automatische overs_chrij
ving trekt u natuurlijk in als u mee 
wilt doen. 

HEEFT THOM GELIJK'!'? 
door Jan Traag uit Zevenaar 
De voorzitter van J)'fl6 - N ijmcgen 
heeft in de laatste Democraat enige 
dingen beweerd over de strategiere
solutie die ik van enkele kantteke
ningen wil voouicn: 
Thom noemt het een .. weloverwo
gen resolutie van de angst" omdat 
wc ons uitspreken tégen CDA/VVD 
en tégen samenwerking met de CPN. 
Tenslotte beoordeelt hij het negatief 
dat we ons niet meer positief voor de 
PvdA uitspreken 
a. Ik meen, dat Thom geen CDA/ 
VV D/D'6fl kombinatie wil. Ik ook 
niet I 
b. Een partij die Jjch Democraten 

noemt kan onder geen hl'ding sa
menwcrkenn1èl een CPN_ die in haar 
dicp-,te we;.en ondemocratisch. ja 
totalitair is. Alk kosmetische veran
Licringen in het beeld ten spiJl. 
c. Er is geen enkele reden (meer! om 
de PvdA van een voorkeursbehan
deling te voou.ien. Immers. \\ij ~:i,in 

een onatlwnkl'lijke partij van onaf 
hankclijkc mensen. Zie daarnaast de 
wij; . .: van oppositie voeren van de 
PvdA en de onenigheid die ;.ich daar 
vcrtoont op vele punten, dan kan een 
uitspraak ;.oals Tlwm die \\il ons 
nogmaals van onze kie1.ers vcr
vreemden. 
d. Een politieke strategil' dient ;ich 
niet 1.01eer de richten op wat wij 
graag willen, 1naar dat \Vat \vi.i ll1L'llèll 

dat goed is voor het limd. J·:en koali
tie PvdA/CDA/IY66 heeft de voor
keur van de meeste kic;cr-,, d:1t is al 
jarenlang 10 I 
Dit alles heen nil'!s te maken met 
angst voor '-;lCilllllcnvcrlic'-1, Inaar 
wel met een realistische inschatting 
van de politieke sitllatie. Het heeft 
ook te maken met de op sonl!nige 
p1111ten pijnlijke ervaringen uit <H11e 
nog pas korte geschiedenis. Fn dat 
laatste vcrdouclen. dat had ik van 
Thom de ()raaf niet verwacht 1 

(Ik waardeer hem overigens ~c·erl). 

STRO ... , EEN REDELIJK 
ENERGIE-ALTERNATIEF'? 
door K. Ilnekl•ndijk uit lómmcn 
Het is nog geen architekt gelukt een 
houwwerk te ontwerpen. dat vcrge
Icken kan worden. qua prestatie. met 
een doodgewone korenaar. Ik na
tllur i.s wat dat hetren nog onover
tmllen. doch de men:;- verkwistend 
als hij is- gebruikt skchh de zaden 
en beschouwt de rest van de plant als 
lastig afval. Niets is echter minder 
waar, want het stro kan nog voor 
vele doeleinden worden gebruikt. 
Onderstaande informatie heb ik 
grotemieels ontleend aan een TV
uit;emling op Duitsland lil op 4 febr. 
ILJK I. en ik vond het belangrijk ge
noeg om het ~<tmcn te vattCn en er 
waar mogelijk de aandacht op te 
vestigen. 
Het is allerwegc bekend, dat de fos
siele brandstof' op on;e planeet he
perkt van omvang is. Een stijgende 
hehoelho aan energie doet echter de 
vraag I<>L'Ilènlen, én de toenemende 
zorg over de kernenergie. doet 
steeds meer mensen ;.ich beraden op 
de vraag, hoc dat in de toekomst 
moet. Zo ook. on/_c oosterburen. die 
1.elfs niet hesehikken over een aard
gasreserve, zoals wij. 
Wat ligt dan meer voor de hand om 
na te denken over andere brandstof
fen. die niet ecuwen en ecuwen nodig 
hebben om te ontstaan en die in re
delijke mate hesçhikhaar 1ijn. ( )n
derJ.ocht is of stro. als brandstof' kan 
dienen voor vcrwarming van wonin
gen en bedrijfsruimten en de resul
taten Lijn hoopgevend te noemen. 
Het is met stro van enkele heklaren 
mogelijk, om een agrarisch komplcx 
van enige omvang, inclusicflwdrijfs
gebouwcn een heel winterseinKil te 
vcrwannen en van warn1 water lc 
voorLien. doordat men een naver
branding van de gassen die bij de cn
stc verbranding vrij komen, tot stand 
brengt. Dat hcct't tot nevenvoordeel. 
dat de laatste 11itstoot van rook. veel 
minder belastend is voor het milieu. 
Het blijkt mogelijk door een oven 
drie maal per week hoog op te sto-

ken. /OVL'L'i w:lrlllle te verkrijgen. 
dat met het ver\\ arnHk w;1h·r (en l--ek 
duiLemlcn liters) de hc·lc weck L'l'll 
grote ruimte kan worden verwarmd. 
Hovcndicn h.an èèll lkcl "<lil IH:t 
(huis) afv:d mee wordL·n vnhrand. 
De· a<.; k;ln hovcndiL:ll \\ lH"Lkn gc
hnlikt hiJ het 1-.omposll'rL·n (poLts). 
Over recycling gesprokc·n. 
h:n andeiL' toc·p:ISsing van -;tro hc·c·rt 
ook met het komposteren te· mal-.en. 
liet verwcrl-.en v~111 llinl-.c htlc'Vcc·l
heden (gL'Inalèn) stro door de grond 
k:II1L'en rottingspron·s op gang hie·n
gen. wa:1rhij in lk grond temperatil 
ren van meer dan hOU ( · ont sL1an. 
Ook die wamlll" 1-.an (gcdccltc·IIJk) 
\\ unkn urd t n)kh.cn a;u i de h, Hicm. 
L'l1 voor vcn\:trtning·~duck:ntk wur
dcn ~ehr11ikt. Len andn voonkcl 
daarl~ij is d:1t het hij dit proces nij-
1-.omend prml11kt een llihkl-.cnd al
ternaticl' vormt vcH>r he·t gchr11il-. van 
(Ïil111lt.."ll<...,L'IHH'\'Cl'JilL'dl'l1 l'IJCrgic VL'r

sillldèllde) 1-.unstlllc'st. l·.eu prml11kl 
dat bovcndiclll'e'll struktLIIIrvcrhete .. 
rend l'ilckt op de hmlcm heeft. in 
tegCn'ill"lling (OI kLinSllllesl. 
Stro als hl;mdstof' dus (vv:111t rotting 
of krmcntatil' is ook een soort VeT

branding) is een direkt proces. dit in 
tegenstelling tot olie L'll kokn, die 
veelal eerst worden t>mge;c·t 1n 
elcktncill'it. wa:1rhij het ne·tto ren
deme·nt ster!-. vv ordt gereducee-rd. 
!ll;l<ll" L'f Ii.ill llOJ.! icgil; <IIH_ki"L' gL' 

hruiksml>gclijJ..Iwde·n. 
Zo is het b.v. hel-.end. dat uit '''''
nok akohol kan \Vorden gc\VO!llll_'ll. 

Met name in Oostcnrijl-. wordt dL' 
Stmh-rum verkoc:ht mc·t percenta
ge·., :dcohol van IL'gen de JO() I (lp de 
Landhorm hogesc:lwol in W:1gcnin .. 
gen is men he1ig met cxpninwntcn 
om uit stro een soort suiker te herei
den en suiker 1s - hocwel in on1e 
samcnil'ving vaak te \l'L'i c'n onjuist 
gebruikt-- in we;en niets amkTs dan 
J..ristal- energie. 
Lnder in dit verha:d sprak 1k ovc'l' 
:1rc·hitccll'n L'n hun houwJ..unst. Ook 
in dat 'crhand kan \I rn een grnlL· lul 
g:wn spelen in de nabije toekcllll\1. I· r 
is n.l. een procedè ontwiJ..I-.eid. 0111 
;onder hijvoeging van c·hl'lnische 
preparaten (;o:d' men vn·l te· la"t 
hect't ontdekt in spaanp);,at h. v .I, 
v:1n stro platen te PL'I·,sen die qua gc'
hnlik en i'-lukrend vcnnt,gen lL' VL'T

gelijken 1ijn nlc't htllll. Dit opent on
gekende perspd.lieven v O<ll een 
land dat voor bi jn:1 negentig proc-ent 
van 1ijn houtvcrhruik. op import is 
aangewl'!en. <lok hier ;ijn n·htcr 
voordelen te nocn1en. de;,· stropla
ten lijnnamelijk brandwerend. ink
gcnskllingtot hout ontslaat nn.l. hij 
brand een chcmisc:he· vnhinding up 
de oppcrvlal-.te v:m de· plaat. die op 
1iclvelf' onhrandha:1r is. 
'Ne ;ien du-; dat dL'l.L' gmmlstof. tot 
voor kort hoof'd;akclijk als ;,!'val be
schouwd. waardevoller is d~111 me
nigeen dacht en dat inventieve nn
dcl'/.oekers. zeer praktische oplos
singen k11nnen ontwikkelen voor al
lerlei min of nll'cr 11rgentc prohk
men. Wel rijst hij mij dan de vraag. of 
er op dit terrein sprake is v:1n vol
doende, onk internationale. koimli
natic. Ik heb wel eens de indruk van 
niet. Als dat ;o hli.jkt te njn. ligt hier 
m.l. een dankhare taak voor de 
1-:. L.(i., maar d:m niet 1oals in de· 
landhouw. door met suh,idics te 
gaan sln)()icn. maar door ellel-.tic!' 
koiirdineren van deelomkr;oekL·n. 
het Llitwis-;clcn van erv:1ringen elders 
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en het gcncht hn ordl'l en v·an V\c'
kn...,chappcli.ik \llllkl /Pek Al..., dil 
vnhaal d:t:ll ma:u l'l'n .,glaanl)c·" 
aan hcci't hijgcdr:1gcn. lbn ;;,) d1t la 
eet ;L'I,LT nil't tk l:t<tl'-.tc ....... tn)lt,tltn· 

;î_in VOI)r tk CllLT~IL'Prohlcmcll \dil 

dL' \\'L''-.lL'I'-.L' \\ i.'l'L'Id 

REACTIE OPROEP J)•(J(, 

IIOMO<;ROEP 
d<H>I- W. llakkl'r 11it l<nosc'IHI:t:d 
Wat llnt illlc'i:tel-, 1111 lltle'c·lll 
hccH>QI v i11d i i-. nol! ;d \1 at ovndrl' 
ven. Let is schri.J\l'~ n.l. r:ehkJ..c11 d:il 
in hc·t ( 'nnsl'pl vnklc'lillf:sprogr:un· 
111:1 ht'l hnof'dst11k . ,1-:nt<llll'l)l:ltic·' 
;t\kt:ll ).!,L'\\ Îjd Î\ <t<lll \TOl I\\ t'll Iw\ Î'-> 

icll·li ov e·rdlli<kliii-. d:il 11 U ~c·li1J..e· 
rL'l'hlL'll \ uor'-.l<t;tll \oor Jll;tll L'll 

'rouw·.) 
J·:n da:m>lldc·r o,lJ.. v:tlkn de· dnn1 
hem ;t;uigL·ha;ddt• gnwpv1 lllgc'll. 
'J L'll'-.iullL' \\Ordt L'r onk f!L'i.'\1 ;tf/Oll 

de:t litl-.c a:tnd:1cht hc·stl'l·d :1:111 kckll 
v ;111 ))'(,() ntc'l ce'll andl'll' l111idsl-.k111 _ 
d1c tnis"hic·n in de pr:1~11j~ '"'~ ""!! 
wel c·cn' himkl'iqk lwygc'IHI vv '". 
den. I kl llHle'l toe· i> in nnle' p:11111 
V:llllc'lhpll'hl'nd lipL cl:tt Cl gc'l'll 
disnillllll:ilic· van vvcll-.c li.tde· d:lll 
ouk nvL·rwogL'Il 111:1g \\ nrtkil in un;c 
lll:I:IISChappiJ. 
Doe puliti,·J..c instclilll!~ ,~,-,·lt nns 
hl' I recht <lil\ de· 11:1:1111 I)'(,() ll' \'(\c'le'IL 
ll:1t <lllde'le' pnlitil'kc p:trtiie·n l'l'll 
dcrgL·Iid\_c \\;t;t!l/Îil \\Cl 111 lttlll gnH.· 
pLTingcn tnL·Lttcn. ~L'lt1igt LLln \\t'l 

\;IJl htlll l'l)\1'-.LT\a\it'\l' gn)tlll'-.];lg. 

die wi.i.tuisl 11:1:11 ck :lc'hle'l)!lnlld vvil
kn \L'rdnngcn. ( il'L'II /olll up ;tik 
slakhen kggen 1 • 

WERF 

/. . ' : 

Op ~erjaa~g;n; tij«Jèns uw 
werk,,.in de·schaliuw, onder 
dec borrel. na d.e JJ)Q}tlj~, 
acbwr (fe d,>m, voor l!et zl!l• 
g~n, tussen "'e p~clri.iven:; · 
l~ngs de'llJii! aan tilfeJ, bo· 
ven JIÛl, bij vergissin~F m,èt 
su~cès, tot genoegen, te~n~ . 

. over dt\'rf.lSt, tèn'·etaast~ bij,··.· 
· buiten bezwaar, 'Sedètt dé .. 
oprichting~ uit entbousialnl~t. 

· overe.:nkoïnsttg· dé afspraak., 
volgens * rièht,Ujnen, d(jéif 
de )\'~ek~,tegen de wlndJn; ·.; ,. 
mt\fdefeestcJagen~ naa~ de. 
dellf:, 9f waar ookterwe• ' 
relt,i; maar: WÊRF•ze, want·. 
de m~st~n komen. niet: van~ 

·--..:•(1 ' ". ' . 
~~,·' 

,,~ 

~ 



door Jan Veldhuizen, campag
neleider. 

Het campagneplan - dat door de 
campagnecommissie aan het HB 
is voorgelegd - is met betrekking 
tot de inhoud ongewijzigd aange
nomen. 
Dit plan omschrijft de noodzaak 
van een tweetal opdrachten: 

I. het realiseren van een ledengroei. 
die de organisatiegraad van de partij 
in positieve zin bijstelt. (de organi
satiegraad is de verhouding tussen 
D'66-kiezers en leden). 
2. het verwerven van een fors (rea· 
listisch) aantal zetels in de Tweede 
Kamer. 
De kiezers zullen in contact gebracht 
moeten worden met de opvattingen 
en plannen van D'66. Hiervoor is de 
inzet van veel aktieveleden nodig en 
de aanwezigheid van geld. 

Allereerst: aktieve leden 
De leden die de moeite nemen hun 
afdelingscoördinatoren te willen 
helpen bij het plakken. het rond
brengen van kranten en folders, het 
organiseren van bijeenkomsten, enz. 
bepalen mede het resultaat van deze 
verkiezingscampagne. 
Aan de verkiezingsdag (26 mei) gaat 
een- we merken het inmiddels- felle 
strijd vooraf. waarin D'66 niet onge
noemd blijft. 
De kiezers zullen hun standpunt be
palen op grond van de informatie die 
hen bereikt via de media en via onze 
eigen çampagnematerialen. Het valt 
ook onder uw verantwoordelijkheid 
deze materialen -letterlijk en figuur
lijk- bij de kiezer te brengen. Meld u 
als aktieveling bij uw afdeling, als u 
dit nog niet gedaan hebt. 

Ten tweede: de aanwezigheid van 
geld 
Om onze doelstellingen te realiseren. 
heeft de Campagneçommissie een 
budget nodig van f 670.000,- (Ter 
vergelijking: de VVD begroot 8 à 9 
ton. de PvdA en het CDA elk 1.5 
miljoen) . 
Na een pittige diskussie met het H B. 
heeft zij besloten hier het e.e.a. van 
te laten vallen om te voorkomen dat 
de 26ste mei naast een fraaie verkie
zingsuitslag een financiële kater op
levert. Op het moment dat deze De
mocraat verschijnt staat definitief 
vast met welk uitgangsbudget de 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGE 

campagnecommissie kan gaan wer- 9 maart . Meppel Erwin Nypels Afd verg. (Politiek café) 20.00 uur 
ken . 10 maart. Breda 
Het is klaar en duideliik dat het be- Jan Glastra van Loon Ledenwerfcamp. Afd . Breda. ~0 .00 uur 

, /I maart , Leiden 
reiken van de kiezers en de mate Jan Terlouw Stud . Ver. Eccle,ia , 20.00 uur. 
waarin afhankelijk is van de aanwe- // maart. Olst 
zighcid van financiële middelen. Vul Saskia v. d. Loo Forum Vrouwentrcfpunt. 20.00 uur 
daarom snel en royaal de acceptgiro- /I maart . Eindho•·en 
kaart in die bij u binnengekomen is. Chel Mertens Forum ,.COVER". Stad;schouwb. 13.00 uur 
Het is van uitermate groot belang als /2 maart, Boxmeer 

Jan Terlouw Regio-spreekb ... ·1 Centrum " 20.00 uur 
grote partij - op eigen wijze- cam- 12 maart , Dm Haag 
pagne te voeren met een reëel bud- Louise Groenman Pol. Scholingsc. v, vrouwen 111 het Haagse Vrouwenraadhuis. 20.00 
get. uur 
Naast het gesproken woord van alle 13 maart , ~'lt•dder 
kandidaten zullen we in de campag- \.Dick Tommei Forum Ver. Pl. Politieke activiteiten in de .. Adelhof' 20 .00 uur 
nematerialen de kiezers informeren 13 maart, Gronmgen 
over D'66: lneke Lambers Forum St. Ver ... A lb . Magnus ' '. Brugstr. 8. 20.30 uur 
W " · .. 16 maart , Uden 

at we ZI.JO, Wie onze mcn~en ZIJO , Laurens J. Brinkhorst Afd . vergadering. 20 .00 uur 
wat we 10 de komende vter Jaar van 16 maart. Breda 
plan zijn te doen en in welke rege- Maarten Engwirda Forum Rijkssch . Gemeensch .. 15.00 uur 
ringscombinatie dat het best zou /6 mcwrt, Bmssel 
kunnen. Maarten Engwlrda, Forum .. Actuele Pohuek" 1n het .. Atelier". Rue Franktin 
Wij gaan ervan uit dat dit overkomt, /6 maar~: Enschede . . . .. 
dank zij uw inzet; persoonlijk en Sol Schu•Jer Forum-dtscusste. Zaal Agora mde Vrtjhofv. d. Campus TH-Twente . 19.30 

uur 
materieel. /6 maart, Den Bosch 

Pieter Ier Veer Forum Hogere Agrarische Scholen. Land- en tuinbouw pol. en onderw. 
20.00 uur 
16 maart. Woerdeli 
Suzanne Bischoff Afd . vergadenng. 20.00 uur 
/8 maart. Wi11schoten 
Gerrit Mik 

\Forum bijeenkomst JOVD. 20.30 uur 
19 maart, Groningen 
Erwin Nypels Spreekbeurt JOVD 
20 maart, St. Michielsgestel 
Laurens J. Brinkhorst Oprichtingsvergadering afd St. Miebielsgestel 
ZO maart , Roermond 
Bert van Wijk 13 .30 uur Forum: Scholengem. schap Ec. Onderwijs 
19.30 uur Fonum: Energie en Milieu in de ,.Donerie " 
23 maart. Capelle a/d l.fssel 
Laurens J, Brinkhorst Afdelingsverg. 20.00 uur 
23 maart , Swdskanaal 
Lneke Lambers Discussieavond Stichting Opbouw Stadskanaal 20.00 uur 
Z3 maart. Rotterdam 
Maarten Engwirda Stadhuis. Discussieavond . Afd. Rotterdam met Gem. Raadsfractie 
20.00 uur 
23 maart . Nijmegen 
Saskia v.d. Loo Forumbijeenkomst in .. 0'42" . OranJesingel 42. 20.00 uur 
2J maart , Wageningen 
Pieter ter Veer Forum Studievereniging .. De Veetelers" , Landbouw Hogeschool, 
20 .00 uur 
23 maart, Rotterdam 
Suzanne Dekker Politiek Vrouwencafé 1n cafe Hazzebaz. Coolsingel, 20.00 uur 
23 maart, Amsterdam 
Jan Terlouw Forumdiscussie. Aula Vrije Univcrslleil. 16.30 uur 
26 maart , Nieuwerkerk a/d /hul 
Erwin Nypels Afdelingsverg. 20.00 uur 
26 maart. Nuenen 
Jan Terlouw Spreekbeurt, 20.00 uur 
26 maart. Den Haag 
Elida Wessel Forum Vrouwcnbelangen. Haagse Vrouwen Raadhuis . 20.00 uur 
26 maart , Gouda 
Grace Hellebrekers VrHOM , Politieke di-.cus~IC vrouwenzaken . 9-11. I 5 uur 
27 maart . Raalte 
Noortje van Lijf Forum scholengemeenschap I•RC Hofstedelaan 4, 19.00 uur 
27 maart, Soest 
Herman Kernkamp Discussieavond L.L. V ... Quemx" 20.00 uur 
27 maart. Winschoten 
Pieter ter Veer Forum Landbouworg. Oost-Groningen. 19.30 uur 
27 maart. Dit1penreen 
Erwin Nypels Afdelingsverg. 20.00 uur 
JO maart , Trederiksoord 
Dick Tommei Forum Middelbare Tumbouwschool (Kan mog. uitgest. worden tot 6 
april) 

Spreekbeurten, resp. Forums door Kamerleden en Kandidaat-Kamerleden in 
de periode I maart 1981-9 april 1981 

30 maart. Tholen 
Maarten Engwirda Oprichtingsvergadering Afd. Tholen, 20.00 uur 
JO maart . Naaldwijk 

2 maart , Mal.kum 
Suzanne Bischoff Forum georganiseerd door de werkgrol!p Emancipatie van de ge
meente Wonseradeel, 20.00 uur 
3 maart, Sneek 
Dick Tommei Afdelingsvergadering, 20.00 uur 
5 maart, Utrecht ' 
Jan Terlouw Lezing Utrechts Studenten corps. Janskerkhof 14, 20.00 uur 
6 maart, Arnhem 
Laurens J, Brinkhorst Forum JOVD/VVD Arnhem-Velp 20.00 uur 
6 maart. Driehuis (Velsen) 
Arend Meerburg Forum JOVD .. Kernbewapening en defensie" 
9 maart, Maartensdijk 
Maarten Engwirda Afdelingsvergadering. 20.00 uur 

Su1.anne Biscboff Pol. Scholingscursus voor Vrouwen ... De Kandelaar". 20 .00 uur 
J/ maart . Den Bosch 
Jo Swaen Forumavond werkgroep .. Geloof en Poliuek" . 20.00 uur 
Z april. Delji 
Jan Terlouw Aftlelingsverg. 20.00 uur 
3 april, Vledder 
Maarten Engwirda Forum in de .. Adelhor ·. 20.00 uur 
3 april . AmHerdam 
Chel Merlens Forum. Gem. MEAO. Roelof Hanstraat I. 14 uur 
6 april. Den Bosch 
Laurens J. Brinkhorst Stichting De Knilli,potlrt ... Haagsche Blur· . 20.00 uur 
9 april. Den Haag 
Erwin Nypels Forum Vrouwenbelangen . Haags Vrouwen Raadhuis. 20.00 uur 
9 april, NijfiU'/IFO 
Chel Merlens Forumavond Canistus ( ollege, B~rg en Dalseweg 81. 20.00 uur. • 
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Index verkiezingsprogramma 
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II-a 
11-b 
11-c 
11-d 
11-e 
Il-f 
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lil-a 
111-b 
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IV-d 
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IV-j 

V 

V-a 
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V-c 
V-d 
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V-f 

VI 

Vl-a 
Vl-b 
VI-c 
VI-d 
V I-e 
Vl-f 
VI-g 
Vl-h 
V I-i 
V I-j 
VI-k 
VI-I 
VI-m 
VI-n 

Uitgave: 

Inleiding 

Naar een open samenleving 

Democratisering 
Parlementain• democratie 
Binnenlands bestuur 
Emancipatil' 
Justitie 
Culturele minderheden 
Politic 
Naar een inlimnatiebddd 
Mediabeleid 
Kunsten 

De nieuwe schaarsten 

De schaarste aan betaald werk 
De energieschaarste 
Het schaarse gezonde milieu 
De schaarse ruimte 
De schaarste aan woningen 

Het sociaal-economisch beleid 

Het globale kostenmatigende beleid 
Een redelijker inkomensverdeling 
Renovatie van het fiscaal beleid 
Sociale Zl•kcrheid 
Een gericht, vernieuwend structuurbeleid 
Arbeidsmarktbeleid en arbl~idsverdelingsbclcid 
Regionaal beleid 
Consumenten- en consumptiebeleid 
Landbouw 
De l'eonomisl·hc orde 

Sociaal en cultureel welzijn 

Educatie 
Gezondheidszorg 
Sport 
Jeugdbelcid 
Ouderen 
Gehandicaptenbelcid 

Een vreedzame en 
rechtvaardige wereld 

Niet-vcrspreiding van l\ernwapens 
Vn,dc en veiligheid in de Derde Wereld 
De Oost-West tegenstelling 
Europese defensiesamenwerking 
Ontwapening en wapenbeheersing 
Nederlandse ontwapeningsinspanning 
Anti-kcrnwapcnbl'lcid 
Nieuwe lange-afstandsraketten 
Aanpassing NAVO-strategie 
Aanpassing defensie-inspanningen 
Europese samenwerking 
Zuidelijk Afrika 
Het Israëlisch-Arabisch conflict 
Ontwikkelingssamenwl·rking 

Definitieve versic Programmacommissic 30 maart I 'JX I 



Hoofdstuk I 

Inleiding 

Tus-;cn bctnnncn administratietorens en kerncentrales 
die niet alleen Je horinm vervuilen, vcrdwalen wc 
steeds dieper in Je slagschaduwen van bureaueratic en 
techniek. Wc laten Cl'n spnnr na v;m registratienummers 
en ponskaarten. Onze wereld wordt steeds smeriger, 
giftiger en explosiever. 
Natuurlijk, arm zijn wc niet. Zelfs de minsthcdc~cldcn in 
ons land hchbcn, ondanks toenemende nnzckcrhcid, 
meer dan ooit tevnren. 
Maar met nns geld kopen wc voedsel z(1ndcr smaak, 
-;tatus zonder diepgang, vakantie aan vervuilde z.ccën, 
vluchtmiddelen uit de werkelijkheid. Wc kunnen w 
doorgaan, maar steeds 01eer zullen wc dan -;laven wor
den van onz.c eigen drift Int produceren en org;miseren, 
L~n steeds meer zullen we merken dat de dingen, waar 
het werkelijk om ga;1t, ons tussen de vingers doorglip
pcn. Wc kunnen ook uit de tredmolen stappen en met 
nieuwe ogen om ons heen kijken. Waar willen wc naar
loc, hoc kunnen we daar dan komen, wat staal ons 
daarhij in de wcg'1 Wc kunnen ons technisch vcrnut"t, 
ons organisatictalent, dat wc nu laten doldraaien in 
reusachtige, onbcstuurb;1ar geworden structuren, weer 
proberen dicn-;tbaar te maken aan een samenleving op 
menselijke maal. Dat vergt radicak hcslissingcn. Willen 
wc zoals gebruikelijk eigenlijk wel iets anders, maar tc
gelijk meer van hl'lzclldc'1 Dan schuiven wc die beslis
singen voor ons uit, in de hoop dat de prohlcmcn van
/.clf wel weer overgaan. Fn dat doen ze niet. In feite 
pmberen wc twee wegen tegelijk Ie gaan en zo dragen 
wc zeil· steeds meer hij tot hel ontslaan van een Rl'sple
ten maatsclwppij, waarin voor tallozen alleen nog een 
gcspleten bestaan is weggelegd. 
En de politiek faalt 
De politieke partijen, het parlement, de ministeries, 
maar ook de lagere overheden, lijken v~1ak bc1ig te zijn 
aan een spiegelgevecht, aan water putten met een vcr
giet. 
Nieuwe problemen worden met oude middelen te lijf ge
gaan. Het gaat allang niet meer alleen om "verbreding 
van het maatschappelijk draagvlak" of om "herstel van 
het economische draagvlak" en zelfs niet om een overi
gens broodnodige, comhinatic van beide. Het gaat om 
veel meer en wanneer de politiek hijgend zo'n tien jaar 
en meer achter de werkelijke problemen blijft aanhnllen 
en, skrker nog, niet eens meer de tijd vindt om de 
problemen duidelijk Ie stl:llcn, dan bn::ngl ze de demo
cratie in gevaar. En niemand kan ontkennen dat de sig
nalen daarvan in de maahchappij van nu al duidelijk 
aanwezig zijn. 
Geen sinterklaaslijstjes 
IY66 wil met dit besef de Twccdc-Kamcrvcrkiczingcn 
ingaan. Het behoort tot de verkiczingsfolklorc om een 
programma vooral te laten bestaan uit een lekkermaken
de vcrlanglijst en de kiezer niet Ie vcrvelen met een tc
veel aan maat schappij1ïloso1ïe, of Ie irriteren met de on
verbloemde aankondiging van mogelijk noodzakelijke, 
maar niet populaire maatregelen. 
Maar 1)'66 wil ook voor die vcrsleten folklore een redc
lijk alternalief bicden en de eigen slagzin niet meer, 
maar heter in dit progra:nma onderbouwen, door niet 
alleen aan te geven ll'lWI" het ll'aar.l·chijnlijk met de 1\'e/
VAART ll'elminder moet, maar tegelijk "'aar !tl'f tlll't 
het 1\'e/Z/JN l'eel heter kan en moet. 
Geen magiërs 
In dcz.c inleiding treft u daarom een aantal probleem
stellingen aan, meestal zonder directe oplossingen. Voor 
veel van de huidige problemen bestaan op dit moment 
helemaal geen panklare oplossingen en wij willen poli
tiek bedrijven in het besef geen magiërs te zijn. 
In de op deze inleiding volgende hoofdstukken over de 
diverse maatschappelijke deelgebieden leest u over de 
wegen die naar onze mening bewandeld moeten worden, 
de oplossingen die wij al wél voor ogen hebben, de 
koers die op het kompas moet staan. 
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Maar al deze hoofdstukJ.-cn dicnL~II gelezen IL' wonkn 
binnen het kadn van de filusolïc dic in dOL' inlcid1ng 
globaal vvordt uitgcwerkl. 1-n tn het hcsL'i" dat wie voor 
()'66 kiL·st, kiest voor ccn llll'llllllitcil en L'l'n 11/c'tho,/il'i, 
die dc vaste gcrcl'llschappcn v:m on/.l' V(>ll-.svcrkgen·· 
woordigcrs ;ijn. Lcn mcntalikit, diL· <llh 11ict in dç stn·k 
;:al laten, wannL·er prohkmcn (lpdocillcn die nu nog niet 
k VllOI"Sj)L'IIen zijn. J-:n dan hehhL'I1 \\'l' het llVL'r dL' 
mcnt:ditcit en de methodiek van dL' 1111'11.1dij/"· 11111111, 

want dat is hL't cnigc docltrl'ifcnde v.apcn tcgL'n dl' IHI· 
rcallcratic L'll tcchnulogic, die 11 ij dL· h:1:1s nWL'IL'Il blij
ven. Daarhij moeten wc lliL't dL' ';ymptomcn bestrijden, 
maar ons baseren op de toekumst diL· 11ij 1\L'IISL'Il, \(loral 
ooJ.- voor degenen, aan 11 ie 11ij diL' tod;omst aanhiL·dL'II. 
TcrugrcdcnerL'IHl vanuit dit l<>ckomslhL·eld mocll'n wij 
dan L'en ;1nalvse maken van de hcrVLHînim~cn diL· 1111 lH>· 
dig ;:ijn <ll11 s.tr;lk'> t'over te k(\llll'li, L'll va1; tk middelen 
om ze tol stand IL' hrL·ngL'n. 
Een plaatslwpaling 
Dczc principiL'Ie en pcrmancntL' hervormlllgsge;imlheid, 
waarhij elke /.ckerl1l'id van v;mdaag morgL'II 1\l'LT tl'l 
discussic kan 'i taan als dL· ll111\Lindigi1L"dL·n ;.i dl 11 ij;lg<~n. 
is het duidelijke kenmerk van IY66. liet politiL·kL' 
kr;lehtcnvcld heeft veel v:1n ;ijn wolWis nog ;dti.1d in ,k 
l'hk eeuw. 1Yh6 i' natU11rli.1k nok nil'l "11it til' lucht ko
men vallen". Aanwijsha;u· ;ijn <ll1/.c VL'rhindingsli_jncn 
naar vrijzinnig dcmocratL'n, n;1;1r zuiver lihcralisllll'. Wij 
geven daar;1an ccn radil·;de L'll hec/,·ncluugse intuprL't;l
tie: ons spoor lnopl ntl van v;111da:~g naar (\\·erntorgen. 
Fundaml'ntcle vnandet·ingen in onze maatsdwppi.i 
Geestelijke .::n politicJ.-c vrijheid. lllL'n'>L'Ijjkc geljjkw;1ar 
dighcid, individuck ontplooiingskansen L'n dL' hroukr 
(en /Ustcr)sch:~p die in L'en ;mdcr j:~rgon "solid;1ritcit" 
heel, 1.ijn de uitg;lllgsp11nlL'Il naar de re;disLTiltg. waarv;1n 
wij blijven ~;treven. D;1arnaast willen wij fundamentele
maatschappelijke vnandcringcn hcwcrk stelligcn 1L'11 
a:~nzicn van de h;1rdvucht i ge cgoïsmcn in de s:~mcnk
vmg. 
Zonder uitputll'nd te IA·ilkn ol" k1111ncn njn, IHlL'IllL'Il 11 i.1 
een aantall<lkcn diL' ons 111 vcrZL't brengen. 
liet l'<'l"hll'istend gc/i1·11il, 1'1111 1111'11.1<'11." het <lpkidL·n v:~n 
_jongeren tot wnkloosheid, het 1111sto1L'n van hoVL'Il .JO
jarigen uit het :~rhcidsproL·e·,, hL·t als nutteloos hL'sL·Iwu 
wen van 6)-plussers, iiL'l achtcrslL'IIcn van de vroll\\. 
/let \'l'rl-ll'istend gchmil- \'lil/ de 111111111r: hL'l tomciOLl'> 
misbruik van cnngiL', de productie van \IL:gwerpartikL'· 
kn. het vergiftigen van bodem, h1cht en \\:tiLT, het VLT 
storen v;1n hiologi-;chc L'Vl'nwichlcn, van ,.,,cdsL·Ikcll'ns. 
tiL: mcnsonlcrL·nde hio-indu,tric. de ovcr--prodiiL"LTcndL· 
grootschaligL' landholl\V en VL·ctcelt. 
1/1'( \"Crkil'islend gclnJ1ik l'i/11 de· gchollll'dc Otllgc'l"illg: 
het vcrwaarlo;.cn van dL' hcrkenningsVIa:~rdL'Il, dL' lllen
sclijkc hetrekkingen en dL' cultutlrhistnri'ichL' hL·td,L·nis 
van en in oude stadswijken L'll dorpen, IL'n h:1tc van 
mccst:~l 11cinig duuu.anlL' VL'rhelL'ringcl\ vo1lr hct all· 
toverken en de vestiging v;1n lwdrijvcn. 
/let nwteriuli.llll<' uts 1/orm: dL' j:~cht op (IIL'inig dum;;l· 
mc) gebruiksgoederen, die al te v:~aJ.- kid! tot geL'stclijkv 
onvrede. onzekerheid en agressiL' en die de mens tot on
vrije maakt i.p.v. tot meester over ;icluL·II" L'n liL' m;IIL'· 
lîl.'. 

l>e m·erdn•\'1'11 tuulnd OfJ "slageil": hl'l moeten hoL·J.-cn 
van resultaten, het mm·tcn su1rcn. 
J>e conzpelitie en de lw/,jc.lgec.ll: tk WL'llloop en dL· p<l
larisalic, het voortdurend trekken van scllL'iding'>li_piL'n 
tussen jong en nud, vrouw en man. kunst en ;akL·Ii)k
heid, vcrstand L'n gevoel. 
l>c del'llillutic 1'1111 de arhcid: hL'l Zll/CL'r dcgradL'I\'11 van 
de mens lol een machinc(HHicrdccl. dat ;~rhL·idsHL'tlgdc 
een unbckend begrip wordt en wnk alkL·n nog L'L'n narl' 
manier om in je hestaan te voor1.icn. 
Overvloed en schaarste 
De dagelijkse politiek van I (ISO/X I is eigenlijk nog .stn·ds 
he;:ig met touwtrekken over de vcrdcdcling v;1n dL· 
overvloed. In brede kringen is nog niet cL·ht het hL·sl'l' 
doorgedrongen dat er een einde is gekomen (l'll alll'en al 
uil solidariteit 111l't de derde wereld ook mucst komc11) 
aan (ll\/.c o.m. op nc(l-kolunialismc gchasendc gml'i-



economie. De problemen waar onze samenleving nû 
voor staat. zijn de venijni[.:e problemen van de vcrdelin;< 
van de nieuwe schaarsten in een tijd l'an hetrekkelijke 
overvloed. De nieuwe schaarsten heten o.m. werkgclc
gcnhcid, woonruimte, levensruimte en energie (zie hfd~t. 
11). Rechtvaardige verdeling daarvan is bepalend voor de 
kwaliteit van de toekomst. V cel meer in elk geval dan 
het touwtrekken om de inkomensnivellering. Want dat 
wordt meer en meer een schijngevecht in de schijnwer
pers. Immers, bij vergelijking van bruto-inkomens ver
dient slechts 4'/r van Je mannelijke beroepsbevolking 
meer dan tweemaal n10Jaal. Bij vergelijking van netto
inkomens daalt dat percentage nog aanzienlijk en als wc 
tertiaire factoren (huursubsidies. kortingen, faciliteiten) 
erbij betrekken, zou kunnen blijken dat de strijd aan het 
vcrkeerde front gevoerd wordt. Want wc laten wel hon
derdduizenden vrouwen geheel buiten die inkomensver
deling en elke vcrder noodzakelijke inkomensregulering 
roept in de huidige vcrhnudingen verdere ontduiking op: 
de hurf.?erl(jke onf.?clworz.aamheid \'an de overhcdeelden. 
Wc hebben veel gedaan aan een betere spreiding van 
kennis. maar een betere verdeling van kansen is daar 
nauwelijks het gevolg van geweest; wel een verdunning 
van de kwaliteit van het onderwijs, niet een (ook mate
riële) her-ijking van het oude polarisatiemodel van witte 
vcrsus blauwe bnord. 
Echte democratie 
Echte democratie kan niet bestaan zonder oppositie, 
maar evenmin zonder overeenstemming over Je spelre
gels. Een overeenstemming die nu dreigt zoek te raken. 
De oude zuilen mogen grotendeels omgevallen zijn, ze 
zijn vcrvangen door groepen die soms alleen in eigen 
recht geloven, vnorbij gaan aan het belang van anderen, 
voor wie saamhorigheid een vergeten begrip lijkt te zijn 
en die ten opzichte van andere groepen onverdraagzaam 
zijn. 
En dan doelen wc bepaald niet alleen (en zelfs niet 
voornamelijk) op spectaculaire kraak- nf bczcttingsac
ties. maar evenzeer op de al genoemde onf.?clworz.awn
heid \'tm de m·erhedcclden: de kapitaalvlucht en belas
tingontduiking. 
Maar ook op een matcricel lager niveau is "zwart" ge
meengoed geworden. En een overheid die ondanks een 
gigantisch eigen apparaat de zelfstandige (en zeldzaam 
wordende) ambachtsman en diens burgercliënt, plaagt 
met een fiks stuk belastingincasso (BTW) stimuleert 
zo'n ontwikkeling. Psychologisch inzicht is bij onze re
gelaars meestal ver te zoeken. Het oneigenlijk gebruik 
van sociale regelingen. het wegduwen (en wegvluchten) 
van mensen in de arbeidsongeschiktheid. heeft in de 
kern dezelfde oorzaak als bezettingen. blokkades, 
kraakaktics. protesten, demonstratics e.a. buitenparle
mentaire activiteiten. 
Er zijn conservatieve Nederlanders die fiscaal en eco
nomisch net zo buitenparlementair en antidemocratisch 
actief zijn als de vandalisten die ,.het niet meer zien 
zitten". 
De macht is onmacht geworden 
Zolang de politiek zich blijft bepalen tot boompje vcr
wisselen, zullen wc steeds weer komen tot nieuwe 
machtsvcrboudingcn. Onmacht tegenover de. het gemid
delde denken ver vooruit zijnde, technologische ontwik
kelingen (en onmacht voert tot de angst die een slechte 
raadgever is); onmacht tegenover de in procedures ver
starde bureaucratie; onmacht die zich alleen maar de
monstreert in nóg meer "onmachtsvcrtoon": meer poli
tie, meer Mobiele Eenheden, meer inspecteurs. contro
leurs en deurwaarders. meer ambtenaren om nóg meer 
ontdoken regelingen uit te voeren. Die onmacht ver
scherpt de conllictcn. vcrsterkt de onvrede, lost niets np 
en brengt ons in versneld tempo "op weg naar het ein
de", óók van waarden die wij nu juist wel bchouden 
willen. 
De onherbergzame verzorgingsstaat 
Onze overreglementering maakt dat zorg en verzorging 
te vaak uitmonden in bevoogding en controle en dat wc 
onze medeburgers athankclijk maken in plaats van vrij 
en zelfstandig. 
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Wc zÎL'Il dan uuk dat >leed> meer mensen van bepaalde 
gevestigde vormen uvcr>lappcn op alternatieve, bijvoor
beeld v;rn genceswijlen en religie'>. Helaas moeten we in 
dit souologisch kader cun>tatcrcn dat er ook een toc
ncmcndL· vlucht bc>taat in h. v. cunscrvaticvc (alcohol) 
en nicuwnc (hasj crl/.) rue>middclcn. 
Meerdeling en tweedeling 
De llliknmaatschappi.J is groepen- uf zelfs groepjesmaat
schappiJ gnvurdcn. De gc;amcnlijkc noemer ontbreekt 
en als we daar niet naar op /.uck gaan, als wc niet een 
gc;:amenli_jk tockomstpcr>pecticf weten te vinden en op
recht na te >treven. ;al de maahchappclijkc vcrpulve
ring /ich alleen maar vcrder vuurllcttcn. Dat tuckomst
pcr-=:..,pcl·ticf. die noemer. kan alleen gevonden wurdcn als 
wc weten waar wc mee hc;ig ;ijn. als wc een duidelijke 
maahchappijanaly>e up>tcllcn. Naa>t de culturele meer
deling in groepje>. is er in unzc huidige maatschappij 
sprake van een scherpe tweedeling: die tu-;sen dc.fiJr
mele en de in.finmele econo111ie. Aan de formele kant 
staat alles \\at wc als vanouds tot de directe economie 
gerekend hebben: het bedrijfsleven. de overheid, de 
werkgelegenheid. de oiTicidc va>tc betrekking met sala
ris en sucialc zekerheden. Het aantal daarin actieve 
mensen neemt Joor tal van Lhll'/.akcn steeds meer af. 
De informele ccunumic omvat al diegenen. die uiterst 
nuttig voor anderen cn/of vour ;idJ/clf actief zijn, maar 
daarvoor niet in klinkende munt worden uitbetaald. De 
partner>. die thuis het nudigc werk verrichten, de doc
hct-zelvcrs, de vrijwilliger> in sociaal-cultureel werk. de 
vcrcnigingshcstuurdcrs. de gcmccntcraadslcdcn, de 
uvcrstcl·k-oudcrs. Zonder de unschatbarc bijdrage uit 
dc/c informele ccunomischc scctur zou onze formele 
ccoiHlmie al veel eerder ;ijn vastgelopen. 
Maar hcbas i-; het /(l, dat.onzc maatschappij waardering 
het licf>t in klinkende munt ziet uitgedrukt en dat bijdra
gen van de formele ccunumic als .. waardevoller" be-
.... chuu\1 d wurdcn dan die van de infurmelc. Sterker nog, 
het is ;l'lf.., ;u dat men veelal in de informcit: sector 
meer kansen tut ontpluoiing heeft naarmate men in de 
formele ouk al succesvoller is. 
Ener;ijd.., zien wc de betekenis van de informele econo
mie in.lwug tempo tucncmcn, niet alleen omdat de stij
gende kusten in de formele scctur verschuivingen vcr
ourzaken. maar ouk umdat steeds meer mensen öf de 
furmck >cctor uit tegenzin de rug tuckcrcn, of wel de 
puurt ertuc gcsJuten vinden. 
De kla..,._,i,~kc vcrhoging van de matcril:le welvaart bete
kent vuural meer welvaart vuor allen in de formele sec
tur. 
In plaats daarvan. en zeker bij een geringe groei, staan 
\\ij een eerlijker vcrdeling over formele en informele 
>Cctor 'uur. waarbij vuoral de kostbare factor "eigen 
tijd" een grote rol muet srclen: wie zelf zijn tijd kan in
delen i> aanzienlijk .. rijker" dan wie dat. bij gelijk in
komen. niet kan. 
Realiteit erkennen 
De politiek zal um te beginnen de dubbele dualiteit van 
onze huidige maatsL·happij moeten erkennen. Zowel de 
gespletenheid in zich vcrhardende groepjes, als die an
dere gc>pletcnhcid van formeel en informeel circuit. Die 
erkenning muct het inLicht inhouden dat de actiegroe
pen. de prcs>icgrocpen en /èlfs de ontduikers en rrofi
tcurs. zich meer conformeren aan de ,.menselijke" 
maat. dan de gigantische robut van het vaak harteloos 
lijkende overheidsapparaat. Wanneer de overheid blijft 
weigeren meer naar de burger toe te komen. zal de bur
ger zeker" cigcrcn die overheid als een deel van zich
zelf te bcschuuwcn en is de dualistische maatschappij 
een jammerlijk feit. !)'66 wil het ab-;tractc karakter van 
de rohut "uvcrhcid" umbuigcn naar kleinschaligheid, 
naar een uvcrhcid met menselijke trekken, waaraan elke 
burger Llccl heeft en waarduor mensen zich niet buiten
gcsloten voelen. 
De tcchnolugic. die nu als een bedreiging ervaren wordt. 
stelt uns juist in staat tot een zudanigc ombuigingsope
ratie: co111ptt/er en chip :.ijn de enige knechten die wiJ 
als 1111'11.\l'll ollf.?l'lltulig mogen uithuilen, waar dit zinvol 
l.I. 

. .! 



Eft'ectief beleid in de komende jaren 
D'66 wil met man en macht streven naar herstel van het 
maatschappelijk evenwicht. Niet met impotent machts-
vertoon van de overheid tegenover de ongcrmtcn, de 
onwelwillcnden, de onzekeren of zelfs de onbcschaam-
den. Wel door de realiteit van de huidige ontwikkelingen 
onder ogen te zien en te beseffen dat hel de burger (ook 
en juist de ontevredene) allang niet meer gaat om X of Y 
procent prijscompensatie, maar dat de materiële eisen 
maar al te vaak het vlagvcrloon zijn van de onuitgespro
ken immateriële eisen. 
1)'66 wil het effectieve beleid daarom richten op vergro
ting van de immateriële keuzevrijheid voor iedereen, in 
het besef dat alleen daarmee het materialisme 11it onhc-

10 

IWRl'll bestreden kan worden. 15 

Daartoe zullen wij: 
de bureaucratische v~lorschriften en regelingen /.(weel 
mogelijk moeten beperken, doorzichtiger en hanteer
baarder moeten maken: 

- de burger minder moeten opzadelen met het onbczol- 20 

digd uitvoeren van administratieve ovcrhcidstakcn: 
helderheid moeten brengen in de huidige wirwar van 
elkaar deels overlappende sociale regels: 
deze sociale regelingen moeten vcrvangen door één 
enkele algemene inkomcnsdcrvingsverzekcring: 2'i 

de nieuwe schaarsten tot ieders bevrediging mockn 
verdelen: 

- de mens meer vcrantwoordelijk moelen maken voor 
eigen werk-.cn leefmilieu. 

Wc zullen moeten bcscf1"en dat het aantal arbcidsplaat- 30 

sen in de formele scctur niet voldoende zal toenemen en 
dat toename van activiteiten in de informele seclor vcr-
korting van arbeidsduur, financiering van toenemende 
vrijetijdsbesteding, bevordering van arbeidskansen voor 
nu nog maatschappelijk zwakke groepen. alleen tot 3'i 

stand kan worden gebracht met gemeenschapsgeld. uf-
tewel ieders bijdrage. 
We zullen weer mueten leren inzien dat "schoon loon" 
alleen de directe, eigen bchuertcn dekt. maar dat wc met 
het aanmerkelijk verschil tussen "schoon" en "vuil". 40 
tussen ncllo en bruto, nu juist on1.c bijdrage leveren aan 
een gezonde. democratische maatschappij, waarin ook 
jongeren aan de slag kunnen, kunnen wonen. vrouwen 
zinvol kunnen werken. minderheden aan hun trekken 
komen en de menselijheid aan het lanf:stc eind trekt. 4' 
Geen eiland 
Wc zitten niet op een eiland en wurden niet in "splcndid 
isolation" met deze nieuwe problemen geconfronteerd. 
Ook in de landen om ons heen zien we de gespleten sa-
menleving. de topzwaar geworden verzurgingsstaat. Als 'iO 

we denken aan de problemen van energie en milieu. dan 
krimpt de wereld tot een angst wekkende kleine hol. Op 
wereldschaal is het gevecht om de verdeling van de 
.. welvaart" eerder een strijd om het naakte bestaan. met 
lot nu toe de arme landen als eeuwige ('Ij vcrlie;.ers. on- S'i 

danks mooie woorden en fraaie resoluties. En het wape-
narsenaal dat de mogendheden tegenover elkaar hebben 
opgesteld, is een gruwelijk monument voor het uit de 
hand lopen v;m ons technisch vernuft en organiatieta-
lent: hier rust de wereld op de uiterste rand van de ver- 60 

nietiging. 
V oorhoede 
Dit programma is geen star draaibock voor de toekomst. 
Het onveranderlijke doel is een menswaardiger samenle-
ving - dat heeft 1Y66 gelukkig met andere partijen ge- r,s 
meen. Wat 1)'66 vooral onderscheidt. is een manier van 
denken en een manier van doen. een mentaliteit en een 
methode. Die brengen mee dat wc een duidelijke, prak-
tische koers uitzetten. ;.oals in dit programma ook is ge-
beurd, maar dat we vervolgens niet koersen op de all·· 70 

tomatische piloot van een dogmatisch politiek wereld-
beeld. Het proces van het peilen van de problemen en 
het op grond daarvan bijstellen van de koers, dient tel-
kens te worden herhaald met inzet van alle beschikbare 
kennis en verbeeldingskracht. en onderworpen aan 75 

open, democratische discussies. Het feit. dat we maar 
één partij zijn in een klein land. maakt ons niet moede-
loos. Wc zijn ervan overtuigd, dat de analyse van de 

problemen en de aanpak ervan die ])'66 voorslaat. nok 
bij anderen begint te leven, in eigen land. maar 1.cker 
ook daarbuiten. Traditionele politieke scheidingslijnen 
vcrhullen nu nog hoe sterk dat al in heel J·:urupa hL'i ge
val is. IY66 voelt zich de vonrhoedc V<tn een politiL·ke 
beweging. die 1.ich losmaakt uit de oudere politieke leer
stelligheden om de natinnalc en intcrn<tlionalc prllhkmL·n 
van vandaag aan te vatten met soci<tle bewogenheid, 
humane ethiek. democratische ge1indheid. vrijhL·idslicf
de en onorthodoxe inspiratie. Daarop hcnrst het /elf
vertrouwen waarmee 1)'66 vonr dit programma 11w slem 
vraagt. 



Hoofdstuk 11 

Naar een open samenleving 

Gezagsverhoudingt•n 
Democratisering van onze samenleving is de voornaam
ste bt:staan~reden voor IY66 als partij. Alleen een gede
mucratisecrde samenleving i~ vunr iedereen ook een 
upen samenleving. waarin geen slagbomen Lijn die be
paalde gebieden vnor bepaalde groepen burgers gesloten 
houden. Op weg naar die open samenleving zijn er nng 
tal van obstakels op te ruimen. T<1kcn. rechten en 
plichten vragen een hervcrkaveling van gezagsverhou
dingen en de bereidheid tot een gevecht tegen nog altijd 
als van;:elfsprckend aangenom,:n gczagsstructurl'n. 
Machhvcrhoudingen LiJn ten onrechte nog vaak geba
seerd np verschillen naar lcd"tijd l'n sexe. overcrv ing. 
religie. rijkdom en kennis. 
Dt'mocratisering is e<:n ontwikkelingspmces. Wi.J preten
deren niet dat wij het dmombedd van een maatschappiJ 
zonder onrechtv<~ardigheden kunnen realiseren. [),· men
selijke maatschappij ;al nooit fuutloos ;.ijn. Maar we 
willen en kunnen wel s!llren in een betert' richting en 
daar zetten we ons ouk voor in. Dat onder de noemer 
,.Open samenleving" onderwerpen ab democratisering. 
arbeidsdemocratie. woondemncratie en emancipatie aan 
bod komen, ligt voor de hand. Dat de binnenlan,be nr
ganisatic a een grote rnl hij sp..:elt. w..:kt ook g..:en vn
wundering. Maar dat Vvij .Justitie. Informatie en Media
beleid eronder geplaatst hebben. vcreist wellicht enige 
toelichting. Welnu. de: vrijheid van h..:t individu in ..:en 
open samenleving. hangt ten nauwste sam..:n met 1ijn 
rechtspositie ,~n met de wijze waarop zijn grondwettelijk 
recht op informatie: over allès wat er om hem heen gl'
beurt (zowel als up het uiten van zijn eigen mening ovc:r 
alles), gewaarborgd is. Vandaar. 

IJ-a: Democratisering 
Wij vinden dat alle men..,cn zich moeten kunnen ont
plooien. Dat betekent dan ook dat ;.ij med..:vcrantwoor
delijkheid moeten dragen voor zak..:n. waarmee zij in 
hun lcven'isfccr rcehtstrec:k'i te: maken hebben. Daarvoor 
moeten mt'nsen beschikken ov..:r de juiste infonnatie. 
maar die is voor bep~taldc groepen moeilijk te krijg..:n. 
De drempels die die gro..:pen ondervimkn door bv. hun 
opleiding. S<lciale klasse. werkzaamheden (huishouding) 
moeten daarom worden opgL:h..:ven. Voor democralischc 
beslissingen is het bovendien nodig dat de juiste mensen 
op het juiste moment hij de besluitvorming betrokken 
worden. Maar met die: inspraak gaat het nog vaak fout. 
Naspraak onder het mom van inspraak leidt lot in
spraakverw;;rring ..:n ondemoeratischL' be-;lissingcn. O,lk 
pressiegr<lepen ktlllllL'll de dcnlllcrati-,che hesluitvorming 
geweld a<tm!oen. Alleen een goed<:' dcmo..:rattsche orga
nisatie kan dat alles in juiste banen leid..:n. Sinds de zc-;
tigcr jaren is een dcmo~ratisningsgolf <lVcr on-; land gc:
spoeld. Prachtig. Maar nok die ontwikkèling mLlet kn
tisch vvmden bezien. Wat is tot stand gebracht en welke: 
vcrheteringen zijn nu gewenst? Dit h<lllfdstuk gaat in up 
een aantal democratiscringsaspecten. Dat wil ntct zeggen 
dat alle and-:re hoofdstukken niet mede in het tck..:n van 
kritische beschouwing van de samcnlcving~dcmocrati~e
ring staan. 
Democratisering arheidsverhoudingen 
Ons streven is gericht op de tul'itandkoming van een 
democratisc:h..: markt-economie en democratische ar
beidsverhoudingen. Hier ontbreekt nog veel aan. Wij 
vinden dan nok dar de produetie plaats dient te vinden 
in gedemocratiseerd<:' bedrijven. waarin gelijkwaardige 
mensen op basis van rnedeverantwunrdclijkhcid hun biJ
drage leveren aan Je arhcidsgeml'cnsehap. Ook in vrij
willigers- en onbetaald werk h..:hnort de rnedez..:ggen
schap te zijn geregeld. 
In dit verband willen wij extra aamlacht besteden aan de 
vaak nnzorgvuldig verlopende: p..:rsone..:lssclectie. Wij 
willen daar~lm dat er snel een algemeen geldende solli
citatiecod..: wordt ingevoerd. 
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Demo<Tatisering in middl'lgro!l' l'll grote ondernemingen 
( )m dat te· hereiken lllllel de ;,rlwidsgL"lllL't.:nschap in het 
algen1,.,,1 het hesltssingsrceht ut' Îlct mcdeheslissings
r,'cht ~litgen over ;tik ingrijpe·nde h..:sluitcn m.b.t. on
dentL"IIliJlgshekld en ih'Jiue·millg 1 all directeuren. Bij 
metkh,·slJ s-;i ng-,r..:,· h 1 vollr <k 11 LTk nemer'.grucp kunnen 
essellti,'k h..:kidshesli"lllgell in pr1neipe alken worden 
genlllllL'll m<:t tnsiL'IllllHilg va11 hL·t pcTst~ncel en van d<: 
;~atllke·lh<lttders. !ki,k gr·x·pc'll dic·nen d<tarbiJ dan c-:n 
even grllt,· inv\.,,:d uit Ie oe·knc'Jl ''P de: samèn'>telling 
1:111 de· R;1:1d \all ( UllllnJSS:tllssc'll. 
DernmTatisl'ring kkim· lwd•-i.i \L'Il 

De: hcdrijfsd..:mocr;~tiL· 111 kkitlL" hnlrijvcn dient aange
paste \'tHillCll te knjg,·n. \V,: de"IJ!.;c:tl d:tarhij <tan Jllstcl
lmg 1 ;111 L'<.'ll per..;onceh\ LTgatkrin!.' ol aan de aanwijting 
duur het p..:rsotJL:L'I 1:111 ee'll ,,·rtrt'lll\,·nsp<Ts<lllllllf vak
nrgani'i<tlil·. 
Owrlwidsdienstl'n en -lw<il'ij\ en 
DeLe IIJUdc'll hun p,:rsutlèL'IS\ ~Ttq.!c'll\\"ll<>rdigingen Vla 
1crkie;ingen ,;tll1L'Iisll'llen. 
Beslissingsn•t·ht werknemers 
De tllt'itandkl>ming 1 an h,·dnjfslorlncn mei lw-,li-;sings· 
rL'Cht 1 an de: 11 e;·knvnlel' di,·nt hn <>nkrd te wunlcn 
duur h,·J 11 l'[!llL'Illl'll 1 an "''!-'. hcsl:iamle lwlcm:neringen 
in de juridi-;..:hc:. fi-,c·;tlc. finan,_ie'k ~'ll st\L·iale hT/.ekc:
ring-;skn. Het ga:tt d:t<~rhij nJ,·t natnt: om productic
L·,,(iperatiL's. 1 tllîlll'll van w,·rkncmcrv.c:llhcsttlllr t.uals 
hi iv. ;d is !.'LTc·alis..:erd in de: .. Bre1nan-hedri (Ven" (een 
,;;,,rbv~'kl~van de' 11einig..: hnlri.iiL'I1 dil' in t.Hh land met 
werkn,·mervclt1lc''-IUIII fum:tic'ilLTetl) L'll lllll sue·iucrati
~chc l)rg:il11'-l~dtc"'. 
Inspraak derden 
Rcchtslt<'•-·k"· ilhpraak van urg;uli'iatie' van h..:LIIlghch
h..:nden t<l:tls l'lHl'illlllL'Ilk'IL g..:h:tlldi,-;lpkn ,·n g,·pensiu
lh.'erdc:n. Jnu..:t t!c'Vv:J:trhlll !.'d ;ijn lil ;die voor h,:n van 
bel:ttlg JJjmk ;tZII ies-. tl\ ,~rleg--. ,:n hcstlltlr,urganèll up 
hL'l g..:hi,·d 1:111 ,k <l\ crileid ..:n de -;uci:tle vuurti..:ningcn. 
Dl·lllmTatiset·ing l'll ruimtelijke onll'ning 
Bij inspr:t;tk op het g~·hied van de ruimtelijke ordc:ning 
ga:il !J,·t llnl tlll/L' dit ..:elL' kd,llîlgt'l ing. Dal hctd,ent dat 
he-;lutt,·n met ;urg muckn 11 urden gcno,·mcn en tijd 
\ragen. Dit k:tn kitkn lul ergclîlis i!Ver tijdrovemk liJ
spraak c'll lange fli"<l,·~·durL's. BL''illlllrders voelen 1.idl 
daard'"'r gehimkrd ,·n 1 rag,·n um :tf'L·h;dfing van het 
KrounhcTuep. lktrukk,,n kLt.!.'cT' 1 erliciL'Il dtlllr de 
kngk 1;111 pnlcc:dme·s LIL' lllu-:d. \\ij vinden dat hd 
Krolltlh,Ttlep d,·so!Hl:tnk-; gdl;tJHih;Jal"d dient lL' hlijv..:n. 
maartLil de: prnc,:dur,'s dthllgL'licht c:n vcrkort lllllètcn 
\lnrd..:n. I kt huidi!.'L' instrumcntariti!ll Kt.'nmcrkt ;ich 
door e·,·n lèvecl ;ta~l r,·gel-;. hetmkkcn inst.tntics en pro
cedures. \\'c di,'nen hL'l mes te /cttL'n in de r.tl.-bure:tu
erati..:. jui'.\ <llll efketie1 c: inspr;l~tk L'Cn hetere kans te 
gl~ \ c n 
Dl'mocratisl'ring wonin~lwhel'r 
WonL·n is l<l.ll helant!riik undcrde'''l van h..:t mcns..:lijk 
IIL'Ittin. d:tt mc·nsc'n ./0-\ e'el lllll~L'itik betrukken moe.lc:n 
kunnen ;i_pl hi_j hL'! hdw..:r van hun Wtlning. Dat i> na
tuurlitk he' I gL'\ ;ti hij pe·rsoonli_jk 11 ''ninghe;it ~'n wij tijn 
d~1n <lllk \ <hlr'>tandcrs van stimulering van de houw van 
hl'l:t<~lh:m.: kuupwoningcn tZic' 111-L·).~J)aarn:tast denken 
11ij aan ;tetiev..: woninghuu\v \ L'l enigingcn .. nieuwe ~tij I" 
en aan g-:mccnschappeli_jk hctit van wuningc'JI. Dat 
vra:tgt d,· \tllgende ma:ttreg..:kn: 
-- Oprichting van hC\I<llh:rs-cu\ipc:ratic'>. 

Lr llî<lCièn kkinseh:t!igc coilpcraticv..: 1crenigingcn 
\ an eigen<tar-hcVvoner'>. uf verge·li.Jkhare org:misatics 
met g,'humkn ..:igendom \\ urden opgericht. De hin
hinn,·n te hd1er..:n 11 onint!cn kunnen donr nicuVvhouw 
l<ll stand komen. maar u:1k d<lllr <lVL'rdracht van r..:..:ds 
h..:sta<ttllk huurwoningen. 

-· \\'aarhurgc'n hL'W<lllèrsinvlo,·d in w!lninghouwvcreni
f.!lnt!èn. 
\v,;ninghotl\1 1 LTeniginge'n moetL'Il. vvaar nodig. tot 
m..:er kv,·n wurdcn t!ehr;tcht. d<hll. vergaande: h..:wu
ner-;inv loed in de: st:.tlulèn \ast lè lcgg~n en door de
ecntr;t!ISatie van het woninghche..:r via inst..:lling van 
ge koten hL'\1 tlllèl"'>radcn illL't duidelijke b..:vocgdhcdcn. 

- Rc:d1t "P lidmaatsch:tp ll<lllinghouwvercniging. 



Huurders van een door een woninghouwvereniging 
beheerde woning dienen een wdtclijk recht te krijgen 
op het lidmaatschap van die woningbouwvereniging. 

- Omzetting stichtingen in verenigingen. 
Er dient een wellelijke regeling te komen. waardoor 
woningstichtingen ertoe vcrplicht worden zich om te 
zetten in een vereniging. wanneer de meerderheid van 
de huurders zich bij stemming daarvoor uitspreekt. 

- Voorkeursrecht huurder-bewoner. 
Bij vcrkoop van een huurwoning moel de huurder-be
woner een voorkeursrecht op de koop krijgen. 1-1 ij/Zij 
kan dit recht overdragen aan een instelling /onder 
winstoogmerk (bijv. een woninghouwcurporatic of een 
coöperatieve vereniging). Wanneer er geen gebruik 
van wordt gemaakt. gaat het voorkeursrecht over op 
de gemeente. Invoering van een wettelijke taxatie·· 
grondslag is daarbij g.eboden. 

11-b: Parlementaire demoeratic 
1)'66 heeft steeds geijverd voor het beter functioneren 
van het parlcment en het meer bckkcnis toekennen aan 
parlementsvcrkic:tingen. Twee /.aken vormen daarbij 
ook nu weer een bedreiging voor het goed functioneren 
van nnze parlementaire democratie: 

Duidelijkheid Vl.lÓr de verkiezingen. 
Bepaalde Nederlandse partijen gaan met grote vrijblij
vendheid de vcrkiezingen in. Dan kunnen ze daarna 
de duidelijke uitspraken van de kiezers nng aan hun 
laars lappen. Wij vinden het een kwestie van demo
cratisch fatsoen dat partijen vóór de vcrkiezingen uit
spraken doen over de coalitie die zij daarna willen 
vormen. Alleen dan :tijn vcrkiezingen ook echt verkiL> 
nngen. 

- Functioneren van het parlement. 
Wij maken ons zorgen over de wij1.c waarop de rege
ring in de afgelopen periode de wensen van het par]e .. 
ment genegeerd heeft. l-Iet parlcment kan bovendien 
zich vaak al moeilijk staande houden tegenover de ho
ge en >lceds ~pecialistischer papicrberg. die de bu
reaucratie ,wcr de 225 parlementariërs uitstort. Ver
l"anding van de hesluitvorming en discussie over niet
essentiële punten ligt op de loer. Tenminste op de 
volgende punten moet daar verbetering in worden ge
bracht: 
I. De parlementaire invloed op het buitenlands beleid 

behoeft niet beperkt te blijven tot beoordeling 
achteraf. De Tweede Kanier moet zich te allen tij
de kunnen uitspreken over de gewenste belcids
richting. Zulks onverkort een zekere ondcrhandc
lingsvrijheid voor de regering. omdat uitwisseling 
van concessies bij internationale onderhandelingen 
vaak onvermijdelijk is. Er bestaat een spannings
veld tussen onderhandclingsvrijheid en democrati
sche controle. De afweging daarvan is in laahte in
stantie een taak voor het parlement. 

2. De regering moet in haar nota's de functie (infor
matieve. wetsvoorbereidcndc of beleidsnota's) aan
geven. Onderscheid moet per nota worden gemaakt 
tussen toelichting en heslispuntcn. en de regering 
moet het parlcment aangeven op welke wijze zij 
het parlement op de hoogte wil houden van het 
proces van uitvoering. Ontwerp-wetgeving en no
ta·, moeten het parlcment uitnodigen om 1.ich pri
mair te richten op de hoofdlijnen van het beleid en 
het beleid op langere termijn. Gezocht moet wor
den naar middelen ter effectuering van de mede
beleidsbepalende rol van het parlement. 

3. Parlementariërs dienen te hesehikken over meer en 
hoger gekwalificeerde assistentie en werkruimte. 
Departementen en externe regeringsadviesurgancn 
zullen meer informatie en ondersteuning direct aan 
parlementariërs moeten vcrstrekken. 

4. D'66 blijft streven naar afschaffing van de Eerste 
Kamer. Zolang deze kamer nog bestaat. zou de in
vlucd ervan als .,kamer van revisie" beperkt moe
ten worden. door te bevorderen .. dat een .. veto" 
van deze kamer alleen uitgesproken kan worden 
dour een gekwalificeerde meerderheid. 
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5. Het consultatief referendum J:al als aanvullende 
mugclijkhcid voor democratische hesluitvorllling 
nader worden tmdcrzocht. -

il-c: Binnenlands bestuur 
Onze visie op het binnenlands hestuur kumt uiteraard in 
vrijwel elk huofdstuk van dit programma ~tan de orde. In 
dc;:c paragraaf hebben we dan ook alleen die punten <lP .. 
gcnonwn .. die naar on:tc mening het belangriJkst ;ijn 
voor de komende verkiezingen en de daarop volgende 
regeerperiode. 
Organisatie dt:partcmcntl•n 
De departementale organisatie is gch:l'iecrd op een he
paalde sitttatie. Verandnt de/L'. dan mul'! dL' organisatie 
:tich aanpassen. Ontstaan er. zoals gebeurt. ll1CL'r over
lcgverh::ndcn tussen ministcncs. dan is d:tt L'en teken 
dat de depancmentale indL'iing L'n org:misatic herzien 
moet worden. Dit is lol nu loc onvoldoende gebeurd. 
Ook het afstoten v:m taken naar lagere overheden kan 
leiden tol hervcrkaveling van het dcpartcmcntail' land
schap. Niet denkheeklig is dan. dat het aanlal ministers 
en staatssecretarissen vermindcrd :tou kunnen worden. 
Andeuijds d,len Lich nieuwe inzichten of 1ich vcrhevi
gende problematieken voor. die om nieuwe hcwimlslic
den kunnen vragen. Vnoral <lP de gchic\lcn van Innova
tie. EmancipatiL· en In format ie vnouien v. i,j nllkc nood
;akclijke vcr,chuivingcn. maar nok in de 1111 nog tut 
.. welzijn" gerL·kende gebieden als Kunskn. Media en 
l;ducatic zullen organieke wijzigingen nood;akclijk blij
ken. Wij ntllen er daarurn op aandringen in de komen~le 
kabinetsperiode tot hesluitvorming en eventuele uitvoe
ring te komen met hctrL:kking tnteen rc·organisatic/hcr· 
in<k·ling van departementen. Bij nnze concrete voorstel
len zal steeds uitgangsptmt zijn dat hct·totale huidige 
aant<d departementen in L'ik geval geen uitbreiding ver· 
draagt. Voorstellen op dit tntTin dienen rL·eds /.ll\WI hij 
de eerstvolgende kahinctsfonnatie besproken. ah ook . 
t.z.t. in de volksvcrll'gcnwoordiging behandeld te wor
den. ])'66 zal hierhij een hcrs..:hikking nastrL'VL'n van de
partementale taken naar Lle .~ hclcidsgchicden: bestuur
lijke .. sociaal-ecom,misehc. ruimtelijke. 'nciaal cultllrelc 
en internationale ;aken. 
Det·cntralisatic 
De samenleving wordt -.;tceds ingewikh·ldcr. On;c hc
langrijk'ite uitgang,puntcn ;.ijn dat het hc,lllllr dnnrzich
tig en c.mtrolcerha:1!· moet zijn voor de hurgns. 
Daarom nwetcn Jovccl mogelijk hc,;ttJtJrlijkc vn:mt
woordclijkhcden naar zo laag lllugelijkc bcsttlltrlijkc ni
veaus worden gcbr;tcht, mc1 hijhchnrendc financien en 
Ionder detaillistischL· vnorwa;trdcn vom bc,teding daar
van. Ook als er hc.r.uinigd nwct worden is dit de aange
wczen weg. omdat op hl'l laagstL' niveau de beste kcu;es 
voor de besteding van schaars geld gemaakt kunnen 
worden. 
Reorganisatie binnenlands hestuur 
J.:i· wmdt al jaren z.onder rL·~ultaat over dit onderwnp 
gepraat. De huidige regering heen het er hekmaal bij 
laten zitten. Wucnlijkc uitgangspunten zijn: 
I. Overzicht van de bestuursorganisatie voor de burger. 

die moet weten wie waarvoor vcrani woordelijk i 'i. 
2. Besluiten moeten door dcmLlcrati·;ch gcko;ct~ organen 

worden genomen op een voor ieder controleerhare 
wij;:e. Het hoofdduel is het totst;tndhrcngcn van een 
democratisch. doorzichtig. duelmatig en bovenal 
menselijk bestuur. Daarom ;.uilen de divcr>e beleids
voornemens up het gebied van hd binnenlands he
stuur vanuit een geintegrcerd kader tut stand moeten 
komen. Wc denken dan aan de noodzakelijke >amen .. 
hang tussen gemeentelijke herindelingen. gemeen
schappelijke regelingen. financiële verhoudingen. 
functionele decentralisatie van rijkstaken en d:1arhij 
passende (hcr)indcling van provï'ncics. Voor dL· regio
nale problematiek willen wij de 'iamenwcrking tttss..:n 
gcmeenten alle kansen geven. w~1arbij de organisatie 
van de samenwerking aan de genoemde uitgangspun
ten moet voldoen. ])'66 wil de pnsitic van direct ge
kozen organen (Gemeenteraad. Provinciale Staten) 
ten opzichte van de indirect gebven en benoemde 



organen (College van B&W, College van Gedepu
teerde Staten, Burgemeester, Commissmis van de 
Koningin) versterken. 

Wetgeving 
De wetgeving is een zaak van 14 ministeries. Dat heeft 
geleid tot 14 afzonderlijke wctssystcmen. 
Dit heeft weer geleid tot onnodige verschillen tussen de 
wetten, waardoor het geheel voor niemand is te over
zien. Bovendien moet er minder en detail in wetgeving 
worden geregeld. Ter bevordering van eenduidige op
bouw en systematiek van de wetten dient de inmiddels 
ter hand genomen harmonisatie krachtig te worden ge
stimuleerd. Deze moet ook leiden tot algemene criteria 
voor de vraag wanneer wetgeving nodig is. 
Veel wetgeving heeft een stroom nadere regels in Algc
mene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelin
gen tot gevolg. Deze zijn moeilijk controleerbaar, soms 
willekeurig en vaak onoverzichtelijk. Voorzover de na
dere detaillering beslist nodig is, dient deze zoveel mo
gelijk een zaak te zijn van gemeenten en provincies, die 
hun eigen democratische controlemogelijkheden kennen. 

11-d: Emancipatie 
Emancipatie is een persoonlijk en maatschappelijk pro
ces van verandering en groei, gericht op grotere keuze
vrijheid voor mannen en vrouwen. Wij beschouwen de 
totstandkoming van een geëmancipeerde samenleving als 
essentieel. De overheid heeft in dit proces een stimule
rende en voorwaardenscheppende taak. De overheids
maatregelen moeten gericht zijn op een eerlijke verde
ling tussen de beide sexen op het gebied van onderwijs
kansen, werk en deelname aan de besluitvorming. Hoe
wel het bij emancipatie om ménsen gaat en dus gelijkc
lijk om vrouwen én mannen, heeft de vrouw maatschap
pelijk nog een zoveel ongunstiger startpositie, dat over
heidsmaatregelen gericht op het opheffen van die achter
stand hoge prioriteit moeten hebben. 
Emancipatie en wetgeving 
Er moet een wet te{?en de discriminatic naar sexe ko
men. De uitvoering van deze wet dient in handen gelegd 
te worden van een commissie met verregaande be
voegdheden en met het recht om gevraagd en onge
vraagd onderzoeken in te stellen en initiatieven te ne
men. In het algemeen dient de wetgeving uit te gaan van 
het individu en niet van het gezin als eenheid. 
Wettelijk onderscheid naar geslacht dient te vervallen. 
In het bijzonder de sociale- en belastingwetten vragen 
bijstelling in die zin (zie ook IV-c). De Europese Richt
lijn voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
moet - inclusief de pensioenaanspraken - worden toege
past op de arbeidsvoorwaarden bij bedrijfsleven en 
overheid. 
Organisatie van de emancipatie 
Emancipatie is geen welzijnsvoorziening, maar betreft 
de hele samenleving. Het emancipatiebeleid behoort dan 
ook niet thuis onder de Minister van CRM. Het Directo
raat-generaal voor emancipatie moet hij het Ministerie 
van Algemene Zaken of Sociale Zaken worden onderge
bracht, als instrument voor een bewindspersoon voor 
Emancipatie-zaken (zie ll-c) die het beleid coördineert 
en de bevt:egdheid krijgt beleidsvoornemens van alle 
ministers te toetsen op emancipatie-effecten. Regionaal 
of plaatselijk moeten ombudslieden aangesteld kunnen 
worden, die op emancipatoir gebied-een tlcxibel beleid 
moeten kunnen voeren en daar ook de instrumenten 
voor krijgen: consultatiebus, emancipatieafdeling op ar
beidsbureau, emancipatiedienst op het gemeentehuis e.d. 
Daarbij dient er veel ruimte te zijn voor experimenten. 
Voor zich emanciperende vrijwilligersgroepen dienen 
middelen voor administratieve en/of organisatorische 
steun aangeboden te worden. Het emancipatiewerk dient 
voorlopig via een aparte Rijksbijdrageregeling te worden 
gefinancierd, terwijl ook voor landelijke experimenten 
op emancipatiegebied ruimte moet bestaan. Daarnaast 
dient er een centraal coördinatiepunt voor emancipatie
onderzoek te komen. dat onderzoek moet stimuleren 
naar o.m. rolpatronen, beroepskeuze. arbeidsverdeling, 
deeltijdarbeid. 
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Voorlidtt ing 
Voorlichting. gericht op docenten. schooldekanen, be
roepsh'tl/evoorlichtcrs, maahchappelijk werkers. voor
lichter' en beleidsmedewerkers in de ruimste zin. over 
emancipatievraagstukken. sexerolpatronen en doorbre
king daarvan, dient te worden ge~timulcerd en gesteund. 
Door middel van voorlichting en informatie aan degenen 
die hij de media zijn hetrokken. wordt er naar gestreefd 
het stereotype man/vrouwbeeld en de stereotype onder
werpkcu;c die nog steeds door de media worden uitge
straald. om te huigen. 
Tijdelijke voorkeursbehandeling 
In die sectoren en op die niveaus van hetaaide arbeid, 
waar een ernstige ondervertegenwoordiging van vrou
wen blijkt. dient tijdelijk een voorkeursbehandeling voor 
vrouwen toegepast te worden. Hiertoe moet ook onder
zoek vcrricht worden naar de noodzaak van het vast
stellen van quota. 
Algemene arbeidstijdverkorting 
Op langere termijn dient een algemene arbeidstijdver
korting ingevoerd te worden. met gelijktijdige verlenging 
van de bedrijfstijd. Voortvarend onderzoek naar de 
vorm daarvan en naar de hijbehorende arbeidsomstan
digheden. inclu~icf de positie van alleenstaanden, is 
noodzaak. 
Arbeidsbemiddeling 
Bemiddelaars van de arbeidsbureaus dienen getraind te 
worden in het wegnemen van de functie- en beroepen
scheiding naar geslacht hij bedrijven en werkzoekenden. 
Werkloosheidsbestrijding 
Wcrklooshcidshcstrijdingsprojccten van de overheid 
moeten vooral ook gericht worden op vrouwen en 
mCISJCS. 

Cursussen 
Voor mensen die op latere leeftijd hun (hcr)intredc doen 
op de arbeidsmarkt. dienen voldoende cursussen en 
trainingen voor her- en hijscholing voorhanden te zijn. 
Onderwijs 
In opleidingen voor underwijsgevcndcn dient de door
breking van rolpatronen in de maatschappij en het vak 
emancipatie de aandacht te krijgen. Projecten "roldoor
brekend onderwijs" dienen m.n. ook in het basisonder
wijs een plaats te krijgen. 
Vrijwilligerwerk 
Vrijwilligers moeten meer gewaardeerd worden. Dit 
dient tot uiting te komen in medezeggenschap over de 
werksituatie en in onkostenvergoedingen. Als de vrijwil
liger weer hetaaide arbeid gaat vcrrichten dient zijn in 
niet hetaaide arbeid opgedane ervaring mee te tellen als 
selectiecriterium, bij promotic en in de bepaling van de 
salarishoogte. 
Voorzieningen t.b,v. ouders 
Er dienen meer materiële voor1:icningcn te komen voor 
al dan niet werkende (alleenstaande) ouders, zoals goede 
kinderopvangcentra en tlexibelcr openingstijden van in
stellingen en winkels. Gclijbchakeling van school- en 
vakantietijden. tussenschoolse opvang en continu
schoolroosters moeten worden bevorderd. Het belang 
van het kind mag hierhij natuurlijk niet uit het oog wor
den verloren. 
Verlof voor beide ouders 
Het moet voor heide ouders mogelijk worden ouder
schapsverlof te krijgen hij geboorte van kinderen of 
ziekte van gezinsleden. 

11-e: Justitie 
Wetgeving en rechtspraak beïnvloeden in hoge mate de 
vrijheid en zekerheid van de mens. Wetgeving en recht
spraak kunnen bovendien solidariteit en menselijke ge
lijkwaardigheid bevorderen. In dit kader streven wij een 
aantal veranderingen in de bestaande wetgeving en te
vens nieuwe wetgeving na. 
Zedelijkheidswetgeving 
De wet dient uit te gaan van de vrijheid van ieder mens 
op sexueel gebied. De huidige zedelijkheidswetgeving 
beoogt een beknotting van de sexuclc vrijheid en dient 
geschrapt te worden. Wanneer er sprake is van schade
herokkenend gedrag. is dit gedrag al op grond van ande-



re bepalingen stratbaar. 
Tijdelijke alimentatieplicht 
Het recht op alimentatie en de plicht tot betaling ervan 
na echtscheiding berust op een vaak door het huwelijk 
ontstane economische afhankelijkheid van de ene part
ner t.o.v. de andere. Deze economische athankelijkheid 
moet niet kunstmatig in stand gehouden worden, maar 
snel worden omgezet in economische zelfstandigheid. 
Het tempo daarvan hangt af van de leeftijd van de kin
deren (als deze worden opgevoed door de alimentaticge
rcchtigdc), van toekomstmogelijkheden en leeftijd van 
de alimcntatiegcrechtigde, en van de duur van het hu
welijk. Wij streven naar een wettelijke t(jdel(jkc alimen
tatieplicht, waarvan de duur gerelateerd is aan concrete 
factoren. 
Stakingsrecht 
Nederland heeft het Europees Sociaal Handvest be
krachtigd, en daardo01··is het recht op staking d.m.v. 
collectieve actie officieel erkend. Onjuist is echter dat er 
nog steeds een uitzondering wordt gemaakt voor o.a. 
ambtenaren. Ook voor deze grote groep werknemers 
dient het stakingsrecht snel geregeld te worden. Er is 
nog geen regeling voor de vraag wanneer er terecht 
danwel onterecht van het stakingsrecht gebruik gemaakt 
wordt. Het antwoord daarop moet in eerste instantie van 
de sociale- of contractspartners komen. Indien deze over 
zo'n stakingscodc geen overeenstemming bereiken, zal 
de wetgever tot een stakingsregeling moeten komen, 
inclusief een gedragslijn t.a.v. werkwilligen. 
Rechtspositie vreemdelingen 
De rechtspositie van in Nederland verblijvende vreem
delingen vraagt versterking. Met name dienen athanke
lijkc verblijfstitels te verdwijnen. Een verblijfsvergun
ning moet na 3 jaar omgezet kunnen worden in een ves
tigingsvergunning. 
Het vluchtelingenbeleid dient te voldoen aan duidelijke 
criteria, zodat een consistent beleid gevoerd kan wor
den. De beroepsprocedures terzake dienen aanzienlijk te 
worden versneld. Werkgelegenheid, huisvesting en be
volkingsdichtheid beperken de Nederland se opnameca
paciteit van vreemdelingen. In het algemeen staan wij 
daarom een restrictief toelatingsbeleid voor, met uitzon
dering van het beleid t.a.v. 
- vluchtelingen 
- buitenlandse pleegkinderen 
- gezinsleden t.w. de partner en de mindeljarige kinde-

ren 
- vreemdelingen die een beroep doen op onze gastvrij

heid op grond van zeer dringende humanitaire rede
nen. 

Rechtspositie minderjarigen 
Ter versterking van de rechtspositie van minde1jarigen. 
met name ook t.o.v. de vcrhouding met de opvoeder(s), 
dient het Burgerlijk Wetboek gewijzigd te worden. Dit in 
die zin. dat er voorwaarden geschapen moeten worden 
om de individuele ontplooiing van mindeljarigen opti
maal te waarborgen, gericht op het dragen van eigen 
verantwoordelijkheden. Uiteraard is de opvoerder hier
voor eerst verantwoordelijk. Maar naarmate de minder
jarige meer in staal is zélf keuzes te maken, moet dat 
ook kunnen. vooral m.b.t. vervolgonderwijs, beroep, 
hulpverlening en (voor oudere minderjarigen) keuze van 
verblijfplaats. Een beperkte handelingsbekwaamheid van 
minde1:jarigen m.b.t. rechtshandelingen. dient wettelijk 
geregeld te worden. Ook in de financiële zelfstandigheid 
van de mindeljarigen moet voorzien worden. 
Consumentenrecht 
Consumenten moeten zich via een snelle en eenvoudige 
rechtsgang tot de kantonrechter kunnen wenden. Vorde
ringen m.b.t. de levering van goederen of diensten ter 
waarde van een (geïndexeerd) maximum van .f 3000,
mocten door het insturen van een eenvoudig formulier 
aanhangig gemaakt kunnen worden. Gerechtelijke be
handeling moet ook 's avonds mogelijk zijn. 
Rechtshulp 
Rechtshulp is een sociaal grondrecht. De overheid dient 
te zorgen voor een uit de algemene middelen gefinan
cierd netwerk van gespreide en veelzijdige rechtshulp. 
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De hulp zal zowel preventief (voorlichting) als concreet 
moeten zijn. Experimenten metjuridische zclllllilp 
moeten gestimuleerd worden. In geval van maatschap
pelijke ongelijkheid moet structurele hulp geboden kun
nen worden. Hierbij is samenwerking lussen ju~titiële 
hulpvcrlening en andere eerstelijnshulpverlening nodig. 
Daarnaast moet er een duorzichtig en snel doorvcrwij
zingssysteem zijn naar de tweedelijnsrcchtshulp, waarin 
de procesrechtelijke begeleiding kan worden gereali
seerd. Voor deze rechtshijstand zal een eigen bijdrage 
naar draagkracht betaald moeten worden. De welgever 
moet de inkomensgrens voor kosteloze of gedeeltelijk 
betaalde rechtshulp vaststellen. Ook in de tweedelijns
rechtshulp moelen desgewenst collectieve knelpunten en 
structurele problemen aangepakt kunnen worden. 
Adoptie 
Twee samenwonende per~;onen moeten ook in aanmer
king kunnen komen vour adoptie, onafhankelijk van hun 
burgerlijke staat en onatl1ankeli.Jk van hun scxuele ge
aardheid. De bemiddeling bij buitenlandse adoptieflinde
ren dient te geschicden door daartoe van overheidswege 
erkende instanties. Adoptie van deze kinderen moet 
vooral gebeuren met het oog op het belang van hel kind 
in nood. 

11-f: Culturele minderheden 
Binnen onze samenleving bevinden zich grotere groepen 
mensen van nict-Nederlandsc afkomst. Tussen, maar 
ook binnen die groepen bestaan grote verschillen. Die 
verschillen daargelaten is er voor hen één zwaarwegend 
punt van overeenkomst met de Nederlandse ingezete
nen: ze vormen een integrerend hestanddeel van de 
cultureel-pluriforme Nederlandse samenleving. Wij 
richten ons beleidsvoornemen op de opvatting dat iedere 
ingezetene een volwaardig lid is van de samenleving. 
Kunstmatige verdeeldheid naar herkomst wijzen wij af. 
Culturele verschillen zijn een waardevolle verrijking. 
Het bewaren van minderheidsculluren dient dan ook te 
worden gesteund en bevorderd. Erkend moet echter ook 
worden dat door de komst van vele migranten structu
rele problemen (zijn) ontstaan. Woning- en arbeidsmarkt 
staan onder extra druk. Maar daarbij hebben wc te ma
ken met een Nederlands probleem. nfet met een 
"vreemdelingenprobleem". Het op hovenstaande princi
pes gegrondveste beleid dient zich verder te ontwikkelen 
en te verbeteren. Zulks uiteraard op basis van inspraak 
en zeggenschap. Tot nu toe werd het beleid vooral be
paald door Nederlandse belangen. hetgeen de minderhe
den frustreert en schade oplevert voor de samenleving. 
Om daaraan een halt toe te roepen, moet het beleid om
gebogen worden volgens de volgende lijnen: 
Verschil in rechtspositie 
Tussen vcrschillende groepen inge1.etencn bestaan grote 
vcrschillen in rechtspositie. deze moeten opgeheven 
worden (zie ook ll-e). 
Wijzigen 1-novemberwet 
De discriminerende bepalingen in de 1-novcmbcrwet 
dienen gewijzigd of geschrapt te worden. 
Zelforganisaties 
Organisatorische activiteiten vanuit de minderheidsgroe
pen zelf, vcrdienen overheidssteun en moeten hij het 
beleid hetrokken worden. Zowel op gemeentelijk, pro
vinciaal als landelijk niveau. 
Vreemdelingenwet 
De vreemdelingenpolitie dient als instituut te verdwij
nen. 
Onafhankelijkheid 
Elke burger heeft, ongeacht zijn herkomst, recht op 
economische, politieke en justitiële onatlwnkelijkheid. 
Nationale adviesraad 
Er moet een nationale adviesraad geïnstalleerd worden, 
die bestaande organen overkoepelt en gevraagd of onge
vraagd adviezen uitbrengt aan de regering. Inspraak en 
medezeggenschap moeten in dialoogvorm worden opge
zet zoals hij het Molukse inspraakorgaan. Adviesorga
nen moeten ongemengd zijn en zich verzekerd weten 
van aansluiting bij personen die krachtens cultuur en 
gewoonterecht namens de betrokken gemeenschappen 
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kunnen spreken. 
Wonen 
Een onderzoek naar de woonwensen van de diver~c 
minderheidsgroepen moet gestart worden. Gt:dwongen 
en tot isolcment leidende spreiding van groepen. moet 
ook met het oog op multicultureel onderwijs en gods
dienstbeleving vcrmeden worden (/ie vcrder 111: Wo· 
nen). 
Onderwijs 
Een onderzoek naar taalachterstanden en de opheffing 
daarvan moet snel begonnen worden. Pedagogische 
Academies moeten daar in hun programma rekening mee 
houden. 
Arbeid 
Actieve werving van buiknlandse arbeiders dient zoveel 
mogelijk achterwege te blijven. Achterstelling van bui
tenlandse werknemers. zowel in de werksfeer als bij 
werkloosheid. moet fel best reden worden. (zie 111: 
Werk, IV-Innovatie en VI: Ontwikkelingssamenwerking) 
V oorlichting 
Studie en voorlichting over de cultuur van in Nederland 
wonende minderheden dient op allerlei niveaus gesti
muleerd te worden. 
Illegale buitenlandse werknemers 
Het vcrblijf in ons land van duizenden ilkgalen leidt tnt 
onaanvaardbare toestanden. Het huidige beleid- Vlhlr 
zover aanwezig- faalt en is vaak inhumaan. Wij pleiten 
voor een veel strenger vcrvolgen van werkgevers die il
legalen in dienst hebben. 
Mediabeleid 
De moderne communicatietechnieken dienen te worden 
benut om het isolement. waarin velen zich bevinden. te 
doorbreken. Representanten van culturele minderheden 
dienen zoveel mogelijk te worden hetrokken hij het sa
menstellen en presenteren van televisie- en radiouitzcn
dingen. 

11-g: Politie 
Er is een fundamentele discussic gaande over taak en mi 
van de politic in onze samenleving. Binnen zowel als 
buiten de politiemacht dringt het besef door dat we af 
moeten van het geijkte recept van meer mankracht en 
meer middelen. Wij vinden dat de gcmeenschap meer 
gebaal is bij betere. dan bij meer politie. Gebleken is 
immers dat .. meer van hetzelfde" in de afgelopen I :'i 
jaar de problemen niet kon oplossen. 
Integratie in de lokale gemeenschap 
In onzt: visie moet de oplossing voor de problemen ge
zocht worden in verkleining van de afstand politie-bur
ger. Dat vraagt hervormingen. De politic moet sterk ge
decentraliseerd worden. Het beleid moel in beginsel op 
gemeentelijk niveau inhoud krijgen en gecontroleerd 
worden. Ook de justitiële taak van de politie moet in de 
gemeenteraad besproken worden. Daarom moet het 
Openbaar Ministerie uit de hesloten sfeer gehaald vv or
den. waar het tot op heden in zit. 
Interne democratisering 
De politie moet zich ook intern aanpassen aan de lokale 
integratie. Dat betekent: democratisering. alhraak van 
overmatige hiërarchie en van te sterke specialisatie, 
open en tkxihelc organisatievormen. Het moet mogelijk 
zijn dat de individuele man/vrouw een enkele keer een 
beroep doet op gewetensnood. 
Klachtenbehandeling 
Sluitstuk van democratische controle op de politic moet 
een goede en van de politic onatl1ankclijke klachtenhe
handeling zijn. Daarbij moet hel gaan om opsporing van 
structurele tekorten en niet primair om het .,straffen van 
schuldigen". Daarbij is dan ook een stevige rechtspositie 
voor politiefunctionarissen van groot belang. 
Opleiding en vorming 
Een welzijnslaak voor de politic, gericht op oplosssing 
van problemen. vraagt aanpassing van opleiding en vor
ming. H ulpvcrlcning moet daarbij als gelijk waardig ge
zien worden aan ordehandhaving en strafrechtelijke aan
pak. 
De organisatie van de politie 
De herziening van de Politiewet moet geënt worden op 
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de binhoven geschetste uitgangsptmten. Vcrdergaande 
eL'ntr:dio.,atie en o.,cha:dv.:rgroting nH>clcn worden afgewc
/cn. I kt streven moet gLTicht ;.ijn <lP gemeentelijke 
korp'>L'Il. <lp gmnd van een norm V<Hll. minimale korps
groot k 111uetcn kk1nerc gcmeL'nll'n gcctllnbinccrd be
di,:nd \\orden. waarhij Lk dcm,lcr:tti~,che controle door 
de divnse gcll1L'cntcradcn moet ;ijn gewaarborgd. In 
groter,· gcmcenten rnoetL'n korpsen op wijkniveau func
tioner,·n. lkt huidigL' VtH>r-ontwcrp l'oliticwct laat niet 
de rnogcli1khcid tot functitm<:rcn op luk<tal niveau en legt 
controk op zo'n hoog niv c:111. dat de democratische as
pccll'n nv an vnlorcn gaan. Dat vv l.if.cn wij ar. 'Nel zien 
wc in. dat het nodig kan ;i_jn bepaalde spcci;dist1schc 
dicn'>kn op rcgit>naal ol landelijk ntvc;lll onder-,tl'uncnd 
werk te laten v crrid1l•.:n. 
()ok dit mag ;.ich tbn echtn Itict <1:1n democratische 
controle onttrekken. 

ll-h: Naar een informatiebeleid 
OnZL' samenlev in!! •mtvv ikkclt ;.ich van een indu~triëlc 
maatschappij n:ta~· CL'n '>lenis 111L'LT up informatie gcba
~ccrdc <.,;uncnkv ing. Ik privacv is c•.'n ondcrwnp dat al 
sinds llJ71 ll'rccht CL'nlraal sta~Jt. Ik Ltatstc .Ftren i' 
echter gchkkcn. dat infLllî1latieh,·lcid veel meer onder
werpen omvat dan allcL·n privan. l.cn -,amcnhangcndc 
infonnat ic-L'L'lln,Hnie mnet w urden unt wikkcld. V oor 
vcrlangdL' inftmnatic /.al een realistische prijs moeten 
worden betaald. maar duur suh-,idics nwet de uvcrhcid 
hasiwoor;icningcn. ;o;ds bthliuthcken, garanderen. De 
uitdaging van een nieuvvc -,amenlcving moet Wtlldcn op
gepakt. 
Beleidsuitgangspunten 
liet infurmatiehclcid mol'! 1.ich tuespitsen up o.m. open
baarheid. rl·chhb,·schcrming Lt. v. vertrouwelijke infor
matie. d,·mocrati-,chc controle op de infllrmatickanalcn, 
het voorktHnen van monopulicvorming, het hesehermen 
van dL' rcd11L'n van mimlcrhedcn. het scheppen van he
roep~- L'n arbitr:~gcnwgclijkhcdcn en het vcrzekeren van 
de loL·g:tnkclijkhcid v:~n de inlurmatickanalcn voor alle 
maatsch;tppelijkc groeperingen. ;owcl ;1an de verzcnd
;tis aan de dntvang~tkant. Het infurmatiebclcid moet 
vurm krijgen in samen';pcl v;m overheid. wetenschap en 
techniek. bcdrijf-,IL'V en en ctmsumcnt. Omdat deze sec
tor groL·iend is. dient het wcrkgckgenhcidshclcid op dit 
punt ;org te vvmden gegeven. Gedacht moet w,mlcn aan 
wetgeVIng (datanetten, :tlltcursrccht. privacy). financiële 
hulp (ondcr;ock. innovatie) en snelle bcsluitvurming 
(bijv. over de toegang tut en ,:.xplnit<ltic van nieuwe me
dia). 
lnfnrmatk en werkgelegenheid 
De kvv :~litcit en k 1\ antiteil van de 11 crkg:clegL~nhcid <lp 
het informatickrrcin moet in het vv crkgclcgcnhcidsbclcid 
van de nv crheid veel aandacht krijgen. ( lvcr het tntaal 
gc;icn i-, dit een duidelijk groeiende sector (vooral 111 de 
autumatiscring van infurm:JticsysiL'mcn). Het zo goed 
mogelijk benutten v:1n nicuvv c mogelijkheden moet een 
hoge priuritL'Il hchlwn. Nauvvc samenwerking is nodig 
!lissen de overheid. lic ;.gn. lnformatic-industriL~ en de 
ondcrzockscctor. krwiJI al het mogelijke gedaan moet 
vvordcn tlm mlk de cnnsumcnt hij het invullen van het 
lx·lcid k betrekken. De uvcrhcid moet bevorderen dat 
het hedriJfslcv en np nieuwe ,1nt vv 1kkelingcn tijdig kan in
spelen (biJV. dtlor Y<Hll"tv arend te bcslis-,cn "ie een 
nicuvv medium mag exploiteren en onder welke voor
waarden). 
Inti1nnatie l'n macht 
Ciccunccntrccrd hc1.it van infurmatic is een instrument 
van mal'111. Nicuvvc technische middelen enerzijds en 
toenemende ingcw ikkcldhcid van nrganisatics ;Îndcr
;ijds. leiden ertoe dat de neiging onhtaal steeds meer 
informatie LCI11raal ll' gaan beheren. Dit dreigt te leiden 
tnt ongcv\cnstc mad1hconccntratics, ook bij de overheid 
;elf. lk;elfdc teL·hni-,chc middckn bicden evenwel ook 
nwgclijkhcdcn tot decentralisatie. Hier moeten politickL~ 
kcU/L'\ gemaakt worden. 1)"66 kic-,t in principe voor dc
ccntrali-,atic. 
Organisatit• 'an het informatiebeleid 
Vom;o\ er de merbeid ;ich met infonnatiCJ.akcn bezig-



houdt gebeurt da: ver~nipperd <Wt:r vele departementen 
en wetten. Dat betreft ook de ini'onnat;eoverdracht door 
de overheid .reiL De opzet van een .1·amcnlwngend in
jimnatiehl'icid is een nnod;akelijk•-: voorwaarde voor het 
uithouwen van een npcn samenkviitg en hè! hcvtlrdercn 
van het economisch- en maalschappeliJk wc:l1ijn van 
;uwe~! groepen al-, individuen. lkt beleid dient gedecen .. 
!rali-,ecni te .rijn. 
Bescherming van dt' privaq 
Wij hechten ve,'i w<t<trde ;wn de lw:icherming van de 
priv,~sfeer van de hurgc1. I ~r moet snel een kaderwet 
komen, die. mede gekt op Lil' teduuschc ontwikkelin
gen. centraal tlf den'ntra;d ing,'vuld k;111 worden. RcgL'
lingc·n /Î_ill nodig t.a.v. openhare regi~,tus en gcgcvcn~
b;mkeil. recht van in.~:ag,·. van :il'schrift en v<li1 wij/.iging 
v;m c·ig,:n pl'l''iOO!Isgcgcvens, tegengaan v:tn bepaalde 
koppellilgen van gegcvcnshcst;Jndcn en tueLicht (inclu
sief behandeling van k(;,chlL'11) door ,:en onalhankclijk li
L·ha;nn, dat Op dclllULT<llischc wijn· ><lllh:ll)'.c,tcJd en ge 
L'lintrolecrd wordt. 
P.T.T. 
Ik toevloed v:m nicUWL' tn:hni,chc rnor_!cli,lkhcden np 
infomwtictcrrcin stelt cJ.!ll. de vraag aan de orde ut' de 
monupolicposit ie van de PTT unvc1:knrt gchandh:t;lill 
lllllL't worden. Het llHlL'I \\O! den tegengegaan. dat de he
schikking over lllformalichc~tandcn in de/cll'lk handen 
r:takt als het hehen van de inform:ttid.analcn. (;ie ook 
IV-j: l;c:onomischc Orde) 
lnformaiÏl' en ntHh-rwijs 
Het onderwijs moet snel en hckr gaan im.pelcn op het 
feit d:tt nieuwe inforntalil~icchnickcn de vvcrcld. waarin 
de leerlingen straks gaan functioneren. ingrijpend veran
deren. Scholing. ook aan de onderwij'igcvenden. in het 
ops[)('ren. vormgeven en gebruiken v:111 informatie moet 
gcintcgrcnd vvorden in :tik vormen van onderwijs, 
vuural ooi-.. in nasclwling~projccten en het 1\veede-k:llls
ondcrwi.J'i. Alleen dan bestrijden \\ij de ongelijkheid van 
kansen die ander~ voortvlueit uit het vcrschil in vaardig-
heid hij gebruik van informaticbnalcn. 
Nationale inventarisatie 
Veel hecht- en gcluJd~matcriaal i~ door vcr~nippcring 
van archivering verloren gegaan, veel ook i~ voor de 
meeste mensen onbereikbaar. omdat er geen goed ovci"
;.icht bestaat van nationaal tutaal a;,nwczigc informatie. 
Wij bepleiten da<trum in'itclling van een H'ellt'lijk depot 
van Nederlandse public;ttics. van een lliiiÎOIIiile /lihlio
grt!/Ï(' en van een n;tti,JIJaal heeld- en gl'lttidarchiej'. Ook 
inventarisatie van alle in L'Omputugchcugens opgeslagen 
gegevensbestanden is vcrci~t. 
Internatinnaai infonnatiebeleid 
Uitgangspunt bij inll'rnation:tk ... wa<tmnder Lul'llpesc 
samenwerking moel zi_jn, dat internationaal geregeld 
wordt w:tt landelijk niet goed te regelen is. Dat geldt 
bi.Jv. vnor besluiten over ~atcllictcn. bepaalde ovcr
draehhtariev.:n, aspeckn van privaatwetgeving en har·· 
monisatic, ;_uwcl als uitbouw van de autcursrccht-v,'ct
gcving. Consequenties voor de Derde Wereld moeten 
wPrdc:n oillkriocht. 

11-i Mediabelcid 
Ten aaniicn van alk media mot'! tk tJVcrlwid de grond
wet tdijkc vrijheid van mcning~uiting, de vnschcidcn
h,~id van infnrmatievt'Pr.ricning en die van opinievnrming 
"'aarborgen. Inzake de vrijheid van menings111ting heeft 
de overheid een dubhele taak: w:tarbtJrgen en realiseren: 
w:tarborgen van de uitingsmogclijkhc,kn en bevorderen 
van de vcrspreiding ervan. Met de inhoudelijke kant van 
d c media heen d '~ ovcrhc id pri ncipiccl gec:n hcrnoc icni s. 
IZic hierover de SW13-nota .. Landcli,ike en Rcgnmalc 
Omroer".\ 
Telcvisil• 
Invoering van een derdl' nel is 1111 /.onder veel proble
men mogelijk. 
Dit derde net moet in handen i.:nmen van een ~lichting 
die ressorteert onder een .. NOS nieuwe ~tij!". die pro
gramma· s afwi "iel! met reclameblokken. Zogena;unde 
.. undcrwritten" uilzendingen (gesponsorde programma's 
J:t1ndcr sponsor;nvlocd 11p de inhoud) worden op dit net 
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toegestaan. De opbrengsten van d1t dndc nt:t vomJt:n 
dan met Lk nml·ocphijdr:tgt:n. de rccl:tllll'·-inkllm:,i,'ll v;tn 
het Ie en 2c net. en de .. mcrch:mdisingtnkomstl'll., (clp
brengstcn uit de commerciële n.plnitatic van dtHlr de 
televisie popiilair gcwurdcn thema's. JllTSPill'll en <Hl 
derwerpen of figuren). de ÎÏJt:tnclerin); \;tn de gl'lil'il' om
roep. 1:cn nader te hcpakn pcrccnt:tgc v:tn tk tut;dc op
hreng;.,fl'n 11l<H.:t gestort worden in ,·enflrodticliljundl 
voor ko;;tharc. cultureel waardevolk prog1 an1m:1's. 
H ct eigen Ncdnl<lllds ;t:mdccl in de product i es ( vo(lral 
ook de dr:unati~chc) vcrdient drastische uitbreiding. t/.il' 
unk de SWB-nuta .. I ,:mdclijh' en Regionale ( ltmucp") 
Binnen lwt dtlor ons voorgcsl<tnc l\llll'lH:pb,:stel is gcçn 
ruimte voor v.:rdcling van zcndttjd op h;tsis \:til hl't 
aant;tl :thonnl'es van tk <JillïllCJlhl;tdcn. 
Rad in 
De radiu/endtijd hchocl't niet perse in h:till.lcn ll' hlljvc11 
van tJmroeporg:tni,atil"i met uni-.. n·n tck,'isic--lll<lchlt 
ging. Het <.,treven 111lll'l geric·h1 ;i_lll op fl,,n;·nntnll' f!~'•' 
grtt!11nto·ing (dagclijk' duclltk pmgr:tmm:ttypes "P de 
zelfde vaste tijden). als st'r\xe aan de lin,tn;t:tJ. en up 
:.cnderredil( tics (VOtlr Hilvc:·sum lil en IV) dit~ liet pt'tl
grammapatmon ccntra:tl <.,lcJkn. 
Rcgiunak radio en lclt·visic 
i·~L'll l:mdclijkc bedekking mei regio-r:tdio i-, van grullt 
informatief belang. J)c;c dient niet-cnmmet·ciccl k 1i,1n. 
maar kan vvel rcclamchluh.ken hevatkn w;tarvt>or pri
nnir de nict-l:tndclijkc. rcgi"nalc ,_,n I,Jk;tlc adv,-rll'ndc'rs 
in aanmerking k1lill~n. lk .. lïnanciering lllllt't nil'l 1k vcr
antwwlnklijkhcid liJn van de lagere nvc:rhcid. BIIIIIC11 
hel kader v:tn de technische l'n i'liJancii.'k lll<ll..'l'lijh.hcdl'll 
~ta:\11 wij po:;1ticf IL'genovn liet id,;c \an rcgit-lll:tk/lok:tk 
kabeltelevisie. 
Koppeling ml'l regio-·radio mag geen :111tomatismL' 11jll. 
Organisatie 
Wij 1.ijn vuurstanders v<tn ct:n gcwij;igdc <.,lntdiJllr van 
de NOS. 
Vunr uitwL:rking v:tn on;.c idecl.'n da:trvan VlT\vij.rcn WIJ 
naar ons Bclt:it(spmgranllna Hoofdstuk Media .. 
Pers 
Er dient een Wd Persvooriieningcn tul stand te komen .. 
\\aarin tltlk het lkdrijt\fond~ vuur de Per' nwvt wurdcn 
Pndergebracht. IJ: tg-, nieuws- en opinicWl'ckhladen en 
bepaalde tijd~chril'tcn. die een bijdrage leveren aan de 
vcclvonnighcid van het a;mhml en die in finanlït'k 
moe1lijkhe~kn vnkcren, moL·tt:n in princ·ii>L' via het Ik 
drijhfonds in aanmerking ku1mc·n komen Vthlr IÎJLkli_ik<: 
~leun. 

Op die manin kan <'JJgcvvl'Ihle vcr~chraling v:111 het 
aanbml. nH111npulicv!'rming l'n aantasting van de· redal·
tionclc llll<tfllankelijkhcid wnrdcn vumknmcn. Bij ver
dere uitgeversconcentraties moet ang<.,tvallig geiV<takt 
worden voor bchoud v;1n het vcclvunnig a:tnhod. 
Film 
Fen eignt scenllrim tdttutr m<Jct IKvorderd vvonkn dth>r 
het. in samenwerking met het Funds VtHJI' <k l.l'lkrcn 
uitwerken v;111 een stchcl van gcrichil' opdrachten ,·n 
evenredige beloningen. 
Het bioscoop bedrijt moet in de gelegenheid wonkn gc·
stcld. <Hll via een heseheiden lwtTing <IJl <lik ,·ntree-lw 
v"i,j;.cn. de produktie v:tn Nederlandse tïlm~ stl'rk k sti
muleren. 
Fntogralïe 
EL·n goede wettelijke regeling m.b.t. lwt ;tuteltr,rccht en 
\tHH<tl de controle daarop en de inc:tssu daarv<tn hl·cl't 
(ook ~oeiaal) <:en htJge urgentie·. 
GPluidsdragl'rs 
Het veelvormig aanbod is op de markt van plakn en 
cassette' goeddeels verdwenen. lierstel van het plun 
formc aanbod in dc;e sector vraagt m crlteiLhntaatrcge 
len tcr;akc van BTW. pri.hbindingsafsprakvn, ratilïc;t1il· 
van de Cunvcntic van RumL', leemecht op gcluitlsdra 
gers. compcn,ercndc hl''tcmmingshdfing up gchtidsco
picmaterialcn. cllcctievcr justitieel optreden v,·rvaardi
gcrs en vcrkuper'i van .. witte pb1tcn" (=-diefstal van 
autemsrcehten) en het ~chcppcn van gunstiger tïn:IIKIC· 
ringsmogelijkhedcn voor klcinsch:digc prod11ccnkn van 
mindcrheidsrepertoirc'i. Snortgelijke regels dienen tHJk te 

"!!i '' I 



gelden voor videobanden. 
Het boek 
Bindende prijsafspraken voor eenvormige produkten zijn 
strijdig met het consumentenbelang (zie IV: Economi
sche Orde). Een uitzondering moet hierbij gemaakt wor
den voor veelvormige culturele media als het boek. 
Loslaten van de prijsbinding betekent daarbij aanbod
verschraling, teloorgang van vcrkooppunten en stijgende 
prijzen voor minderheidsboeken. Voor ons beleid t.a.v. 
het bock verwijzen wij naar de SWB-publicatie "Het 
(bedreigde) boek in de samenleving", waarin de volgen
de beleidsuitgangspunten uitgewerkt zijn: 
- handhaving verticale prijsbinding 
- invoering leenrecht voor auteur (in de ruimste zin) en 

uitgever, binnen het kader van de auteurswet 
- beter wettelijk kader voor een effectief reprorecht 
- oprichting van een Fonds voor de Lezer ter medefi-

nanciering (op refundbasis) van kwaliteitsboeken voor 
minder omvangrijke pubhekssectoren 

- garantiesubsidies voor assortimentshandhaving bij de 
detailhandel (garantie voor rente op in assortiment 
geïnvesteerd vermogen) 

- samenwerkingsvormen bibliotheek-boekhandel 
- meer formatieplaatsen bibliotheekwerk 
- stichting Productiefonds Wetenschappelijke publicaties 
- coördinatie van de Universitaire Pers 

11-j: Kunsten 
In de keuze tussen een kunstenaarsbeleid en een kun
stenbelcid, kiezen wij voor het laatste. Een kunste
naarsbeleid houdt zich voor alles bezig met de sociaal
economische positie van de kunstenaar. Deze dient 
echter als alle burgers onder het totale sociaal-economi
sche beleid te vallen en in die zin geen uitzonderingspo
sitie in te nemen. 
Voor iedereen dient er één sociale inkomensverzekering 
te komen (Zie IV), het krappe kunstenbudget dient dan 
ook voor een beter kunstenbeleid aangewend te worden. 
Herverdeling 
Het huidige kunstenbeleid is verstard in een patroon dat 
herscheppende kunsten bevoordeelt boven de scheppen
de. Dat is een gevolg van een rechtlijnige politiek. die 
werkgelegenheid bij de kunstinstituten centraal stelt en 
de kunstmatige tegenstelling herscheppende werknemers 
tegenover scheppende zelfstandigen aanscherpt. Juist als 
de rek uit het kunstenbudget is, verdient hervcrkaveling 
serieuze overweging. Er moet en kan meer gedaan wor
den met de huidige middelen. 
Horizontale en verticale spreiding: decentralisatie 
Samenwerking tussen beroeps- en amateurskunstenaars 
(niet alleen artistiek maar ook wat betreft hulpmiddelen 
e.d.) moet worden bevorderd. Spreiding en amateuristi
sche kunstbeoefening zijn gediend met decentralisatie 
van het kunstenbclcid. Vergroting van de provinciale en 
gemeentelijke autonomie mag evenwel niet betekenen 
dat kwetsbare en experimentele initiatieven daardoor in 
de knel komen: garanties daarvoor moeten ingebouwd 
worden. 
Beleid 
De budgettaire ruimte die kan ontstaan door betere 
kostcnbew·1king, jaarlijkse groei (hoe gering ook) en 
herverkaveling, dient geheel besteed te worden aan het 
inhalen van de achterstand van de scheppende kunsten. 
Instrument hiervoor dient de Raamwet Fondsen Schep
pende Kunsten te zijn. Aan een actief opdrachtenbeleid 
geeft D'66 de voorkeur boven een statisch subsidiebe
leid. Subsidievoorwaarden zijn daarvoor aangewezen.' 
Daarmee kunnen zowel doublures als leemten in een 
aanbod voorkomen, als een groter Nederlands aandeel 
in de repertoires verzekerd worden. Zulks om de eigen 
identiteit te bevorderen en als bijprodukt de inkomens
positie van onze eigen scheppende kunstenaars buiten 
direct bezwaar van de schatkist te stabiliseren. Dezelfde 
cis mag gesteld worden aan radio en televisie, vooral als 
daar het productiefonds tot stand is gekomen (Zie onder 
Media). 
Financiering 
De subsidiëring op jaarbasis laat vaak een vcrhoogde 
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uitgave-<tctiviteit tegen het eind van het speeljaar zien. 
Wij gevL·n hij kunstensubsidiëring dan ook de voorkeur 
aan een financieringssystcem in rekening courant. ge
koppeld aan een verplichting tot ,.rcfunding" in de
zeldzame - gevallen van gunstige eigen opbrengsten. 
Het spreekt vanzelf dat betere spreiding en dus langere 
series hierin een gunstig element kunnen vormen. Alter
natieve financicringsbronnen voor het kunstenbeleid 
moeten gevonden worden in samenwerking met het Mi
nisterie van Justitie: erkenning van leenrecht en betere 
regeling reprorecht (zie onder Media) en het uitvoering 
geven aan de Conventic van Rome. in;:akc de nabuur
rechten van uitvoerende kunstenaars. Auteurs en kun
stenaars moeten beschermd worden in hun economisch 
zwakke positie tegenover opdrachtgevers, door een 
wettelijke regeling van hun meest gangbare contracten 
met de exploitanten van hun werken, die veelal de me
dia zijn. 
Beeldende kunstenaars zouden gebaat zijn met het bin
dend maken van de zgn. 1'/r-rcgeling bij aanbesteding 
van openbare gebouwen en bij de controle op kunstzin
nige besteding daarvan. De mogelijkheid van kunsten
sponsoring door het bedrijfsleven (hoc marginaal ook) 
vcrdient nader onderzoek. Met name speciale manifcs
taties en festivals kunnen hiervan - n<mr buitenlands 
voorbeeld- profiteren. 
Kunstenonderwijs 
Het kunstenonderwijs dient beter te gaan aansluiten op 
de terecht hoge cisc;1 van de kunstinstellingen. Voor 
toelating tot die opleidingen dient daarom het Mam
moetwct-gctalscritcrium vcrlaten en de drempel ver
hoogd te worden. Kunstenonderwijs moet gericht zijn op 
kwaliteit. niet op kwantiteit en mag in die zin elitair zijn. 
Immer-,, de beoefening van een artistiek beroep vcreist 
eenzelfde professionaliteit en soms cxccllcntic, die de 
samenleving ook van andere beroepen verwacht. Daar
om dient men bij de toelating van deze opleidingen in de 
tweede cyclus van hd voortgezet onderwijs zodanig te 
differentiëren, ook binnen de vakken. dat de opleiding 
relevant geacht kan worden voor de keuze van de 
kunstopleiding. 
B.K.R. 
De onder Sociale Zaken ressorterende Beeldende Kun
stenaars Regeling is. hoe noodzakelijk op dit moment 
ook. een ongelukkige, frustrerende zaak. Aan het sociale 
principe ervan mag pas getornd worden als er een betere 
regeling in zicht is. Wij streven ook hier naar duidelijk
heid in structuren en verantwoordelijkheden: in een 
kunstenbeleid bchoren geen vcrtroebelende sociale nor
men gehanteerd te worden, evenmin als andersom. In 
een kunstenbeleid past wél een actief aankoop- en op
drachtenbeleid. Het geven van stipendia en reisbeurzen 
en het mogelijk maken van experimenten e.d. 
Er dient een beter systeem te komen voor het vcrsprei
den van BKR-werken. naar openbare gebouwen. bedrij
ven en particulieren. BKR-werken dienen in de kunst
uitleen gebracht te worden, waarbij leners het recht van 
koop hebben. 
Organisatie 
Zie onder 11-c. Organisatie Departementen. 
Buitenland 
Het kunstenbeleid dient zich met meer zelfvcrtrouwen te 
richten op exportbevordering van scheppende en her
scheppende kunst. Nederlandse diplomaten moeten be
ter voorbereid worden op hun promotionele taak t.a.v. 
met name eigentijdse kunst. Uitzending van tijdelijke 
culturele attaehés uit de kunstenwereld verdient aanbe
veling. Met Vlaams Helgië moet samenwerking gezocht 
worden. Het is een Europees belang de diversiteit van 
de culturen te handhaven. waarbij van Europees Parlc
ment en E.G. gevraagd mag worden vooral de kwetsba
re. kleinere culturen te steunen. 



Hoofdstuk 111 

De nieuwe schaarsten 

Na de hetrekkelijke welvaartseufnrie waarin de Neder
landers zich de laatste twintig j:mr gekoesterd hebben, is 
vrij plotseling bij velen het besef doorgedrongen dat het 
daarbij ging om een welvaart op basis van potverteren 
om het afzagen van de dikke tak waarop we zo comfor
tabel zaten. De weinigen die reeds eerder waarschuwden 
dat er grenzen aan de groei zijn en dat we die gevaarlijk 
dicht naderden, bleven roependen in de op het oog zo 
groene weide. De tachtiger jaren zullen de lasten dragen 
van de pcritJde zestig-zeventig, de nieuwe schaarsten 
dragen namen waarachter wc kort geleden nog over
vloed aannamen. Vooral door een achteruitgang van het 
cnncurrcntievermogen ~an het bedrijfsleven is werk 
schaarser geworden. Door een zorgeloos en spilziek ge
bruik van natuurlijke bronnen, brachten we een schaar
ste aan cnerRic dichterbij. Door onbekommerd te gelo
ven in het oneindig incasseringsvermogen van aarde. 
lucht en water, werd een gezond milieu schaars. Ruimte 
is eigenlijk geen nieuwe schaarste, een klein land zijn wc 
al heel lang, maar met de beschikbare ruimte sprongen 
wc wel onnadenkend om. En ten slotte hebben wc met 
zo weinig vooruitziende blik op veranderende sociale 
omstandigheden huizen gebouwd. dat nog steeds de 
meest kwetsbare medeburgers met de gruwel van de 
woningnood kampen. Wonen is dan ook een selectieve 
schaarste, die daardoor bovendien maatschappelijke te
genstellingen verscherpt. De politiek kan niet al die 
schaarsten opheffen. maar in elk geval wel doelbewust 
streven naar een betere vcrdeling en een zuiniger be
heer, in het belang van deze en komende generaties. Wij 
geven daaraan de allerhoogste prioriteit. 

111-a: De schaarste aan betaald werk 
De officiële, geregistreerde werkloosheid in ons land be
draagt in het voorjaar '81 ruim 300.000 arbeidsplaatsen. 
Maar het feitelijke werkloosheidsprobleem is nog veel 
groter. 
Zeer grote groepen ex-werknemers zitten tegen hun zin 
en tegen de bedoeling van die wetten in de AAW of 
WAO. Naar schatting zijn er daarnaast nog eens ruim 
100.000 vrouwen die zouden willen werken, maar geen 
kans hebben op een baan. De komende jaren zal de be
roepsbevolking bovendien jaarlijks met zo'n 40.000 
manjaren toenemen, omdat meer nieuwe arbeidskrach
ten op de markt komen, dan er gepensioneerden uittre
den. Ju i st de jeugdwerkloosheid zal daarom krachtig 
moeten worden bestreden. Naast een tekort aan werk is 
er dan bovendien nog een teveel aan kwalitatief weinig 
aanvaardbaar werk: zware fysieke arbeid, of arbeid die 
zó geestloos en uitzichtloos is, dat werknemers gedemo
tiveerd raken. Dat leidt dan weer tot ona.c"1nvaardbaar 
menselijk ongeluk en productiviteitverlagend en gcldver·· 
slindend ziekteverzuim. Ons beleid zal gericht zijn op 
het streven iedereen in onze samenleving zinvol te laten 
meedoen. Daartoe zal het beschikbare werk in de . .for
mele sector" (zie hfdst. I) zo eerlijk mogelijk verdeeld 
moeten worden. Maar daarnaast zullen meer mensen de 
kans moeten krijgen tot zelfontplooiing in de ,.informele 
sector" (zie hfdst. 1). In dit verband streeft D'66 naar 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen op deelname 
aan alle sectoren en alle niveaus van betaalde arbeid en 
naar een gelijke verdeling van de overige taken in de 
samenleving. Daartoe dient het sociaal-economisch be
leid in de komende jaren in het teken te staan van: 
- Het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen door ver

sterking van het bedrijfsleven (zie ook hfdst. IV onder 
V ernieuwcnd structuurbeleid). 

- Het humaniseren van de arbeid 
- Vcrdeling van het werk over mannen en vrouwen, 

jongeren en ouderen, vooral door het invoeren van 
meer deeltijdbanen. 

- Arbeidsplaatsen. Om te bezien hocveel arbeidsplaat
sen in de komende vier jaar moeten worden gescha
pen, gaan wc uit van de volgende veronderstellingen: 
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Geregistreerde werkloosheid ll)X I 
Netto groei heroepsbevolking 

Totaal: 
Structurele arbeidsreserve 

Te creëren arbeidsplaatsen 

~00.000 
+ i 60 . ()()() 

460.000 
- 150.000 

~ I 0. 000 

Het is intussen een deel van de politieke cultuur gcwnr
den om .. exact" aan te geven waar en wanneer deze ar· 
beidsplaatsen tot stand zullen komen. [)'66 is z.ich lé 
bewust van de huidige economische onzekerheden om 
nu met beloften te komen. Wc willen wél aangeven wat 
wc met de huidige kennis mogelijk en wenselijk achten 
op het gebied van schepren en vcrdekn van werk. Via 
het in Hfdst. IV te schetsen sociaal-economisch beleid 
zouden er t/m ll)X5 40.000 banen in het bedrijfsleven bij 
moeten kunnen komen. Daarnaast kan via verhoging van 
het woningbouwprogramma de werkgelegenheid in de 
bouw met 30.000 toenemen. Wc doen ook een aantal 
voorstellen om het aantal onvervulde vacatures te vcr
minderen. Op die manier kan een beperkt aantal mensen 
aan werk geholpen worden. De werkgelegenheid in de 
kwartaire sector (overheid en semi-collectieve scctnr) 
kan met maximaal 60.000 1l1cncmen in de komende rege
ringsperiode. Verdere groei lijkt daar niet mogelijk. De 
plm. 175.000 arbcid-;plaatscn die wc volgens deze bere
kening tekort komen kunnen alleen gevonden worden 
door te kiezen voor deeltijdarbeid hetgeen mede de 
beoogde venkling van werk in de , .informele sector" 
bevordert en het mensen mogelijk maakt werk in heide 
sectoren te combineren. Tc stellen valt dat tot ll)X.~ in 
de overheidssfeer plm. 200.000 dceltijdarbeid-;plaatsen 
tot stand moeten komen door tijdens de l"ormatie dllitle
lijke afspraken te maken over het pt:rccntage in 1c voe
ren deeltijdarbeid per departement en door aan s11bsidies 
voor de semi-ovcrhcidsact iviteitcn voorwaarden voor 
deeltijdarbeid te verbinden. Tegelijkertijd ~:ou door af
spraken binnen het .,sociaal contract" (zie I V) het be
drijfsleven gebracht moeten worden tot het scheppen 
van plm. 200.000 deeltijdbanen. We hebben bewust ho
gere aantallen deeltijdbanen aangenomen dan volgens 
bovenstaande berekeningen nodig is, omd:tt door de 
grootscheepse creatie van deeltijdbanen weer nieuwe 
mensen zich op de arbeidsmarkt zullen aanbieden, en 
daarnaast gedeeltelijk arbeidsongeschikten /.ulkn blijven 
werken. Bij deze berekening zijn WL' steeds uitgegaan 
van deeltijdbanen als halve hanen. Wij vinden het echter 
van het grootste belang, dat er in de praktijk allerlei 
soorten deeltijdhanen ontstaan (van vier dagen tot él;n 
dag per weck). Een flexibel aanbod van deeltijdbanen is 
ons inziens wenselijk en mogelijk. Wezenlijk vnor deel
tijdarbeid is dat zij wordt ingcv,lcrd np alle niveaus, in 
alle sectoren en in dezelfde m:ttl' voor mannen en vrou
wen. Qua rechtspositie en loophaanmogelijkheden mne
tcn deeltijdwerkers gelijke rechten hebben als volletijd 
werkers. 

111-b: De energieschaarste 
De westerse economie en onze huidige levensstijl ~:ijn 
nog steeds gebaseerd op de achterhaalde veronderstcl
ling van onbeperkte beschikbaarheid van gnedkope 
energie. Daartegenover staat de nu langzamerhand in 
bredere kringen doordringende realiteit van de schaarste 
en eindigheid van energiebronnen die kunnen worden 
aangeboord zonder ernstige gevolgen voor milieu en 
maatschappij. In Nederland is het energieprobleem lang 
verdoezeld endnor gmte groepen zelfs weggewuifd. 
door de beschikbaarheid van aardgas. 
Mede daardoor bevinden wc tllls in de situ:ttic dat acute 
tekorten en abrupte wijzigingen in het voorzieningspa
troon van energie zouden kunnen leiden tot ernstige 
maatschappelijke schade. 
Bovendien is de gehele energiesituatie vnl onz.ckerhe
den. Zowel t.a.v. de feitelijke vnorradcn winhare fos
siele brandstoffen. als t.a.v. de prijsnnt wikkeling daar·· 
van, waarin veel externe cllccten (de explosieve situatie 
in het Midden Oosten b.v.) een overgrote rnl spelen. 
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Door een te conservatief beleid en te weinig geloof in de 
kracht van innovatie zijn wc achtergebleven in de ont
wikkeling van alternatieve energiebronnen. zodat we de 
mogelijkheden hiervan nog onvoldoende hebben ver
kend. En de grootst mogelijke onzekerheid bestaat er 
dan tenslotte over de gevolgen voor het milieu en voor 
onze veiligheid. over vooral het gebruik van kernener
gie. We willen het energiebeleid daarom baseren op de 
volgende overwegingen. 
- Het meeste effect voor het op peil houden van onze 

energievoorziening kan bereikt worden door een doel
gericht en strak beleid van energiebesparing. 
Voor d..: komende 25 jaar blijven olie en gas onze be
langrijkste energi..:bronnen. 
Daarnaast is er. mits onder goed..: milieucondities . ..:en 
toenemende inzèl van steenkool mogelijk. Vanwege 
de diverse aan kernenergie verbonden problemen 
wordt_ zolang daarvoor geen vcrani woorde oplossing 
in zicht is, kernenergie door ons <lis onaanvaardbaar 
beschouwd. 

- Eveneens kunnen op middellange termijn resultaten 
verwacht worden van alternatieve energiebronnen. die 
in het kader van het . , V crnicuwcnd structuurbeleid" 
voortvarend ontwikkeld moeten worden. 

Besparing 
Uitgangspunt van ons beleid zal voor de komende jaren 
de bezuiniging op energie moeten zijn. Daarbij streven 
wij naar het handhaven of verminderen van het huidige 
niveau van energieconsumptie gedurende de komende 20 
jaar. Wc gaan er hierhij van uit dat de huidige groei van 
de vraag naar energie zal wmden afgeremd door de stij
gende prijzen en. mede als gevolg daarvan. het ontwik
kelen van nieuwe besparingstechnicken. 
De industrie zal hierbij een bijdrage moeten leveren Jnor 
toepassing- en fabricage van producten. die minder 
energie intensief zijn als ook door toepassing van ener
gie-armere productieprocessen. 
Het bewuste zuinigheidsbclcid zal vorm dienen te krij
gen in de tarieven, in een bcwustmakingsproccs o.m. 
door proef- en demonstratieprojecten t.a.v. de toepas
sing van passieve zonne-encrgic en door energie-infor
matieve etikettering, verdere bevordering van isolatie en 
van de toepassing van warmtekrachtkoppeling, en door 
een daadwerkelijk uit te voeren verschuiving van parti
culier naar openbaar vervoer. Wij zijn van mening dat 
deze docbtclling te combineren valt met de door om 
verwachte economische groei van ca. l 1/2rX (zie hoofd
stuk IV). Bij een voldoende actief besparingsbcleid en 
een daaraan gerelateerd investeringsbeleid en het ont
wikkelen van alternatieve cnergit:brunncn. De besparing 
met betrekking tot het energieverbruik zien wc als taak
stellend. De overheid zal ook zelf het voorbeeld moeten 
geven. 
Alternatieve energiebronnen 
Vooral indien prioriteit wordt gegeven aan het on!\\ ik
kelen van goede opslagmethllden kan van zgn. stro
mingsencrgic (niet oprakcndc bronnen als zon. wind, 
waterkracht) en aardwarmte. c .d. op de langere duur 
een betekenisvolle bijdrage aan de energievoorziening 
worden vcrwacht. De reeds aanwezige mogelijkheden 
moeten rnet voortvarendheid worden toegepast. Indus
triële warmte/kracht koppeling moet up korte termijn op 
zo ruim mogelijke schaal worden gerealiseerd. 
Olie en gas 
De in Nederland~c bodem aanwezige hocveelheid aard
gas moet in een langzamer tempo gewonnen worden. In 
dit streven past ook impnrt van aardgas. Groot verbrui
kers zullen daarbij moeten overschakelen op de schone 
vcrbranding of vergassing van steenkolen. 
Steenkool 
Met kracht moet de ontwikkeling op gang worden ge
bracht van nieuwe processen voor de schone overslag 
en vcrbranding van steenkool. 
Kernenergie 
De aan de tuepassing van kernenergie vcrbonden 
problemen zijn nog verre van opgelost. Niet alleen Har
risburg doet weldenkende mensen grolè vraagtekens 
zetten bij de veiligheid er van. Weinig is bekend van de 
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dlecll"n op langere krmijn van d..: ;gn. "lagere stra
lingsdoses'·, waara:m \\erkers in ..:11 de omwonenden van 
kcrnc,·nl raks hluutstaan. V oor vc rwcrking en npslag 
van r:tdio,tctief afval ;ijn nog geen dcugLklijkc oplossin
gen aangedragen. 
V er..,preiding 1 all splijtbaar matcri,t:d. ILlWCI al'> v,·rgro
ting van het prolifcratieg...:vaar door vçrsprciding van 
kennis o1cr en beschikbaarheid van gcvuc:ligc tcchnolu
gic. tlok n:tar landen met INcinig dcn:oCiali~,clll' en al 
even weinig vrcdclicvemk du..:blèl!ingcn. blijkt moeilijk 
tegen Ie huudcn. 
(J:ie lwuldstuk VI .. Niet verspreiding"). Harde hc
schnlllinl.! van de kwctshar,, ccnlr,dcs kan lcidtn tut het 
afglijden ;laar een pnlitic-slaal. Dat :dies in overweging 
genomen. ;ijn wij van mening dat voor Nederland aan 
verdere ttlcpassing van kemcnergic· en uithr..:iding daar
van niet gedacht kan \\urden. Ook <)P t-:urupees gebied 
muclèn 11 c onz..: buurlanden in de ruin1.stc zin lot d<.: 
groohl mogelijke terughoudendheid lrachi,·n te bewe
gen. Up gmnd van het feit dat Votlr het thans geprodu
ceerde afval geen afdoende oplossing hcsl:wl. daarbij in 
nvcrwcg111g n..:mcnd dat 1)'66 de huidige opwcrkings·· 
contracten rnct ( 'u12,cma en BN l·C · afkeurt. dienen de be
staande kcrncnergi'cccntralc-, te Hnrssclc en Dodewaard 
m spucdig mogelijk '>til gelegd te wurdcn. 1Yb6 ;.al in de 
HMD ah haar mening uitdragen dat de kerncentrale' gc
slutcn dienen lè blijven. tenlij er voor de aan deze cen
trale' vnbon•Jcn afval- ..:n 1 ciligh,~idsproblcmatick toe
reikende uplu-,singL·n te vinden /.nuden ;.ijn. 
Met hclrd:I...ing ltll de kostc11 van -,!uiting dient een ob
ject iL·ve I...us1cnaf\1 cging tL' v. urdcn ontworpen op ma cru·· 
ceontll11i~chc grom!~lag, waarbij alle relevante factoren. 
zoal~ tic hestaa!ldc ovcrcapacilcit 1n de clcctrieitcih
sccl<ll n cnal-, de langc-IL'rmijn opslag van afval. de 
ku-, tL·n 1 an amtw,;r,·n en de kn-.tcn vcrhonden aan de 
opwn!... i ngsconl raden \\orden meegenomen. 
De 1-.o~tcn van ~!uiting d1cncn VtlLlr rekening van de na
tiun;de uvcrhcid 1è wonkn gebracht. evenals de gevol
gen van ltlpcndc etHltractcn. die op hasi-, van kcrnencr· 
gic ;ijn afge~lutcn. 
De aan het gebruik van pluttl!lium vcrbonden gevaren en 
te grok un1.cknheden I. a.v. de .. haalbaarheid" van 
snelk I... weckrcacturen ;ip1 1odanig dat Nederland van 
verder,· medewerking aan d..: u:llwikkcling van snelle 
rcactorL'n en van upwcrking dient aft..: zien. Nederland 
mu..:l er naar ~tr..:vc·n dat de opwnkingsfahriekcn in Cap
la Haguc t:n Windscalc onder cuntrolc van hel IAEA 
koi11L'n. Verrijkt uranium kan vanuit Almelo naar onze 
opvatting all~en uitgevoerd wol den naar landen die het 
.. Nnn-pmlikratiL·vcrdrag" en het .. Verdrag van Lon
den" ->ndcne!...cnd h,;hb..:n (;ie h<Hlld,.tuk VlJ. De bete
I...cnis van h·rnfu~ic~ als L'\Tntuèlc toekomstige optie op 
de lang..: tcrn11.jn 1al uit vourtgc;et undcr/tlck. waann 
ook Nederland actief 111<ll"l blijven. dienen IL' blijken. 

Ul-c Het schaars(• gezonde milieu 
Doelstellingl'Il 
,.Hè! mili..:u·· is c..:n ingeburgerd..: term geworden. Maar 
dat ''il allerminst ;eggen dat hL'! nu wel goed komt met 
het milieu. lntcgcmlc..:l: alleen al op het punt van mi
lieuhygiëne - he! .. O>clwon .. maken van budem. water en 
luçht -- ;ijn de bedreigingen nog -,tccds veelvuldig. En 
dat is nog maar een deel van het totak prohll'cm. Want 
hei gaat uns um milieuhebeer in ruime ;.in: heel wat 
meer dan ;uivcrinQstcchni..:kcn u1 misschien een hekje 
tli11 het laahtc gru~m: plekje. heel wat n1t:cr dan con:cc
tic-, aan de rand van het economi,ch gebeuren. Milieu
bcheer en nalllur- en landschapsheschcrming omvatten 
volgciiS D'66 ge~:amcnlijk de cardinalc taak van het leef
haar maken ..:n huuden van de wereld Lll11 ons heen. 
Daarhij gelden drie dol'lstcllingen: 
- het v.aarhorgen van ..:en gncdc kcfomgcvingskwaliteit, 

al'> vnnrwaardc Vtlor icd..:rs individuele gC/.ondhcid en 
wcl1ijn: 

- vnantwoordclijkhcid voor het instandhouden van l~eo
sy'>lemcn. natLiurgehicdcn en landschappelijke waar
den. nid alleen vanwege ons aller belang daarbij ma<lr 
ouk uit rc'>pcct voor de <llngcving als waarde in zich-



zelf; 
- het veiligstellen van de kans op menswaardig overle-

v..:n ook voor to..:komslige generaties. 
Vanuit deze doelstellingen heeft de zorg om en de zorg 
voor hel milieu sl..:eds als een groene draad dnor de be
kidsb..:paling 0'66 gelopen; het is nu meer dan ooit ge
boden di..: lijn met kracht door te zetten. Want onder de 
druk van de problemen van vandaag taant de bereidheid 
om mtmic woorden voor het milieu ook in daden om Ie 
zetten. 0'66 wil die bereidheid hoog houden, omdat een 
vcrantwoord milieubeleid niet alleen telt als hd voor de 
wind gaat maar een voortdurende noudzaak is. 
Milieubeheer is investeren in de toekomst, ook in ecu
nornisch opzicht: milieu- en lanuschapsaantasling nu, 
komt ons straks duur te staan, met op de rekening naast 
onherstelbare schade en vcrlies een hoge fl<lSt voor dan 
onvermijdelijke maatregelen om te redden wat er te red-
den valt·. · '· 
Effectief milieubeleid vergt het toetsen van alle activi
teiten - ook die van de overheid zelf-- op hun gevolgen 
voor de omgeving. Dat geeft een breed scala aan be
leidspunten op velerlei gebied, variërend vun binnenste
den tot natuurgebieden, van consumentengedrag Int in
dustriebeleid. Te veel om hier allcimtal te noemen! 
Steeds is hel uitgangspunt: de noodzaak om de bewa
kende en bijsturende functies van het milieubcheer tot 
zijn recht te laten komen op alle terreinen van over
heidsbeleid. 0'66 stelt die noodzaak centraal. 
Milieu en werkgelegenheid 
Het overheidsbeleid moel niet uitgaan van een schijnte
genstelling "milieu of werkgelegenheid" maar gericht 
zijn op werk in èn !en behoeve van een schoon milieu 
en een veilige en ledhare omgeving. 
Milieu en industriebeleid 
Het vcrnieuwend structuurbeleid (zie hfdst. IV) zal ge
richt dienen te zijn op selectie van hoogwaardige schone 
specialismen, waarbij de overheid met name de "milieu
industrie" - die moet inspelen op de markt voor schone 
processen, zuiveringsmethodcn, recyclingetc.-moet 
stimuleren. 
De vervuiler betaalt 
Er moet een algemeen milieuschaderonds komen voor 
vergoedingen aan door vervuiling gedupeerden. Het 
principe "de vcrvuiler betaalt" moet blijven gelden als 
een grondslag voor heffingen ter medefinanciering van 
milieumaatregelen, naast een behoorlijke bijdrage uit de 
algemene middelen. Dit principe houdt ook in: geen 
dom-berekening van milicukt)S(cn in de prijscompensatie. 
Geen onevenredige risico's 
Milieu- en gezondheidsbeschcrming, veiligheid en ar
beidsomstandigheden moeten beter op elkaar worden af
gestemd. Daarbij gelden productieproce~sen en pmduc
ten pas als aanvaardbaar wanneer het ontbreken van on
evenredige risico's of schadelijke effecten aannemelijk is 
gemaakt. 
Zuinigheid 
Het beleid moet gericht zijn op doeltreffend en zo 
spaarzaam mogelijk omgaan met energie, grondstolTen 
en delfstoffen. drink- en industricwater. 
Oppervlaktedelfstoffen 
Er moel een landelijk plan komen voor beperking van 
winning van oppervlaktedelfstofTen (zand. grind, mergel) 
tol de minst kwetsbare gebieden, in samenhang met te
rugdringing van het verbruik door hergebruik en pro
ductie van alternatieve materialen (havenslib, vliegas 
van centrales). 
Afvalverwerking 
Eerste doel van het afvalbeleid is terugdringen van ver
spilling en voorkomen dat afval ontstaat. Daarvoor is 
o.a. nodig: tegengaan van wegwerpartikelen en overtol
lige verpakkingen, opnieuw invoeren van statiegeld. in
zamelen van glasverpakking, gebruik van kringlooppa
pier, een langere levensduur van duurzame consumptie
goederen (met steun voor reparatiebedrijven, zie ook 
hfst. IV), allerlei vormen van hergebruik, sterke uitbouw 
van recyelingsmogelijkhcdcn en warmtebenutting bij af
valverbranding. Stedelijk afval moet zo min mogelijk ge
stort worden, chemisch afval helemaal niet. Het ont-
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staan en de vcrwerking van chc111isch 1(/l·a/ dienen gere
gistreerd te worden en onder streng tue/.icht te staan. 
Niet-vcrwerkbaar chemisch afval moel onder een pre
ventief beleid vallen er op gericht dat processen waarhij 
dit afval ontslaat gewijzigd of stopge/.el worden. Ook 
wanneer het economisch (nog) niet intcr..:ssant is moèl 
terugwinning van herwinhare stofl'en ter hand genomen 
worden. 
Bodl•mvcrontreiniging 
De vele meldingen van bodcmvemntreiniging door che
mische stofTen maken een actieplan plus extra financiële 
middelen voor het schonnmaken van de verontreinigde 
bodem noodzakelijk. Strikte böch..:nning van bodem en 
grondwater, onder mcL·r donr snelle totstandkoming èn 
uitvoering van een wet bmlembescherming. is geboden 
om nieuwe ellende te vonrkomen. Er moet een tncla
tingsbcleid voor milieuvreemde chemische stolTen ko
men. schadelijke bestrijdingsmiddelen en unnmlige addi
tieven moeten worden tcruggedmngcn. 
Oppervlaktewater 
Al het kwalitatieve waterbcheer moèl een zaak van mi
lieubeleid 1.ijn. Verontreiniging van het oppervlaktewater 
moèl conscquenllcgengcgaan worden, o.a. door ~trengc 
lozingsvoorschriftcn. preventieve Luivering. versnckk 
bouw van zuiveringsinstallaties met derde trap, en fos
faatloze wasmidddcn. 
Luchtverontrl'iniging 
Ook de luchtverontreiniging vereist dringend maatrege
len: bijsturing van verontreinigende activiteiten (indtts
trie, energie, verkeer); voorschrirtcn voor zuivering vol
gens "best hestaande technieken'· en het ontwikkelen 
en verplicht stellen van schon..: re processen; snel terug
dringen van de zwavcldiuxydeverontreiniging tot onder 
het plafond van 500.000 ton/jaar, verdere verlaging van 
het maximum zwavelgehalte voor brandstoffen; voor
rang voor het on! wikkelen van schone kolcntechnologi..: 
en hetere vcrhrandingstcchnieken; koleninzet en om
schakeling van gas op olie alleen met to..:pa~sing van 
maximale rcinigingstcchniek; tegengaan van spuitbus~en 
met schadelijke drijfgassen. 
Geluidhinder 
Alle geluidhinder, ook die van vliegtuigen. dient onder 
de Geluidhinderwel te vallen. Bij burger- en militaire 
luchthavens moeten vluchtschema''- aantal vliegbewe
gingen en toelating van het soort vliegtuigen aangepast 
worden aan de geluidhindcrciscn. Alle natuurgebieden 
dienen als stiltegebieden actief beschermd -worden. Au
to's, apparaten etc. moeten aan strengere geluidsvoor
schriften gaan voldoen. De uit een oogpunt van ..:ncrgie
hcsparing gewenste isolatie in de bouw dient gecombi
neerd te worden met geluidisolatie. 
Ruimtelijke ordening, landhouw 
Zorgvuldig omgevingsbeheer vraagt um prcciue af
stemming van het R.O.-belcid en het Iandbouwhelcid op 
het milieubeleid (ric 111-d en IV-g). 
Behoud kostbare gebieden 
D'66 wijst verdere aantasting van waardevolle. unver-
vangharc gebieden af. Het gaat daarbij onder meer om: 
Markermeer (geen inpoldering tot Markerwaard), Naar
dermt:er, Oostersehelde (liefst open- minstens gmutste 
opening in de dam, zorgvuldig beheer), Waddengebied 
en Eerns- Dollardgcbicd ( wettel ij kc vastlcggi ng onver
korte bescherming, geen gas- of olieboringen, geen in
polderingen). Veluwe (beheer als 1:én gebied). plakau 
van Margraten (geen afgraving voor mergclwinning), 
Biesbos, Lauwersmeer (geen militair ucfenterrcin). 
Milieu en verkeer 
Het totaalbeleid voor vcrkeer en vcrvoer dient milieu
vriendelijk te zijn (zie hfdst. 111-c, De schaarse ruimte). 
Milieu en energie 
Het energiebeleid moet worden afgestemd op de draag
kracht van het milieu (zie hftbl. 111-c. De encrgic~chaar
stc). 
Bestuur en wetgeving 
Op het punt van bestuur en wetgeving vinden wij onder 
meer: 
- Er moel gestreefd worden naar één vcrsterkt M iniste

rie van Milieuzaken en Volksgezondheid. dat depri-
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maire verantwoordelijkheid zal dragen. Diverse mi
lieutaken die nu onder andere departementen vallen. 
moeten naar dit ministerie worden overgeheveld, zoals 
bijv. kwalitatief waterbeheer en natuur- en land
schapsbescherming; het laatste op voorwaarde dat be
heer en beleid in één hand zullen zijn. 
Het is noodzakelijk dat op alle terreinen van over
heidsbeleid het milieubcheer tot zijn recht komt door 
toetsing, bewaking en vooral hijsturing van activitei
ten. Daartoe moeten de coördinerende bevoegdheden 
van de minister van Milieuzaken en Volksgezondheid 
zodanig worden vcrsterkt dat ze reële inhoud krijgen. 

V oor wat de beleidsinstrumenten betreft wil D'66 onder 
meer: 

milieu-effectrapportage voor alle potentiële aantastin
gen van natuur. milieu en landschap, met onafhanke
lijke toetsing; 
sanering van het vergunningenstelsel tot één "milieu-
vergunmng" 
overkoepeling van gemeentelijke en provinciale mi
lieuplannen door een gecoördineerd landelijk milieu
plan; 
verhetering van de nalevingscontrolc; 

- vcrsterking van hinderwetbeleid en sanering van mi-
lieuhinderlijke bedrijven. 

Betrokkenheid van de burger bij het milieubeleid brengt 
voor ons onder meer met zich mee: mogelijkheid van in
spraak in een vroeg voorbereidend stadium van de be
sluitvorming; ruime beroepsmogelijkheid, gekoppeld aan 
sterke vereenvoudiging en versnelling van beroepspro
cedures; meer mogelijkheden voor de consument (beleid 
in samenwerking met een bewust consumentengedrag), 
o.a. door informatieve etikettering en bevorderen ver
krijgbaarheid van milieuvriendelijke producten; verster
king van milieu-educatie in de ruimste zin, zowel als van 
gericht vakonderwijs en onderzoek op het gebied van 
milieubeheer. 
Internationaal milieubeleid 
Milieu-aantasting stoort zich niet aan grenzen -dus 
moet milieubeheer ook internationaal meetellen. Zie 
daarvoor het Europees Programma. Enkele belangrijke 
onderdelen van het milieubeleid in internationaal ver
band zijn: instemming met de Wórld Conservalion Stra
tegy: rekening houden met ecologische criteria bij ont
wikkelingsprojecten; een beheersplan voor de Noordzee 
en krachtig bestrijden van zeeverontreiniging; geen 
dumping in of vcrbranding op zee van schadelijk afval; 
tegengaan van illegale olielozingen: preventic èn ram
penorganisatie m.b.t. tanker-ongelukken; terugdringing 
van lozingen via rivieren; tijdiger uitwerking in het na
tionale beleid van verplichtingen uit EG-milieurichtlij
ncn; prioriteit voor uitvoering van de Rijnverdragen in 
eigen land; het instellen van internationale autoriteiten 
voor kwalitatief waterbeheer; aanwijzing van bescherm
de Europese natuurgebieden; betere regelingen voor 
grensgebieden, met harmonisatie van inspraak. milicu
e.f{ectrapportagl' en vestigingsvoorschriften. 

111-d: De schaarse ruimte 
In een klein land met een hoge bevolkingsdichtheid is de 
ordening van het gebruik van de beperkte ruimte een le
vensbelang. De daarbij onvermijdelijke belangeneontlie
ten moeten door weloverwogen keuzes worden opgelost. 
Dit moet gebeuren op basis van democratische procedu
res: duidelijk, openbaar, controleerbaar. Alleen een 
r.o.-bcleid dat milieuvriendelijk is en zuinig omspringt 
met open ruimte (zie lll-c). dat gericht is op energiebe
sparing (zie lll-h) en de eisen die een Llptimaal gebruik 
van het openbaar vervoer stelt (bereikbaarheid!). kan de 
burgers goede ontplooiingsmogelijkheden bieden. en 
heeft toekomstwaarde. Het huidige beleid terzake vol
doet geenszins aan de eisen en het dient dan ook omge
bogen te worden via een nieuwe (echte) vcrsteddU
kinJ;snota, inclusief het scheppen en/of versterken van 
de instrumenten om de beleidsombuigingen ook te kun
nen realiseren. Hoofdpunten van deze nota zullen moe
ten zijn: 
- Concentratie en integratie van wonen. werken en 
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vum;icningen. Dit komt het voorzieningenpeil ten 
goede en maakt reisat\tanden korter. Bovendien wor
den hierdoor de mogelijkheden VLlOr ouders met huis
houdelijke en vcrzorgende taken om werk thuis en 
huiknshuis te combineren vergroot. Tegelijkertijd 
worden het langzaam verkeer en het openbaar vervoer 
bevorderd. waardoor het ruimtcvretcnd en milicube
lasll'nd particulier vervoer wordt teruggedrongen. 

-- Herstel van de steden. V Ollrkcur voor vcrdichten bo
ven uitbreiden van het stedelijk gebied. Liever kleine 
uitbreidingsplannen aansluitend op het bestaande 
stalhgcbied. dan nieuwe grote hnuwlocaties: bouwen 
in hogere dichtheden dan nu in het algemeen het geval 
IS. 

Tegengaan van suburbanisatie en terugdringen van de 
overloop. aangezien die teveel ruimte. energie en geld 
kosten en zeer ongunstige sllcialc effecten met zich 
meebrengen. 
De ontwikkeling van Almere en Lelystad als nieuwe 
steden np nieuw land. zal voorlnpig nog een zekere 
overloop rechtvaardigen. Binnen het vcrnieuwend 
structuurbeleid (zie I V) dient er ook naar gestreefd te 
worden. deze nieuwe steden passende eigen werkgele
genheid te geven. 

- Hoge prioriteit voor stadsvernieuwing. waarbij aan
trekkelijk en in hoge dichtheden gebnuwd dient te 
\Vorden. 

- Handhaving en vergroting van het eigen voorzienin
genniveau in kleine steden en dorpen. Dit mag geen 
aanleiding zijn vollr nieuwe suburbanisatie. 
Zorgvuldige inrichting van stedelijke randzoncs, als 
bullers tussen bebouwde kom en landelijk gebied. 

- Vcr.stcrking van de historische structuur van binnen
steden. d,Jor aanwijzing van beschermde stadsgezich
ten en een ruimer monumentenbeleid. 

R.O.-Prnccdures 
In het huidige r.o.-helcid zijn er teveel regels. waarbij 
teveel instanties betrokken zijn. Er is weinig coördinatie 
en de procedures zijn te lang. Daardoor is het beleid niet 
helder en ineffectief en worut veel creativiteit in de kiem 
gesmoord. Er is een overvloed aan ontoereikende. ver
kende of zeil\ niet gebruikte instrumenten en herbezin
ning en reorganisatie ziJn dan ook dringend geboden. Dit 
geldt vooral voor het ruimtelijk beleid ten aanzien van 
de voll-,.shuisvesting. 
Schaarsc ruimte en vcrvoer 
Verkeer en vervoer van personen en goederen zijn mede 
bepalend voor de welvaart van het land en de indivi
duele vrijheid van de bewoners. Een goed vervoersbe
leid mnet dit voordeel afwegen tegen de nadelen als 
ruimtcbcslag. energieverbn~ik en milieubelasting. Wij 
menen dat de conclusie daaruit is. dat er prioriteit gege
ven dient te worden aan de minst belastende transport
middelen; openbaar vervoer en langzaam verkeer. 
Dat vergt de volgende maatregelen: 
- Grote terughoudendheid inzake aanleg van nieuwe 

snelwegen. 
Onaantrekkelijk maken van lang parkeren in de bin
nensteden. 

- Afremmen van het nvermatig autogebruik door indi
recte wegenbelasting als helling op motorbrandstof bij 
gelijktijdige vermindering van de heffing op de auto, 
met nader uit te werken compensatieregelingen voor 
het beroepsvervoer. 

- Bevordering van het langzaam verkeer. door aanleg 
van fietspaden in en buiten de steden. oversteekplaat
sen. voet~angers- en fietstunnels en dergelijke. 

- V crbereren openbaar vervoer door: 
- het oplossen van knelpunten en aanleggen nieuwe 

voorz1enm~cn. 

stimuleren ~OV-gcbruik in WOllll-werkvcrkeer: 
- de uitbreiding van de mogelijkheden tot het meene

men van de fiets (als belangrijk vcrlengstuk van de 
openbare vervoersmogelijkheden) in treinen en 
streekbussen: 

- het stimuleren en financieren door centrale overheid 
van doorstromingsmaatregclen voor tram- en bus
verkeer. Public-Rclations-facilitcitcn bij stations en 



veilige fiets- en looproutes naar stations en tenslotte 
door organisatorische, tarifaire en wettelijke aan
passingen van het taxivervoer. 

- In de steden, moet behalve op doorgaande routes, het 
langzaam verkeer erkend worden als verkeerssoort 
met de meeste/eerste rechten. Dit moet tot uitdruk
king komen in bijv. routing, vcrkcerslichtafstelling, 
voorrangsregcling, etc. Dit kan middels het landelijke 
beleid worden bevorderd. 
Een beleid ten aanzien van het goedercnvervoer sterk 
mede bepaald door het economische belang ervan. 
Een dergelijk beleid moet zijn gebaseerd op het voe
ren van een sturend beleid dat, ook in Europees vcr
band, een duidelijke samenhang vertoont tussen de 
verschillende vcrvocrstakken. Voorts moet gezorgd 
worden voor gelijke basisvoorwaarden waaronder de 
vcrschillende vervoerstakken kunnen functioneren 
(beloningssystemen, fiimnciering en doorberekening 
infrastructuren). D'óó wil ook met aanloopsubsidies 
het gecombineerd vcrvoer stimuleren. 
Voorts is er dringend behoefte aan een nationaal (zee) 
havenbeleid ter voorkoming van maatschappelijke 
verspilling; uitbreiding van de massagoedoverslag-mo
gelijkheden in de I.lmond wijst D'óó af, maar wel dient 
het sluizencomplex in het Noordzeekanaal te worden 
verbeterd. 

Verkeersveiligheid 
De onveiligheid van het vcrkeer is een permanente be
dreiging voor iedereen en daarnaast ook nog een nega
tieve economische factor van belang. V ergroting van de 
verkeersveiligheid dient dus een continue bclcidspriori
teit te blijven. Instrumenten voor dit beleid zijn voortdu
rende vcrkeerseducatie, periodieke autokeuring, schei
ding van verkcerssoortcn en dus grotere veiligheid voor 
het langzaam verkeer, en een snclheidsregime dat niet 
dogmatisch is, maar effectvol aangepast aan plaatselijke 
situaties. 
Vaarwegen 
Stimulering van het vervoer te water heeft ook conse
quenties voor het vaarwegenbeleid. De Nederlandse 
vaarwegen hebben niet alleen een vervoersfunctie, maar 
ook een recreatieve, terwijl hun belang voor de water
huishouding onschatbaar is. Het beleid moet dan ook op 
deze drievoudige functie afgestemd worden. Vaarwe
genbeleid is een onderdeel van de ruimtelijke ordening. 
Zo dient voorkomen te worden dat min of meer in on
bruik geraakte waterverbindingen onbevaarbaar gemaak 
worden door aanleg van lage, vaste bruggen, zodat her
opening ervan in het kader van een vernieuwend vaar
wegenbeleid geblokkeerd raakt. Met name in Brabant en 
Limburg moet de verbetering van vaarwegen kordaat ter 
hand genomen worden. Gezocht moet ook worden naar 
een snelle oplossing van de problemen op de scheep
vaartvcrbindingen tussen de grote steden. Het tekort aan 
ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen is zowel 
voor de beroeps- als voor de recreatieve vaart groot. 
Het beleid dient hierin te voorzien. Het vervoer over 
water van gevaarlijke slotfen neemt nog steeds toe, een 
hieraan aangepaste wetgeving blijft uit, het risico is on
aanvaardbaar geworden. Binnen het milieubeleid (zie 
111-c) moet wetsherziening hier snel ter hand genomen 
worden. 
Schaarse grond 
Grond is schaars, beheersing van de grondprijzen is 
noodzakelijk om te voorkomen dat alleen de financieel 
meest draagkrachtigen nog grond in handen krijgen. Het 
door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp Agra
risch Grondverkeer is hiertoe ontoereikend, omdat ont
duiking mogelijk blijft. Er zal slechts sprake kunnen zijn 
van een werkelijke beheersing, als er geen directe band 
tussen vcrkoper en koper van de grond bestaat. 
Om dat te bereiken zullen vrijkomende gronden door 
een onafhankelijke instantie moeten worden toegewezen. 
Voorrang zal daarbij verleend moeten worden aan die 
landbouwbedrijven, die voor hun voortbestaan vrijko
mende grond het dringendst nodig hebben. Zowel toe· 
wijzingsgronden als prijsvaststelling dienen te berusten 
op objectieve en controlecrbare normen. Bij onteigening 
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van gronden dient de prijs bepaald te worden op basis 
van de vervangingswaarde. D.w.z. de prijs die geldt 
voor vergelijkbare grond elders, met dezelfde gebruiks
mogelijkheden. Bedoelde interventie-instantie dient aan 
deskundige en democratische eisen te voldoen. Soongc
lijkc interventie achten wij onnodig bij de vcrkoop van 
niet-landbouwgronden. Wel is ook daar prijsbeheersing 
gewenst. vooral voor gronden binnen de bebouwde kom, 
die de gcmcenten willen verwerven. Wc denken hierhij 
eveneens aan prijsvaststelling op basis van vervangings
waarde. De onll'igeningswet zal in die zin gewijzigd 
moeten worden. Ook zal de vereenvoudiging van de 
onteigeningsprocedure hierhij moeten worden geregeld, 
terwille van de uitvoerbaarheid van het ruimtelijk orde· 
ningsbelcid. 
Erfpacht 
Harmonisatie van het gemeentelijk gronduitgiftebeleid '' 
van groot belang. In de meeste gevallen zal erfpacht de 
voorkeur moeten hebben boven verkoop. De voordelen 
van erfpacht moeten nog vergroot worden door tenmin
ste regionale afstemming van gemeentelijke erfpacht
voorwaarden. Onze voorkeur gaat uit naar de zgn. 
"eeuwigdurende erfpacht" in plaats van de nu nog vaak 
voor beperkte tijd aangegane ovcrcenkom'itcn. Tussen
tijdse beëindiging van crfpachtovcrccnkomsten, voor 
wettig vastgcstelde beslemmingswijziging moet altijd aan 
de gemcenten voorbehouden blijven, waartegen de plicht 
van de gcmeenten dient te staan om bij beëindiging 
schadevergoeding te betalen voor de op de grond aan
wezige opstallen. 
Raamwet erfpachtvoorwaarden 
In een nieuwe Raamwet Erfpacht dienen de volgL~ndc 
spelregels vastgelegd te worden: 

duur erfpacht (onbeperkt als regel) 
- opstalvergoeding bij beëindiging door de gemeente 

vaststellen periodieke herziening 
regeling afkoop elfpachtcanon 
overige vergoedingen bij beëindiging 

- geschillenregeling 
Daarnaast dient de wet rc)::els te stellen die oneigenlijk 
gebruik van erfpachtovereenkomsten (het opnemen van 
oneigenlijke voorwaarden), onmogelijk maken. 
Monumentenzorg 
Herstel en bescherming van de nog overgebleven histo
rische bebouwing en stedebouwkundige structuren die 
het mce~t toegankelijke nationale cultuurbc~it vormen is 
niet alleen van essentieel belang om de stads- en dorps
kernen kleinschalig en voor de bewoners aantrckkèlijk te 
houden maar is ook economisch belangrijk i.v.n1. toc
nsmc. 
Hierbij is niet alleen een rijksheleid, maar ook een ge
meente- en provinciaal beleid aan de orde. Dit leidt er 
o.a. toe, dat D'66 de fiscale artrekmogelijkheden van 
onderhoudskosten voor rijksmonumcntcn ook wil bieden 
voor door de gemeente of provincie aangewezen monll
mentcn. 

111-e: De schaarste aan woningen 
ledereen vanaf I 1\ jaar heeft recht op zelfstandige woon· 
ruimte. Een behoorlijke woning vormt voor iedereen een 
eerste levensbehoefte. Nederland kent een onaanvaard
bare, selectieve woningnood: voor de meest kwetsbaren. 
de minst draagkrachtigen en de jongeren ~ijn er onvol
doende woningen. Het beleid zal daarom gericht moeten 
worden op effectieve bestrijding van die woningnood en 
vcrbetering van de woonomgeving. 
Demouatisch beheer 
Wij staan een democratisering van het woningbcheer 
voor, door invoering van vcrschillende vormen van bc· 
woncrszcltbestuur. Een uitwerking daarvan vindt u 1n 
Hoofdstuk 11 onder Democratisering. 
Afgestemd bouwprogramma 
Er moet gestreefd worden naar vcrhoging van het 
bouwprogramma over een periode van ongeveer ) jaar 
met 20.000 nieuwe woningen of een gelijkwaardig aantal 
te verbeteren woningen. Het bouwprogramma dient ~ich 
te richten op de tekorten in de woningvoorraad en dc;c 
tekorten terug te dringen. Dat betekent: extra inspannin-
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gen in de grote bevolkingscentra, meer bejaardenwonin
gen en woningen voor alleenstaanden. gehandicapten. 
onvolledige gezinnen en personen of groepen met bij
zondere woonbehocften. Bijzondere woonvormen 
(woonschepen, woonwagens) behoren daarbij aanvaard 
te worden. De eigen creativiteit in het wonen moet 
bevorderd worden, evenals experimenten die gericht zijn 
op een grotere variatic in woonvormen en woonmilieu. 
Stadsvernieuwing 
In het beleid dient stadsvernieuwing voorrang te krijgen 
(zie ook Ill-d). In steden en dorpen moet de verschei
denheid van functies behouden of hersteld worden. De 
woonruimte behoort gerealiseerd te worden in een mi
lieu dat wonen in de stad weer aantrekkelijk maakt (zgn. 
"wervend woonmilicu"). Vcrbetering van de gebouwde 
omgeving dient gepaard te gaan met verbetering van de 
sociale voorzieningen ter plaatse. Omzetting van niet 
meer gebruikte bedrijfsruimte in woonruimte dient ge
stimuleerd te worden, onttrekking van woonruimte te
gengegaan. Reeds onttrokken woonruimte dient zoveel 
mogelijk in de woonsfeer teruggebracht te worden. Bij 
stadsvernieuwing moet woningvcrlies zoveel mogelijk 
voorkomen worden, door bouwverdichting en opvullen 
van open gaten. Er dient spoedig een Wet op de stads
vernieuwing ingevocrt te worden, waarin decentralisatie 
en inspraak centraal staan. De gemeenten moeten bin
nen een gedecentraliseerd beleid financieel en organisa
torisch in staat gesteld worden om zelf. tezamen met 
bewoners en andere belanghebbenden stadsvernieu
wingsplannen op te stellen en uit te voeren. Op ge
meentelijk niveau moet beslist worden over de keuze 
verbetering of vervanging en over het vcrbeteringspe iJ 
van woningen, bedrijfsruimten e.d. Invoering van een 
verplichting tot bevolkingsinspraak bij de beleidsvoorbe
reiding van stadsvernieuwingsplannen, is vereist. Wijk
bewoners moeten daarbij het recht en de middelen krij
gen om zich daarin te laten bijstaan door onafhankelijke 
deskundigen. 
Woningbouwfinanciering 
De financiering dient veiliggesteld te worden en zoveel 
mogelijk te geschieden door pensioenfondsen en andere 
beleggers. Deze moeten daartoe gestimuleerd worden 
door garanties voor •:en maatschappelijk en economisch 
vcrantwoorde exploitatie (zie ook IV onder Pensioen
plan IY66). Aanvullende financiering met rijksleningcn 
behoort zonodig mogelijk te blijven. 
Bouwkosten 
De subsidieafhankelijkheid in de woningbouw moet be
perkt worden, om stagnatie in de nieuw- en vcrnieuw
bouw door geldgebrek bij de overheid te voorkL1mcn. De 
kostenstijging moet teruggedrongen worden tot onder de 
stijging van de huurprijzen, door: 

verlaging van de BTW (tot een bepaalde stichtings
kostengrens) van 18 naar 4'/r.; 
onderzoek naar, en voortvarende toepassing van kos
tenbesparende bou wmcthoden; 

- intensief grondgebruik; 
uitvoering van sobere nieuwbouw- en renovatieplan
nen, waarbij een deel van de voorzieningen eventueel 
gespreid over een aantal jaren, (door de bewoners) 
aangebt <~cht of verbeterd kan worden; 
beperking minder urgente eisen in de voorschriften; 
financiering van huur- en koopwoningen met aange
paste leningen, waardoor de (aanvangs)kosten lager 
zullen zijn (bijv. waardevaste leningen, langere loop
tijd, rente-egalisatie). 

Woonlasten 
Woonkwaliteit en woonkosten moeten duidelijker in de 
huren tot uiting komen. De jaarlijkse trendmatige huur
verhoging dient gelijk te zijn aan het inflaticpercentage. 
Versnelling van de huurharmonisatie is onvermijdelijk. 
De woonlasten zullen hierdoor verhoogd worden, het
geen d.m.v. individuele huursibsidies alleen volledig ge
compenseerd kan worden voor huurders met minimum
inkomens. De doorstroming van huurders met een rela
tief hoog inkomen in goedkope woningen zal moeten 
worden aangemoedigd door invoering van een huurders
hetling. 
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Het huidige systeem van hypothcckrcntcal"trck voor ei
genaar-bewoners, zal geheel uf gnlccltelijk vcrvangen 
mocll'n ''orden door een systeem van individuele woon
subsidiL's. Daartoe lal de v.olledigc renteaftrek in ieder 
geval beperkt worden tot hypotheken van maximaal 
f 300.000.-. Hierbij wurdt onderscheid gemaakt tussen 
woningen op erfpacht en woningen op eigen grond. Bo
ven duc grcn-,. die bevroren blijft. nd alleen de rente 
vcnnindet:-d met het intlatiepcrcèntagc aftrekbaar 1ijn. 
Per saldu 1.ullcn deze maatregelen voor de middcninku
mens een geliJkblijvend en voor de lagere inkomens een 
gunstig effect hebben, zudat voor deze groepen een 
rccëk kcu1.c tussen huren en kopen bchouden blijft, of 
vcrkregen wordt. Om vcrwaarlozing en/of , ,zwart" werk 
tegen te gaan, moeten bepaalde onderhoudskosten vnor 
eigenaar-bewoners weer fiscaal attrckhaar worden, zij 
het dan met een beperkte herwaardering van het huur
waarde-forfait. 
W oningtoew ijzingsbdcid 
De gcmcenten dienen een woonruimtebeleid te voeren, 
dat de beschikbare en nieuw te bouwen woonruimte 
beter vcrdeelt en gelijke kansen biedt aan <illc woning
zoekenden. Met name moet de achterstand weggenomen 
worden voor grntc en kleine huishotu.kns, jongeren, be
jaarden, L'tnische minderheden, gehandicapten, woon
grucpcn en alternatieve samenlevingsvormen. Het woon
ruimtebeleid van de gcmeenten binnen één regionale 
woningmarkt bcht'urt gecoördineerd te worden. Spoedig 
moet een Leegstandswet tot stand komen, die de posi
tieve functie van het kraken overneemt; door deze wet 
krijgen de gcmcenten een effectief vordcringsinstrumcnt. 
Zolang deLe wet niet in werking is. kan kraken aan
vaardhaar zijn, als dit het gemeentelijk tocwijzingshl'lcid 
niet dourkruist. Tcv,:n~ behoort voor bijzondere gevallen 
(sloopwoningen, onverkochte koopwoningen) en voor 
kamcrhcwoning, tijdelijke vcrhuur met een beperkte 
huurhc~d1cnning mogelijk te zijn. Woningsplitsing dient 
eveneens wettelijk geregeld te worden, om ongewenste 
onttrd,king van huurwoningen aan de distributiesfeer te 
kunnen voorkomen. 



Hoofdstuk IV 

Sociaal-economisch beleid 

Ontplooiing? 
Menselijke ontplot>iing is voor!)'(,() een sleutelwoord. 
Dat de mens een gn>ot deel van z'n leven werkend 
doorbrengt, hetekent nict dat wij niet kritisch staan te
g<:nover ac cent ra ie ro] van de betaalde arbeid in 011/e 
samenleving. Blijf1 staan. dat er voldoende werk rnoèl 
;:ijn. dat voldoende nntplooiing'imogclijkheden biedt. Op 
het ogenblik is dam geen sprake van en hij ongewijzigd 
beleid zal de toekomst cr wat dat betreft nog somberdt:r 
uittien. 
Niei :.dken is t:r de grote en grot:iendc wnklooshcid. 
hovendien is de k w<diteit van de arheid op veel gebieden 
vcT>Iechtenl. door verregaande arbeidsverdeling en door 
..,ehaalvergn>t1ng van de pruduktieproeesscn. Het so
ciaal-economisch beleid zal ~.~r de komende jaren dan 
tlllk primair op gL'richt moeten zijn. \'oidocnde \'oil1'rwr
digc arhcid.\'jl/aat.I'C/1 te sclll'fJf)('/1. Maar de speelruimte 
voor zo'n beleid is gering. Het mag niet leiden lot ver
dere aanta-.ting van het milieu of' dt: ruimtelijke orde
ning. D..: cnergiesituatit~ dwingt bovendien tot zeer ~e
lccticvc stimulering van het prnduktieproccs. En tcn
~lotte hebhcn we te maken met de intcrnationale eco
nomische ontwikkelingen. waarop Nederland nauwelijks 
1nvlocd kan uitoefenen. maar die wel in hoge mate onte 
situatie hcïnvloedcn. Deze maken het onmogelijk om 
tussen nu en 19K~ de tenminste benodigde 300.000 
.. volledige arbci<bplaatscn te realisercn. Daamm en om
dat wij van men:ng zijn dat hct werk in de .. informele 
sector" niet uitsluitcnd ten laste mag komen van he-
paalde gro..:pcn burgers (vrouwen. jongt:rcn. arbeidson
geschikten) en het bovcndi..:n mogelijkheden tot zeifont
plooiing biedt. streven wij naar t:en ccrlijkcr vcrdeling 
van alle beschikhare werk (zowel in de formele als in lk 
informele scctor). Het gaat daarbij om (gclijkc) vcrdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid en (gelijke) kan·icn op 
ze lfon t pi ooi ing. 
Een samenhangend beleid 
Om Nederland selectief te herindustrialiseren cn tegelij
kertijd tot een eerlijke en eftïcientc vcrdeling van het 
wcrk te komen zijn ingrijpende maatrcgelcn op tal van 
bclcidstcrreinen noodzakclijk. 
Voor het herstel van onze industric is zowel een globaal 
kosknmaligcnd bclcid als ccn gericht, vernieuwend 
structuurbeleid nodig. Dit beleid kan alleen gerealiseerd 
worden als cen mee;jarige inkomensmatiging plaatsvindt 
en daarmn is het dcs te mccr nodig. dat de bestaande 
inkomensverdeling kritisch wordt doorgelicht en veran
derd. Om er voor te zorgen. dat de schaarse arbeid~
plaatscn ook daadwerkelijk worden bezet dicnt er ccn 
arbeidsmarktbeleid ontwikkeld te worden om de aan
sluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren. Natuurlijk 
moeten er ook allerlei maatregelen genomen worden om 
het werk te verdelen. 
Rcor(?;anisatic van de sociale voorzieningen, renovatie 
van l~ct fiscaal beleid. landbouw en consumentenbeleid 
komen in dit hoofdstuk vanzelfspr<:kend ook aan de orde 
en wij hesluiten met een bcschouwing ovcr de economi
sche orde zoals wij die zien. 

IV-a: Het globale kostenmatigende beleid 
Wanneer er de komende jaren niet opnieuw belangrijke 
internationale v..:rstoringen optreden. zal de groei van 
ons nationalè inkomen ca.l'/2<;{ kunnl:n bcdragcn. Deze 
geringe groei zal gerealiseerd moeten worden door: 
- via investeringen van bedrijfsleven en overheid, nieu
we en betere werkgelegenheid te scheppen; 
- op grote schaal energie te besparen; 
- de woningvoorraad te verbeteren ..:n uit te breiden. 
Noodz.akelijke voorwaarde voor vergroting van dc in
vesteringen Y<ln het hcdrijf'slcvcn, is een duurzamc ver
hoging van de rendementen. Die vcrbctering kan optre
den w~tlliiCCI' een mec(jarigc minfijn voor de loon·- en 
salariscomponent van het nationale inkomen wordt ge
realiseerd en daarnaast de collectieve lastendruk wordt 
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gestabiliseerd. Ook is het wenselijk de omvang v~m hel 
financieringstekort omlaag lt' brengen. 
lngrijpcnde en voor niemand aangcnamc ma<ttrcgekn 
zijn dan helaas onontkoombaar om de t<leknmst niet nog 
veel onaangenamer tc maken. 
Binnen de in dit programma gchantccnk vcrundtT>tel
lingcn l-r111 \'oor geen cnf..cle inf..omen.\·call'g<•ri,· lwndlw-
l'ing \'Uil de krWtiAracht gegmandccrd H<Jrden. Wel wil 
kn wij ernaar streven de werkelijke minima tuvecl mo
gclijk te ontzien. Bij de inkomcn~behcersing dieiJl w:tar 
mogelijk het principe gehantccrd te \vorden d:il de sll'rk
ste vog~ls dc groohtc veren moeten laten. liet spreekt 
vanzelf dat wi.1 daarbij voor een aantal inkomcnsgrucpcn 
een verkleining van de vcrschillen blijven nastreven. 
wamhij VlHlntl uok gclct t.al llHlClcn worden up hct llit
wissen van zaken als ht'l nog slccds hc>laamk ~t>l·iale 
èn ccnnomische heloningsvcr>dlil tu,-,en .. witte" en 
.. blauwe'" hoorden. 
Beheersing van de inkoml•ns in het hedrijfskven. 
Wij hebhen een ahsolutc voorkeur voor de Lkllhlcrati
schc hehccrsing van lonen en s:ilaris\en in nauwe sa
menspraak met het bedrijfsleven. 
Dc regering dicnt daarloc in uverleg te treden ml'l het 
gulrganisecrde hcdrijf'~lcvcn. om gelamenlijk te komen 
tol een sociaal contract. 
In zo'n contract moeten :11\prakcn gemaakt worden over 
dc in alle opzichten gewcn-.tc nniwikkeling van ink<l
mcns en prijzen, de realisering van investeringen. L'n hel 
arbeidsplaatscnheleid (I ie ook hooti.btuk I I I: N iem'vl' 
Schaarsten: arbeid). waaronder hcl schcppcn v~111 deel
tijdbanen cn een beleid gericht up arhcidsli.jdverkorting 
bij overheid en hedrijslevcn. hcgrcpcn dient Ie ;ijn. 
Ecrst als de onmogclijkhcid van hcl at'slililcn van eL·n 
sociaal contract klaarblijkelijk is. zal de regcring gcrcch
tigd zijn zelfstandig in de inkomcnsontwikkcling bij het 
hedrijf'sleven in te grijpen. Ook t.a.v. de ambtenaren t:n 
overige trendvolgers dient tij in dat geval een eigen he
leid te vocrcn. 
In principe zijn wij voorstander van het sy.,tcem van 
automatische prijscompcl~'>atie. De praktische cffcctcn 
van dit systeem dienen echter binnen het arbeilbvoor
waardenheleid te worden af'gewogen tcgen de gevolgen 
voor dc wcrkgclegenhcid. 
Dat zou er dan toe kunnen lcidcn dat incidentcel de 
prijscompensatie gedeeltelijk wordt vcrvangcn door l:ts
tcnvcrlichtcnde maatregelcn. 
Het is in elk gcval nomlzak..:lijk om kostenveranderingen 
die per saldo uit hct buitenland op ons arkomen. nict 
langer op de bedrijven af te WL'ntden. Dat hetekent cor
rectie achteraf van de loonvorming in1.:1ke ruilvoctont
wikkelingcn. Bij doe correctie dienen de prijsvcrhogin
gen van het geëxportcerdc aardgas. die op zichzelf' tot 
een ruilvoctv..:rbetcring leiden maar die 111l'l aan het be
drijfsleven ten goede komen. buiten beschouwing gcla
rcn te wordcn. 
Beheersing van de inkomens in de collectieve sector. 
Weliswaar zal inkomensmatiging in het bcdrijfslcvcn 
dLlUr de vcrschillende koppelingsmechani>mcn <lllloma
tisch leiden tol een zekere beperking van de via de col
lectieve sector uithetaaldc inkomens: maar omdat de 
trcndbepalcmlc groep inkomen~trekkers (loontrekkenden 
in het bcdrijfsleven) nu al klciner is dan de trcndvolgcn
dc grol~P (ambtenaren, trcndvnlgcrs en socialc-uitkc
ring~trekkers). ontstaat hct effect van de vallende domi
nostenen: kleine inkorncnsverbetcringcn in het bedrijf's
leven hebben zeer grote consequenties voor de cnlkc
ticvc uitgaven. 
Vervanging trendsysteem voor inkomensbepaling trend
volgers bij voorkeur door CAO's 
I-let gaat ons daarbij om een heter bchcersinst rtllllL'nt 
dan het huidige. Hocwel dit bezuinigingen ;:ou kunnen 
oplevercn. is dat niet primair de bcdocling van dc1.e 
maatregel. I-let streven dient te blijven. dat ccn globaal 
evenwicht in arheidsbcloningcn voor vergclijkbarc func
ties bij overheid en bedrijfslcvcn bereikt wordt. De rege
ring dient dit ondcrwerp in te brengen hij onderhande
lingen over een sociaal co/1/l'lll'! (!je hierbovcn). 
Handhaving bestaande netto-netto-koppeling tussen sodale 
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uitkeringen en overige inkomens . . . 
Wel moet vcrder onderzocht worden ot er m de socmle 
wetten niet onbedoelde elementen zijn geslopen. 
Intensivering van het beleid gericht op beperking van het 
totale volume van de sociale verzekeringen. . 
Ook hierbij gaat het niet om vermindering van de socwle 
zekerheid, wel b.v. om het scheppen van werkgelegen
heid, humanisering van werk, en beperking van onei
genlijk gebruik, door werkgevers zowel als werknemers, 
zodat het aantal mensen dat een beroep moet doen op 
de sociale verzekering zoveel mogelijk wordt terugge
bracht. (Zie ook onderIV-f onder arbeidsmarkt beleid 
en aansluiting vraag en aanbod). 
Verhoging van efficiency en efl'ectiviteit in de overheids
sector 
Vergroting van de productiviteit van de publieke sector. 
door ontwikkeling van nieuwe producten en processen. 
als speerpunt van het vernieuwend structuurbeleid (Zie 
IV-d). 
Inflatiebestrijding via prijsbeleid en monetair beleid 
Een laag inflatiepercentage kan het concurrentievcrmo
gen van de bedrijven verbeteren. Maar inflatiebestrijding 
is geen doel op zich: het moet uiteindelijk de werkgele
genheid ten goede komen. Daarom moet het beleid van 
De Nederlandse Bank kritisch op de werkgelegenheids
effecten getoetst worden. 

IV -b: Een redelijker inkomensverdeling 
Wij gaan uit van de realiteit dat er de komende jaren 
geen ruimte zal zijn voor algehele inkomensvcrbetering. 
dat - zoals gezegd - herstel van onze economie offers 
van iedereen vraagt. 
Het accepteren van de minlijn is alleen aanvaardbaar bij 
een rechtvaardiger inkomensvcrdeling dan de huidige, 
zowel wat betreft primaire als secundaire arbeidsvoor
waarden (incl. pensioenrechten). Om daartoe te kmnen 
mlleten alle inkomensverhoudingen getoetst worden aan 
een systeem van functiewaardering, zeer in het bijzon
der ook t.a.v. het verschil tussen ambtelijke en niet
ambtelijke functies en de belonmg daarvan. Wij zijn -.vel 
van mening dat inkomensverschillen gerechtvaardigd 
kunnen zijn, maar dan wanneer zegebasccrd zijn op 
verschillen van offers in tijd en/of inspanningen en/of 
(on)gunstiger omstandigheden. 
Ook kunnen vcrschillen op grond van aanleg en oplei
ding gerechtvaardigd zijn, maar dan alleen wanneer 
zulks voor een goede werking van de arbeidsmarkt 
noodzakelijk is. Verschillen, voortvloeitlende uit tradi
ties, relaties en macht (dus ook die tussen man en 
vrouw) zijn onaanvaardbaar. 
Mannen en vrouwen bchoren een individueel recht te 
verkrijgen op arbeidsinkomens en uitkeringen. Maatre
gelen moeten daartoe worden getroffen tot gelijkberech
tiging van mannen en vrouwen in de sociale voorzienin
gen en de pensioenen (ook mgcval van niet-traditionele 
samenlevingsvormen). Indien hierdoor onbillijkheden 
ontstaan in de inkomensverhoudingen (bijv. dubbele in
komens in één samenlevingsvorm). dienen deze door 
belastingsmaatregelen te worden tegengegaan, waarbij 
het streven naar individualisering in de fiscale wetgeving 
als principe gehandhaafd blijft. Deze geïntegreerde visie 
op een geëmancipeerd inkomensbeleid zal in de komen
de kabinetsperiode nader uitgewerkt dienen te worden. 
De inkomenspolitiek die ons voor ogen staat, is onuit
voerbaar zonder openbaarheid van alle inkomens. Be
langrijk onderdeel van de door ons voorgestane politiek 
ter zake, is het loonbeleid. Wij menen dat alle in de toc
kom~t af te sluiten CAO's (ook degene die- zie hier
voor- in de plaats dienen te komen van het huidige 
trendvolgerssystcem) beoordeeld dienen te worden door 
een nieuw te vormen en door de regering de benoemen 
College van Rijksbemiddelaars NietLIVe Stijl, dat alle 
CAO's toets aan de hiervoor genoemde normen van 
rechtvaardiger inkomensverdeling. CAO's die een nega
tieve bijdrage leveren tot rationalisering van de inko
mensverdeling, kunnen door dit College dan onverbin
dend verklaard worden. Wij willen voor dit nieuwe in
komensbeleid de term begeleide inkomenspolitiek intro-
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duccn:n. 

IV -c: Renovatie van het fiscaal beleid. 
Wij zijn van mening. dat loon- en inkomstenbelasting 
nauweli.il--~ een rol zullen kunnen ~pelen bij het inko
mcnwerdclingshelcid. aangezien verhoging van de pro
gres~iL· alleen zal leiden tot vergrote afwcntclings- en 
ontdui 1--in~smcchani smen. 
Wel dicnc~1 die mechanismen beteugeld te worden door 
beperking van fiscale aftrekposten met een consumptief 
karakter (in de ruimste zin). Zo dit mocht leiden tot 
~tcrk vcrhoogde bclastingophrcngsten. dient verlaging 
van de tarieven overwogen te worden. Heffing van in
komstenbelasting dient znveel mogelijk intlaticneutraal 
te zijn. Plannen in de richting zoals voorgesteld dllllr 

prof. Hofstra vcrdienen daarom serieuze heroverweging, 
zowel voor wat betreft de "privé" als ondernemings
sfccr. In principe zijn wij voorstander van vermogens
winstbelasting. De redelijkheid vergt dan dat ook ver
mogensvcrliezen daarbij betrokken worden. Rationalise
ring van de belastingheffing kan tot niet onaanzienlijke 
hespmingen leiden. 

IV -d: Sociale zekerheid 
Wij zijn van m..:ning dat de nu in ons land naast elkaar 
bestaande pensioenstelsels dringend herziening behoe
ven. om 1.cer grote ongelijkheden weg te nemen. Daar
naast dient het stelsel van sociale verzekeringen gereor
ganiseerd te worden. met als uitgangspunten: een groter 
besef van persoonlijke verantwoordelijkheid bij de ver
J.ekerden. meer aandacht voor emancipatoire uitgangs
punten. een billijker vcrdeling van rechten en lasten, een 
scherpere kostenbeheersing. en administratieve vereen
voudigingen. Hierdoor zal tevens misbruik of oneigenlijk 
gebruik kunnen worden tegengegaan. De volgende maat
rcgekn moeten daarvoor genomen worden: 
V oorbc1·dding pensioenplan 0'66 
Dit plan voorziet in een wettelijke regeling voor waarde
of wclvaartsva~t pensioen. naast de AOW, waaraan ook 
zelfstandigen kunnen deelnemen. De hoogte van de pen
sioenuitkeringen zal d.m.v. een puntensysteem worden 
gekoppeld aan de individuècl betaalde premies, zonder 
de huidige mogelijkheid van inknmcnsoverhevcling van 
b.v. laag naar hoog. De koopkrachthandhaving vindt 
plaats via door de overheid voor dit doel uit te geven of 
te garanderen waarde- of welvaartsvaste leningen. Deze 
zullen in de eerste plaats dienen voor financiering van 
de volkshuisvesting. (zie hoofdstuk 111-c: Woningbouw
financiering). 
Noodwet behoud pensioenaanspraken 
Vooruitlopend op realisering van dit plan moet snel een 
nondwct ingevoerd wordèn, die de uitholling van opge
bouwde pc~sioenaanspraken door inflatie. bij verande
ring van werkkring, wcrkluoshcid, arbcidsong.:schiktheid 
en na pensionering. beperkt. De Pensioeninstellingen 
dienen bij wet (zoals de initiatiefwet van onze Tweede 
kamer fractie voorstelt) vcrplicht te worden de bclcg
gingsopbrcngst van de pènsioenspaargeldcn aan te wen
den voor deze inflatiecorrectie. 
Noodwet minimumpensioen 
Eveneens dient met bekwame spoed een noodwet tot 
stand te komen. die een vloer legt in de particuliere pen
sioenvoorzieningen, op basis van een minimumpremie, 
zonder de mogelijkheid van inkomensovcrhcveling. 
Ziektekostenverzekeringsplan D'66 
Dit plan is gericht op de totstandkoming van één ver
plichte volksverzekering. waarin AWBZ en Zieken
fondswet opgaan. Premiehelling zal naar inkomen 
plaatsvinden. Het onderscheid tussen fonds- en particu
liere patiënten verdwijnt. De uitvoering zal geschieden 
door daartoe. op bepaalde voorwaarden. toegelaten ver
zckeringsinstcllingcn. waartussen men een vrije keuze 
zal hebben. 
V oorbereiding van één inkomensdervingsverzekering 
De bestaande wetten inzake ziekte. arbeidsongeschikt
heid en werkloosheid, dienen samengevoegd lè worden 
tut één sociale inkomensvcrzekering met regionale uit
voeringsorganen. In principe dient daarbij de vcrzekc-



nngsplicht tot basisniveau gehandhaafd te blijven, met 
daarnaast de mogelijkheid van v1·ijwillige vcrzekering 
daarboven. Nader moet bezien worden in hoeverre deze 
opzet toepasbaar is voor de werkloosheidsvoorziening. 
Uiteindelijk moeten de uitkeringsrechten voor zelfstan
digen en werknemers gelijk getrokken worden. In een 
overgangsperiode dient het maximum verplicht verze
kerd inkomen in de bestaande werknemersverzekeringen 
hiertoe bevroren te worden. Bestaande uitkeringen mo
gen niet worden aangetast. 
Wijziging kinderbijslagregeling 
De "gczinssubsidie" per kind dient afhankelijk te wor
den van de leeftijd en niet van het rangnummer in het 
gezin. 
Arbeidsintensieve bedrijven 
Er dient een onderzoek verricht te worden naar een 
nieuwe heffingsgrondslag, waardoor voor arbeidsinten
sieve bedrijven verlich.ting van sociale lasten gereali
seerd zal kunnen worden. 
Vereenvoudigde aanslagen 
Premies voor de volksverzekeringen moeten op een 
neutrale wijze opgenomen worden in de tarieven van 
loon-. inkomsten-, en bedrijfsbelastingen. (Zie ook onder 
IV-c). 

IV -e: Een gericht, vernieuwend structuurbeleid 
Onze welvaart is voor meer dan 50% afhankelijk van 
export. Zowel in prijs- als in kwalitcitsconcurrentie vcr
liezen wij terrein aan andere exporterende naties. Die 
bedreiging van onze welvaart wordt nog groter, als wij 
in de komende periode minder baten uit aardgasexporten 
krijgen en meer dure energie moeten gaan importeren; 
als de, overigens zeer gewenste, wijzigingen in de inter
nationale vcrdeling van werk en welvaart zich gaan afte
kenen; en als de negatieve effecten van onze activiteiten 
uit het verleden (vervuiling, schaarste van grondstotTen 
en energie, werkvcrdelingsproblemen), verder gaan 
doorwegcn. Met alleen maar kostenmatiging komen we 
er niet, onze gehele economische structuur dient verbe
terd te worden. Belangrijke sleutel daartoe is de innova
tie. zowel op het gebied van voortbrenging. afzet en 
distributie, als op dat van arbeidsverhoudingen, werk
omstandigheden en besluitvorming. D'66 is van mening 
dat bij elk tot nu toe gevoerd structuurbeleid dat op in
novatie gericht was, steeds werd uitgegaan van het vcr
groten van bestaande geldstromen binnen ongewijzigde 
structuren. Wezenlijk effect valt daarvan niet te ver
wachten. 
Toch hebben wij wel de middelen om een effectief in
dustriebeleid te voeren: de inkomsten uit het aardgas, 
ons relatief hoge opleidingsniveau, onze omvangrijke en 
goed ontwikkelde infrastructurele voorzieningen. Een 
zodanig beleid dient gericht te zijn op kennisintensieve 
productie. 
Het kan alleen slagen als het gevoerd wordt op basis 
van een goede samenwerking van werkgevers, werkne
mers, overheid, onderwijs- en onderzoekinstcllingen. De 
overheid heeft in deze samenwerking zowel een sturen
de als een bevorderende taak. Veel minder dan in het 
vcrleden dient steun te gaan naar noodlijdende, uit
zichtloze objecten; veel meer ondersteuning is nodig 
voor ontwikkelingen die op langere termijn gunstige ef
fecten sorteren. Overbesturing en bureaucratie bedreigen 
in ons land vaak de broodnodige initiatieven. Om een 
innovatief structuurbeleid een kans te geven, dienen 
creativiteit en initiatief van zoveel mogelijk mensen ge
stimuleerd te worden. Dat kan alleen wanneer de over
heid daartoe het kader aangeeft, maar niet betuttelt. 
Inzet en vindingrijkheid van de mens is onze belangrijk
~tc welvaartsbron. die bovendien door gebruik niet op
raakt, maar juist krachtiger gaat stromen. Voor de ont
wikkeling van die bron moeten dan ook de best mogelij
ke voorwaarden geschapen worden. Dat vereist een sa
menleving van goed-opgeleide, mondige mensen, die 
verantwoordelijkheid dragen; daarnaast is een voldoende 
hoog niveau van sociale zekerheid onontbeerlijk. 

Maatregelen 
Wij zijn van mening dat een innovatief structuur-
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beleid in eerste instantie in elk geval de volgende 
maatregelen vergt: 
N.l.V.M. 
Aan het gehele innovatie structuurbeleid dient be
stuurlijk vorm en leiding gegeven te worden door 
een op te richten Nederlandse lndllslrii;le Vemiell
ll'ingsmaatsclwpp!j. 
Deze dient het karakter te krijgen van een zelfstan
dig bestuursorgaan. De NIVM moet kennis vcrza
melen over technologische- en behoeftenontwikke
lingen op binnen- en buitenlandse markten. Op ha
sis van deze informatie dient dan een beperkt aantal 
perspectiefrijke activiteiten uitgekozen Ie worden en 
in een seclorstructuurschema ondergebracht. Dit 
schermt moet door regering en parlcment regelmatig 
getoetst worden aan de uitgangspunten van hel ge
schetste innovatiebeleid. De NIVM krijgt de be
schikking over een eigen fonds waaruit deelgeno
men wordt aan projecten die passen binnen hel 
schema. Het fonds wordt gevoed uit de in de IOl~
komst te vcrwachten stijging van de aardgasop
brengstcn, een beperkt- wettelijk vast Ie stellen deel 
van de algemene rcnsiocnfondscn, en uit een aantal 
reeds bestaande, op hetzelfde doel gerichte begro
tingsposten (speerpunten, ontwikkelingscrcdictcn). 
Samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschap
pijen onderzoekt de NI VM geschikte vestigings
plaatsen voor perspectiefrijke activiteiten. 
Ontwikkelingsprogramma's 
Voor bepaalde gebieden van leehnologische ont
wikkeling (bijv. micro-electronica, bio-technologie 
en productietechnologie) dienen ontwikkclingspm
gramma's te starten. gericht op de toekomstige be
hoefte van het bedrijfsleven. 
Humanisering van de arbeid 
Belangrijke vernieuwingen zijn noodzakelijk op het 
gebied van arbeidsomstandigheden, niet alleen op 
direct lichamelijk gebied. maar ook op dat van or
ganisatie en werknemers (mcdc)zcggcnschap. Een 
omvangrijk prograntma dient op dit terrein van start 
Ie gaan 
Innovatie en "Nieuwe Schaarsten" 
Bij het opstellen van programma's met betrekking 
tot het milieubeleid. energiebeleid e.d., dient steeds 
ook te worden uitgegaan van de mogelijkheden die 
innovatie biedt voor oplossing van de problemen 
van nieuwe schaarste. Wc denken daarhij aan sys
temen van zonne- en windcncnergic, warmtepom
pen, schone technologie etc. 
Goederen voor de publieke sector 
V oor de ontwikkeling van goederen t.b.v. de 
publieke sector. dient een op innovatie gericht aan
koopbeleid te worden gevoerd. Dit houdt in dat de 
publieke sector (centrale en regionale overheid en 
andere publieke instellingen) ~:'n bchoeften aan pro
ducten en diensten LO vroegtijdig kenbaar maakt, 
dat het bedrijfsleven er op kan inspelen. Wij willen 
daarom publieke instellingen vcrplichten hun be
hoeften terzake voor een komende periode van 5 
jaar te formuleren. 

Midden- en kleinbedrijf 
Het staat voor ons vast dat juist de geringe omvang van 
de bedrijven in deze sector grote voordelen t.o.v. gmtc
re bedrijven kan geven, zoals vaak relatief gunstige 
werkomstandigheden, llcxibilitcit door kleinschaligheid, 
ruimtelijke spreiding, productdifferentiatie en goede 
communicatie. Belangrijk is vooral dat kleinschaligheid 
niet sowieso beschouwd wordt al~ tussenfase naar 
grootschaligheid. Er is dan ook een mentaliteitsverande
ring t.a.v. het ondernemen in het algemeen en de onge
limiteerde groei als belangrijkste ondernemersdoel in hel 
bijzondere nodig. Naast zo'n mentaliteitsverandering 
moelen er volgens ons de volgende maatregelen geno
men worden: 

Particuliere participatiemaatschappijen 
Naast door de overheid te ereeren rarticipattcmo
gelijkhcden (ombouw respectievelijk uitbouw van 
reeds bestaande gesubsidieerde instellingen: aan-
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dacht van de Regionale Ontwikkelingsmaatscharrij
en juist ook voor het midden- en kleinbedrijf), "taan 
wij de totstandkoming van rarticuliere participatic
nw;\tschappijen voor het midden- en kleinbcdrijf 
voor. VennLJgcnsverschaffcrs uit de particuliere 
sector, institutionele beleggers e.d. kunnen in der
gelijke, commercieel L.clt\tandige maahchappijen 
deelnemen. 
Wel zullen met betrekking tot oprichting. inrichting 
en functioneren moeten voldoen aan bepalingen van 
een te ontwerpen wet. De overheid moet gunstige 
voorwaarden V<hJr de maatschappijen scheppen, 
zowel in de fi'>calc sfeer als d.m.v. het geven van 
garanties. Tussen overheid en maatschappijen kan 
een gc.r.onde wedijver onhtaan, die aldus bijdr<tagt 
tot de door on> gewenste vcrnieuwingsactiviteiten. 
Informatie aan midden- en kleinbedrijf 
Als nadeel van de klein.schaligheid kan men de 
moeilijker toegang tot informatiestroruen zien. Wii 
zijn daarom voorst<111der van de oprichting van een 
centrale gegevensbank voor het mtdden- en klein
bedrijf, waarin al!c informatie over sub~idicmoge
lijkhcden, technologische ontwikkelingen. nationale 
en internationale marktkennis, is opgeslagen. De 
gegevens hieruit dienen op regionale rumcn gemak
kclijk verkregen te kunnen worden. 
Opleiding en begeleiding 
Er zijn nu weinig opleidingen die zijn afgestemd np 
de (potentiële) midden- en kleinbcdrijf-ondcrnL~mer. 
Die dienen er te komen, zowel gericht op de tradi
tionele (maar zich snel ontwikkelende) ondernemer
staken, als op toeknmstgerichtc activiteiten. Ook 
werknemers in het midden- en kleinbedrijf dienen 
een meer beroepsgerichte opleiding te kunnen vol
gen. Bij grote bedrijven is dat intern mogelijk, vonr 
kleine bedrijven denken wij eerder aan begeleiding 
van de werknemers, maar dan wel binnen het be
drijf zeiL 
Vcrmindering bureaucratie 
Vnoral in kleinere bedrijven wordt veel kostbare 
tijd verloren met de dnur diverse overheidsinstan
ties vcrplicht gcstelde administratie. Betere coördi
natie en doeltreffende verccnvóudiging binnen de 
overheid moet voor verlichting van de admmistra
ticvc eisen zorgen. 

Opzet sectororganen 
Het is wenselijk dat voor ~,;en aantal (niet noodzakdijk 
traditionele) industriesectoren, bedrijfstakorganen npgc
richt worden, waarin bedrijfsleven, onderzoekinstellin
gen en over hcid participeren. Deze organen moeten een 
belangrijke rol spelen bij de opzet van informatiesyste
men, marktverkenningen, exportplannen en nieuwe 
technologieën. Vooral bedrijfstakken met veel kleine en 
middelgrote bedrijven kunnen hier haat hij hebben. Deze 
sectororganen dienen een zeer beperkte publiekrechteliJ
ke bevoegdheid te krijgen, aangezien ze anders een ge
zonde mededeling zouden kunnen blokkeren. 
Het hiervoor geschetste vernieuwende structuurbeleid 
raakt de competentie van een groot aantal departemen
ten. D'66 acht de realisering van dit beleid van zo groot 
maatschappelijk belang, dal het uiteindelijk voor de po
litieke verantwoordelijkheid van éen minister dient te 
komen. Wij zijn voor integratie van technologie- en in
dustriebeleid (zie ook il-i). 
"Er dient een wettelijke regeling te worden ingevoerd 
van een eenvoudig niet-kostbaar en snel te verkrijgen 
, ,klein-octrooi''. 

IV-f: Arbeidsmarktbeleid en arbeidsverdelingsbeleid 
Het functioneren van de arbeidsmarkt laat zeer veel te 
wensen over. Terwijl meer dan een kwart miljoen Ne
derlanders (de grote, niet geregistreerde vooral vrouwe
lijke arbeidsreserve nog buiten beschouwing gelaten) 
naar een baan zoeken, zitten tegelijkertijd bedrijven in 
een aantal sectoren om mensen te springen. In de ko
mende jaren zal bovendien het aanbod op de arbeids .. 
markt zo snel toenemen, dat het helaas zeker is dat, bij 
ongewijzigd beleid, vele nieuwkomers geen werk zullct~ 
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kunnen vitHkn. l:xtra aandacht bdweVL'll kwetsbare 
~.::.~tl-:g~._)ril'l:n uttdcr dc/L' nicu\vknnlcr" (grote gnh .. ~ncn 
IUil.L'erl·il Iih'l gcringv elf nil't afgem<takte npkidini_!ell en 
\l'llllelL'II IIIL'i g.:ringL' llf Vl'rlllldCïde Uplcidingcll). 
! kt al h·l,hlll<lrkthcicid llllll'l ;uwe I gericht ;.ijn op ver
b.:tcrin.!.' 1:111 dr.: ;l:llt:,Juitin)l van vrd:1g elp ;l;l!th,,.! ;tl~ op 
cu1 ccrliikc·1 Vl'nlcling van hc>l hesebtkhare werk. De 
aansli1ittng k:lll in eik geval verhe:tcrd worlkll dour: 
- ttithreldttlt' 1an de hcstaalllk facili11:itrn Vlllll. um-, 

her- c·n hi;\c:lwling en stimlilcring I met tijdelijke, a!lo
pcmk ~IJb,idi< si v:tn de (herJopric.htmg V<tl1 hedri_jfs
.... chuiL'll. 
Langdut tg v1 crh.lozen moctcn vcrplicht worden lkel te 
nemen aan orn~clwllng~cu r'.ll ''en. 
Vcrht.'IL'ïing 'an hct fl,lllctioncrcn "v<:n lk arhL·id.sbu
ITitil\. dtHlï ;uJtrlmatiscring v:Jn de inforrnaticsy~tcmcn 
en duur personL·cbuithreiding. 

- Vcrhetering van tk b\aliicit van de arhL~idsplaahcn 
(;ie lnno\i!lict' StruL!tJurhcleid. Humanisering van de 
arbeid). 
Het hevordcr<.·n van een gL''-prcidcr hcre1cpskeu1"e door 
bdcre VlHirlichting over bedrijven en beroepen. in de 
vorm v:tn lc'i'cn hcmcps- en hedrijt\kennis bij mid
delbaar- •:n hcru,:p~onderwijs. Wanneer L~en w crkluze 
hneid is ot11 huitl'n zijn norspronke:lijke ht:n,ep ander 
werk te aanvaarden. mag dit er n.1oit toe leiden dat 
zijn uorsproni..elijk hcruep niet langer wordt erkend en 
dat hl'! andere vvcrh. als zijn (nil'ttV\t.') beroep wordt 
hcsChlHIV\ll. 

Eerlijker Ycrdcling Yan de arbdd 
'I en aan;ien van de L'L'I'ii_jkcr vndcling van het werk, 
moet we1rdcn aangc~loten hij de vel'lvormighcid van het 
hedri_jfslcv en. Mogelijkheden van vcrdclmg van werk 
dienen pn bedrijf llf hednjt\t:ik hczi,·n te worden. De 
rol van dL· (1\l'rilL·id nllll'l hierhij een stimulerende en 
voorbct:ltlge\ Clllk 1.ijn; het bedi·i.tfskvcn zelf zal voor de 
tïnanc:icring mncten il'rgdragen. 1vaarbij als principe 
geldt dat het werknemersinkomen gekoppeld wordt aan 
het aantal ge1verktc uren. Ik volgende maatregelen die
nen v·om rc:disering v:tn een eerlijker werkvcrdeling ge
nomen IL' wprden: 
- Het ondcnverp werkvcrdeling dient hij lwt overleg 

mcr sucia;tl contrad (/ie onder I V -.i Economische 
Orde) duur de regt.-ring ter tafel gebracht te worden, 
waarhij ;c aan dient te gL'Ven hoe en in welke umvang 
binnen de uvnhcidsscctor het wet k verdeeld zal wur
dcn. 

- Btnnen de departementen en de andere delen van de 
qtwrtairc sector wordt geleidelijk een nader vast te 
~telll'n percentage van de werkgelegenheid bestemd 
vnor deelti.id- of duobanen <lP zoveel mogelijk ni
veau-,. De ovnheid dient de totstandkoming van 
soortgeliJke regelingen bij hl'l bedrijfsleven te stimulc-
ren. 
Ook muet de regering er naat streven om. in het kader 
van het suciaal contract afspraken tussen werkgevers
en w erknemer'''rganisatics tot stand te brengen, die 
bl'lrckking hebhen up andere vurmen van arbcilbtijd-
v ct kurt ing ( vcrk,H·ting van de individuele werktijd per 
dag/weck/jaar met gelijktijdige VL-rlcnging van de be
drijf\titd). Daarhij muetcn llllk de mogelijkheden van 
l'llucatid/c:reatict' vcrlof undcr Pgcn worden gCiien. 

- Zcll\tandige bedrijfje., opzetten. 
lnitiatieVL'Il dienen te WeJrdcn ondcr~lcund die werklo
zen in de gL'kgcnheid stellen om /.clt'standig of in sa
menwerking met <tnderc werklo;en een ondct neming 
te sltt.:hten. 

IV -g: Regionaal beleid 
De gevolgen van de huidige ccunomische teruggang 
worden het -;tcrh.~t gevueld in de ;.wakke regio's. De tï
nanciccl-cconomischt.' problemen van de overllL'id mogen 
dan uok geen aanleiding ge\ en voor vcrwatering van het 
regil1nak hckid. maar vergen juist L~en vcrhuogdc prio
riteit. 
Verdunningvan het regionale- beleid moet wonlcn vcr
meden: geconcentreerde aandacht voor een beperkt 
aantal /L'L'r /.wakke regio's wurdt ab uitgangspunt bij de 



v..:rdeling van Rijksmiddelen gehanteerd. De zeggen
schap van provinciale b..:sturcn op de aanw..:nding van 
deze middelen dient te worden vergront, 1:odat het re
gitmalc beleid zo goed mogelijk aansluit bij de beste 
ontwikkelingskansen van het betreffende gebied. 
Regionale componenten dienen de beslissingen van sec
torbeleid in belangrijke mate mede te bepalen. Hetzelfde 
geldt voor de samenhang tussen regionaal en innovatie
beleid (het voorrang geven aan zwakke regio's hij de 
opzet of ondersteuning van innuverende activiteiten). 
Naast het bovenstaande kan de nverheid ab werkgever 
bijdragen aan de ontwikkeling van zwakke regio's dnor: 

onverkorte handhaving van de taakstelling van de 
spreiding rijksdiensten (wbt aantallen. kwaliteit, tempo 
van de arbeidsplaatsen) 

- het zwaar mee laten wegen van regionale aspecten bij 
beslissingen omtrt:nt vestiging van overheidsdiensten 
en -instellingen. Als npdrachtgever dient de c1verheid 
het aankoopbeleid te vervlechten in het regionalt: bt:
leid. 

Tenslutte dient de overheid het regionale beleid vorm te 
geven door het scheppen en vcrbeteren van randvoor
waarden voor de ontwikkeling van de regionale werkge
legenheid, onder andere middels 

vcrsterking van de positie van de regionale ont wikkc
lingsmaatschappijcn (meer mogelijkheden om met risi
codragend kapitaal deel te nemen. uiteraard met de 
daarbij hclwrcnde mogelijkheden tot zeggenschap en 
contrölc); 
het aanbicden van pakketten van ge·tnlcgrecrdc 
dienstverlening aan zich nieuw vestigende industrieën 
(op het gebied van bedrijfsruimten. administratie. 
marketing enz.); 
het bij Vt;orkcur in de zwakke rt:gio's nemen van 
maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt en 
het opzettt:n van experimenten op dat gebied: 

- het vcrzorgen van een goede ontsluiting per openbaar 
vcrvoer (handhaving en uitbreiding van railvcrbindin
gen onk voor grensoverschrijdend verkeer. toereiken
de faciliteiten voor redelijke vliegvcrbindingen die 
aansluiten op het internationale net). 

IV -h: Consumenten- en consumptiebeleid 
Wij achten het van belang dat de goederen en diensten 
die aan de gcmeenschap worden aangcbmlen, naar hoc
veelheid, samenstelling en productiewijze zoveel moge
lijk aansluiten bij de behueften en wensen van de bur
gers. Dat kan alleen als de wensen van de consumenten 
niet slechts duidelijk tot uiting komen, maar dan ook 
daadwerkelijk van invloed zijn op het wat en huc van de 
consumptie. Tegen deze achtergrnnd ondersteunen wij 
vatuelt\prekcnd de 5 rechten van de cnnsument te wc
ten het recht op bescherming van veiligheid en gezond
heid, het recht op voorlichting en vurming, het recht op 
beschaming van economische belangen. het recht op 
mt:dczcggcnschap en vertegenwoordiging. het recht op 
schadevergoeding. De positie van de consument moet 
daarum vcrsterkt worden: 
Informatieve etikettering 
Deze moet wettelijk vcrplicht worden: niet alleen voor 
levensmiddelen maar ouk voor alle andere prclductcn. 
De infurmatic moet o.a. in de Nederlandse taal gesteld 
zijn. Dit kan gcrcali'icerd worden door bijv. WIJZigmg 
(aanvulling) van de Warenwet in die zin. 
Een energielabel 
Wettelijk dient een label, waarop het energieverbruik 
van hei betrefTende product is aangegeven, vcrplicht ge
steld te worden. 
Juridische positie 
Productaansprakelijkheid dient bij wet geregeld te wor
den, waarbij de tJcwijslast dient te berusten bij produ
cent/importeur. De consument nwct verzekerd worden 
van bereikbare juridische hulp en een vereenvoudigde 
kantongerechtprocedure moet vuor consumentenzaken 
mogelijk gemaakt worden. 
Consumentenonderwijs 
Dit moet worden geïntegreerd in het lespakket bij het 
onderwijs. 
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Milieu 1~n gi'Ztmdheidsl'fl"eden 
Deze effecten van het con~tlllleren dienen pcTlll<ltlL"nl 
onderzocht te worden. met IÏn<ttl<:iëlc nvcrhcidsskllll. 
Ook heeft de overheid een taak hi_j het :t:lilhc·vclcn en 
eventueel ~turen aan vc:ranl\\llordc con'itlillptic 111 het 
licht van de nie11wc scha:lr'ilc>n. (/ie ht'dst. 111). 

IV -i: Landbouw 
Landhouw i'i mede dank;.i_j de gcmccnsL·h:tppcluh· Fu
ropcsc landbtlliWmarkt van groot belang voor llllt.e eco
nomie. Immers, t.ij dt·aagt nid :tllccn in hdtngrijlü' mate 
hij tot de eigen vocdsl'lvoor;icning, m:1ar ook voo1 ..'5' i 
in on/c export. 
lnstandhn11ding van de gcmL~cnschappcltjkc m<trkl i'i d:111 
ook ..:en absolute nuod/:.:1k. Op essc:ntii.'k onderdelen is 
echter een l'unJamL'Illelc hcr;.icning van het I· E( i-land
hmmhelcid vereist: door pri_i~,- en ~tructlllldwkid al~~e
dwongel! ratio11altsatiL· c11 productivitcitwcrho>•ing hn·l"t 
geleid tot overschotten. intensivering thi<l-indttstric). 
Verarming Van natuur en Jambehap en inklllliCil'i:lchtcr 
stand van een groot deel v:tn de agrarische bevolking. 
1)"66 acht ct:n beleid noodzakelijk dat meer gericht is up 
vcrbetering van de 'iociaal·· ccwwmischc po~itic van een 
groot aantal boeren. op h:mdhaving van IAcrkgclq!;cnhL·id 
en op een harmonischer relatie tus'ien landhn11w en na
tullr en l:md,chap. Het mag daarhij niet in strijd ;.ijn met 
gerechtvaardigde belangen van ontwikkelingslanden. 
Het doel van de landbouw is vuur alles de productie v;ul 

voedsel. Zoals vele activiteikn van de mcn'i hedt het 
landbouwbedrijf een ingrijpende i11vlocd op het milictl. 
Het landhouwbeleid zal mede tnt taak moeten hchhL·n de 
schade zo veel mogelijk te beperken: het ;.al meer dan 
tot nu toe aandacht moeten besteden aan tniliethtspcc
tcn. Hierbij kunnen de landbotiWLT'i ;.elf ce11 hclangri_jke 
rul vervullen. Het spreekt van/.elf d;tt tij voor het vu
wcn·nlijken van dit doel. dat van algemeen belang i'i. de 
beschikking mnden hebben over de nodige mogelijkhe
den en middelen. 
Wq:~werken structurele JandhcmwowrschottPn 
Voor docltreffcntkr prnductichehccrsing ;.al binnen de 
E.G. contigentering vaak nnverrni_jdelijk ;ijn. 
Bchoud van arbeidsplaatsen 
Het snel voortgaande vcrlies aan arheidspl:tahcn in de 
landbouw wordt door de overheid tPl nog !Pc n1ct alken 
lijdzaam aanvaard. maar door het gcVtlcnk beleid /clh 
bevorderd. Wij zijn van mening dat het bchouden van 
zoveel mogelijk arbcidspla:thcn mede een hclangnjkc 
doelstelling in het beleid /al mol'lcn zijn. 
Inkomensverbetering 
De beloning van veel bocren moet in overeenstemming 
gebracht worden met tiJdsinvestering en prestaties. 1)"66 
vindt het aanvaardbaar als dat Zll nodig wat hogere 
voedselprijzen tot gevolg heeft. Ook landhuuwcrs mL't 
wat kleinere bedrijven moeten zich een inktlllll:n ktumcn 
verwerven dat naast een rctklijke wc!v;wrt ook nug 'k 
mogelijkheid biedt tot bedrijfsvoering die hijdra:1gt aan 
natuur- en landschapsbchoud. 
Dit inknmcn hoeft dan niet geheel nit de landhnii\V in 
strikte zin te komen. Kleine bedrijven die gc..:n volkdigc 
dagtaak kunnen geven en daardool een onvoldoend in 
komen leveren moelen, indien de hoer dit \H:nst, wur
den begeleid tot athouw naar een extensief grondgebon
den nevenbedrijf. ()vereen komsten gcsloll'n tot het voe
ren van een bepaald landhtHiwkundig bcheer in 1--wctsha
rc landschappen dienen al,, v-.cttcli)kc ha-;is een hc
hcerswct voor landbouwgronden te knjgen. SchatiL-ver
goeding tengcvnlgc van beperking van gcbruiks- L'n ei
gendomsrechten door ruimtelijke ordeningsmaalregelen 
dit:ncn een betere wettelijke grondslag te kriJgen. 
Fiscale maatregelen 
Om de contimütcit van het landbouwbedrijf te garande
ren. is het trefTen van lï~cale maatrcgckn twod/akclijk. 
Gedacht kan daarbij worden Win afschrijving van invcn·· 
taris op basis van de vervangingswaarde en a;tn de mo
gelijkheid om eigen kapitaal dat als hL·dri_jl\vcrnwgcn 
wordt gebruikt, vrij te stellen van vcrmogcnshdasting. 
Rio-industrie 
De 1:ccr ver doorgevoerde rationalisatie roept steeds 

.'lr!l '' I 



meer bedenkingen op: de uiterst beperkte bewegings
ruimte voor het vee, dat de mogelijkheden mist voor de 
aan het dier eigen gedragingen, zowel als de toediening 
van anti-biotica, hormoonpreparaten, kopervcrbindingen 
e.d., dienen als uitwassen te worden bestempeld. Deze 
moeten bestreden worden. Lukt dit niet spoedig in 
E.G.-verband, dan moet op nationale schaal reeds be
gonnen worden. 
Harmonisatie van gezondheidsmaatregelen voor dieren 
binnen de E.G. is een voorwaarde voor een in- en uit
voerbeleid waarbij belemmeringen op grond van afwij
kende nationale veterinaire bepalingen uitgesloten zijn. 
Dierenbescherming 
De bescherming van het dier is in de wet onvoldoende 
geregeld. Dit dient met spoed te veranderen. Tevens 
moet het toezicht op de nakoming van deze wetgeving 
worden versterkt. 
Landinrichting 
De aanwijzing van landinrichtingsgebieden zal in eerste 
instantie moeten plaatsvinden in provinciale streekplan
nen. Eenvoudige kavelruil kan vaak al tot aanzienlijke 
verbeteringen voeren. In de landinrichtingswet dient 
o.m. een nieuwe stemprocedure voor ruilverkaveling ge
regeld te worden, waarin zowel oppervlakte van de 
grond als het aantal betrokken boeren een evenwichtige 
rol spelen. 
Naast de wet op de Ruimtelijke Ordening en de Landin
richtingswet is op korte termijn een kaderwet Beheer 
Landelijke Gebieden nodig. 
Landbouwkundige innovatie 
In de landbouw moet worden gestreefd naar een zo 
doelmatig mogelijk gebruik van brandstof, kunstmest en 
veevoer en naar een verdere beperking van het gebruik 
van chemicaliën. 
In het belang van de gezondheid van mens en dier, bo
dem, lucht en water moet gebruik van niet snel of niet 
volledig atbreekbare landbouwstolTen op korte termijn 
worden teruggedrongen en op den duur worden verbo
den. Uit het oogpunt van de gewasbeschcrmingsproblc
matiek moet het onderzoek naar en de toepassing van de 
zogenaamde "geïntegreerde bestrijding" krachtig wor
den gestimuleerd. Het landbouwkundig onderzoek moet 
zich meer richten op kwaliteitsverbetering, energiebe
sparing, vcrbetering van leef- en werkomstandigheden 
van mens en dier en het voorkomen van de versmalling 
van de genetische basis. 
Ook moet het onderzoek naar de toepassing van alter
natieve landbouwmethoden gestimuleerd worden. Er 
dienen wettelijke maatregelen te komen die kwaliteit en 
herkomst van alternatieve producten garanderen. 
Bosbouw 
Uitbreiding van het bosareaal, juist nabij de grote bcvol
kingscentra moet gestimuleerd worden. De verschillende 
functies van het bos dienen in het beheer tot uitdrukking 
te worden gebracht. 
Visserij 
Voor een doelmatige exploitatie van de vis in de N.O. 
Atlantische Oceaan zijn internationale beheersmaatre
gelen noodzakelijk, niet alleen tussen de landen van de 
E.E.G. 

IV-j: De economische orde 
Wij streven naar een democratische markteconomie, 
waarbinnen de productie verzorgd wordt door gedemo-
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cratiseerde bedrijven. In een dergelijk stelsel bepaalt de 65 
overheid een aantal randvoorwaarden, waarbinnen de 
bedrijven dienen te functioneren. Die voorwaarden be-
treffen o.a. milieu, ruimtelijke ordening, energiever-
bruik, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en 
eerlijke mededinging. De consument dient meer invloed 70 

te hebben op het karakter van de productie, om de wer-
king van de markteconomie te verbeteren (zie ook IV-
h). 
Het door ons voorgestane stelsel kan alleen dan goed 
functioneren, wanneer het bedrijven onmogelijk gemaakt 7' 
wordt het principe van vrije economische mededinging 
te schenden. Daartoe moet de bestaande wetgeving 
(economische mededinging) stringenter gehandhaafd 

\VOrden, hetgeen nog niet wil zeggen dat geen enkele 
uitzondering mogelijk zou zijn, waarhij wij denken aan 
beperk i llgL'n van mededinging ter handhaving van cultu
rele pluriformiteit (zie hfdst. 11 Open Samenleving, ln
formatiehl'leid en media, het bock/tijdschrift). In bepaal
de gevallen kan de overheid zelf gaan deelnemen aan het 
cconomi~L·h proees (postbank). Aan de andere kant 
achten wij het denkbaar dat op terreinen waarop de 
overheid llll het monopolie heeft, concurrentie vanuit de 
markheetor wordt toegestaan (telecommunicatie: zie 
ook hfd~t. 11 Open Samenleving. Informatiebeleid en 
media). Daarnaast dient de openheid van het rnededin
gingsbcleid bevorderd te worden door snelle openstelling 
van het kartelregister. Daar de grote bedrijven zich in 
toenemende mate over de grenzen heen georganiseerd 
hebben. wt>rdt het Otlk steeds gemakkelijker voor ze. de 
nationale wetgeving te ontlopen. Daarom dient er zowel 
op Europese als op mondiale schaal met kracht ge
streefd te ~.Vorden naar strenge gedragsregels voor multi
nationale <lndernemingen. 
Wij vinden dat het sociaal-economisch beleid gevoerd 
dient te worden op basis van een mee1jarcnplan. Hoofd
lijnen van een dergelijk plan dienen aan het begin van 
een regeringsperiode vastgelegd te worden door regering 
en parlement. Op basis daarvan onderhandelt de rege
ring met werknemers- en werkgeversorganisaties over 
een meetjarig sociaal contract (zie I V -a). Concretisering 
van dit contract wordt dan zoveel mogelijk overgelaten 
aan overleg op bedrijfstak- uf ondernemingsniveau en 
aan de N.l. V.M. (zie hfdst. IY-e). 
Van alle instellingen die pensioengelden beheren, dient 
het bestuur gedemocratiseerd te zijn. Er moeten moge
lijkheden geschapen worden om een (beperkt) deel van 
de pen-.;ioenbcsparingen dienstbaar te maken aan de vcr
betering van de economische structuur (zie ook IV-d 
Pensioenplan en hfdst. lil Nieuwe Schaarsten: volks
huisvesting) Ondcrdcc:l van de door ons voorgestane 
economische orde. vormen ook nog de op te richten 
sectororganen. waarover reeds in I V -e werd bericht. 



Hoofdstuk V 

Sociaal en Cultureel welzijn 

Algemeen 
Het individuele welzijn is moeilijk te definiëren, omdat 
het door elk mens anders ervaren wordL Collectief kun
nen we het welzijn van alle medeburgers wel bevorde
ren, door goede voorzieningen op o.m. de gebieden 
geestelijke en lichamelijke zorg, onderwijs en recreatie. 
Natuurlijk is de mens vooral verantwoordelijk voor zijn 
eigen welzijn. Maar achterstelling en opgedrongen rol
patronen brengen aanzienlijke minderheden in onze sa
menleving in een klemsituatie. 
Dan moet het beleid gericht zijn op bevrijding daaruit: 
het wegnemen van schotjes en hokjes, niet het optrek
ken van nieuwe. Het ·welzijnsbeleid dient gebaseerd te 
zijn op handhaving van wat waardevolle verworvenhe
dèn zijn: minimuminkomen, primaire gezondheidszorg, 
basisscholing, recreatieve en kunstzinnige voorzienin
gen, kortom de ontplooiingsbasis. 
Het spreekt vanzelf dat wij daarbij decentralisatie en 
democratisering voorstaan volgens de in Hoofdstuk 11 
Open Samenleving geschetste lijnen. 

V -a: Educatie 
Onderwijs dient gericht te zijn op het bieden van volle
dige ontplooiingskansen aan iedereen. Het begrip on
derwijs dient ook daarom breed opgevat te worden. Het 
gaat niet om loutere kennisoverdracht, maar om educa
tie, dus om onderwijs, vorming en scholing. 
Het stimuleren van inventiviteit, het leren samenwerken 
en het leren hanteren van gevoelens en conflicten, zijn 
evenzovele onderwijstaken. Het samenwerken van alle 
bij de educatie betrokkenen in een pluriform verband 
beschouwen wij als waardevol. Maatschappelijke ont
wikkelingen en omstandigheden als het dalende leerlin
gental kunnen de totstandkoming van zgn. samenwer
kingsscholen bevorderen. Vooral ook omdat de maat
schappij van morgen een ander gezicht zal hebben, zal 
het onderwijs zich minder dan voorheen moeten richten 
op voorbereiding tot louter beroepsarbeid. Dit houdt 
vóór alles in te leren wat democratisch denken en han
delen betekent, en wat er voor nodig is om dit te verwe
zenlijken. Dit democratisch functioneren vereist princi
piële verdraagzaamheid van elkaars mens- en maat
schappijopvattingen, hetgeen in een noodzakelijk geacht 
vredesonderwijs zijn verdere uitwerking kan vinden. 
Vredesonderwijs dient te beginnen bij het basis onder
wijs onder het motto: Vrede kun je leren. 
Individuen hebben het recht hun talenten te ontwikke
len, het onderwijs moet ze de mogelijkheden daartoe 
aanreiken. Creativiteit is een oneindige grondstof. die 
we in humanitair belang hard nodig hebben. De bronnen 
daarvan dient het onderwijs aan te boren. 
Dat vraagt om een ononderbroken proces van democra
tisering, bezinning, vernieuwing, bijstelling en het af
stoten van wat veroudert. 
Tc vaak ligt in ons onderwijs nog de nadruk op de 
prestatiedwang, en te weinig op het bevorderen van 
zelfvertrouwen. 
Leerplicht en leerrecht 
De leerplicht beschermt het nog weinig zelfstandige in
dividu tegen beperking van zijn kansen. Maar zodra het 
op een keftijd komt, dichtbij de volwassenheid, is het 
nemen van zelfstandige beslissingen gewenst. Dan kan 
de leerplicht terecht als dwang ervaren worden. Juist 
omdat de "zelfstandige beslislceftijd" dalende is, moet 
naar onze mening niet gedacht worden een verhoging 
van de leerplichtige leeftijd, maar aan de invoering van 
een leerrecht. 
Dit dient 111 het overheidsbeleid vorm te krijgen door: 
- beëindiging volledige leerplicht met 16 jaar en invoe-

ring van leerrecht voor daarboven; 
- uitwerking van een leerrecht voor volwassenen in een 

stelsel van volwasseneneducatie; 
- toekenning aan iedereen van het recht om telkens na 
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een aantal jaren van (betaalde of onbetaalde) arbeid 
weer onderwijs te genieten. 

Toegankelijkheid 
Deelneming aan het onderwijs dient geen bekmmering 
van welke aard dan ook te ondervinden. De st~trtkansen 
van jeugdigen uit bepaalde groepen in de samenleving 
zijn nu echter vaak nog onvoldoende. 
Stimuleringsprojecten met lange looptijd, waarin het on
derwijs nauw samenwerkt md andere welzijnsvoor!ie
ningen, moeten deze achterstand wegnemen. De perma
nente aanwezigheid in ons land van anderstalige. cultu
rele minderheden, eist een multicultureel gericht onder
WIJS. 

De achterstand van meisjes, ontstaan door verouderde 
rolpatronen, dient al in het basisonderwijs aangepakt te 
worden. Roldoorbrekend onderwijs dient overigens het 
hele onderwijs door te gaan. Gehandicapten moeten 
meer dan nu kan, zoveel en zo lang mogèlijk aan het 
onderwijs kunnen deelnemen. De toegankelijkheid van 
voortgezet en hoger onderwijs mag niet door de capaci
teit van de instelling worden beperkt. De grote toeloop 
naar opleidingen tot beroepen met hoge revcnui.'n moet 
omgebogen worden door functieherwaardering en goede 
voorlichting. (Zie ook IJ en lil en V -g en h). 
Kleinschaligheid en democratisering 
De school heeft vooral ook in wijken en kleine kernen 
mede een sociaal-culturele betekenis. De sluiting v;m 
een school moet daar. ook bij terugloop van het leerlin· 
gental, mede in dat licht tegen worden afgewogen. 
Meervoudig gebruik van onderwijsvoorzieningen voor 
sociaai-culturcle en educatieve doelen moet bevorderd 
worden. Hieronder valt onder meer de niet tot het ba
sisonderwijs behorende peutcmpvang, waarvoor een in
tegraal systeem moet worden ontwikkeld. 
Het onderwijs dient gedecentraliseerd te 1.ijn. Bij de 
door de overheid bekostigde scholen, waaronder het 
openbaar onderwijs, dienen de bij de school betrokke
nen zelf de gang van zaken te kunnen bepalen. d.w.z. 
ook reële medezeggenschap te hebben bij het hesturen 
ervan. Onder betrokkenen vcrstaan wij de ouders/vcr
zorgers en&of de leerlingen (afl1ankelijk van leeftijd) en 
het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. 
Financiering 
Door daling van het aantal geboorten daalt het leerlin
genaanbod. 
Daardoor zal het aandeel van de onderwijsuitgaven in de 
rijksbegroting dalen. Het dalend leerlingenaantal hete
kent evenwel niet, dat er dan ook minder behoefte aan 
onderwijs zou zijn. Daarom moet tenminste een deel van 
de ontstane financidc ruimte worden aangewend voor 
realisering van een stelsel van volwasseneneducatie, 
voor een onderwijsstimuleringsbeleid en voor het op
heffen van achterstanden. Wel zijn wij van mening dat. 
wanneer gebruik wordt gemaakt van het leerrecht. een 
eigen bijdrage aan het onderwijs juist is. daar waar de 
leerling over eigen inkomen beschikt. 
Deze bijdrage zal gekoppeld moeten worden aan een 
systeem van studiefinanciering, in -;amcnhang met oplei
dingskosten en latere opbrengsten. 
Vereenvoudigde regelgeving 
Het onderwijsbeleid is gebaseerd op een onoverzichtelijk 
web van nota's en circulaires. Het beleid dient echter 
plaats te vinden in het kader van samenhangende wetge
ving en niet middels allerlei oncontroleerbare uit werklil
gen van de verschillend<: wetten. 
Basisonderwijs 
Basisonderwijs is al het onderwijs van 4 tot 12 jaar. Het 
basisonderwijs moet zo breed opgezet worden, dat ook 
kinderen die nu door ontwikkelingsstoringen in het spe
ciaal onderwijs terecht komen, zoveel mogelijk uit hun 
geïsoleerde positie worden verlost. 
In kleine kernen moet een basisschool minimaal twee 
leerkrachten hebben, als het de enige ..,chool ter plaatse 
is. Daarnaast moet de vorming van samenwerkings
scholen bevorderd worden. 
Voortgezet onderwijs 
Het onderwijs wordt nog steeds gekenmerkt door verti
cale scheidslijnen uit het verleden. Deze veroorzaken 
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negatieve selecti.: en te vroege, nauwelijks bijstelbare 
opleidingskeuze11. Voor het voortgezet onderwijs streven 
wij daarom naar een structuur in lWL'C perioden (cycli): 

een eerste cyclus van geïntegreerd voortgezel onder
wijs met een duur van lcnminstè drie jaar. Daarin 
dient een breed pakket lc won.!è'n aangeboden. als<hlk 
voorlichting over verden: mogelijkheden; 

- een tv.ecdc cyclus met een duur van tenminste twee 
jaar. waarin via c.:n versmald studiepakk.:t wordt 
voorbereid op het tertiair onderwijs ofwel op (voorlo
pige) afronding van de opleiding. 

De experimenten md een middenschool, waarbij een 
experim.:nt met variabek studieduur dient te worden 
betrokken, moeten actiever word.:n gestimuleerd en uit
gebreid, zodat over enkele jaren verantwoord een uil
spraak kan worden gedaan met betrekking lot de in
houd, de vorm en de structuur van dit onderwijs. 
Los van de hierboven genoenH.k beleidsdoelen ten <tan
zien van eerste en tweede cyclus op lange en middellan
ge termijn, dienen een aantal ingrijpende vcrbeteringen 
in het voortgezel onderwijs te worden aangebracht. 
Tc noemen zijn: 

de kwaliteit en capaciteit van hd experimenterende 
KMBO dient zo snel mDgelijk te worden verbeterd en 
uitgebreid, met speciale aandacht voor de absoluut 
onvoldoende opleidingsmogelijkheden voor meisjes; 
er dient een volwaardige part-tim.: variant van hel 
vcrbrede MRO te word.:n ontwikk.:ld; 

- praktjjkocl"ening dient zoveel mngelijk in de school 
plaats te vind;,:n; 
stages die in feite neerkomen op het vcrrichten van 
arbeid, moeten voorkomen worden. Zolang dat nog 
niet mogelijk blijkt. moeten ze onder de cao'~ vallen: 
het totstandbrengen van een afgeronde vakopleiding 
voor technisch geschoold pcrsom:el; deze sluit weder
kerend onderwijs natuurlijk niet uit; 

- leerlingstelsels en vormingswerk voor boven I X-jarigen 
dienen zich vcrder te ontwikkelen in relatie met vol
wasseneneducatie, open universiteit enz.; 
de bovenbouw van het havo en het vwo dient zich te 
ontwikkelen samen met het verbrede mbn tot een sa
menhangend onderwijsstelstel in de tweede cyclu~. 

Opleiding onderwijsgevenden 
Het slagen van onderwijsvernieuwing wordt mede be
paald door de verni•.:uwing van de opleiding van onder
wijsgevenden. 
Wij vinden dat deze scholing zoveel mogelijk een sa
menhangende voorbereiding moet inhouden op de peda
gLlgische en de vakinhoudelijke taak van de onderwijs
gevende. 
Het beleid moet gericht zijn op eenheid van opleiding, 
inclusief de noodzakelijke nascholing. Opleidingsinstitu
ten moeten minder diversiteit gaan vcrtonen en relatie 
hebben met de onderwijsvernieuwing in de praktijk. 
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan op
leidingsmogelijkheden vour hen die zich willen gaan be
zighouden met volwass.:ncneducatic. 
Er dient een wet op de onderwijsvcrzorgingsstructuur 
tot stand te komen, op basis van de volgende beleids
punten: 

tot op zekere hoogte toestaan van vrijheid van inrich
ting: 

- respectcring van de professionele maatstaven van de 
deskundigen bij de verzorgingsinstcllingen; 
herverkaveling taakverdeling tussen landelijke en re
gi<malc verzorgingsinstellingen, niet in de .:erstc plaats 
terwille van de decentralisatie op zich, maar ook om 
de efficiency te verhogen; 

- ontwikkeling van onderwijsbegeleidingsdiensten tot 
regionale servicecentra voor scholen met leerlingen tol 
16 jaar en voor volwa-;seneneducatie. 

Volwasseneneducatie 
De volwasseneneducatie moet voorlopig extra aandacht 
geven aan degenen, die vroeger geen of onvoldoende 
kans op onderwijs hebben gehad. Dit betekent speciale 
gerichtheid op de (her)intreding van vrouwen in het ar
beidsproces en op roldoorbreking. 
Deze vorm van educatie moet worden afgedekt door 
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één. het hele terrein dekkende wet. 
Het venliL'Ill daarnaaq aanbeveling om voor de volwas
~cncnednc:ttic een apart diru:toraat-gencraal te creëren, 
waarin tlllderdclen kunnen word.:n ondcrg.:bracht die nu 
nog vcr~111ppcrd over andere mini~terie~ dan 0 en W 
worden beheerd. Ooi-. mo.:t er een systeem van studic
kosteniÏIJ:tncicring voor de vohvasscncncdueatie ontwik-
1-.cld wortkiL , 
Hoger oll(krwijs 
Na het secundaire onderwijs gaat dè periode in waarin 
men thans het HBO en het universitair onderwijs kan 
vnlgen. l)"hh wil deJ'e tw•.:e onderw ijs~oorten laten in
ecnvloL·icn in ëcn tertiair en quartair onderwijs. 
Voor het tertiaire ondem ijs gddt het leerrecht, naar één 
van de lx·pcrkte plaatsen in het quartair onderwijs moet 
men Stlllicitcrcn. 
Op do.e v. ij ze v. ordt de integratie HBO- WO vereenvou
digd, kan het \\eten~chappelijk onderzoek worden vcr
sterkt L'n wordt lwt bcschikbar.: geld dliciënlcr ingezet. 
Tertiair onderwijs 
- V oor het tertiaire onderwijs mag een student J:èS jaar 

ingcschr.:v.:n staan. Eén jaar extra is er voor de stu
dent. die van studie v.is;,èlt. 
Dit ;al moeten resulteren in mee~tal vierjarige cursus
sen. al zijn kortere en langere cursussen toegestaan. 
V L'llr de studenten /dl .:en studiefinancieringsstclsel 
moeten h.:staan, dat ied.:reen in staal stelt van zijn 
recht gebruik te maken. Ideaal 1s het demineren van 
de llU<krlijkt.: bijdrage. 

- Bij lcnrecht horen geen numcri fixi. Er moet naar 
worden gestreefd deze te voorkomen of overbodig te 
maken, b.v. ook door herbezinning op de latere finan
ciële voordelen van dcrgdi.il-.e opleidingen. Vooralsnog 
l'ijn hL'pcrkingcn hier en daar onvermijdelijk. 

- I-let IL"rtiairc onderwijs moet rekening houden met en 
impul~L·n geven aan het stelsel van wederkerend un
derwlj~. 

- Onl/v\aaiingsmtlgclijkheden moeten verbeterd worden. 
V uoral de HBO-WO-integratie. die gestalte moet krij
gen in n·n Kader\\èl Hoger Onderwijs, kan hieraan 
veel bijdragen. 

- IY66 i-, van nwning. dat er tus'icn de instèllingen zeker 
w-.:1 vcrsdlillcn mogen untstaan. Een beperkte concur
rcntiL' lijkt uns niet nng.:~:ond. 
Dit vraagt om een goede studievnurlichting. 
D.: ovL·rheidshcmocicni' met het tertiaire undcrwijs is 
beperkt: geen unifnrmcring \an cursusduur, geen in
houdelijke bemoeienis (m.u.v. globale dcugdclijk
h.:idsei-,cn). 

- De financiering g.:schinlt in hoofdzaak van over
hcidsvl L'ge. D.: bedragen worden ginbaal genomen be
rcl-.cnd up ha,is van een gemiddelde: studieduur van 
vier jaar. een g.:middclde afwijking naar .'i en 6 jaar en 
worden vcrvolgens als tutaalbedrag beschikhaar ge
stekt. 

Quartair onder\\ ij~ 
Dit onderwiJs dient voor de npleiding van hooggekwa
lificcerdè ondcrn1ckns en voor beroepen die een 
vourtge1ctte opleiding vcrei-,en. Voor de beschikbare 
plaatsen \\ urdt ge-,electecrd op grund van gebleken 
capaciteiten \olgcn-, vastge-,tcldc normen. 
DL' .. -,tudcnten" v.:rkcrcn in du:c fase in een werk
nemer~ po-,i I ie. 

- De financiering van dez.: opleidingen behoeft niet 
steeds vanuit 0 .:n W te gebeuren. Andere mogelijk
heden J'ijn b.v. de mini~!èrics van Volksgezondheid, 
van Landb(lll\1 en van Wet.:nschapsbt.:lcid en andere 
maatschappelijk organisaties. 

Ondt>rzoek 
- Onderzoek donr student.:n vindt \nl. plaats in hel 

quartaire undcrwijs. 
Ook de docenten uit het tertiaire tlllderwijs zullen 
hi.:raan moeten deelnemen. terwijl de studenlèn uit 
het tertiaire onderwijs ermee kennis moeten kunnen 
maken. 
Over hèl l!.ehruil-. van de voor undt:Lulck beschikhare 
gelden m,~et verantwoording word.:n afgelegd, zowel 
t.a.v. de in-,tclling als van vakgcnntcn. 



-- Het onderzoek dient inhoudelijk dnor de (sub)facul
tcilèn te worden bepaald. Ovcrheid~hemneienis is hier 
ongewenst. 
De gezamenlijke instellingen moeten hun gezamenlijke 
onderZtlcksprestatics vcrantW<lordcn in tk richling van 
het Rijk in het kader van een samenhangende innova
tie- en ondcrzoeksbelcid. Na;u- aanleiding van dc/è 
vcrani woording wordt middels een parlementair debat 
de omlcrzoeksbegroting vastgesteld. 

-- De tweede geldstroom dient k worden versterkt. 
Open Universiteit 
-- De zelfstandige Open Universiteit moet volwaardig 

tertiair tweedekansonderwiJs bieden, t1ok al omdat de 
bestaande instellingen daarvoor voorlnpig geen gele
genheid zulkn hebhen i.v.m. herstructurering e.-d. 

- Ik Open Universitt:it moet naast de eigen st;tf gebruik 
nu.ken van gedetacheerd Personeel van hestaande in
stellingen voor tertittir onderwijs. 

Bestuursstructuur 
Alleen- d.w.z. personeel 0n studenten- die: aan een 
WO of HBO-instelling zijn vc:rbonden, modcn kunm·n 
njn betrokken bij het hc,;tuur ervan. al kan de betruk
kenbeid per gdeding en per bl~stuursaspcct verschil
len. 
Het be~tuur en bcheer van tertiair c:n quartair onder
wijs mocten in instellingc:n waar zij beide voorkomen. 
worden gekoppeld. 
Ue erv<~ringen mèt de WUB zijn nog zu tlnVLlldragcn. 
dat wij cc:n geheel nieuwe wet op het WO pn:maltitlr 
aclttcn. 

-- Vonr het HBO moet in ..:en kaderwet HBO .:en derge
lijke structuur wnrden Llj)gcz,:t. 

-- Cîc;:ien de versplintering van hc:t HBt) zijn samenwer
kingsvormen nodig. ook al om de inkgratic rnet de: 
tmivcrsitciten mogelijk te maken. 

Planning en tïnanciële ruimte 
- Fr mllclèn dt>or het Parlcment bekrachtigde m-:cr

.Jarenafspraken worden gc:maakt tussen Rijk en in~,tcl
lingcn over de (maatschappelijk) gewenst\: <llltwikke
lingc:n in het hoger onderwijs en de daarvoor beschik
bare middelen. 

- De eerste prioriteiten voor de besteding van de gelden 
liggen niet bij het hoger tHJderwijs, maar bij het se
cundain: onderwijs, kansarmenonderwijs en het ba~is
onderwijs. Binnen hc:t hogc:r ondcrwij-; het'l"t het HBO 
prioriteit. 
Een rcl'le achteruitgang van de financiële middelen 
voor het hoger llndcrwijs is vennoedeiijk noodzakc:
lijk, al mag dit i.v.m. nood;:;tkelijke innovatie niet g:c:l
dcn voor de voor omlcrz.oek bestemde gelden. 

V -b: Gezondheidszorg 
Gezondheid als kt•uzc 
leder mens moet in eigen vc:rantwnorddijkheid de keuze 
kunnen maken vuor een geznnd bc:staan. Dat kan allecli 
wanneer de besluitvorming in de zorgsector gedemocr;t
tisecrd wordt. zodat bewuste paticnten/cliënlèn in goede 
rèlatic met hun hulpverleners kunnc:n samenwerken. 
De afstand tussen degene die hulp vraagt en de hulp
vcrkncr moet verkil'ind worden door vcrantwoorde 
hulpvcrlening direct aan de basis. V ergroting van de ei
gen vcrant Wtlordelijkhcid door voorlichting. opvoeding. 
Zorg voor c:igcn gezondheid (vakicrm: "Zelfzurg"), 
goed nabuurschap en hulp van vri.Jwilligcrs (vakterm: 
"Mantelzorg") spelen bij de htllpvt:rlcning ab keuze~ een 
voorname: rnl. Regiunalisering c:n decentralisering sluilèn 
daar op bestuurlijk niveau bij aan. 
Prc:vcntic moet in het gehele bdc:id centraal staan. 
Versterking eerste lijn 
In de laatste decennia heeft de gezondheids:wrg zich 
steeds meer verwijderd van de: ,,eerste lijn" (huisarts. 
thuisverpleging) naar de "tweede lijn" (speci<olisten. z.ic
kenhuizen). Om die onzalige ontwikkeling k keren. 
dient het bdcid zich op verslèrking van de eerste lijn te 
richten. Herstel van de zelfverzorging moet gestimuleerd 
worden met voorlichting die inzicht geeft in gc:zondhcid 
en ziekte en de mens weer leert zijn eigen mogelijkhe
den te hanteren. Beroepsopleidingen van huisartsen, 
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maatsehappchjk werkenden en wijkverpleegkundigen. 
modcn hierop wnrden loq;e,pilst. Samenvverking,ver
lx,ndcn tu,sen dc:zc: valdi-:dcn nwelèn :tangcmoedigd 
L,>:nrdcn. Er moet vooral ved aanJacht bcslèc:d wurden 
aan betere: toegang tot de h<:sluit vurming vuur allen die 
om hulp vragen. 
Andt•rc optiek ziekenhuishou~ 
Bij nieuwb<HIW en vcrnieuwbouw moet het conc_·cpt van 
het tr:tdilioncle Zlckc:nhuis verl<ttL·n worden. De Vllul· 
rang lllod gegc:ven wonkn aan het crc·\:ren van aldclin
gen waar lopc:nde P<llic:nlèn meer zc:lfstandighcid hL·hhcn 
(/gl~ ... ambuhttoria"). poliklinick-:n. L·cntr:l voor diagno
se. logiesvomzieningc:n vonr ondc:rzockclicnten en hun 
familieleden (zgn .. ,zntels"') en aan he·! ,timulerc·n van 
dagverpleging voor heP die in e-en vc:rplcegtchui\ Wlllll'll 
L'n daarop nic·t geheel a:tngc·we;.cn Z<lliden hucv,·n te 
Zijn. 
V erpleegtehui~:en 
l--id beleid i, te wc:inig g,·ridlt op de mugcli_iklteden ou
dc:rc: men\Cll ZLWccl mogelijk tn de ,:igcn umgcvtng op k 
v:mgen. ,wal' bijvuurlKdd dlHll dagvnpil'png. ·'\ndn
zijds dient het beleid reali~tisch te zijn kgcnon:r bejaar
den die niet meer in staat zijn tot revalidatie en uilslui
lènd verplèging lwho..:v.~n. Ik privacy in de vnpkc'gk
huizc:n dient bëvord,:rd ll' worden l·:r dic.'nen nil'l langn 
vcrschilkndL· lînancicringsstiLllllCil Ie hestaan Vtlllr vc:r
pleegt.:hui;.cn L'n bc:jaanknoordcn. 
Regionalisaing en det'entralisatie 
Voor decentraltsatic van de: g..:;ondheids;.nrg gl'iden de 
uitgangspunten als reeds gc:gcv-·n in hl(lst. 11. Op,:n S;t
mc:nll'ving, par. L l<cgionalisc:ring dient gestinwlccrd Ie 
worden door centr;tlisatie van de bttdgl'ttning. 
Technologie 
Stimukring en financiering van mcdisch-tel"imulogische 
vernieuwing. vuurzover g-:richt np k w;:liteihvnlwtcring 
bij de ;elfverzorging is noodzakelijk en diL·nt a;tn te 
sluiten op hd gchc:lc door Pils vuorgest:tn,: innovatiehè
leid (zie hfdst. I V). 
Opvang arbddsongesdiikthdd 
V .:ei pnsnunlijk leed i'-> ill'l gevolg van on vuldoende t'n/ 
of te lak opvang van menSL'n diL· ;ubcidsongeschikt vcr
klaanl wunk11. Al ti_jdc:ns de licktnvdpcnodc· moet de
z.c opvang bc:ginncn. hdgec:n vooral vraagt tlln vcl'i 
nauwere samenwerking v;m bcdri_jfsvncnigingen. ;trtscn 
van GAK en GMD u1 de Gc:esklijkc (ic:mndiKid-;;org. 
Voorknm,:n moet ;"eker v.orden dat ll1L'll~iL'II in kiteten 
onrechte in de WAO tcrecill komc·n (;ie ooi-.. hfdst. 111, 
de nieuwe schaars ten: wnJ... ). 
Onderwijs 
Het underwijs in de gczondhcithl.org moet heter afg,'
sll:md wonkn •lP de gev\cnstc. nic'tlw<.: s1ructurcn v;m 
accentvnlcgging naar de l'<.:r,;tc lijn. D;lartoL' di,~nc:n 1k 
sc:lectiecritnia hcrLien te worden: nid alleen studi-:rc:
~uhaten, maar ook sociale vaardigh-:de·n lllLWten daarhij 
gewogen worden. Het huidige sekcticsysll:cm van gc
wogc:n ltlting dient in die: zin te wurd,·n omgebogen. 
waarhij wel hcrkansingsmngdiJkhcden mol'lt·n hli_jvcll 
bestaan. De werkomstandigheden en de rechtspositie 
van arts--assJstcnlèn en stagiairc:'i in de gc:nmdhcidsJuq~ 
eisen -.,pocdige verbckring. 
At'ademische-Ziekenhuizl·n 
Verdere: inll'gratie van Ac:tdcmische Zic:kc:nhuiz.cn in de: 
gehele gez.ondheidszorg moet worden hc:vordcrd. De 
Mimstcr van Volksgc:zondhc:id en Miiiçuhygil'nL· dient in 
ieder geval politic:ke mclkvnantwnorde~lijkheid lè dra-
gen voor de p<dil'ntenzorg. -
Arbeids«lmstandighedcn 
Humanisering van de Arbeid (Zie lil-a c11 IV-c) vc:rgt 
ook dringend vcrhekring van de arbc:idstlmstandighcden 
van verplegend en vcrzorgend pc:r.sonc:cl. Daarhij dient 
ten minslè rekening gehouden te vvordcn ml'l: hl'l invoe
ren van andere: vormc:n van verpleging. o.a. lèamv,:rpk
ging, de bi_i,;choling van vcrpleegkundigen en verzorgc:n
den die geruime tijd nid ;ds ZLldanig wc:rk;aam zijn ge
weest. vnstcrking van de vcrplec:gkundigc 1"org die ;.ich 
uitstrekt lot buiten de murc:n van kliniek uf zickc:nhuis 
(Zgn. c:xtra-muralc zorg), studie; naar tk huidige werk
belasting van verpkc:gkundigcn en vc:rzurgL'ndc:n in hun 



diverse werksituaties en verwerking van de studieresul
taten in de praktijk, onder het motto dat goede verple
ging en verzorging niet verwacht kan worden van over
werkte en overspannen krachten. 
Inkomsten vrije beroepen 
Handel in volksgezondheid is ethisch onaanvaardbaar. 
Het "handelsaspect" moet daarom aan het medische 
vrije beroep ontnomen worden, door ontkoppeling van 
inkomen en aantal verrichtingen. Nu er voor medici 
goede pensioenvoorzieningen mogelijk zijn, is er geen 
enkele ratio meer voor hoge goodwill-betalingen bij 
overname van praktijken. Deze dienen afgeschaft te 
worden. 
Samenhangend gezondheidsbeleid 
Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding is een zaak die 
niet alleen ressorteert onder het Min. v. Volksgezond
heid. De ministers van Onderwijs en Wetenschap en van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, zijn hierbij 
even sterk betrokken. 
Het beleid terzake dient daarom toegespitst te worden 
op meer coördinatie teneinde optimale resultaten te be
reiken. 
Volksverzekering 
AWBZ en Ziekenfondswet dienen op te gaan in één ver
plichte volksverzekering. Zie hiervoor hfdst. IY-d: 
Ziektekostenverzekeringsplan D'66. 
Wetgeving 
Het patiëntenrecht dient gestalte te krijgen in nieuwe 
wetgeving die het recht op informatie en privacy garan
deert (zie ook hfdst. Il-e: Informatiebeleid). Daarnaast 
dient de wetgeving te voorzien in het recht op zelfbe
schikking, op vrije keuze van hulpverleners, op klach
tenbehandeling en op persoonsbescherming bij research. 
Alternatieve geneeswijzen 
Ook al in het kader van de zelfverzorging dienen alter
natieve geneeswijzen tenminste serieuze aandacht te 
krijgen. Onderzoek naar het effect van alternatieve ge
neeswijzen is geboden. Kosten voor alternatieve ge
neeswijzen dienen met groter ruimte dan tot nu toe het 
geval is te worden opgenomen in het pakket van de 
volksverzekering. Tc denken valt aan acupunctuur. 
Abortus 
Abortus dient uit de strafwet geha:Jid te worden en op
genomen te worden in het verstrekkingenpakket van de 
Volksverzekering. Het beslissingsrecht dient bij de 
vrouw te liggen: abortus is een medische ingreep. 
Euthanasie 
Zowel het nalaten van levensrekkende behandeling als 
het levensverkortend handelen t.a.v. een ongeneeslijke 
patiënt in diens eigen belang, dient niet langer siratbaar 
gesteld te worden, wanneer de patiënt zich in de laatste 
levensfase bevindt en het zijn uitdrukkelijk vcrzoek is. 
Drugbeleid 
De handel in hennepproducten dient gelegaliseerd te 
worden, zodat controle op de producten mogelijk is en 
de overgang naar hard drugs wordt tegengegaan. Oorza
ken van verslaving aan hard drugs moeten worden be
streden. Verslaafden zijn patiënten, geen criminelen. 
Het vervolgingsbeleid dient gericht te zijn tegen de han
del in hard drugs. 
Andere welzijnsvoorzieningen 
Het huidige welzijnsbeleid is een lappendeken. De vcr
deling van de beschikbare geldmiddelen is ondoorzich
tig. Prioriteiten zullen beter afgewogen moeten worden. 
vooral in die zin dat noodzakelijke bezuinigingen nid a 
priori de zwakst geregelde voorzieningen treffen, aange
zien dit lang niet altijd ook de minst belangrijke zijn. 
Bij stagnerende economische groei en het risico van 
daardoor genoodzaakte bezuiniging op het bestaande 
voorzieningensysteem, dreigt een innovatie daarvan tot 
de onmogelijkheden te gaan behoren. Om te voorkomen 
dat de zwakst geregelde voorzieningen het eerst aange
tast worden, is derhalve gewenst dat de nog niet wette
lijk geregelde voorzieningen van specifiek welzijn gere
geld worden in een kaderwet specifiek welzijn, waarin 
decentralisatie en democratisering voorop staan. De 
reeds bestaande wettelijke regelingen in het specifiek 
welzijn en de toekomstige kaderwet dienen ter bevorde-

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

ring V<~n L'en politiek gewogen prioriteiteninstelling zo
veel mogelijk onderling te worden afgestemd. Daarbij 
valt allereerst te denken aan de onderlinge afstemming 
van de systematische en de democratische planning. 
Ook is h.inbij te denken aan algemene regels voor de 
rechhhL·scherming van burgers en instellingen. de mede
zeggenschap van betrokkenen - met name de niet gcor
ganiseenlcn -,voor kwaliteitscontrole e.d. 
Wij vinden niet dat welzijnsvoorzieningen zonder meer 
gratis moeten zijn. Voor bepaalde voorzieningen is een 
beperkte financiële bijdrage naar draagkracht gewenst, 
juist nnk nm de individuele verantwoordelijkheid te on
derstrepen. 
In het wel;:ijnswerk spelen vrijwilligers vaak een belang
rijke rol. Over dit tot de z.g ... Informele sector" te re
kenen vrijwilligerswerk en het gewicht dat wij daaraan 
toekennen spreekt dit programma zich op tal van plaat
sen uit. 
De ontwikkeling der laatste jaren in de richting van an
dcn: vormen van vrijwilligerswerk /al een bijdrage leve
ren bij de tLltstandkoming van een meer "zelffunctione
rende" samenleving. 
Vrijwilligerswerk in het algemeen heeft hchodic aan een 
goede coi\rdinatie en organisatie. Dit kan gewaarborgd 
worden door de instelling van een nationaal vrijwilli
gersbureau en regionale vrijwilligerscentrale. waarvoor 
middelen beschikbaar dienen te komen. Er zullen algc
mene richtlijnen opgesteld moeten worden m.b.t. de 
rechtspositie en financiële status van de vrijwilliger. 
Inschakeling van werkloze beroepskrachten. met bchoud 
van sociale uitkering en aanvulling daarvan moet moge
lijk zijn. 

V-c: Sport 
Hocwel de passieve recreatieaspecten van de sport in de 
publiciteit over het algemeen de meeste aandacht krij
gen. is de actieve rol van de sport in de recreatie van 
nog steeds groeiend algemeen belang. Sport levert niet 
alleen een waardevolle bijdrage aan het samenbindend 
verenigingsleven, maar speelt bovendien een grote rol in 
de "informele sector" (zie hfdst. I). Immers. het he
stuurs- en sporttechnisch kader bestaat merendeels uit 
vrijwilligers. 
In het beleid dienen topsport. algemene wedstrijdsport 
en recreatiesport Cl'l'llredig aandacht te krijgen. De taak 
van de overheid kan daarbij alleen voorwaardenschep
pend zijn. Het particulier initiatief op sportgebied is 
goed georganiseerd en het vrijwillig kader functioneert 
het best wanneer het zelf vcrantwoordelijk blijft voor 
vorming en uitvoering van het beleid. Wel moet het mo
gelijk zijn waar nodig beroepskrachten ter ondersteuning 
aan te stellen. Dezen hebben dan recht op dezelfde 
rechhpositic als werknemers in de sociaal-culturele 
sector. 
Sponsoring 
Ter verruiming van financiële mogelijkheden moet onder 
zekere voorwaarden aan gesub~idieerde sport verenigin
gen toegcstaan worden, overeenkomsten met sponsors 
aan te gaan. 
Welzijn, gezondheid 
De associatie van sport met welzijn en gezondheid lijkt 
voor de hand te liggen. Toch overschrijdt de sport soms 
de het welzijn bedreigende grenzen. niet alleen als het 
gaat om gebruik van ongewenste ~timulerende middelen, 
maar ook op het gebied van eenzijdig lichamelijke ont
wikkeling, eenzijdige gerichtheid en ongewenste mentale 
druk. Overheid en sportorganisatic~ hebben hier een ge
zamenlijke taak hij het vaststellen van de grenzen van 
het aanvaardbare. 
Accommodaties 
Het sterk toenemend belang van de recreatiesport (ge
dwongen vrije tijd, jeugdwerkloosheid) legt de overheid 
de taak op te zorgen voor voldoende accommodaties 
van goede kwaliteit, opdat wie wil ook kan sporten. 

V -d: Jeugdbeleid 
In de samenleving die ons voor ogen staat, moeten men
sen niet in categorieën. dus ook niet in lceftijdscatcgo-



rieën, gevangen worden gezet. Deze categorisering heeft 
o.a. geleid tot de nog steeds zwakke positie van juridi
sche onzelfstandigheid tot 18 en financiële afhankelijk
heid tot 21 jaar. 
Vandaar dat, hoewel een specifieke jongerenparagraaf in 
dit verkiezingsprogramma overbodig zou moeten zijn, 
omdat in vele hoofdstukken het beleid t.a.v. jongeren 
aan de orde komt, er toch aandacht aan de positie van 
de jongeren zal moeten worden besteed totdat de ach
terstelling is opgeheven. Juist de huidige economische 
ontwikkelingen zullen nog hun terugslag hebben op de 
positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd en gestimuleerd, de 
bereidheid bij de jongeren om zich los te maken van de 
vcrspillende welvaartseconomie en zich opbouwend op 
te stellen als het gaat om het steunen en zelf initiëren 
van activiteiten ter bescherming van het milieu en een 
aangenaam leefklimaat·in het algemeen. De lage organi
satiegraad van de jeugd is mede oorzaak van de geringe 
aandacht van de politiek voor hun problemen. Juist de 
huidige economische ontwikkelingen zullen ook hun tc
rugslag hebben op de positie van de jeugd. Extra 
probleem daarbij zal zijn dat de jongeren van vandaag 
opgegroeid zijn een verspillende welvaartseconomie en 
weerloos staan als het er om gaat het nut van zuinigheid 
in te zien. 
De volgende beleidsontwikkelingen zijn noodzakelijk: 
Coördinatie 
Hoewel instelling van de onafhankelijke Raad voor 
Jeugdbeleid een goede stap was, geeft deze slechts ad
vies. Er moet daarnaast een veel betere coördinatie tot 
stand komen tussen de diverse departementen die dage
lijks met jeugdbeleid te maken hebben en die nu maar al 
te vaak tegen elkaar inwerken. 
Daartoe moet o.m. de Interdepartementale Stuurgroep 
Jeugdvragen versterkt en verbreed worden met leden 
van gezaghebbend ambtelijk niveau. Er dient een vaste 
kamercommissie jeugdbeleid te komen en in de organi
satie van de begroting moeten alle ministeries hun be
leidsvoornemen m.b.t. jongeren apart specificeren, zodat 
overzicht en inzicht mogelijk wordt. 
Onderzoek 
Het op jongerengebied reeds verrichte onderzoek moet 
geïnventariseerd worden, mede met het oog op de nood
zakelijke coördinatie van voorgenomen en voor te ne
men onderzoek. 

V -e: Ouderen 
Mensen die geen deel (meer) hebben aan de zgn. ,,for
mele economie" (zie htûst. 1/4) dreigen ook t.a.v. het 
sociale leven sneller in een isolement te geraken. Wij 
willen ouderen in elk opzicht volwaardig aan het sociale 
en culturele leven doen deelnemen als gelijkwaardige 
medeburgers. Daarom vinden wij het noodzakelijk de 
persoonlijke zelfstandigheid van ouderen beter recht te 
doen en zolang mogelijk te garanderen. Uitsluiting van 
ouderen van bestuurlijke functies, alleen op basis van 
hun leeftijd, dient uitgebannen te worden. Speciale ou
derenvoorzieningen moeten uitgaan van: MET ouderen 
VOOR ouderen. Wij willen dit o.m. trachten te bereiken 
op bestuurlijk niveau door: 
- instelling van een Raad voor Ouderenbeleid. 
- omvorming van de Wet op de Bejaardenoorden tot 

een Wet op het Ouderenbeleid. 
- coördinatie van de desbetreflende taken van de Mi

nisteries CRM, Volksgezondheid en Ruimtelijke Or
dening door bij voorkeur Ministerie CRM. 

Voorts door de volgende maatregelen: 
Pensioenen 
Opheffing van de zgn. "pensioenbreuk" en een ver
plichte pensioenverzekering voor alle werknemers, zijn 
belangrijk voor de ouderen van morgen. (zie hfdst. IV -d: 
Soc. Verzekeringen) 
Keuze pensioenleeftijd 
Werknemers dienen binnen bepaalde grenzen zelf het 
moment van hun pensionering te kunnen kiezen, waarbij 
ruime overgangsregelingen terzake van geleidelijke af
bouw van verantwoordelijkheden en werktijden, tot 
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stand moeten komen. 
Vorming 
Bestaande mogelijkheden voor vorming en scholing 
(open school, Teleac) dienen verruimd en door actieve 
voorlichting beter onder de aandacht van ouderen ge
bracht te worden. 
Ruimtelijke ordening 
Naast de door ons reeds bepleite concentratie van wo
nen, werken en voorzieningen (zie htûst. 111-d) dient nog 
gesteld te worden dat in bestemmingsplannen en stads
vernieuwingsprojecten voldoende aangepaste huisves
tingsvormen voor ouderen tot stand moeten komen. 
Bejaardenwoningen of complexen van woningen mogen 
niet geïsoleerd liggen en moeten dicht bij de voorzienin
gen gesitueerd worden. Experimenten met een "ouder
laag" in gezinswoningen moeten uitgebreid worden. 
Vervoersmogelijkheden 
Bestaande vervoersmogelijkheden moeten beter aange
past worden aan ouderen die zich slecht kunnen vcr
plaatsen. Voor deze categorie moeten gereduceerde ta
rieven het vervoer betaalbaar houden. 
Betere dienstverlening 
De diverse vormen van dienstvcrlening moeten beter op 
elkaar worden afgestemd door coördinatie van de intra
en extra-murale dienstverlening, door aan het gecoördi
neerde ouderenwerk een bredere basis te geven en meer 
bevoegdheden over te dragen. Bij de coördinatie worden 
de ouderenorganisaties ten nauwste betrokken. Het ta
kenpakket van de zgn. indicatiecommissies moet worden 
geregeld en uitgebreid met meerdere vormen van maat
schappelijke dienstverlening. De extra murale dienst
verlening moet worden uitgebreid, met bijv.: 
Wijkhoven 
Ouderen die tijdelijk of langdurig verzorging behoeven, 
moeten kunnen worden opgevangen in een , , wijkhof''. 
Deze dient naast permanente zorg ook dagverzorging en 
-verpleging te kunnen bieden. Ook moeten zelfstandig 
wonende ouderen er een bepaalde service (warme maal
tijden e.d.) kunnen genieten. Mede om te voorkomen, 
dat ouderen in dit centrum zich wederom afgesloten 
voelen van de maatschappij kunnen ook andere huurt
bewoners, die gelijksoortige problemen kennen, er wor
den opgevangen. Om dezelfde reden moet gezocht wor
den naar andere, passende functies, voor deze wijkho
ven. 
Rechten en rechtsbescherming 
Bewoners van tehuizen en cliënten van de bejaardenzorg 
moeten een betere rechtsbescherming krijgen. Subsidies 
moeten mede aangewend worden ter aanmoediging van 
vrijwillige toepassing van zo'n regeling. Het recht op in
spraak en op goede klachtenbehandeling ook voor oude
ren, dient wettelijk geregeld te worden. 
Gezondheidszorg 
Geriatrie dient als geneeskundig specialisme erkend te 
worden, het preventieve onderzoek moet daarbij priori
teit krijgen. Voorts dient er een wettelijke regeling te 
komen voor het testen van medicijnen op hun gevolgen 
voor ouderen. 

V -f: Gehandicaptenbeleid 
In ons beleid staat de mens centraal. Daaruit volgt dat in 
het gehandicaptenbeleid dat wij voorstaan, de nadruk 
nooit op de handicap zal liggen, maar altijd op de mens 
die zich, wat ook zijn handicap is, dient te kunnen ont
plooien en zelf moet kunnen kiezen in vrijheid. Daarom 
is het gehandicaptenbeleid ook een cmancipaticvraag
stuk. De overheid dient in haar gehele beleid rekening te 
houden met het gegeven dat het een normale zaak is dat 
een samenleving ook gehandicapten kent. In het huidige 
beleid ontbreekt op dit punt de integrale aanpak. 
Teneinde op rijksniveau een gecoördineerd gehandicap
tenbeleid tot stand te brengen, moet tijdelijk (bijv. twee 
volle kabinets-periodes) een afzonderlijke bewindsman/ 
vrouw aangesteld worden voor het gehandicaptenbeleid, 
die tevens andere bclcidsonderwcrpcn in de portefeuille 
kan hebben. 
Wij willen het beleid op de volgende punten bijstellen en 
WIJZigen: 

,~~ 

'1.!..11 



Decentralisatie 
Het door het Rijk aangegeven beleidskader dient mgc
vuld te worden door de lagere overheden. Belangrijk 
daarbij dienen de Provinciale 01'crlcJ.:OI"fc{atlen Revalida
tie en ZwakzinniRnlzorg te zijn, die op provinciaal ni
veau coördineren en controleren en zodanig samenge
steld moeten zijn, dat alle bij het gehandicaptenbcleid 
betrokkenen zich vertegenwoordigd weten. De P.O.R.'s 
en de P.O.Z.'s moeten onder controle van de Staten 
vallen. 
Nationale raad 
In een op te richten Nationale Raad C1chandicaptcnbe
leid waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn, 
dient het gehele veld overzien te worden. De Raad muct 
gevraagd of ongevraagd advies geven, leemten signale
ren en initiatief nemen tol noodzakelijk onder.r.uek. 
Arbeid(s-alternatieven) 
Om te bevorderen dat mensen die partieel, zowel in een 
betaalde als in een onbetaalde functie actief willen zijn. 
in contact komen met degenen die aan die partiële adi
viteiten behoefte hebhen, dient via de aanwezige kaders 
de afstemming van vraag en aanbod geïntensiveerd te 
worden. 
Basisuitkering/toeslagen 
Gehandicapten waarvan bewezen is dat ze permanent 
voor moeilijk kwantificeerhare extra kosten staan. moe
ten aanspraak kunnen maken or een vaste basisuitkering 
voor die kosten. 
Bedrijfsleven 
De huidige Plaatsingswet Mindervaliden behoeft niet al
leen een meer eigentijdse naam, maar dient ook aan 
nieuwe inzichten aangerast te worden. Hocwel vcrho
ging van de wettelijke plaatsingsnorm van 2'/r naar y,; 
uiteraard de arbeidskansen van gehandicapten kan be
vorderen, schuilt in zo'n maatregel het gevaar van voor 
gehandicapten schadelijke economische afwegingen. a),_ 
ook van vcrzet tegen orgelegde dwang, die dan tot ui
ting kan komen in non-acceptatie van gehandicapten. 
Een zodanige maatregel dient dan ook tijdelijk te zijn en 
kan in elk geval niet los gezien worden van het door ons 
voorgestane deeltijdbanenbeleid (zie hfdst. 111-a). Aan
passing van de wetgeving zal zich o.m. moeten rich!èn 
op goede definitie van het begrip .. handicapte". hetere 
inventarisatie van plaatsingsmogclijkheden bij overheid 
en bedrijven op basis van goede functieomschrijvingen. 
financiering van hulpmiddelen en aanpassingen van de 
werkteams, heroepsrecht van gehandicapten inzake af
gewezen sollicitaties en de positie van gehandicarten bij 
collectieve ontslagen. De efTcctiviteit van deze plaat
singswet staat of valt met een goede controle. 
Intrekken loondispensatiewet 
Vernieuwing van de Plaatsingswct Mindervaliden dient 
gepaard te gaan met intrekking van de loondispensatie
wet. In de vernieuwde wet moet bepaald worden dat aan 
werkgevers loonsuppletie voor gehandicapte werkne
mers toegekend kan worden. De werknemer ontvangt 
daarbij dan in elk geval zelf het minimumloon. Loon
suppletie moel het karakter van een overbrugging heb
ben. Loonsuppletie voor de gehandicapte werknemer 
mag niet langer vanuit de AAW/WAO plaatsvinden, 
maar dient ook onder de vcmicuwdc wet te vallen. zo
dat bevordering werkgelegenheid gehandicapten in één 
wet geconcentreerd is. 
Herstructurering W .S. W. 
De huidige Wet Sociale Werkvoorziening is verouderd 
en werkt stigmatiserend voor gehandicapten. Wie er 
eenmaal onder valt, komt er nauwelijks meer onderuit. 
Er bestaat een negatief spanningsveld tussen de wel
zijnsbevorderende en revaliderende functie van de so
ciale werkvoorzieningen en de economische maatstaven 
die men daar hanteert. In feite zijn de sociale werkvoor
zieningen een nuodzakelijke bedrijfstak geworden, 
waarin werk verricht wordt waarin het vrije bedrijf niet 
meer voorziet. Daarom moel de W.S.W. structuur 
opengebroken worden, in die zin dat de 'ociale bedrij
ven zelfstandig moeten kunnen functionen:n en kunnen 
fungeren als doorgangsvormen naar overheid en bedrijf. 
zonder hun taak als opvangcentrum te verliezen. In de 
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wnl--t,·:ttn' rnol'l een ~chciding w,trdcn aangebracht tns
\Cn l''''''kli.ik ,~n lichamcli.ih. gehandicapten. Sociale 
werk vnpr;icningen rnockn <tOk een ru1mcr loelatings
bekid kiJnncl' hanteren en (dcel)··hancn kunnen bicden 
aan i:1ngdnrig "nklu;en. drtor leeflijd gchandicapkn en 
ander,· rnindnhcid>gmepcringcn. (zie ook hfd'il lll-:1 
m.h.l. <k .. uncigcnli.ikc WAO-cr,··). 
Provinciaal/Regionaal hestuur 
De :-,trudtlllr van :-.uCJak wcrh.vo,tr.rieningcn in .. bedriJf
je<' vng! c·cn niet111e he-,ttwrlijke regeling. I-kt huidige 
gcm,·cnll'lijkc hc'>tuur :-,taal vaak lc ver van de praktijk. 
Wi.i <knken daamm aan uprichting van provinciale en 
region:dl' he,lL!IJr:-,commi-,,ic'. mJ!Itidi,ciplinair samen
gc:-,lc'ld lilt pcr:-,unen die dicht hij de praktijk staa11. l>c 
pnlitiekc cnntruk hicrnvn !<•LI in hand,:n van Pmvin
ciak St:Jlcn kunnen liggen. 
Wijziging criteria 
Hel nu in de soci:tle wdg<'l ing gd1antc·ndc cntcnum 
v:tn .. :trheidsunge\l·hikthc·id" werkt si igmalJsc·rcnd. Be
ter is hel <1111 dil te vnvang,·n door hl'! pusitievc CJJIC·
rium .. in >laat een idccllinkomcn te vcrvvcrvcn". Uilkc
ringen dicn,:n dan g<·rclatccrd !c ;i_in a:1n het .rdf ver· 
worven inkomcn'i<kel. ;o:Hkr dat hel recht np uitkering 
hierdllor verloren gaat. Dit vcrgruol de individllclc kcu
zev rijhcid. 
Algemeue \ oorzieningen 
Cîehandicartcn nwden vulledig kunnen deelnemen ;Jan 
het rna<thc:harrelijk leven. Daar unthreekt op tal van 
plaahcn nog veel <tan. Het (tpenhaar vcrvoer i-; voor hen 
v:tak nog een onneembare barri0rc: meer trein-, hu'- en 
tram,latiuns nwl'tcn aangcpa-.l 1\urdcn. meer aangc:rastc 
lrein-.tl'ikn. bu-.-.cn c·n tram' ingc1et. J\llc publieke 
ruimll'n in <IYcTheilhg<:hutl\\ en d1cncn voor hen toegan
kelijk gc·maakl lc 1\llnlcn. V<tor aanpas,ing van publieke 
geboiii\Cil \all hnlrijven c·n in,tcllingen dient ovnhcid~
sub-.idtc hc:-,chikhaar te ;ijn. Suh<.;idi~:-. aan wel.rijnsin
stcllingc·n rnucten gebonden \\ urdcn aan vuorwa~u·den 
m.b.t. de· luegankeli_jkheid van hun gehouwen voor gc
handic·:tplcn. 
(~ezinsiH'g(•IPiding 

(>u der-. van gcc-.telijk gehandicapte kinderen mud en :tl
tijd hc'-.L"hlluwd \\orden ab de eer'! vcraniwoot\lclijkcn 
vour hun kind. ook al is dit uil huis geplaatst. /,i_j heb
hen recht op een .r.u vroegtijdig en ;o uitgebreid mogelij
kc infurmaliL· o\ er de handicaps van hun kind ct I van de 
nwgclqkc d:tarppvolgemk rrohklllatick. De ecr-;lc-lijns
hulpvnkner-. 1.ulkn hint<Jc heter moden wurdcn ll[)gc

lcid. (ic:-,trccfd mud WPrdcn naar een betere manier van 
gc,~ilhhcgckiding, v1 aarin naast de professinnek werkers 
ook ouder- uudcrhulp een hoge rrioriteit heeft. 
Onden~ijs 

Het ondenl iJS llHlel meer gericht \\l)rden or .r:n runetic 
bewust wording 1 an niet-gl'i"t<ll1di,·aptcn l.''· v. gdwndi
capten. (ichandicapkn dienen nil'l automatisch naar 
spc·ciaalnnden1ij, lcrv\e;en ll' W<Jrdcn maar. waar m,,. 
gelijk. orgevang~n te VvPrdcn door hl'l regtdiere onder
wi.h. V oor i<tnge gehandic·~tplcn llllll'l hij hel voortgezd 
onderwijs hckrc· begdeiding kumen. 
In de ''rlciding van undenvijsgevcndcn. moel meer aan
dacht he,lcL'd w urden aan vruegtijdigc· onderkenning van 
gl'ringc ~1f11 ijkingen . .Juist ''"kin applicaticcursu'i'ien 
mnet h1ervnnr plaah wnrden ingeruimd. Nil't alken in 
het ondc'l\\ ij-. maar in de gehele '>c'c'lor van maatschap
pcli_ikc dienstverlening dient h<~gc priorikil gegeven Ie 
worden aan vrucgti_idigc underkenning van ontwikke
ling,-;(, lUIT! i ss en. 
Sport en reneatie 
Ten onrechte valt in Nederland de nadruk in vo<lrlich
ting en publiciteit op delupsport voor gehandicapten. In 
tegenstelling daarmee is de gnH1hlè behoefte die aan rc
creatic-.porl. Hl'l beleid moel in die· zin omgebogen wor
den. Dag- en verhlijf-.rec-r,·aticvoorzicningen zijn nog in 
volstrekt onvoldoende mate aangepast aan de eisen van 
gchandicartcn. Subsidicmogcli_jkhcdcn dienen aanpas
sing te -,timukrcn. De rccrcaliemogdijkhedcn voor men
sen in 1 crpkeglc hui;.cn verei,cn verbl'lcring. hetgeen 
mogelijk mod wnrden dnur u.m. aanpassing van het rc
crealichudgel in de vcrpkeglarievcn. 



Hoofdstuk VI: 

Een vreedzame en rechtvaardige 
wereld 
Een werkelijk vreed1.arne en rechtvaardige wereld be
hoort, misschien, tot het rijk der illusies en utopieën. 
maar dat betekent niet dat wc daar niet naar moeten 
streven. 
Het buitenlands beleid dient daarom gericht Ie zijn op de 
opbouw van een internationale rechtsorde. op vcrminde
ring van de welvaartsverschillen in de wereld, stimule
ring van het respect voor de mensenrechten en het be
vorderen van begrip en het bereiken van vertrouwen. 
Het meest gei.'igendc kader hiervoor blijft de Organisatiè~ 
van Verenigde Naties. Nederland dient het werk hiervan 
met kracht te nndcrstetÎnen evenals dat van de ermee 
verhonden Geneefse Ontwapenings Commissie. Pogin
gen tot vcrbetcrinl,! van hd functioneren van deze orga
nen dienen te worden aangcmoedil,!d en gesteund. 
In d..: huidige wereld is echter uok een ncgatil'l. veilig
heidsbeleid d. w .1.. handhaving van een vcnlcdingsappa
raat nog wel noodzakelijk. 

VI-a: Niet verspreiden van kernwapens (Non-prolife
ratie, 1.ie 111-b) 
De vcrspreiding van kernwapens over de wereld is één 
van de ernstigste bedreigingen voor de mensheid. Deze 
dient tegengegaan te worden door: 

Bcëin(liging van de kernwapenwedloop tussen (lost en 
West. Dat is niet alleen een /aak van de twee super
machten. maar ook van hun bondgenntcn. 

- Vcrhoging van de kernwapendrempel zowel in politiek 
als in technisch opzicht. Dat kan door een uiterste be
perking van het gebruik van kernenergie, alsook door 
universele !ocpas~ing van het controlesysteem van de 
I niernationale Organisatie vuor Atoomenergie. Door 
o.m. af te zien van hel gebruik van plutonium. dienen 
de industrielanden hier het voorbeeld te geven. 

Vl-b: Vrede en veiligheid in de derde wereld 
Het streven naar het opdelen van de Derde Wereld in 
invloedssferen is een potentieel gevaar voor de wereld
vrede, vooral in die gebieden waar een directe confron
tatie van de supermogendheden tot de mogelijkheden 
behoort. 
Zeer gevaarlijk in dit vcrband is een politiek welke 1ich 
ten doel stelt d.m.v. militaire interventics nieuwe situa
ties te creëren, in de hnop du.c als voldongen fcit..:n te 
doen accepteren. Bestaande conllictt:n moeten dan ook 
/ovecl mogelijk dnor intcrnationalc arbitrage worden 
opgelost. De rol van de Verenigde Naties is hierbij ,m
mishaar. Daarom dienen de volgende maatregelen gc
nnmcn te worden: 
-·· uitbreiding van de VN-vredcsmacht en van Neder
landse deelname daaraan; 
- steun voor jongere samenwerkingsverbanden, die 
buiten de traditionele machtsblokken staan en die een 
stabiliserende rol kunnen spelen (Organisatie van Afri
kaanse Eenheid, Arabische Liga, Beweging van Niet-ge
bonden Landen c.a.); 
- beperking wapenexport naar de Derde Wereld. Ne
derland moet internationaal initiaticven nemen voor be
perking van de wapenhandel. 

VI-c: De Oost-Wcst-tegenstelling 
Het beleid van Nederland en 1ijn bondgt:no!cn muet in 
de Oost-West tegenstelling het vcrmijden van gewapen
de contlictcn tot doel hebben en gericht zijn op het be
reiken van een stabiele verhouding, door gcleiddijkc 
vcrmindering van de !egenstdlingcn. Daarbij dient juist 
in tijden van crisis de dialoog tussen Oost en West 
gaande te blijven. Het regelmatig voorkomen van inci
denten mag er niet toe leiden. dat in een harde confron
tatiepolitiek de bereikte resultaten uit de voorbije jaren 
van ontspanning, weer over boord gezet worden. De rol 
van de Europese landen is hierbij onmisbaar. 
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Opbouw Europees vciligheidssyst('t'm 
De Oust-Wcst-tcgcnstclling heeft geleid lul een nngc'C·· 
venaarde upccnhoping van militairL' 1nacht in l•.umpa en 
tot een onnatuurlijke scheiding van het l·.uropcsL' L"<lnti
ncnl, langs de grenL.cn van de invloedssferen V<lll de 
twee supermachten. 
Doelstelling up lange Iermijn dient de lwcindiging v~111 
deze situatie te zijn. en daarom bepleiten wij de uphuu\\ 
van een Europees Veiligheidssysteem (1-:.V.S.). Aan een 
J:odanig collectief vcilighcidssysll'cm nllll't ook duur de 
VS en lk USSR. worden deelgenomen. 
Het zou moeten bestaan uit bindende afspraken over: 
-- politiek overleg en vrccd;amc hijlegging van gl·schil
lcn 
-- vergroting van de militaire Vl'ilighcid 
·- sall1l'llWCrking op het gebied van ccunumie, well'n 
schap, tcchnologic en milieu 
- sanll'nwerking op hum~mitai1 gebied. vrijn vcrk,·cr 
van personen. ideeën en informatie 
Nu het E. V .S. nog niet tnt stand gckomL~Ii is. vcreist het 
Nederland se veil ighcidshelang vooral-;nog vom"lll'l t ing 
van het NAVO-Iidmaatsch;ip. 

VI-d: Europese dcfensiesamcnwe1·king 
U itgaandc van het NA V< )-lidmaat sd1:1p bcpkitcn 1\11 
binnt:n het Atlantische HondgL·no\llschap een cvenwich· 
tigcr vcrhouding tussen de VS en (k Lurnpcse p:1rtnns. 
Een minder stnk <lVcrhecrscnde positie van Amcrik:1 
valt vooral te bcrcikc>l door vcrdergaande l~uropcsc sa
menwerking op het gebied van de veiligheid. Du.c sa
menwerking 1al niet alleen glTicht mockn ;i.in op 1akL·n 
betreffende militair matcricel maar ouk op hl'l hespreken 
van de Europesl' dimensie van de Atlantisl'iJc veiligheid. 
Geen Europese kernmacht 
Een /.clfstandigc Europese kcnm1acht wijzen wij al. Lu
ropcsc defensiesamenwerking mag niet leiden tot L'L'Il 
Europese kernmacht. 

Vl··c: Ontwapening en wapenhd1ecrsing 
De behoefte aan bevei:iging d.m.v. wapens en in het hij
zonder kernwapens, dil'lll z.o spoedig mogelijk en /llVl'Ci 
mogelijk weggenomen Ie worden. dom internationale 
vcrdragen over conflictbeheersing en unt wapening. (;ie 
ook Vl-b). 
Europese medezeggenschap bij Salt 11 
Cîcz.icn de lopende of vuurgenomen uitbreiding v~111 hL·t 
arsenaal tactische kCill\\•apcn~ voor de lange ;11\tand (de 
Russische SS-20 raket en dl' Bacldïre honllllL'nwerpn 
resp. de Amerikaanse Pcrshing-11 en Tom;1hawk-rakct) 
is de tot:-.tandkomin;2: van het (SALT-111) wapcnlwhcn
singsvcrdrag zeer urgent. Aangc1icn tk vcilighL·id v;1n de 
Europes..: landen hierbij rL'chtstrccks in het geding is, 
dienen deze mede/cggenschap en inbreng in tk onder
handelingen te krijgen. 
Evenwichtige wederzijdse troepenvermindering 
Een positiever instelling van Ncdcrbnd en ;.ijn partnLT> 
bij de Weense bc-;prckingcn over evenwichtige \\t:dcr
zijdsc troepenvcrmindering ( M Ht~·R) is mede nood;;,kc·
lijk nm tot een accoord te komen. 
Euro pest~ ontwapcningsconferent Ît' 
Daarnaast dient een EuropL'Sc Ontw:q,cnings Conkrcn 
tic opgezet te wnrdcn, mct deelname van ;dil' West- en 
Oosteuropese l;mdcn. de VS. en Canada. De !tllail' hc
wapcningspnlitick in Europ:1 dient daarhi.i tn tafel te 
komen. Ook afspraken over !acti~cilL' kcrn\\apL'ns met 
korte dracht. kunnen hierbij aan de orde knmcn. De 
EOC moet zich ontwikkelen tnt een permanent forum 
voor nniwapening en wapenbeheersing in Lump:1. als 
onderdeel van een EVS. 
Herziening NAVO-planning 
De basis van de huidige NAVO-planning is te sterk ge
richt op .. dnwiboekcn voor het ergste geval". Het he
leid terzake dient omgebogen te worden dnor nprichting 
van een onltt"llfh'ninf.{scomill'. dat in alle fasL"Il v:1n het 
planningsproccs aandacht opeist voor de wapcnhchcn
singsaspcctcn. 
Geen wedloop op gebied van de dwmische wapens 
Militaire en politieke kringen bintll'n de NA V< l menL·n in 



de slechter wordende internationale verhoudingen een 
aanleiding te vinden voor het streven naar een groter 
NAVO-tegenwicht - tegenover het Sowjet-overwicht -
m.b.t. chemische wapens. Wij keren ons daar ondubbel
zinnig tegen. 

VI-f: Nederlandse ontwapeningsinspanning 
Een hoofdtaak voor Nederland is binnen de NAVO een 
succesvol verloop van de wapenbeheersingsonderhande
lingen tussen Oost en West te bevorderen. Nederland 
moet er niet voor terugschrikken ook buiten NAVO
verband tezamen met gelijkgezinde landen in West en 
Oost tot vergaande en creatieve voorstellen te komen. 
Reorganisatie ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken dient meer aan
dacht te gaan schenken aan ontwapeningszaken door 
een aparte directie te vormen voor behandeling van alle 
wapenbeheersings- en ontwapeningskwesties. 

VI -g: Anti-kernwapenbeleid 
Nederland moet een actief anti-kernwapenbeleid voeren. 
Kernwapens voegen aan de toch al onaanvaardbare mo
derne oorlog nog eens de dreiging van totale vernietiging 
toe. Het door ons bepleite anti-kernwapenbeleid is wel 
onderhevig aan de beperking dat het niet mag leiden tot 
een situatie waarin de kans op gebruik van nog niet af
geschafte kernwapens toeneemt. Voor het nemen van op 
zichzelf noodzakelijke, eenzijdige stappen, heeft dit con
sequenties. 
Vermindering kernwapentaken 
Binnen de NAVO heeft Nederland nu nog zes kernwa
pentaken. Deze dienen voor 1985 teruggebracht te wor
den tot twee of drie. Nederland moet binnen de NAVO 
een pleidooi voeren voor het afstoten c.q. conventioneel 
vervangen van de nucleaire luchtafweer (NIKE), de 
nucleaire landmijnen en de nucleaire bommen voor on
derzeebootbestrijding. Valt daarover binnen de NAVO 
géén overeenstemming te bereiken, dan moet Nederland 
hiertoe eenzijdig overgaan. Ook afschaffing van de 
nucleaire artillerie is hoogst noodzakelijk. Dat betekent 
allereerst dat Nederland definitief moet besluiten het 
155-mm geschut niet te nuclcariseren. Anders dan bij 
voornoemde wapens is een eenzijdig besluit tot afschaf
fing door Nederland van de "8-inch"-artillerie echter 
minder wijs. Daardoor zou immers een gat in de verde
diging ontstaan, dat onmiddellijk door de bondgenoten 
opgevuld zou worden, terwijl de gehele Nederlandse 
deelname aan de gcmeenschappelijke verdediging in het 
geding zou komen. Daarom kunnen we ons beter erop 
richten de bondgenoten te overtuigen van de noodzaak 
van afschaffing van deze gevechtsveldwapcns. Of de F-
16 evenals de Starfighter nu, deels ook een nucleaire 
taak moet krijgen, staat voor ons nog niet vast. 
Geen neutronenbom 
Nederland moet zich blijvend vcrzetten tegen de invoe
ring van nieuwe gevechtsveldwapens of wapens met een 
zogeheten "atoomdrempelverlagende" werking als de 
neutronenbom, die in militaire zin "makkelijk inzet
baar" is. Dat verzet zou kunnen leiden tot een zekere 
versterking van de conventionele bewapening aan onze 
kant. Militaire noodzaak en gewenste wapenbeheersing 
moeten evenwel tegen elkaar afgewogen worden, alvo
rens tot een zodanige conventionele versterking besloten 
wordt. 
Atoomvrije zone 
Geleidelijke afschaffing c.q. niet-invoering van ge
vechtsveldwapens moet gepaard gaan met onderhande
lingen met de USSR, ter voorkoming van invoering door 
dit land van nucleaire korte-dracht-wapens in Centraal 
Europa. Doelstelling daarbij is invoering van een atoom
vrije zone in een zo groot mogelijk Europees gebied. 
No First Use Verklaring 
Nederland moet binnen de NAVO pleiten voor het afge
ven van een vcrklaring om niet als eerste kernwapens te 
zullen gebruiken in een gewapend conflict. 

VI-h: Nieuwe lange-afstandsraketten 
De NA VO-Ianden hebben besloten 572 nieuwe middel-
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lange al'standswapens te produceren en in Europa te 
stationeren. Dit betekent een kwalitatieve vergroting van 
de binnen deNAVO beschikbare vernietigingskracht 
door middel van kernwapens. Weliswaar werd dit besluit 
mede gemotiveerd door de modernisering van vergelijk
bare Sovjet-systemen gericht op West-Europa, doch de 
NA V< )-reactie was overdreven en draagt daardoor bij 
aan een dreigende nucleaire wapenwedloop in Europa. 
D'66 is daarom van mening dat plaatsing op Nederland
se bodem van middellange-afstandsraketten in de huidige 
omstandigheden niet aanvaard kan worden. Nederland 
heeft over de opstelling in ons land nog niet besloten. 
Hierv;m moet gebruik gemaakt worden om de rol en het 
aantal van de kernwapens terug te dringen. Nederland 
dient daarom te trachten met concrete en geloofwaardige 
voorstellen de NAVO-bondgenoten te overtuigen dat 
een bcrerkte hewapeningsachterstand van deNAVO 
kan worden geaccepteerd, onder meer teneinde optimale 
condities te scheppen voor wapenbeperkende overeen
komsten met het Warschau-Pact. Nederland zoekt ook 
naar andere wegen om de kernbewapening serieus aan 
de orde te stellen, zoals in de VN en in nieuwe overleg
kaders met bepaalde landen in Europa (zoals de Scandi
navische landen, Polen en Roemenië). Aangezien er on
zekerheid bestaat zowel over de bereidheid van de 
USSR en de VS hun hewarening kwalitatief en kwanti
tatief terug te brengen, als over de ontwikkeling van de 
militair-strategische situatie, is het noodzakelijk dat 0'66 
zich regelmatig beraadt over de totale veiligheidssituatie. 
Bij de beoordeling hiervan kunnen de Nederlandse 
atoomtakcn, de rlaatsing van middellange-afstandssys
temen in Nederland en het niveau van de conventionele 
bewarcning opnieuw overwogen worden. Dit geschiedt 
in het licht van onder meer de resultaten van de onder
handelingen tussen NAVO en Warschau-Pact, de stap
pen die gezet zijn op weg naar een de-nuclearisatie van 
Centraal Europa en de vermindering van het aantal 
kernwarcns. 

VI-i: Aanpassing NAVO-strategie 
Het door ons bepleite anti-kernwapenbeleid heeft uiter
aard consequenties voor de NAVO-strategie. Daarom is 
het nood;:akelijk meer onderzoek te verrichten naar ge
loofwaardige, conventionele defensieve strategieën, die 
wellicht door de technologische ontwikkelingen in zicht 
komen. In het militaire apparaat zal daarbij meer de na
druk moeten komen te liggen op een defensief concept 
en op defensieve wapens (hijv. anti-tankwapens). Meer 
aandacht verdient zeker ook het onderzoek naar niet
militaire verdedigingsvormen zoals sociale verdediging 
(voorbereid niet-gewelddadig burgerlijk verzet). 

VI-j: Aanpassing defensie inspanning 
Hoogte defensieuitgaven 
De defensieuitgaven dienen niet in de eerste plaats geba
seerd te zijn op een gefixeerd percentage van overheids
uitgaven of nationaal inkomen. Nuchtere, zakelijke 
beoordeling van de veiligheidssituatie dient maatstaf te 
zijn. Bij noodzakelijke algemene bezuinigingen zal De
fensie niet bij voorbaat uitgcsloten kunnen worden. De 
in het kader van het Lange Termijn Defensie Programma 
(L TDP) overeengekomen reële stijging van ca. 3% per 
jaar, moet dan ook jaarlijks opnieuw worden bezien. 
Onderlinge afbankelijkheid Europese NAVO-landen 
Instandhouding van een functionele defensie zal, voor 
de kleinere landen steeds meer financiële problemen 
orleveren. Rationalisatie (o.m. door gezamenlijkheid), 
specialisatie (door takenruil onderling) en standaardisa
tie moeten hierop het antwoord leveren. Dat leidt dan 
tot onderlinge atnankelijkheid van de NAVO-landen, 
waarbij wij de nadruk willen leggen op samenwerking 
tussen de Europese landen van de NAVO. 
Politieke controle op materieel-exploitatie 
Onvoldoende is nu de politieke informatie over en con
trole op de materieel-exploitatie. Aansluitend op de be
staande investeringsplannen dienen daarom exploitatie
plannen opgesteld te worden. 
Besparing op energie- en grondstofgebruik is hierbij eer-



ste prioriteit. 
Politieke controle op ontwikkeling nieuwe wapens 
Wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkeling van 
vooral defensieve, conventionele wapensystemen achten 
wij van belang (zie ook Vl-i). 
Een gevaar daarbij is, dat zulk onderzoek kan leiden tot 
nieuwe stappen in de bewapeningswedloop. Politieke 
controle op onderzoek en ontwikkeling is daarom on
ontbeerlijk. 
Defensie, ruimtelijke ordening en milieu 
Het defensiebeleid legt soms een zware belasting op de 
r.o. en het milieu. Daarom dient zoveel mogelijk ge
streefd te worden naar: 
- het weren van militaire activiteiten in verstedelijkte 

gebieden 
het ontruimen van militaire complexen in binnenste
den 

·- het weren van militairê activiteiten uit recreatiegebie
den, indien zij het recreatief gebruik ervan verhinderen. 

- het weren van militaire activiteiten uit natuurgebieden, 
indien ze de natuur ernstig belasten. 

Georganiseerd overleg militair personeel 
Het Georganiseerd Overleg dient een forum van daad
werkelijke medezeggenschap te worden. 
Burgerlijk recht voor gewetensbezwaarden 
Gewetensbezwaarden die vervangende dienst verrichten, 
dienen niet onder het militaire (tucht)rccht, maar onder 
het burgerlijk recht te vallen. De vcrvangende dienst. of, 
bij totaal weigering, gevangenisstraf, mag niet langer du
ren dan de normale dienstplichtperiode. 
Leger op maatschappelijke leest geschoeid 
Voorzover niet strijdig met het bijzonder karakter van 
de krijgsmacht, dient deze zoveel mogelijk geordend te 
zijn volgens geldende maatschappelijke normen. De 
vrouw moet in de krijgsmacht volledig geïntegreerd 
worden. Verdere vermaatschappelijking van het leger 
kan bereikt worden door aanpassing van de regeling 
voor functioneel Jeeftijdsontslag, door normalisering van 
de berijfsrestaurants tot toegang voor alle rangen, en 
door alternatieven voor het coöptatiesysteem bij benoc
mmgen. 
Rechtvaardiger dienstplicht 
Slechts één derde van alle dienstplichtigen vervult nu 
daadwerkelijk de dienstplicht. Hoewel wij het dienst
plichtsysteem op zichzelf juist achten, kent het grote on
rechtvaardigheden. Eerlijker, en maatschappelijk voor
delen biedend, komt het ons voor een maatschappelijke 
dienstplicht in te stellen, waarvan de militaire dienst
plicht een onderdeel zou moeten zijn. Op korte termijn 
zal een interdepartementale studie moeten worden ge
start over de mogelijkheden van en behoefte aan een 
systeem van maatschappelijke dienstplicht. 

VI-k: Europese samenwerking 
Een progressief beleid zoals D'66 zich dat voorstelt is 
niet mogelijk zonder een op democratische leest ge
schoeide Europese integratie. 
Op binnenlands gebied is dit nodig om gezamenlijk de 
vele gemeenschappelijke en grensoverschrijdende 
problemen (werkloosheid, milieuverontreiniging, enz.) 
aan te pakken. Op buitenlands gebied, om Europa een 
constructieve bijdrage te laten leveren aan de oplossing 
van de Noord-Zuid en de Oost-West problemen. 
Versterking positie Europees Parlement 
De eenzijdige macht van de Raad van Ministers is te 
groot. Daarom moeten de positie en bevoegdheden van 
Europees Parlement en Commissie versterkt en uitge
breid worden. Het Parlement moet inspraak krijgen in 
de benoeming van de Commissievoorzitter, waarna deze 
op zijn beurt dient in te stemmen met de aanstelling van 
de overige Commissieleden. Jaarlijks dient de Commis
sie een beleidsprogramma op te stellen, dat dan aan het 
Europese Parlement moet worden voorgesteld. 
Europese werkloosheidsbestrijding 
Het niveau van de werkloosheid in de tien Europese lid
staten is volstrekt onaanvaardbaar. Oplossingen daar
voor kunnen niet alleen op nationaal niveau gevonden 
worden, maar moeten gepaard gaan met een krachtige 
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ontwikkeling van het industriële en sociale beleid van de 
Europese Gemeenschap (zie hiervoor ons Europees Pro
gramma). 
Europees milieubeleid 
Onder geen beding mogen de economische omstandig
heden gebruikt worden als alibi voor aantasting van de 
gcmeenschappelijke aanpak van milieuproblemen. Zo zal 
Nederland druk moeten blijven uitoefenen op de Rijnoe
verstaten en met name Frankrijk, om tot echte sanering 
van de Rijn te komen, zoals Nederland ook bij andere 
grensoverschrijdende problemen op het gebied van mi
lieu- en natuurbesche1ming moet doen. 
Europees landbouwbeleid 
Zie Hoofdstuk IV-hen ons Europees Programma. 
Europees energiebeleid 
Een Europees energiebeleid dient ontwikkeld te worden, 
in eerste instantie gericht op energiebesparing. Toepas
sing van kernenergie dient. zolang daaraan vcrbonden 
problemen niet zijn opgelost, geen deel uit te maken van 
het Europese energiebeleid. 
Ontwikkelingssamenwerking 
Europa zal zijn inspanningen op dit gebied moeten ver
groten, o.m. door verruiming van de handelsmogelijkhe
den van de Derde Wereld (zie ook V 1-n). 
Uitbreiding Europese samenwerking 
Toetreding van democratische Janden tot de EG dient 
alle mogelijkheden te worden geboden. De reeds be
reikte integratie mag hierdoor echter niet weer terugge
draaid worden. 
Emancipatie binnen Europa 
Een emancipatiebeleid zoals wij dat voorstaan (Zie 11-d) 
moet ook in Europees verband krachtig worden nage
streefd en in de samenstelling van de vertegenwoordi
gende en bestuurlijke lichamen zijn afspiegeling vinden. 

VI-l: Zuidelijk Afrika 
Zuid-Afrika 
De apartheid in Zuid-Afrika is aanleiding voor gewapen
de conflicten, waarbij de supermachten in gevaarlijke 
mate betrokken raken. Om deze redenen bepleiten wij 
een politiek van druk op de Zuidafrikaanse regering, om 
te bevorderen dat het apartheidsstelsel wordt afgebro
ken. Nederland moet actiever worden bij het streven 
naar internationale afspraken, en desnoods de volgende 
eenzijdige maatregelen nemen: 
- een olieëmbargo voor Zuid-Afrika 
- een embargo op strategische goederen; 
- stopzetting van elke samenwerking op nucleair gebied; 
- stop op leningen door Nederlandse banken aan Zuid-

afrikaanse regeringsinstellingen; 
- extra steun voor zgn. ,,frontlijnstaten." die door de 

vluchtelingenstroom en door economische dwang
maatregelen in problemen komen. 

In internationaal verband dient daarnaast gestreefd te 
worden naar: 
- internationale maatregelen t.a.v. olieëmbargo, strate

gische goederenembargo en staken nucleaire samen
werking; 

- een investeringsstop 
- beëindiging van de leningen van het Internationaal 

Monetair Fonds. 
Namibië 
Er zal druk uitgeoefend moeten worden op de regering 
van Zuid-Afrika, om een internationaal erkende over
gang naar volwaardige onafuankelijkheid van Namibië 
tot stand te brengen. Tot deze druk behoort o.m. het 
niet langer verrijken van Namibisch uranium. 

VI-m: Het Israëlisch-Arabisch conflict 
Het Nederlandse beleid inzake het Israëlisch-Arabisch 
conflict, dient als uitgangspunt te hebben dat zowel de 
Israëli als de Palestijnen rechten kunnen doen gelden en 
dat daarom bij de oplossing van het conflict recht ge
daan dient te worden aan beide partijen. 
Daarom dient Nederland ook ondubbelzinnig het recht 
van de Palestijnen te erkennen, op vestiging van een ei
gen staat. die de Westoever van de Jordaan en de Gaza
strook omvat. Daarbij behoort ook het recht van de Pa-



lestijnen, zelf hun staatkundige vcrhouding tot Israël en 
Jordanië te bepalen. De uiteindelijk vast te stellen gren
zen moeten het resultaat zijn van de onderhandelingen 
tussen de partijen in het contlict. Eenzijdige wijzigingen 
van de status en de volkenrechtelijke po'iitie van de se
dert 1967 bezette gebieden, incl. .Jeruzalem, dienen te 
worden veroordeeld. 
De PLO is de voornaamste organisatie ter vertegen
woordiging van de Palestijnen, zowel in bezet gebied ab 
daarbuiten. Daarom kan de PLO niet buiten het onder
handelingsproces gelaten worden. Wij veroordelen ie
dere vorm van terreur als pressicmiddel tot het oplossen 
van het conflict. 
Bij haar op een vreedzame oplossing van het conflict ge
richte politiek, dient de Nederlandse regering politieke 
contacten met de PLO niet uit de weg te gaan. 

VI-n: Ontwikkelingssamenwerking 
Uitgangspunt 
Het is onduldbaar dat bijna XOO miljoen mensen niet van 
een bestaansminimum zijn verzekerd en vele andere 
miljoenen geen mogelijkheid hebben tot een menselijke 
ontplooiing, o.a. als gevolg van onderdrukking. Uit hu
manitaire overwegingen en uit gcmeenschappelijk lange
termijn belang is een dergelijke explosieve situatie on
gewenst. Daarbij komt dat het huidige internationale 
economische stelsel op vele punten in het nadct:l van de 
armste landen werkt. Het is daarom een gcmeenschap
pelijke verantwoordelijkheid van alle rijkere landen, 
inclusief Nederland, deze situatie zoveel mogelijk op te 
heffen. De nadruk zal daarom zoveel mogelijk moeten 
komen te liggen op de volgende prioriteiten: 
Speciale maatregelen t.b.v. de armste landen en groepen 
Aangezien vaak juist de armste ontwikkelingslanden 
sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van 0én of enkele 
grondstoffen, dienen bestaande internationale maatrege
len ter stabilisering van grondstoffenmarkten uitgebOLm d 
en vcrsterkt te worden. Voorts dienen die minst ontwik
kelde landen, welke door de recente olieprijsstijgingen 
en de inllatic in het Westen in grote moeilijkheden zijn 
gekomen, een groter aandeel te krijgen van de totale in
ternationale hulpstromcn. Daarnaast moet speciale aan
dacht worden gegeven aan het structureel vcrbeteren 
van de voedselsituatie in ernstig door terugkerende na
tuurrampen getroffen streken. 
Wereldwijde economische arbeidsverdeling 
De rekening van de huidige economische reces~ie moet 
niet door ons aan de ontwikkelingslanden worden gepre
senteerd. Noord noch Zuid zijn uiteindelijk gebaat bij 
afsluiting en protectionisme. Daarom is een doortastende 
aanpak van het Nederlandse en Europese landbouw-, 
industrie- en handelsbeleid nodig, gericht op een inter
nationale arbeidsverdeling. Hiertoe moeten in de eerste 
plaats regeringen afspraken maken. Gestreefd moet 
daarbij worden naar afbouw van verouderde industrieën 
en naar verdere openstelling van de Europese markt (zie 
lV-e). Het streven naar een betere internationale ar
beidsverdeling kan en zal soms botsen met het specifie
ke Westerse belang op korte termijn. In dat soort ge
vallen moet het recht van de allerarmsten op hetere le
vensomstandigheden voorrang krijgen. 
D'66 erkent dat in bepaalde bijzondere omstandigheden 
tijdelijke proteetic gerechtvaardigd kan zijn. Ontwikke
lingslanden kunnen bijvoorbeeld tijdelijke beschermende 
maatregelen nemen om het ontstaan van nieuwe be
drijfstakken mogelijk te maken, terwijl in ontwikkelde 
landen tijdelijke protectie gerechtvaardigd kan zijn om 
een bedrijfstak tijd en gelegenheid te geven zich aan een 
vcranderende situatie op de markt aan te passen. In het 
laatstgenoemde geval zullen de beschermende maatre
gelen uitdrukkelijk gekoppeld moeten zijn aan herstruc
tureringsmaatregelen en dient een stringente tijdslimiet 
gesteld te worden aan de bescherming. 
Internationaal overleg 
In het kader van het streven naar een Nieuwe Interna
tionale Economische Orde (NI EO) 1ijn wij voorstander 
van een meer gedifferentieerde en zakelijke aanpak van 
het internationale overleg en van een grotere participatie 
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van de ont wikkcling~landen in de hesluitvorming van het 
IMF. de W.:rcldbank. en het GATT, teneinde inhoud te 
geven <ldll de politid,c gclijk\\aardighcid van de ontwik
kcling-,Lilldcn. Wij achten het gc\\cmt dat er een wc
rcklwijd l'n.:rgieforum in het le\"Cil gLTuepcn wurdt, waar 
alle faL·L"ItL'n van de energieproblematiek besproken kun
nen vvordcn. 
Internationale belastin~-: 
Wij ZiJn van mening dat de N ctkrlandsc regering dient 
aan te dringen op het starten van c.:n internationaal on
dcrz,,ck naar de wen-,clijkhcid en mogelijkheid van in
tcrnati<HJ;dc bclastinghcftïng t<:n bchucve van fondsen 
voor ont 11 ikkcling.,.,amcnwcrking, 11 aarbij gedacht kan 
11ordcn aan belasting op IUL'htvervoer. (),lk moeten de 
voor- en nadelen van belasting op \1 apenhandel ondcr
;ocht worden. 
Culturck dialoog 
Wedcr;i.jds bL:grip en VLTtrouvvcn tu-,scn Noord en Zuid 
kunnen bevorderd 1\llrd,'n door een culturele dialnng. 
die nood;akcli.jk is ;i!-, aanvulling op de vaak onvolledige 
hL'nadering van dl' vvötcr-,c journalistiek. Daarhij den
ken wiJ a;m L"IJiturck verdragen. uitwisseling op het gc
bit:d van litcratum. bccld.:ndc kun-,t. mu;:iek en religie 
en cvcmv ichtige voorlichting op scholen. 
Toetsing van het ontwikkelingsbeleid 
Niet alleen tu-,scn tk staten, maar ook binnen de stalen 
moet -,prakc zijn van een rechtvaardige orde en een 
doelmatig beleid. [)'h6 i-, voor-,tandcr van een mondiale 
toehing in VN-verband van het ontwikkelmgsbclcid van 
Zll\vel de gcJndu-,trialisccrde landen als van de ontwik
kelingsLmdcn. E0n van de toching-,critcria dient te zijn: 
de mogl'lijkc cfketen van het ontvv ikkcling~helcid voor 
de rol en P'''itie van de vruu\\<:n in de betreiTende lan
den. ( )n;L' hilaterale ont 11 ikkcling"amcnwcrking moet 
zich ridltl'n op die (L·unccntr:ttic-) landen, die aantoon
baar een rcd1iva;1rdigc inkomensvcrdeling na-.,trcvcn. 
Niet be.t.uinigen op ontwikkelingsbijdragen 
Het strl'L"fcijfcr van I.Y;; van hl'l nl'tto natlllnaalinko
mcn t.h. v. ont\\ ikkcling"amcnwcrking moet gehand
haafd 11 <ll"llen. Daarhij moet dit ontwikkclingsbudgct zo 
sp<lcdig mogelijk wor~lcn gc:ruivcrd van oneigenlijke uit
gaven ( rL·ntc-,ubsidics) ab gcvnlg van kapitaalmarktmid
dclcn, L"ll bepaalde Jll\n-ODA posten. Bij bötcding van 
de <Int 11 ikkeling-.gl'idcn zullen de belangen van de ont
vangcndL' landen moeten prevaleren boven de hcl:mgen 
van het wc-,tc'rsc bedrijfsleven. 
Wij <\lltkr-,chrijven het internationaal aanvaarde uit
gangspunt dat de <liTiciëlc <Hltvvikkclingshulp in principe 
ontbondl'n m,,ct wmdcn, d.\\ .1.. dat de besteding door 
het ontvangende land van dele hulp niet pcrs0 in Ne
derland hoeft te gebeuren. Een belangrijk deel van deze 
hulp i-., inmmiddels reed-, ontbonden. Dit geldt m.n. voor 
Nederland. 
Vcrdergaande ontbinding dient plaats te vinden in sa
menwerking met de andere donorlanden op basis van 
gelijke lasknvcr•kling. 
Zolang dat niet gcrcaliscl'rd is. dient Nederland gepaste 
terughoudendheid te betrachten. 
Particuliere investeringen in <lntwikkclingslandcn moeten 
gc-.timulccrd worden. VtHH7.over :re ingepast kt1nnen 
worden in het streven naar een Nieuwe Intcrnatinnale 
Economische ()rdc. 
Kwaliteitsverbetering van de hulp 
Ter vcrhoging van de k\\aliteit van de Nederlandse 
hulpverlening, zal het overheidsapparaat voor de ont· 
wikkclingssamenwe:·king gereorganiseerd en gedcccntra
liscLTd moeten worden. 
Met name kan gedacht \\orden aan: 
~ de installatie van veld-kantoren in de ontwikkelings

landen, 1\aarbi.J deLe kantoren een ruime mate van be
-,]issingsbcvocgdhcid moeten kri.Jgcn: 
het creëren van een adviL's-,tructuur, die een optimaal 
gebruik maakt van de in Nederland bestaande ervaring 
op het gebied van ontwikkelings-.,amenwerking; 
Lorgvuldigc selectie en uplciding van deskundigen: 
acticvcrL' \\crving van inheemse deskundigen voor 
uitvoering van projecten: 
meer aandacht voor en training in management, zowel 
bij hulpgevers ab ontvangers. 
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Aanhangsel 

Globale becijfering van enige hnofdpunten 
In dit verkicz.ingsprograrnm;1 wordt op soL·iaai--L·cono-
misciJ gebied prioriteit gegeven aan een hetere vcrdeling 
van de werkgelegenheid en vcrsterking van onze cco
nomiè. De consequentie d:tarv:tn is dal wc de kome·nde 
jaren de gehele n:unomischl' groei t.ullen moeten ge
bruiken tHll die dot.'lstcl!Jngcn k rcalisc!en. In dit aan
hangsel willen we aangeven. wat hij benadering dt• fi
n<~nciecl-cconomischc· gevolgen van deze uitgangspunten 
.r.nudcn .rijn. Ik cijfer~ die \\C daartoe in dit aanhangsel 
prtèsentercn vormc'll noch ee·n bclof'te. noch een exacte 
vuorspclling. Het is n:tmclijk voor iedereen nnmogelijk 
.l!ll met hartk cijfers te k{llllen. Nederland is erg :tlll<lll
kclijk v;m internationale econnmisdw ontwikkclingc·n: 
rciaticf kleine vcrstoringen in het huitenland hebhen 
grutc gevolgen voor dL' centrale ,:conomischc gegevens. 
waarop llct beleid de koll1L'Illlc jaren gdx1scerd il1<l<c1 
worden. ( lm Inch enig<:: duidelijkheid te scheppen . .rullen 
wc hier aangeven hoc in de komende regering:>pcriodc 
een aantal belangrijke· fin:mcicl'i-L'L'<lllOilli'iche variahelen 
1ich bij hc:nadcring ;_ouden kunnen <Hltl\cikkelcn, al~ hel 
door on\ vunrge~lane ht:lcid wordt uitgcvo.:rd. 
1 1 /~•y,, gruei van het nationale inkomen 
Het ..:cntrak uitgangspunt is, daL ah geen nieUWL' inler
Jialionaic economische vcrstoringen uptrL·den, de ko
mende _jaren een gemiddelde groei van het nationale in
kun\cn gcrc·alisccrd kan worden van 1 1 /~',/,, Daartoe 
dient de via inknmèn~matiging vrijkomende ruimte ge
heel te worden bestemd voor inveslcringc'n door heT lw
drijfskvcn en de <\Verheid. 
Aandeel collectieve sector stabiliseren 
Om hel hL·dnjfslcvcn de ruimte te gL'VUl die investerin
gen Ie financieren. mag het aandeel van de collectieve 
\Ccltlr in het natinnale inkomL:n (momenteel 6.'i';{) de 
komende regeringsperiode niet vcrder oplopen. Daal 
naast moet het tïn<mciningstcknrt van de uverl1cid ge-
leidelijk aan tcrug).!chracht wnrdc:n lot maximaal 4 -~'i 
v;~n hl'l nationale inknmcn in IYX'i. 
Vrijwel alle inkomens op dt• minlijn 
Willen wc crn~t maken met de' pri,Jritcikn die in dit vcr
kic;.ingsprogramma gcskid 1ijn, dan zal vrijwel iedereen 
offers moelen brengen in de inkomenssfcer. Ab de som 
van alle inkomeib de komende jaren gelijk moet blijven 
en wc lwudcn rekening met een groei van l'lr per jaar 
van hel aantal inkomenstrekkers en we !!aan vcrder uit 
van een inL:identcle lonnnnt\\ikkeling (d~m bevorderin
gen. pcriodickL: lonnsti_jgingcn e.d.) van I :'1 l 1/2'/i- per 
jaar. dan mud rekening gL:houdcn wnrden met een ge 
middelde daling van de particuliere inkomens met bruto 
2 i1 2112% per jaar. 
Geen koopkrachtgaranti~s 
])'66 hanteert het principe dat tk ~terkstcn in un/L' sa
menleving de grootste uiTers zullt:n muL~Ien brengen. 
Daarom zal de knupkracht van de sterksten nok meer 
naar beneden mnctcn dan die· van de mensen met .:en 
hetrekkelijk laag inkomen. Daarnaast zullen de :~mhtcna
rcn dtJ<lr het gelijktrekken van hun inknmcns met die 
van de andere werknemers waarschijnlijk uok wal meer 
moeten bijdragen. (Via de zgn. pakketvergelijking. 
d. w .L.. de vcrgt:lijking van de inkomens inclusief ~ecun-
daire inkomcnsbcslanddelcn, zie vcrder IV-a). Maar dit 
neemt niet weg, dat vrijwel iedereen iets lal moelen bij
dragen. Plusminus 9'i'X Viln de Nederlandse inkomens
Irekkers hct:ft namelijk een inkomen tussen het mini
mumniveau (bijna 24.000 bruto per jaar) en twee keer 
het mudale inknmen (67 .000 gulden bruto per jaar). Bo
vendien vcrdient bijna 60'/r- een inkomen tussen het mi
nimumnivcau en modaal C:\3.500 bruto per jaar). Daarom 
is hel nid realistisr·h alleen offers IL' vragen van de men
sen met een hoger inkomen. Hocwel de gedachte ons 
lief is. moeten wc ons realiseren d:tt de opbrcng.st te ge
ring z.uu .rijn om hel broodnodige beleid Ie financieren. 
Het is onder dt: door ons gekozen vt1órundcrstellingen 

.rclfs niet llhlgelijk om alk mcn~en ml'l een minimumin
komen m.h.t. de koopkracht te onl/ien. omdat veTderc 
nivellering tussen minimum en modaal V<Hlr gL'/_onde· 
econmnische vcrhoudingen onwenseliJk is. lmmLTS, 
momenteel is het vcrschil llissen het n1mlak inkume·n e·n 
het minimuminkomen slcL·hh netto .ro 'n J .fOO.--- per 
maand Daarnaast komen mcn~cn Jlle'l dL' Liagsk inko
mens voor allerlei lïnanuëlc regelingen thlllJJ:;,uhsidies 
schoolgdd e.d.) in aanmerking, waardotlr het kitL·li_jkc 
ver'ichil vaak nog kleiner is. l'ngingcn ,,m alkL·n hl'l mi 
nimum in knopkracht te h;!ndhaven /lllldcn tut gevolg 
hehbe:n dat mensen ieh buven het minimtllnnive·:IIJ um 
hegrijpeli.Jkl: redenen nok hamlilaving ;ouden ci~L-JL 
waardthlr 11iteindelijk onvoldoende matiging t.nu plaah
vinden. /\1 mei al .rou hieruil Vlhlr de komende jaren d,· 
vuigenek koopkrachtverminduing re"-.llilL'ren: . 
Minimuminkomens t/m moLLik inkomens 1/" a ]'/1 

Motlak inkonJL'ns t/m 2 \ nwda:tl - I a - :''; 
Vanaf 2 x modaal 2 a 4'; 
Wij IL'kenen hierhij aan. dat wc- :lill:lllkelijk \ :1n dL· uit
vnerhaarhcid van de daarop gcrich!L regelingen crn:1ar 
.rullen streven de koopkracht van dicgL·nen die alken 
v:m een werkelijk minimuminkomL'n muckn rondktllllc'n. 
in stand ie houden. 

Globale kwantificering van de kosten 
van het verkiezingsprogramma van 
0'66 

Uit tk in september 19XO gcprc·sc·ntccnk Mi!J"cncnnot:l 
valt. uitgaande van de· in het L'Onccpt-VL'rklcting~plü
gramma gcm:taktL' vcromlnstcllingcn. de volgL'Illk 
cnnclusic 1L' trekken ten aanii,·n \<lil de hcsdlikharL· 
ruimte voor de cnllccticvc ~cctor. Bi_j een _ja:~rlijksc rci.'le 
groei van l'/2'/r van hct natinnaai inkomen ;al, vl anlll'l'r 
tevens \lonlt uilgegaan van stabilisatie van het aandeel 
van de collcctit.'VC sector in hd nationaal inkomen. de 
totale ruimte vuur de cullee·tieve scd,lr in h,·t laa1sk 
_jaar van de komende kahinc'hperinde ( I'>XSJ 12 mil_jard 
gulden bedragen, Uit dJc;ell'tk Mil_jo,:nennota valt af te 
leiden dal dct.e ruimte juist vnlducmk i~ om. opnieuw 
uitgaande van de vcrondnslcllingL·n uit het con
ccrt--vcrkiuingspmgramma. het -llllgewi_jligd he kid 1L' 
kunnen financieren en hL·I lïnancienngstl'k,lrt tl'rug 1l' 
dringen lol 4.)'.1,. van hel n:;tion;~<il inktmJCn in I'>X). Met 
de terugdringing van hel financicring~tckurt i~ namcli.Jk 4 
mil_jard gulden gemoeid. terwijl dL' 1-;,JStcn van tmgL'\1 i_i-
7igd he·lcid hij eenjaarlijkse re·L'lc i<hlllontwikkcling v:111 
-2 it 21/21'1 bruto in 19K~ X mil_jard gulden bedragen. 
Dit hetekent dat er geen financil:k ruimie meer lwschik
haar is vnur nieuw lxlcid. Ml'i andere· W<hll·dcn: voor 
zovu uitvoering van h.:t nieuwe beleid uit hd ])'(,h-v,·r
kiczingsprogran-lma lul ex1ra uitgaven kidt. ;_al de 1ïnan
cicring daarvan gcvundcn moeten Wtlrdcn lwl;ij door 
he111inigingcn in het bestaande. tmgcwij.rigd hckid hct;ij 
do11r extra inkom.~lcn. Aangct.ien hel vcrkiet.ing~pro
gramma uitga<1t van stabilis<~lie van dL' collectieve la~ 
tendruk (belastingen en premies) in de komende kahi
nclspcrimlc, dient de financiering v:~n het nieiiWL' hckid 
voor het leeuwedeel te worden gevtlndcn via hl'/uinigin
gcn in hel hest;1andc hclciLI. 
In de ,mdcrstaandc prcsematic is dit nader uitgcwukt. 
Voor de uvcrz.ichtclijkhcid .r.ijn daarhiJ uitsluitl'nd de 
e·xtra uitgaven. de extra hc1uinigingcn. de l'XIra inh.om
stt:n. resp. helastingophrcng,ten in heljaar I'>X'i. hel 
laal~le _1aar v:1n de komende kahinctspcrioLk. npgc'Jlll
men. 



Financiële consequenties van het 
verkiezingsprogramma 

Extra uitgaven ( +) I Samenvatt.:nde tabel 
Resp. extra ombuigingen van 
het hestaande beleid (-) 

UITGA VENKANT 

Begrotingshoofdstuk 
Binnenlandse Zaken 
Onderwijs en Wetenschappen 
Buitenlandse Zaken 
Defensie 

in het jaar 19S5 
(in miljoenen guldens) 

Huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Verkeer en Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 

Sociale Zaken 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Ontwikkelingssamenwerking 

Totaal 

Overheidsperstmcelsbcleid 
Gezondheidszorg 

Totaal uitgaven 

INKOMSTENKANT 
Minder belastingopbrengst a.g.v. invoering 

inflatie-neutrale belastingheffing 
Invoering doorstromingsheffing 

Extra aardgasopbrengsten 
Verhoging staatsaandeel in de gaswinning 

Totaal inkomsten 

11 Afzonderlijke begrotingshoofdstukken 

Binnenlandse Zaken 
Aanloopkosten reorganisatie binnenlands be

stuur 
Reorganisatie politie (samensmelting rijks- en 

gemeentepolitie, instelling wijkteams in grote 

gemeenten) 

Onderwijs en Wetenschappen 
Afschaffing partiële leerplicht 
Vernieuwing voortgezet onderwijs 
Uitbreiding middenschoolexperimenten 
Bchoud van kleine scholen 
Kleinschaligheid 

Integraal peuteropvangsysteem 
Stimuleringsbeleid en culturele minderheden 

Volwasseneneducatie 

Educatief verlof 

Buitenlandse Zaken 
Verbetering organisatorische en financiële 
structuur 

105 
1280 

10 
- 615 

350 
60 

930 

15 
845 
420 
300 
400 

4100 

- 1000 
- 1200 

1900 

- 600 
p.m. 

2000 
500 

+ 1900 

25 

80 

250 
250 

JO 
60 
JO 

300 
250 
400 
250 

JO 

Defensit• 
Aantasting 3'/r-groeinorm defensie-uitgaven 

Evenwichtige wederzijdse troepenvermindering 
Uitbreiding VN-vrcdesmacht en Nederlandse 

deelname daaraan 

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Vcrhoging bouwprogramma met 20.000 wonin
gen'') 

Verhoging subsidies woninghouw. woningver

betering. en infrastruduur stadsvernieuwing 

Verlaging BTW-tarief van 18'/r naar 4% voor 
de woninghouw tot een stichtingskostengrens 
van I 125.000.- onder gelijktijdige verlaging 
van subsidies 
Terugdringing bouwkosten door versobering in 
nieuwbouw en renovatie 

- 400 
- 225 

JO 

p.m. 

250 

200 

100 

*) Zie hiervoor de aparte financiering zoals aangegeven in het 
100.000 extra woningenplan van 0'66 

Verkeer en Waterstaat 
Bevordering openbaar vervoer 

Bevordering langzaam verkeer (o.a. aanleg 
fietspaden) 

Verbetering Brabantse en Limburgse kanalen 
Minder aanleg nieuwe snelwegen 
Andere bezuinigingen 

Economische Zaken 
GerichtL' steun voor industriële vernieuwing 
Verlaging basispremie Wl R 
Verlaging SL'Clorbeleid 
Regionaal bL'Ieid 

EncrgiL'hL'sparing 

Sluiting kerncentraiL's Borssele en Dodewaard 

VcrmindL'ring bijdrage Kalkar-project 
V crmi miL' ring kernenergie-onderzoek 
Programma's voor technische ontwikkeling 
Participatiemaatschappijen 
Centrale gegevensbank en regionale informa

tieverschaffing midden- en kleinbcdrijf 
Ondernemersopleiding midden- en kleinbedrijf 
Consumentenbeleid 

Landbouw en Visserij 
U itbrciding hosarcaal 

BeheersmaatregL'Ien 

Landinrichting ( kavelruil i.p.v. ruilverkaveling) 

Sociale Zaken 
Wcrklooshcidsbestrijdingsprojecten voor 
vrouwen en meisJes 
Cursussen t.b.v. toetreding tot de arbeidsmarkt 
op latere leeftijd 
Uitbreiding en verhetering scholingspakket 
Humanisering van de arbeid 

Gelijkberechtiging van mannen en vrouwen in 

de sociale verzekeringen 

Bijzondere voorzieningen gehandicapten 
Algemene voorzieningen gehandicapten 

300 

JO 
50 

- 200 
100 

1500 
- 500 
- 750 

150 
400 
150 

60 
50 
30 
42 

5 

3 
JO 

4 
30 

19 

50 

100 
70 
50 

500 
50 
25 



C.R.M. 
Vrijwilligersbeleid 90 
Emancipatiebeleid 20 
Kinderopvang 175 
Bevordering kwaliteitshocken en bibliotheken 10 
Intensivering kunstbeleid 25 
Reservaatsaankopen 80 
Minderhedenbeleid 20 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Sanering chemisch afval 248 
Reparatiestimulering van duurzame consump-
tiegoederen I 0 
Versnelde uitvoering Wet Bodembescherming 40 
Strengere geluidsvoorschriften voor auto's en 
installaties 2 

Ontwikkelingssamenwerking 
Zuivering budget van oneigenlijke uitgaven 400 

111 Overheidspersoneelsbeleid 

- Inbouw van de resterende 20% AOW in de 
ambtelijke pensioenen naar het voorbeeld 
van de bij de particuliere pensioenen vrijwel 
algemeen gevolgde praktijk 

- Fiscalisering interim-regeling ziektekosten 
conform aan de regelingen in het bedrijfsle
ven 

- Beperking van de effecten van het carrière
verloop op ambtelijke pensioenaanspraken 
volgens de standaard final-pay formule, die 
aanvankelijk ook bepleit is door de pen
sioencommissie van de Stichting van de Ar
beid 

IV Gezondheidszorg 

- Verkorting van de gemiddelde verpleegduur 
in ziekenhuizen van 13 naar 11 dagen 

- Verlaging bouwplafond ziekenhuizen 
- Investeringen in alternatieve voorzieningen 

's-Gravenhage, 26 maart 1981 

- 400 

- 350 

- 250 

- 1000 
- 300 

100 
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Trefwoorden 
Adoptie 
Algemene Arbeidstijdverkorting 
Alimentatie 
Arbeid, humanisering 

Bedrijfsscholen 
Bewonerscoöperaties 
B.K.R. 
Boeken 
Breman bedrijven 
Buitenlandse werknemers (werving) 

C.A.O.'s 
Chips 
College v. Rijksbemiddelaars 
Consumentenrecht 
Culturele minderheden, Nat. Adviesr. 

Decentralisatie 
- politie 
- informatie 
- kunst 
- stadsvernieuwing 
- bezuinigingen 
- onderwijs 
Deeltijdarbeid 
Democratisering 
- R.O. 
- Woningbeleid 
Democratische Markteconomie 
Departementen, organisatie van 
Discriminatie naar sexe, wet op 

Eerste Kamer 
Emancipatie 
- organisatie 
- Rijksbijdrageregeling 
Energie 
- besparing 
- alternatieve 

11-15 
Il-12, IV-3 
Il-13 
!V-Il 

IV-15 
11-4 
11-28 
11-25 
11-3 
11-17 

IV-6 
1-9, Il-h 
IV-6 
11-15 
11-17 

11-7, 11-8 
ll-18 
11-21 
ll-26 
lll-22 
11-8 
V-6, 9 
III-3. 4, IV-3 

11-3 
11-3 
I 1-2, IV -23 
11-7 
11-9 

Il-6 

Il-10 
Il-1 () 

11-5,6 
11-6 

Film 11-24 
Formele & informele economie (sector) 1-17, 111-2,3 IV -I 
Fotografie 11-25 

Geluidsdragers 
Grondpolitiek 

Harmonisatie wetgeving 
Herindeling (gemeente, provincie, 
rijk staken) 
Hofstraplannen 
Hypotheekrenteaftrek 
Huurdersheffing 

II-25 
III-19 

Il-9 

11-8 
IV-7 
III-23 
III-23 

Illegalen I I -18 
Individualisering in fiscale wetg. IV-6 
Industriebeleid I V -I 0 
Inflatiebestrijding I V -5 
Inkomens, openbaarheid van IV-6 
Inkomenspolitiek, begeleide I V -6 
Inspraak II-2 
Inspraak derden 11-3 
Inventarisatie (publicaties, geluid, beeld) II-22 

Kernenergie 
Kinderbijslag 
Koopkracht 
Kraken 
Kroonberoep 

Leegstandswet 

Midden- en Kleinbedrijf 
Minderjarigen 
Monumentenzorg 

11-7 
IV-9 
IV-7 
III-24 
11-4 

III-24 

IV-12 
II-14 
III-20 

Pensi<lell<tanspraken 
Pensioenen 
Persvoor;ieningen. Wet 
Privae yheseherming 
Productaansprakcl ijkhcid 
Product ieeoiipcratics 
Productiefunds Radio en TV 
Prij su 1111 pensatic 
P.T.T. 

Raad van Commissarissen 
Rechtshulp 
Referendum 
Regeringsnota· s 
Reorganisatie binnenlands bestuur 
R.O.-proccdures 

Sector~.tructuurschcma 
Sociaal contract 
Solidariteit 
Stads vernieuwing 
Stakingsrecht 
Taxaticgrondslag 
Tertiaire factoren 
Trend 
TV, derde net 

Vaarwegen 
Verkeer en Vervoer 
Verstedelijkingsnota 
Videobanden 
Vluchtelingen 
Voorkeursbehandeling vrouwen 
Voorkeursrecht 
Vreemdelingen 
Vrijwilligerswerk 

Ze del ijkhcidswetgevi ng 
Ziektekostenverzekeringsplan 

N.B. 

11-10 
IV-6,7,24 
11-24 
II-2.5 
IV-X 
11-4 
11-23 
III-10, IV-3 
11-22 

11-3 
11-15 
I 1-6 
11-6 
11-8 
111-16 

IV-IJ 
IV-3 
1-2 
I I 1-22 
11-13 
I 1-5 
I-5 
IV-4,6 
II-23 

III-18 
I II-16 
III-15 
11-25 
II-14, 11-f 
11-4 
11-5 
11-15, 11-f 
II-1:~. V-15 

11-13 
IV-8 

I. SWB = Stichting Wetenschappelijk Bureau 
"l Belcidsprogramma = het lange termijnprogramma 

van 1)'66. dat doorlopend wordt bijgesteld. 
3. Voor trefwoorden die niet in bovenstaande lijst voor

komen zie men de index. 



op. Vrijwel alle kranten haalden er in de 
kop meteen de bezuiniging op de ambtena
rensalarissen uit. Vraag aan Maarten 
Engwirda: "In het Algemeen Dagblad van 
23 maart j .I. staat dat jij gezegd zou hebben 
dat ambtenaren nog aardig ruim in hun 
jasje zitten. Dat speelt Wiegel aardig in de 
kaart getuige z'n uitlatingen met betrek
king tot de "twee munten" op ambtena
rensalarissen van Jan Terlouw in de 
Brandpunt-uitzendingen met de lijsttrek
kers van de vier grote partijen." Engwirda: 
"Ja, het AD legt me die woorden in de 
mond, maar dat heb ik helemaal niet ge
zegd. Trouwens, Wiegel roept maar wal. 
Als je naar de plannen van de VVD k(jkt, 
zie je dat ze volgens de nieuwe voorstellen 
van De Korte op amhtena'rensalarissen en 
sociale l'oorzieningen samen 3 mi(jard 
ll'illen bezuinigen. Hoewel het niet zo pre
cies is af te leiden, ligt het voor de hand dat 
de VVD tenminste zoveel op ambtenaren
salarissen wil bezuinigen als D'66." • 

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

In veel Democraatjes die ik de afgelo
pen weken ontving publiceren afde
lingsbesturen hun jaarverslag. Daar is 
veel inspirerends in te vinden, maar er 
is ook nog veel leed in de provincie: 
bestuursproblemen, slechte verhou
dingen tussen besturen en fracties, 
competentiekwesties, een afdelingsver
gadering in den lande die zich staande 
de vergadering besluit op te heffen in 
o.a. de hoop dat de rust dan zal weerke
ren(!). 

Daar tlcurt een mens niet van op. Maar het 
blijft natuurlijk allemaal mensenwerk en 
mensen zijn u eenmaal niet altijd aardig 
voor elkaar. Ook niet bij D'66. De fracties 
die in '78 zijn aangetreden hebben het niet 
gemakkelijk. Het aantal fractieleden is 
klein in verhouding tot het vele werk dat 
verzet moet worden. Zij vcrwachten vol
doende steun uit de "achterban"; het be
stuur en de leden, en mogen dat ook ver
wachten. In een inactieve afdeling voelen 
ze zich vaak in de steek gelaten. Ook het 
tegenovergestelde komt voor, als een af
delingsbestuur in politiek opzicht zo actief 
is dat het de fractie voor de voeten loopt. 

Er zo zijn er nog veel voorbeelden te noe
men waarom het in een afdeling niet van 
een leien dakje gaat. Ook afdelingsbestu
ren hebben het vaak niet gemakkelijk. 
Sleutelwoorden in deze zijn tijd en overleg. 
Bereidheid zaken met elkaar door te praten 
en gezamenlijk tot oplossingen en beslis
singen te komen, in het plaatselijk belang 
en in het belang van D'66. 
Elk vanuit z'n eigen verantwoordelijkheid. 
Maar daar heb je wel voldoende tijd voor 
nodig, want vriendelijk zijn tegen elkaar, 
open staan voor elkaar, luisteren naar el
kaar, dat kost allemaal een bepaalde hoe
veelheid tijd. En die tijd is er vaak niet. 
Ook andere partijen kennen uiteraard dit 
soort problemen, maar de snelle groei van 
D'66 heeft deze problematiek bij ons in het 
oog-springender gemaakt. Maar ik stop nu 
over de kommer en kwel want over het 
algemeen is de inzet groot en wordt er in de 
Democraatjes enthousiast geschreven 
over de campagne voor de Tweede Ka
merverkiezingen, het schrijven van staten
en gemcenteraadsprogramma 's llJ82 -
llJ86, over nieuwe kandidaten daarvoor en 
over profielschetsen voor dergelijke verte
genwoordigers. Er breken dus weer goede 
tijden aan, die actieve D'66-ers oppeppen 
omdat tijdens campagnes er toch altijd 
weer voldoende mensen blijken te zijn die 
willen folderen, plakken, op markten 
staan. e.d. 
De Democraatjes-oogst van deze maand. 
NIEUW is "Concreet," de regiokrant van 
0'66 Limburg, waarin ook de periodiek 
van Maastricht en Mergelland "Redelij
kerwijs" is bijgesloten, die al aan de twee
de jaargang bezig is. Concreet is er voor de 
hele regio; gewestredacteuren uit Noord
en Midden Limburg, de Westelijke Mijn
streek, de Oostelijke Mijnstreek en uit 
Maastricht en Mergelland vcrzorgen de 
kopij. Ook 0'66 Westland bracht het eerste 
nummer van een smakelijk afdelingsblad 
op de markt. Heel veel succes redacties! 
Voor het eerst ontving ik afdclingsnieuws 
uit Capelle aan de Ussel en Culemborg. In 
het regioblad van de afdeling Friesland 
staat een voorstel om te komen tot een 
Friese Adviesraad. 
Een provinciaal adviesorgaan dat ge
vraagd en ongevraagd advies geeft aan het 
regiobestuur, de statenfracties en de afde
lingen over politieke en organisatorische 
kwesties. 
Men wil toe naar een open afvaardiging, 
d.w.z. uit de afdelingen hoeft niet steeds 
hetzelfde lid de vergaderingen te bezoe
ken. In de adviesraad zouden dan tevens 
leden van de Statenfractie, de Gcmeente
raden en het regiobestuur moeten plaats
nemen. Kennelijk heeft men in de regio's 
behoefte aan een orgaan naar het model 
van de landelijke Adviesraad. Hier en daar 
zijn al of niet gelukte pogingen gedaan de 
regioraad in die richting om te bouwen. 
Meestal is het een hinken op twee gedach
ten. 
Dat geldt ook voor wat Friesland wil. Want 
ook hier wil men de vertegenwoordigers 
niet op de meest democratische wijze laten 
kiezen, zoals bij de landelijke Adviesraad 
het geval is en vcrder is het natuurlijk op 
z'n zachtst gezegd merkwaardig ook in een 
adviesorgaan mensen zitting te laten ne
men die dan vcrvolgens zichzelfgaan advi
seren. 
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In de landelijke Adviesraad hebben noch 
leden van de Tweedekamerfractie of de 
fracties in Eerste Kamer en het Europees 
Parlement noch leden van het Hoofdhe
stuur zitting. Die lieden willen nu juist ad
vies hebben. Eigenlijk is de regio Gelder
land de enige regio die dit logisch heeft 
geregeld in de Gelderse Adviesraad. V cr
der lees ik in het Friese regioblad nog een 
opmerking over de schriftelijke handrei
king die alle afdclings- en regiobesturen 
van het H 13 hebben ontvangen als voorhe
reiding op de Gemeenteraadsverkiezin
gen. Ook hier mag best vcrmeld worden 
dat Corry Moolhuijscn en Tinckc V eenstra 
(DIC) zich dagenlang op het landelijk se
cretariaat met de samenstelling van dit 
pakket hebben beziggehouden. Geloof 
maar dat dat een klus is geweest! Ook de 
Dorpsdemocraat uit Waalre was present 
met een tweede nummer. dat men hui~-aan 
huis in heel ,Waalre heeft bezorgd. Het is 
aardig om te weten dat de CDA-fractielei
der in de Gemeenteraad van Waalre in een 
besloten commissievergadering fel tekeer 
is gegaan tegen het enige D'66-raadslid al
daar. Hij vond dat rondbrengen van die 
krantjes geen manier van doen. Alleen 
vcrkiezingen waren er, vond hij, om met de 
bevolking in contact te treden; dit leek op 
een eeuwige verkiezingsstrijd. In een in
leidend artikel in de Dorpsdemocraat die
nen de Democraten in Waalre het CDA 
aardig van repliek zonder één naam te 
noemen. Een goed voorbeeld van open
heid over beslotenheid! 
Dan is er nog een aardige verrassing voor 
alle redacties die laten wc zeggen in de 
eerste helft van mei een Dernocraatje op de 
markt brengen met het oog op de vcrkic
zmgen. 
De voorlopige redactie van het afde
lingsblad in Zaanstad maakt een nulnum
mer dat tevens verkiczingsnummcr i.~. 
Daarin stellen ze tien vragen aan Jan Ter
louw en zoiets geeft tijdens de campagne 
voor de Tweede Kamer natuurlijk een be
paald elan. Dit interview met Jan Terlouw 
kunnen alle redacties van plaatselijke De
mocraatjes gebruiken om aan hun verkie
zingsnummer luister bij te zetten. Als u het 
hebben wilt. bel dan even met mij onder 
tel.nr. 075- 2X6lJ66, liefst tussen 18.00-
llJ.OO uur. • 

Er zijn leden die denken dat de 
acceptgirokaart voor het ver
kiezingsfonds (giro 1.000.000) 
een bladwijzer is. 
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AL IS DE MUZIEK NIET OM AAN TE HOREN, 
DE RECENSIE KAN HOOGST LEZENSWAARDIG ZIJN. 

De Volkskrant bericht u dagelijks 
over de verrichtingen van de heren 
muzikanten op hetwereld podium. Meteen 
getrouwe weergave van het gebeurde en 
gesprokene. Met interessante achter
gronden. En met een opinie die u niet 
hoeft te delen. 

Immers, al dat zich afspeelt in de 
wereld, in Europa, in ons eigen land, 
is van steeds direkterinvloed op uw 
persoonlijke leven. En dat is tegelijk het 
uitgangspunt voor de nieuwsvoorZiening 
door de Volkskrant. 

uiterst aktudc informatie. Met artikelen 
die wat dieper graven dan de dagelijkse 
krant toelaat. Typische weekend-lektuur 
dus. 

Wie voor de Volkskrant kiest, 
kiest voor z'n informatie.Want de Volkskrant 
is het meest informatieve ochtendblad van 
Nederland. 

Maar oordeelt u zelf. Er staat een 
bon in deze advertentie. 

DE VOLKSKRANT. 
HET MEEST INFORMATIEVE Véél informatie over de Neder-

landse, de Europese en de wereldpolitiek. """ . OCHTENDBLAD VAN NEDERLAND. 
Over de ontwikkelingen in de Derde ff11V(;" _______________________ ... 
Wereld. Ove~ ~conomie en ~.erk. Over ~-~((STUUR MIJ 2 WEKEN GRATIS DE VOLKSKRANT. 
wonen en m1heu. Over welZIJn en · ,:.....;!• 
toekomst. ......_ .... 1 Naam:----------------

Daarnaast doet de Volkskrant 1 straar 

opvallend veel aan boeken, muziek, Postcodt.:: Plaat~:---------
toneel en film. Daarnaast heeft de Giro: Tdetüon: --------

Volkskrant een kritische sportrubriek. Daarna wens ik <.:en 0 maandabonncm<.:nt à f 17,32 

1 k 1 0 kwartaalabonncm<.:nt à f 51.40 En een aanta ster e co urnnisten en Voor postabonnees geldt een kleine verhoging. 
cartoonisten. 

Op zaterdag gaat de Volkskrant 
vergezeld van "Het Vervolg". Een bijlage met 

Deze bon opsturen naar De Volkskrant, Antwoordnummer 2277, 
1000 PA Amsterdam, in open envelop, zonder postzegel. 
Maak nog geen geld over. \'Çacht op onze acceptgirokaart. 

(j) 

U kunt ook bellen: 020-562.6267 > 



Ontboezeming van de penningmeester naar aanleiding van de jaarrekening 
over 1980. 

"COSTA MOLTO ESSERE DEMOCRATICI" 
"Het kost nogal wat om Democraten te zijn" 

Hocwel de cijfers van het afgelopen 
jaar sneller dan ooit op tafel lagen, 
zullen ze behalve de congresgangers 
in Amersfoort, niet velen onder ogen 
zijn gekomen. Door het vroege tijd
stip van het Voorjaarscongres in 
vcrband met de aanstaande verkie
J.ingen. was het niet mogelijk de jaar
rekening I 980 in een Congresdemo
craat te publiceren en kon slechts in 
het Congresbock worden afg~drukt. 
Toch is er alle reden om nog eens bij 
de cijfers stil te staan, omdat het fi
nanciële plaatje geen onverdeeld 
gunstig beeld geeft te zien. 

tijen zijn nu eenmaal méér geworteld 
dan de relatieve nieuwkomer 0'66. 
Als gevolg van dat wortelingsproces. 
wordt een partij méér dan een los
vaste politieke belangen-gemeen
schap. 
Je moet dan echter wel de tijd krijgen 
om te consolideren. 
Het financiële en organisatorische 
draagvlak van de partij is nog steeds 
beangstigend klein. D'66 is blijkbaar 
nog altijd een partij waarop men ge
makkelijker stemt dan lid van wordt. 
De vaste kern van leden is er wel en 
is erg loyaal, maar is klein. 

ste campagne totnutoc. In het Vcr
kiezingsfonds zit nu ruim 2 ton. 
Hoewel het plezierig is dat er een 
"vangnet" is gecreëerd door leden in 
de vorm van garantiestellingen van 
.f 50.000 voor uitgaven die de 
.f 450.000 te hovengaan, mod wor
den getracht hiervan geen gebruik te 
maken. 
Vcrmeden moet ook wonJen dat met 

NIEUWS 

een leeg Verkiczingsfonds de twee 
volgende alweer snel naderende 
campagnes wordt ingegaan. 
Hopelijk wordt het nog eens f I mln. 
op giro I mln.' Maar wc /uilen voor
lopig het hoofd koel moeten blijven 
houden, Ót>k in dt• hitte van de ko
mende verkic/ingsstrijd. Wc /.uilen 
goed op de centen moeten passen en 
L.o zuinigjes mogelijk moeten doen. 
Toekomstige generaties mogcn niet 
kunnen zeggcn, dat in 1980 de finan
cieel vette jaren voor 0'66 cindig
den, en de magere jaren weer aan
braken. 

Jan Prcvoo, Penningmeester. 

Een jaarrekening bekijken is per de
finitie nakaarten, maar nuttig voor
zover hieruit lessen kunnen worden 
getrokken voor de toekomst. 

Dit betekent dat steeds op dezelfde 
mensen weer een beroep moet wor
den gedaan. De partij-organisatie is 
de afgelopen paarjaar op alle niveaus 
veel sterker geworden en ongetwij
feld het organisatorische "point of 
no return" gepasseerd. Maar voor
lopig zitten we nog in een groeifase 
tussen servet en tafellaken in. 

UIT DE ADVIESRAAD 
Was er in 1979 nog een (weliswaar 
klein) positief saldo van J 4.000,-, 
1980 geeft een ander beeld: een tc
kort van op het oog ongeveer 
J 49.000,-. Bovendien moest wor
den besloten over I 980 géén partij
bijdrage aan het Verkiezingsfonds te 
verstrekken, omdat dit alleen maar 
ten laste zou komen van een nog 
groter tekort van de partij. Worden 
de .f 50.000,- die voor de dotatie aan 
het V erkiczingsfonds waren ge
pland, opgeteld bij het tekort van 
J 49.000,-, dan bedraagt dit eigenlijk 
ongeveer een ton, Xo/r van wat je de 
"omzet" van de partij zou kunnen 
noemen. 
Het is moeilijk aandacht te krijgen 
voor de financiële aspecten van een 
politieke partij. Uiteraard vragen 
andere zaken primaire aandacht. De 
partij wordt echter snel groter, de 
financiële risico's nog veel sneller. 
Op 31 december I 980 waren er 
14.700 betalende leden. met een ge
middelde contributie van ruim 
J 70,-, tegen 12.200 betalende leden 
per einde 1979. Dit betekent een 
groei met ruim 2500 leden over I 980, 
een groei van ruim 20%. 
Toch gaat het financieel niet naar 
wens met de partij. De neiging be
staat, te veel te willen en dan nog het 
liefst tegelijkertijd. Aan een brood
nodige consolidatie komen we dan 
niet toe. Men zal de continuïteit 
voorop moeten durven stellen en 
vcrder vooruitzien dan enkele 
maanden of een jaar. 
Gegeven de totale financiële positie 
van de partij, zal nu al uiterste terug
houdendheid moeten worden be
tracht met niet uiterst noodzakelijke 
uitgaven. Bovendien betreft méér 
dan 90'/r, van de uitgaven vrijwel 
vaste lasten en hocwel wat vast is, 
als de druk maar hoog genoeg wordt, 
vloeibaar wordt, zijn deze lasten niet 
eenvoudig terug te schroeven. Tijdig 
de tering naar de nering zetten, zal 
veel ellende kunnen voorkomen. 
Alle politieke partijen kampen hij tijd 
en wijle met grote geldzorgen. Een 
levende politieke partij, heeft nu 
eenmaal de neiging té veel hooi op de 
vork te nemen. 
De financiële problemen leiden dan 
periodiek tot forse bezuinigingen en 
geld-inzamelacties. Een partij moet 
, , wortelen'', en de andere grote par-

Er zijn nauwelijks reserves. Er is 
geen appeltje voor de dorst. De partij 
is daardoor uitermate gevoelig voor 

HET 
HOOFD
BESTUUR 
enige tegenslag. Geforceerde lcden
werving lijkt op het eerste ge/icht dé 
oplossing te bieden voor alle finan
ciële besognes. Toch schuilen ook 
hier wat addertjes onder het gras. 
Zelfs bij succes biedt een royale le
dcnaanwas geen automatisch tïnan
cieel soul aas, als 60'/c. van de nieuwe 
leden minder dan de door hen ver
oorzaakte meerkosten aan contribu
tie betaalt. 
Bovendien is de vergroting van het 
ledental blijkbaar een proces dat zijn 
eigen wetmatigheden kent en zich 
moeilijk laat forceren: de afgelopen 
vier jaar bedroeg de jaarlijkse groei 
steeds ongeveer 20'/c'. Het op zich
zelf al zeer fraaie groeicijfer zal al 
mm~ilijk zijn vol te houden naarmate 
het ledental groter wordt en dus ook 
het aantal dat 20% daarvan vormt. 
Temeer omdat het verwachtingspa
troon van de eigen financiële inkom
sten vom de meeste leden voor dit 
jaar en de volgende jaren een toch al 
niet erg positief plaatje zal te zien 
geven. 
Moeilijk zal het ook worden om de 
leden vast te houden. Vooral ook in 
'I echter wordende economische om
standigheden, waarin vrij gemakke
lijk op lidmaatschappen bezuinigd 
kan worden. 
Een campagne-begroting van een 
half miljoen gulden is aanvaard. De
ze campagne-begroting heeft onge
veer 2 maal de omvang van de duur-

De vcrgadering van de Adviesraad 
van 21 maart kan beschouwd worden 
als een vruchtbare bijdrage aan de 
meningsvorming voor zowel de 
fraktie als het hoofdbestuur. 
Allereerst werd een notitie van de 
hand van Marieke Cohen .lchoram 
ter discussic gesteld. Binnenkort zal 
in de Tweede Kamer de mondelinge 
behandeling van een wetswijziging 
plaats vinden, waarin o.m. het 
scheidingsprocesrecht en het om
gangsrecht i.v.m. scheiding worden 
geregeld. Het lid van de Adviesraad 
dook in deze materie en kwam tot de 
conclusie dat het voorstel van mi
nister De Ruiter m.b.t. het omgangs
recht. voor D'66 niet acceptabel is. 
Dit geldt met name de gedwongen 
begeleiding in het geval de vcrzor
gende ouder niet meewerkt aan een 
omgangsregeling van het kind met de 
andere ouder (met als mogelijke 
sanctie het ontnemen van de voog
dij). Ter vcrgadering bleek dat de 
minister inmiddels met een nota van 
wij;:igingen was gekomen (te recent 
voor buitenstaanders om hiervan op 
de hoogte te zijn) waarin de scherpe 
kantjes van zijn voorstel wat waren 
afgeslepen. Toch waren er nog een 
aantal punten waar de Adviesraad 
haar mening over wilde geven: te 
veel wordt nog uitgegaan van de 
rechten van ouders in plaats van de 
plkhten van de ouders en de rechten 
van het kind. Ook zou meer de na
druk moeten liggen op de verant
woordelijkheid van ouders i.p.v. op 
het gezag van ouders. Als conclusie 
werd aan Elida Wessel een aantal 
vingerwijzingen meegegeven waarin 
zowel de opstelster van de notitie, de 
Adviesraad en het kamerlid elkaar 
konden vinden. Zo wordt verplichte 
hulpvcrlening afgewezen: het om
gangsrecht moet vanuit het kind be
naderd worden. waarbij ook kinde
ren jonger dan 12 jaar hun mening 
moeten kunnen geven over het wel of 
niet willen bewckcn van de andere 
ouder: nauwlettend moet in het oog 
worden gehouden dat ook op dit ter
rein niet-controlecrbare machten 
ontstaan (rapporten welke niet voor 
belanghebbenden beschikbaar zijn, 
maar op grond waarvan wél beslis
singen wordt•n genomen). Als dit 
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vcrslag u onder ogen komt, heeft de 
behandeling in de Tweede Kamer 
inmiddels plaats gevonden. Dan 
weten wc of het [)'66 gelukt is in het 
wetsvoorstel de nodige ombuigingen 
in bedoelde zin aan te brengen. 
De stad Amsterdam bleek weer een 
bron van inspiratie voor de Advie'>
raad. Nu waren het uitlatingen van 
de hoofdcommissaris van politic die 
aanleiding gaven tot een uihpraak 
van de Adviesraad. De commissaris 
had daags vóór de vcrgadering het 
idee gelanceerd om personen in be
paalde situaties aan te houden nog 
voordat zij een strafbaar feit hebben 
gepleegd. 
De Adviesraad nam unaniem een 
motie aan waarin zij als haar mening 
uitsprak: 
- "dat het · 1>omaar' oppakken van 
mensen in een democratische 
rechtsstaat niet mogelijk is voordat 
een stralbaar feit is gepleegd of een 
ernstig vcrmoeden daarover bestaat 
- dat het in een democratische 
rechtsstaat niet mogelijk moet wor
den dat mensen 'Lomaar' kunnen 
worden opgepakt." 
Voorts werd aan de Tweede Kamer
fraktic vcrzocht binnen haar com
petentie, principieel afstand te ne
men van de uitlatingen van de com
missaris. 
Een duidelijke stellingname van de 
Adviesraad waardoor de IY66 gc
meentcraadsfraktie zich gesteund 
weet. 
's-Middags werd het huishoudboekje 
van ons Verkiezingsprogramma tot 
op de cent berekend. Maarten Eng
wirda voorzag de leden van de Ad
vieswad zowel schriftelijk als mon
deling van een goed stuk informatie 
over de financiële invulling van het 
programma. Hiermee heeft hij ook 
het sprookje uit de wereld geholpen 
dat D'66 wél de vcrkicLingen ingaat 
met een programma vol wensen 
maar dat er niet bij staat hoe die gelï
nancierd moeten worden. Duidelijk 
nu is aangegeven op welke posten er 
volgens D'66 bezuinigd kan worden 
en welke posten er goed bij moeten 
krijgen. De Adviesraad deed uiter
aard ook hier en daar nog een duit in 
het zakje maar was vol lof over de 
wijze waarop Maarten Engwirda het 
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dekkingsplan had opgesteld. 
Aan het hoofdbestuur- dat de ver
antwoording voor het Verkiezings
programma draagt - werd gevraagd 
om naast het door de fraktie aange
dragen cijfermateriaal ook de bedra
gen op te nemen zoals die door het 
kabinet worden voorgesteld. 
V cruer werd het hoofdhestuur gead
viseerd rekening te houden met de 
suggesties zoals die uit deze verga
dering naar voren waren gekomen en 
die betrekking hadden op nadere in
vulling van een aantal punten 1.oals: 
bezuiniging op de gezondheidszorg. 
de salarissen in het algemeen. de 
woninghouw en de verkoop van een 
deel van onze goudvoorraad. 
Maar het gat van 6,2 miljard is ge
dicht: een hele geruststelling voor 
Kitty Warburg • 

UITSTAD 
EN LAND 
Regio Zuid-Holland 

Een goed voorbeeld doet goed 
volgen! 
De afdeling Capelle a/u IJ ss el van 
D'66 op woensdag 11 maart 19Xl in 
vergadering bijeen ... 
Besluit: 
I Op voorstel van het bestuur van de 
afdeling Capelle a/d IJssel van D'66 
de H.B. kontributie afdracht voor 
1981, welke via de regio penning
meester uitgekeerd wordt. te storten 
op giro 1.000.000 t.g.v. het verkie
zingsfonds van D'66. 
11 Het H. B. te verzoeken deze motie 
op 1.eer korte termijn. doch uiterlijk 
binnen 4 weken aan alle afdelingen 
van D'66 kenbaar te maken. 
111 Alle afdelingen van D'66 te vcr
zoeken een zelfde besluit te nemen 
als onder punt I vcrwoord staat. 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Capelle a/d l.!ssel, IJ maart 1915/ 

Regio Overijssel 
Tijdens de A.R. V. op 7 febr. 1981 in 
Deventer zijn twee nieuwe be
stuursleden gekozen. 

Het bestuur van de regio Overijs
sel is nu als volgt samengesteld: 
Jaap van Hoek, \'oorzitter 
Schierstins 74. 760X XW Almelo 
tel. 05490 - 64856 
Siska van der Aa-Hahn, secretaris 
Beckumerstraat 308, 7548 PV Boe
kelo 
tel. 05428 - 2729 
Anneke van den Assem, penninR
meester 
Noordermeent 35, 8317 AA Krag
genburg 
tel. 05275 - 2446 
Pieter Fokkink, ref?io HB-Iid 
Klompmakersweg 9. 7475 PE Mar
kelo 
tel. 05737 - 384 
Paula Veen-Voskuyl, p/1·. ref?io HE
lid 
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Drienerparkwcg 9, 7552 EA Hen
gelo 
tel. 074- 434467 
Marinus Beumer, qfi;emardigde 
regio bestuurslid Salland 
Parallelweg 9, 8121 XA Olst 
tel. 05708 - 1258 
Hans van Lijf, qf:r.:e\'llllrdi~;dc re~;io 
bestuurslid Tll'ente 
Thorheckelaan 20, 7521 A V J-:n
schede 
tel. 053- 353116 
Koos Ramaker, <!IK<'l'llllrdi~;de re
Rio bestuurslid 1./sse/mond 
Beulakerweg 46, ~355 AL Giet
hoorn 
tel. 05216- 1642 

Samenstelling bestuur subregio 
Salland: 
Hans Schaap, \\'lld. \'oor~itter 
Burg. Bontekoelaan 17. 7437 CP 
Bathmen 
!t:l. 05704 - 23~0 

Erik Hoytink, secr. pe1111. 
De Havczathe 12, XIOI XZ Raalte 
tel. 05720 - 4712 
J, L. ten Bloemcndal, lid 
Varlarstraat 70. 7415 MB Deventer 
tel. 05700 - 28795 
Marinus Beumer, \l'aarnemetl<flid. 
regio best/11/r 
Parallelweg 9, X121 XA Olst 
tel. 05708 - 1258 
Marinus Beumer, propagand11/ 
campaf?ne/eider 
Parallelweg 9. Hi21 XA Olst 
tel. 05700 - 125X 
Met vriendelijke groeten. 
Namens het be,tuur 
Siska van der Aa-Hahn 
(.1·ecret11ris) 

Regio Friesland 
Op de j.l. gehouden AR V zijn er en
kele wijzigingen in de bestuurssa
menstelling gekomen. 
Het bestuur is nu als volgt samenge
steill: 
Dick Klanker, \'Oor~itter 
Job de Jager, l'ice-\'oor~itter 
Dorinc v. d. Veen Piscacr, secr. or
~;anisatie 

Ellen van Hulzen-Figee, .le<T. politieÁ 
Ted Duizcndstra, cot)rdinlltor publi
citeit 
Riemke Bos-Osinga, lid 
Ook werd er een nieuw adviesraads
lid gekozen zodat 1-'ricsland in de ad
viesraad door A tie Burggraaf en Dhr. 
T. G. Dippel verll:genwoordigd 
wordt. Plv. lid i' nu Dick Klanker. 

Regio Maastricht 
Secretariaat per adres: 
Dr. van Klefstraat 42B. 6217 .IK 
Maastricht. 

Leetori salutem. 
·Bij deze delen wij u mede, dat hd 
secretariaat van de regio Limburg 
van D'66 is gewijzigd. Wij verzoeken 
u daarom bovenstaand "ecretariaats
adres in uw adressenbestand llp te 
nemen. 
In de hoop u hiermede van dienst te 
zijn geweest. tekent namens het he
stuur van D'66 Limburg. 
R. van der Heijden, 
secretaris • 

Stichting Wcten"·happclijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Ruud Stam, directeur 
af 
Met ingang van I april zal Rulllll.ich 
als beleidsmedewcrkc'r hij ( 'RM be
zig gaan houden met milieu- en na
lilurbehecr. 1iin oude liefde. 
Hij heeft als d.irecléur van de Stich
ting Wetenschappelijk Bureau ))'66 
gedurende 3';" jaar een hij1onder 
turbulente tijd meegemaakt, waarin 
de ene werkgroep na de andere uit de 
gmnd schoot. Hii moe't wel eens 
w;_tt snot:ien. ~0111~ ~Hlk \\ all'T geven. 
Het is hem gelukt een structuur aan 
te brengen die eL·n betere coiirdinatie 
van het werk van de w crkgn>epen 
mogelijk maaklé. Ruud. ik heb fijn 
met .ie samengewerkt en ik wens je. 
ook namen' het bestuur. veel succes 
in je nieuwe haan. 
Piet van Baarsd 
(secr. holuur SWU! 

Vrede en veiligheid 
De werkgroep Vn•dc en veiligheid 
heeft de volgendL· studiegroepen ge
vormd: 
Nederland se kemvv apentaken 
Wapenbeheersing l'll ontwapening 
N ederland"e defensietaken 
Wapenexport 
VN-vredesmacht 
Ruimtelijke ordening 
Burgerpersoneel krijgsmacht 
Civiele verdediging 
Sociale verdediging 
Vrouw in de krijgsmacht 
Maatschappelijke dienstplicht 
Geïnteresseerden kunnen informatie 
inwinnen cn/of 1.ich opgeven bij de 
coilrdinator van de werkgroep E. 
Wellenstein, Balistraat 29. 2585 XK 
Den Haag. telefoon 070 - 639349. 

lijst van thans 
voorradige publica
ties van de S.W.B. 
'0'66/maart 1981 
B 6 Afrika Notities JC)/50 f 2,50 
B 7 Kernwapens, Vrede en Veilig
heid /9150 f 5,-
B H Heeft de E.G. meer geld nodig'> 
JC)8J f 2,50 
BB 5 Studiedag Bestuurlijke Reor·ga
ni,atie 1979 /WiiJ f 3,50 
CRM 6 Kunst in de Samenleving 
1977 f 5,-
CRM H Het (bedreigde) boek in de 
Samenleving JC)79 f 4,50 
CRM 9 Landelijke en Regionale Om
roep /9150 f 3,-
CRM JO Discussienllta .. Pers" 
(overdruk uit Democraat) /911/ 
J2,-
DV 13 De volgende generatic (Sym-
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posium D'66 12 1/2) 1979 f 4,50 
DV 14 Inspraaknota inzake de 
probkmatiek van de Molukkers in 
Nederland /980 f 5,-
DV 15 Studiedag Innovatie llJ7lJ 1980 
f5,-
DV 16 Studiedag Tolerantie JC)/50 
f 3,50 
E 5 Besparen is vooruitzien N79 
J 4,50 
E 6 Herzieningsontwerp Warenwet 
en de Levensmiddelenwetgeving in 
Nederland /9150 f 4,50 
L 2 Van ruilverkaveling naar Landin
richting JC)N f 3,50 
L 3 Agrarische grondpolitiek: een 
redelijk alternatief JC)i\0 f 2,50 
L 4 Naar meer en beter bos in Ne
derland JC)/5/ f 5,-
MV H Standpuntbepaling inzake 
abortus /979 f 3,50 
MV 9 Studiedag GCLondheidszorg 
/9150 f 4,50 
OWT 6 Vingerwijzingen voor een 
informatiebeleid /C)/5/ f H,-
S 11 Voorontwerp van wet ter beper
king van de nadelen van pensioen
verlies wegens intlatie 1979 f 2,
VRO 12 Op weg naar hewonerszelt~ 
hestuur I en 11 1979 f 4,-
VRO 13 Een pleidooi voor echte ver
stedelijking JC)7/5 f 3,-
VRO 15 V oorontwerp van wet op de 
woningspithing JC)/50 f 3,-
VRO 16 100.000 extra woningen; een 
bouwplan /98/ f 5,-
Bij de S.W.B. is een lijst van niet 
meer voorradige publicaties aan te 
vragen. 

Betaling 
Ver1.oeke van tevoren het bedrag 
voor de gewenste publicaties te gire
ren naar nr. 3322213 ten name van de 
PenningmeesterS. W .B. [)'66 te Den 
Haag. onder vermelding van het 
nummer van de publicatie(s). Deze 
wordt(en) dan zo spoedig mogeliJk 
toegenmden. 

Nieuwe publicatie 
VRO 16 100.000 Extra woningen -
Een bouwplan f 5,88 

Er is een cri"i" in de woningbouw. 
De;:e crisis wordt getypeerd door 
drie voor normak mensen niet te 
verenigen zaken: 
- er is woningnood 
- er is werkloosheid 
- de houw van nieuwe woningen 
neemt 1.ienderogen af. 

Alle politieke partijen hebben laten 
merken dat zij moeite hebben deze 
situatie te accepteren. Ook D'66 
heeft zeer duidelijk stelling genomen 
en vindt dat deze situatie niet mag 
voortduren. 
Op grond hiervan is door een werk
groep van de Wetenschappelijke 
Stichting een plan ontwikkeld voor 
de bouw van 100.000 woningen extra 
in vijfjaren. Twintigduizend wonin
gen perjaar. nieuw te bouwen, of een 
equivalent daarvan. in renovatie. 
Uitgangspunt van het plan is de haal
baarheid. Haalbaar mwel in techni
sche zin ab wat betreft de financie
ring; haalbaar ook qua arbeids
krachten en in de ruimtelijke orde
nmg . 
Veel aandacht is gegeven aan de fi
nancieringsproblematiek. Al te zeer 
gaat de huidige regering uit van de 



gedachte dat "niets kan", dat de lï
nancieringsprohlematiek iedere op
lossing verhindert en dat daardoor 
ook aan de werkgelegcnhcids
prohlematiek niets gedaan kan wor
den. 
In dit plan is de financiering door een 
aantal speciale maatregelen zo op
gelost, dat realisering van ons plan 
geen extra financieringslasten op
roept. Kortom: financieringstech
nisch speelt ons plan quitte. 
Wel zijn er uiteraard de positieve ef
fecten t.a.v. de werkgelegenheid. de 
bedrijvigheid in de houw, en daar 
gaat het om. vermindering van de 
woningnood. 
In de volgende 7 punten zijn de 
hoofdlijnen verwoord: 
I. Wij willen 100.000 extra wonin
gen bouwen, in vijfjaar, of een equi
valent daarvan in vcrhetering van 
oude woningen. 
2. De financiering gebeurt via een 
aparte geldstroom die anders niet 
voor woninghouw hesehikhaar LOU 
LIJn. 
Mogelijkheden zijn: 
- investering in woninghouw door 
de Nederlandse pensioenfondsen: 
- omzetten van goud in rentedra
gende dollarobligaties om het vcr
schil in rente te betalen: 
- .. intlatoire" financiering tot een 
maximum dat gelijk is aan de ver
mindering van het lïnancicringste
kort als gevolg van uitvoering van 
ons plan (dus al bij al toch geen 
intlatoir effect!) 
of een combinatie van deLe drie. 
3. In principe denken wij aan koop
woningen op de volgende basis: 
- er worden hypotheken vcrstrekt 
tegen lage rente (4%) met een annuï
teit van 50 Jaar; 
- de koper /.iet af van het fiscale 
voordeel van renteaftrek: 
- coöperatief eigendom, of andere 
daarmee verwante vormen, zijn in 
dit plan goed mogelijk. 
4. De grond blijft eigendom van de 
gemeenschap en wordt om niet ter 
beschikking gesteld. De gemeente 
houdt tevens voorkeursrecht op de 
woning bij verkoop. 
'i. De zelfdoener wordt gestimu
leerd. 
ó. Er start tegelijkertijd een ar
beidsmarktprogramma met om- en 
hijscholing van bouwvakkers tot de 
complete vakman. die wij in de toe
komst meer en meer nodig hebben. 
7. Buiten lage rente en beschikbaar 
stellen van de grond is er op de houw 
geen subsidie. 
Tenslotte nog iets over de politieke 
haalbaarheid. Wij vcrwachten dat 
iedere politieke partij haar eigen 
doelstellingen in dit plan Lal Licn 
Lillen, maar ook elementen zal aan
treffen waar Lij het niet mee eens is. 
Wij hopen dat niet de politieke dis
cussie over de onderdelen, maar de 
hoofddoelstelling om te bouwen en 
woningnood te bestrijden, het meest 
naar voren Lal komen. Op vele pun
ten zal aanvulling, verdere uitwer
king nodig Lijn. Het plan biedt vol
doende llexibiliteit om hij deze uit
werking verschillende doelstellingen 
te integreren. 
Als voorproefje op een te verwach
ten discussie hebhen wij overigens 
achter in het rapport zelf reeds een 
aantal belangrijke tegenargumenten 
neergelegd, en beantwoord. 

Nieuwe nota: 
OWT 6 VingerwijLingen voor een 
informatiebeleid f 8,
SamenvattinR 
- Er moet een algemene Raad van 
Advies voor het Informatiebeleid 
komen, vergelijkhaar met de Sociaal 
Economische Raad, een informatie
SER. 
- D'óó vindt een samenhangend in
formatiebeleid dringend noodLake
lijk. In het volgende kabinet kan zo'n 
beleid voorlopig het he st worden ge
voerd door een speciaal daartoe aan
gestelde staatssecretaris op het mi
nisterie van Algemene Zaken, din:cl 
onder de minister-president. 
- De nieuwe informatietechnologie 
maakt allerlei soorten van decentra
lisatie makkelijker te realiseren. Het 
is hijvoorbeeld niet nodig dat de re
gering haar voornemen uitvoert een 
aparte rijksdienst Centrale Personen 
Administratie op te richten. De taken 
van dat CPA kunnen door de ge
meenten worden vervuld. 
- Bij de komende privacy-wetge
ving moet, naast de in het concept
wetsontwerp van de commissie
Koopmans voorgestelde Regi;,tra
tiekamer, een onalhankelijk contro
lelichaam worden ingesteld dat toe
zicht uitoefent op koppelingen van 
hestanden met gevoelige gegevens 
en dat tevens functioneert als be
nlcps(lrgaan. 
- Burgers dienen altijd precies te 
weten voor welke doelen hun per
soonsgegevens worden verzameld. 
- De overheid moet de werkgele
genheid in wat de informatie-indus
trie wordt genoemd, enthousiast 
stimuleren. Hier liggen grote kansen, 
niet alleen in de micro-electronica, 
waarop de laatste tijd LO de nadruk is 
gelegd. De informatie-industrie moet 
een speerpunt worden in de buiten
landse handelsbetrekkingen. In Ne
derland ontwikkelde software kan 
heel goed worden geëxporteerd: het
zelfde geldt voor beeldplaten: Ne
derland heeft immers al honderden 
jaren een grote naam als uitgevers
land. 
- Bij nieuwe bedrijvigheden in de 
informatie-industrie moet worden 
vermeden dat weer een onderscheid 
ontstaat tussen mannen- en vrou
wenbcrocpen. 
- Er moet een nationaal beeld- en 
geluidsarchief komen en een natio
naal documentatiecentrum voor de 
fotografie. 
- Het ontstaan van informatiemo
nopolies dient te worden tegenge
gaan, ook bij de PTT. Zo mag de 
beschikking over de informatiebc
standen, als databanken, niet in de
Lelfde handen zijn als het bcheer 
over de informatiekanalen, als het 
telefoonnet. iets dat bij de praktijk
proef Viditel wèl het geval is. 
- De Nederlandse regering moet 
Lich inspannen internationale orga
nisatie;, op informatiegebied binnen 
de grenL.cn gevestigd te krijgen. 
- Op alle niveaus van onderwijs, te 
beginnen bij de lagere school, moe
ten de leerlingen kennis maken en 
vertrouwd worden gemaakt met de 
nieuwe informatiemogelijkheden. 
De kansenongelijkheid, die het ge
volg zou zijn van het verschil in han
digheid hij het gebruik van informa
tiekanalen, kan niet vroeg genoeg 
worden tegengegaan. Op de korte 
termijn moet de grootste nadruk lig-

gen op de nascholing van mensen die 
nu onderwijs geven. 
Dit ;.ijn enkele van de aanbevelingen 
en beleidsvoorstellen uit de nota 
.. Vingerwij1ingcn voor een Infor
matiebeleid", die de Stichting W.:
tenschapp<:lijk Bureau D'óó up 7 
april I 'lH I in het persc.:ntrum 
Nieuwspoort naar huiten zal bren
gen. 
In de nota wordt een poging gedaan 
het gehele terrein van de informatie
voorziening te beschrijven en dat, in 
zijn totaliteit in de politieke discussic 
te brengen. 
D'ó6 is de eerste politieke partij die 
dit probeert. De nota is een omvang
rijk stuk, veel meer omvattend dan 
de nota die de minister van Weten
schapsbeleid vorig jaar september 
puhlicccrdc. Het is gedeeltelijk een 
heleidsstuk, deels een inventarisatie 
en tegelijkertijd een discussie-nota. 
Omdat het onderwerp zo nieuw i,, is 
het in dit stadium niet mogelijk een 
afgerond standpunt naar huit<:n te 
brengen. 
Meer dan de helft van de werkende 
hevt1lking in Nederland verdient di
rect of indirect 1.ijn brood met het 
vcrwerken van informatie. De nood
zaak van een samenhangend beleid 
wordt dwingend door de razend
snelle technische ontwikkelingen. 
Papier, magnetische handen, de 
schrijfmachine, drukpers, kopieer
apparaat, film, geluids-en beeldpla
ten. camera, telefoon, radio, televi
sie, computer- het zijn elementen in 
een steeds meer samenhangend ge
heel van communicatie en informa
tie, onderling verbonden, elkaar 
aanvullend en ten dele verwissel
haar. 
Het informatiebeleid van d.: Neder
landse regering is hovendien zeld
zaam verbrokkeld: werkelijk alle de
partementen hebhen wel enige be
voegdheden op dit gebied. Er heerst 
verwarring, wat behalve tot onze-

kerhcid ook tot v.:rtraging leidt. De 
bevoegdheden van overheden en van 
niet-overheidsinstellingen moeten 
duidelijk zijn. 
Overigens vindt 1)'66 dat d.: defini
tieve inrichting van een samenhan
gend informati.:bdeid op overh.:ids
niveau vcrbonden moet worden met 
de r.:organisati.: van de Rijk;,dien;,t
de voorgestelde staatssecretaris is 
slechts een tussenoplossing. 
In de nota formuleert D'6óecn aantal 
uitgangspunten voor het informatie
heleid, die /.ijn afgeleid van de algc
mene uitgangspunten van de partij. 
Het he leid moet zo dicht mogelijk bij 
de mensen die er belang hij hebhen 
tot stand komen en de overheid dien i 
hierin Lelf het voorbeeld te geven: 
het rijk moet niet aan zich trekken 
wat de gcme.:ntcn ook kunnen doen: 
de nieuwe technick.:n mak.:n decen
Intic uitvoeringen net /O go.:d moge
lijk als centra!<:. Het informatidl<:
leid mo<:t stoelen op h<:t h.:sef dat 
geconcentreerd bezit van informatie 
een machtsinstrum.:nt is. Dit geldt 
ook voor de overheid 1elf. De nieu
we middelen dienen aan de moge
lijkheden van mcmcn te worden 
aangepast, niet andcr,om. Ov.:ral 
moeten democratische controles 
worden ingebouwd, maar de uilda
ging van de technische mogelijkhe
den dient te worden aangenomen. 
Nederland is economisch en cultu
reel een open samenleving en moel 
dat blijven. Voor de beheersing van 
de techniek is een onbevooroordeeld 
in1icht nodig in wat er precies aan d.: 
hand is. Daarto<: wil de nota bijdra
gen. 
VingerwijLingcn voor een Informa
tiebelcid bevat een rcgist<:r en een 
samenvattcml hoofdstuk 11. • 

Ad1·ertentie 

HONDSMOE? 
TREASURE TEA 

voor de alternatief redelijke 
Een REDELIJK AL TERNA-

TIEF 
want als U echt naar echte 
thee verlangt, drink dan Trea
sure TEA, omdat 't echt, echte 

thee is 
de makertjes van· Kistje van 

de Keizer 
Overigens hopen wij, dat U 
onze lage bijbedoelingen niet 
begrijpt. Belt U op voor ver-

koopadressen: 070/891167 

Treasure Tea daar knap ie van op 
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Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66 

PSVI
NIEUWS 
Cursus voor begeleiders Ge
meenteraadscursus 
In het najaar worden op grote schaal 
cursussen gemeenteraad georgani
seerd. V oor deze cursussen ge
meenteraad trainen wij begeleiders 
(m/v). Deze trainingsbijeenkomst 
duurt een weekend (vrijdagavond
zaterdagmiddag). 
Waar en wanneer? 
Ede, Mon Rêve, 12/13 juni 1981 
Kosten 
Voor de deelnemers zijn geen kosten 
aan deze cursus verbonden. 

Basiscursus Discussie- en Verga
dertechniek 
Zoveel mogelijk mensen moeten 
kunnen meedoen aan de democrati
sche besluitvorming. Voor sommige 
mensen zijn er drempels, omdat ze 
niet gewend zijn te discussiëren of te 
vergaderen. Daarom organiseert het 
PSVI D'66 een basiscursus discus
sie- en vergadertechniek. De cursus 
zal drie avonden duren. 
Waar en wanneer? 
In Groningen (stad), Leeuwarden, 
Assen, Zwolle, Arnhem, Utrecht 
(stad). Haarlem, Den Haag, Middel
burg, Den Bosch en Maastricht op 7, 
14 en 21 april. 
Kosten 
f 30,- per deelnemer. 

Themadag Welzijn D'66 Ge
meenteraadsleden 
Decentralisatie welzijnsbeleid: hoe 
organiseer je het en hoe betaal je het? 
Waar en wanneer? 

Advertentie 

Woningen, waar contacten 
met de naaste woonomge
ving op natuurlijke wijze kun
nen groeien. 

In Wijk bij Duurstede zijn con
crete plannen voor 6 premie
koopwoningen met gemeen
schappelijke ruimte en tuin, 
plus energiebesparende voor
zieningen (o.a. aanbouwkas
jes). De bedoeling is dat in eer
ste instantie praktische woon
aspekten gedeeld worden, 
bijv. wasmachines, logeerka
mers, hobbyruimte, berging, 
tuin. 
Dit is geen commercieel, maar 
een idealistisch initiatief van 
Hans Martens en Tineke van 
Gent met medewerking van 
gemeentelijke instanties. 

Geïnteresseerd in deelname? 
Bel 03435- 4626, na 19.00 uur. 

Rotterdam: 4 april 
Groningen: 11 april 
Nijmegen: 25 april 
Kosten 
f 25,- per deelnemer (inclusief 
lunch) 

Informatie en opgave voor de cur
sussen 
Arthie Schimmel/Annemarie Hoge
weg, Bezuidenhoutseweg 195. 2594 
AJ Den Haag, 070 - 858303 

Coördinator 
De werkgroep Verkeer en 
Waterstaat zoekt een 
coördinator 

De werkgroep Verkeer en Water
staat, bestaande uit de subgroepen 
maritieme zaken, luchtvaart en ver
keer en vervoer te land zoekt een 
nieuwe coördinator i.v.m. het be
danken van Wim Schaffers, die heeft 
laten weten door tijdgebn:k geen 
kans meer te zien deze taak naar be
horen te vervullen. Eventuele gega
digden kunnen contact opnemen met 
de SWB onder tel. nr. 070- 858303 
en vragen naar Han de Lange, die 
graag bereid is nadere informatie te 
verstrekken. • 

Politiek Emandpatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 
Emancipatiewerk
groepen 
Het Politiek Emancipatic-aktive
ringscentrum PEAC en emancipa
tiewerkster Elske Schreuder hebben 
in samenwerking met enkele Sta
tenleden en (steun-) gemecnte
raadsfraktieleden een overzicht ge
maakt van tips en suggesties t.b.v. 
(de leden uit emancipatiewerkgroe
pen in) de provinciale en gemeente
lijke programcommissies. 
Het betreft suggesties van meer or
ganisatorische aard, en voorstellen 
voor de inhoud van de paragraaf 
Emancipatie en de punten waar 
emancipatie in de andere paragrafen 
aan de orde kan komen. 
De overzichten worden/zijn in ieder 
geval naar de coördinatoren van de 
regionale emancipatiewerkgroepen 
verstuurd. 
Andere belangstellenden kunnen ze 
aanvragen bij Elskc Schreuder, 
schriftelijk en (zeker maandag en 
vrijdag) telefonisch te bereiken op 
het landelijk secretariaat. 
De voorbereidingsgroepcn PS- en 
OR-verkiezingen stellen zich voor 
om zich zo tegen de opening van de 
kandidaatstellingen (resp. juni en 
augustus) bezig te houden met de 
vraag hoe de regionale emancipatie
werkgroepen de kandidatuur van 
emancipatiebewuste mensen kunnen 
bevorderen. 

Rubriek \'er;.orf.{d door Piet \'Wl 

Baarse/. 1:'\'enfill'el commentaar \'tl/I 
hem is cursitj" f.{edrukt. 

SURINAME 
door Stanley Waterkant uit Nieu\l'e
f.{ein 
"Man, heb ik een tori fo joe! Mw. 
Bisschoff is bezorgd, no. (Demo
craat, jrg. 14. nr. 3). Historische 
banden mogen niet gaan knellen. 
zegt zij; maar ook: patie'nt Sranang 
mag niet doodgaan. Wie, o wie doet 
de verlossende ingreep'! 
Het Oude Moederland natuurlijk' 
Maar kijk uit. man: er zijn voorwaar
den. Er is immers geen rechtsstaat in 
Sranang. dus pas op of Mw. Bis
schofT zet de hulp stop. (In drie stap
pen. netjes no')) Vraagje, Mw. Bis
schoff: wie wordt het meest gestraft 
als de hulp stopt"! 
A bneng. Prof. Peper heeft er iets van 
begrepen, 
Mw. Bisschuilmoet nog een beetje 
leren waar de grens ligt tussen re
gentenmentalit<.:it en bezorgdheid 
om mensenrechten, misschien')" 

ON-DEMOCRATISCHE 
KEUZE 
door Niets Ahcouwer uit Lelrstad 
D'66 slaat een goed figuur. wat de 
procedures binm·n de partij betreft 
wanneer het om de keuze van de 
kandidaten voor de eerste en tweede 
kamer gaat. Frans Rugier had in de 
Democraat van rnaart 1981. wat mij 
betreft, zijn conclusie dat het D'66 
systeem de leden een goede gelegen
heid geeft hun denwcratische rech
ten uit te oefenen ook tot de kandi
daten voor de gemeenteraden en 
provinciale staten mogen uitstrek
ken. 
Ook in dat geval is er sprake van 
goede procedures. Eigenlijk niets 
bijzondersvnoreen partij die een ra
dicale democratisering nastreeft. 
Binnen een partij gaat het niet alleen 
om juiste procedures voor het kiezen 
van de meest geschikte mensen, 
maar ook om het kiezen van de juiste 
ideeën. Het aantrekkelijke van 0'66 
is dat- omdat er niet dogmatisch ge
dacht wordt, meestal tenminste- er 
vaak nieuwe ideeën gelanceerd wor
den. Geeft men die ideeën nog een 
goede vcrpakking dan zal weinig de
ze politieke innovaties in de weg 
staan. 

Het is mogelijk dat de gang van za
ken met het Markerwaard rappnrt 
van de Afdeling Lelystad een betreu
renswaardige uitzondering op de 
normale democratische gang van za
ken is. Dat een partij-congres, de 2de 
kamer fractie, h.:t hoofdbestuur en 
het SWB zich m.:.:stal wel vcrdiepen 
in de informatie en de argumenten 
pro en contra die door een afdeling 

Suggesties zijn welkom' • 'NOrden aangedragen. Dat is in hd 
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geval van de Lelystadse nota "De 
Markerwaard, een discussie waard" 
niet gebeurd. Ik zal de lezer niet ver
vekn met een opsomming van alle 
punten waar de democratische pro
cedures niet zijn gevolgd. Proccdu
rele kwesties zijn niet "in" en voor 
verweg de meeste D'66 leden is de 
Markerwaard "uit". Voor mij bete
kent e.e.a. wel dat D'66 in dit geval 
de (ondemocratische) fouten van een 
normale politieke partij heeft ver
toond. Hopelijk een incident, anders 
word ik maar weer liever dakloos. 
Tenslotte dit. Het is niet onwaar
schijnlijk dat de aanleg van de Mar
kerwaard wordt uitgesteld. Dan zal 
opnieuw een oordcel worden ge
vraagd. D'66 kan zich dan revanche
ren door de procedures juist toe te 
passen en informatie en ideeën wer
kelijk te wegen. 

KONSERV ATIEVE 
REDAKTIE 
door Jaap Jansen uit Rosmalen 
Beste Piet, Micke. Marie-Louse, 
Ad, Stijn, Jan en Kitty, in 1979 heb
ben Ernst, Jan en Locbas de "Poli
tieke Steekwoordenlijst" geschre
ven. In dit prima werkje wordt veel
vuldig gebruik gemaakt van de letter 
. . K ·' in plaats van het ouderwetse 
, ,C''. En zo hoort het ook in een 
uitgave van een progressieve partij. 
Wanneer ondergetekende echter 
"De Democraat" (let op de "c") 
leest. en dat gebeurt nog al eens, rij
l"en de haren hem te berge. Want wat 
l"iet hij? 
Het blad zit vol "c's" op plaatsen 
waar volgens de bij progressieven 
gangbare spelling een "k" moet 
staan. Wat stond er ook al weer in het 
bovengenoemde boekje') .,Conser
vatief: wijze waarop konservatieven 
het woord konservatief spellen (zie 
aldaar)." Bij "Konservatief' lezen 
wc: .. wijze waarop progressieven 
het \voord conservatief spellen." 
Kort gezegd: de redaktie van de 
"DemoKraat" wordt hiermee be
stempeld als een stelletje konserva
tieven, en terecht! 
In afwachting van een reaktie op de
ze motie van afkeuring blijf ik de 
.. DemoKraat" lezen. Groeten, Jaap. 

Beste Jaap 
De redactie houdt zich zo f{oed mo
gelijk aan de voorkeurspellinf.{ uit het 
bekende boe~jc met de prof.{ressieve 
(?) [)'66 kleur. 
Voel j(j je socialist als je een rood 
hemd aantrekt! Wat een cul 
Groeten, Piet. 

VAN GROEN NAAR BLEU 
door Ernst Listeringen uit Amster
dam 
Hoe\\ el voor het tweedejaar lid, ben 
ik niet eerder in de gelegenheid ge-



weest om vergaderingen en bijeen
komsten van D'66 bij te wonen In 
partijpolitieke zin was ik dan ook nog 
helemaal groen toen ik het congres in 
Amersfoort bemcht. Helaas ben ik 
er een beetje bleu uit gekomen, want 
wat kan demoeratic bedrijven binnen 
een oprechte democratische partij 
toch een taaie bezigheid worden. 
Voor een congresganger. die weinig 
tijd voor zijn huiswerk heeft gehad, 
worden de amendementen en moties 
er in een vaak onnavolgbaar tempo 
doorgedraaid. Maar was ik de enige 
die het af en toe niet meer volgen 
kon? Had iedereen die steeds zijn 
groene kaart opstak zich werkelijk 
steeds weer een afgewogen oordeel 
kunnen vormen'' Ik geloof d'r niks 
van! Ik kon me niet aan de. indruk 
onttrekken dat veel congresgangers 
maar matig geïnteresseerd waren in 
het gros van de amendementen. Als 
zij hij stemming in de zaal verbleven, 
leek hun stemgedrag vaak af te han
gen van een onredelijke snelle afwe
ging van de gedane zet in het simul
taan gevecht tussen de pleiter van 
het H B en de massa indieners. Zo 
wordt de demoeratic een farce. 

Toch kwam het zeker een aantal kc
ren voor dat een te nemen beslissing 
het hele congres beroerde. Veel 
sprekers dienden zich dan aan om de 
diverse meningen k vcrtolken ten 
aanzien van het bctrctl'cnde onder
werp dat door veel congresgangers 
belangrijk werd gevonden. Helaas, 
moest dan de spreektijd door de con
gresvoorzitter ruwweg bekort wor
den omdat er anders voor de volgen
de reeks grauwe amendementen 
geen tijd meer zou zijn. 

Ernst beveelt aan dat meer tijd wordt 
uitKetrokken voor belangrijke zaken 
en dat stokpaardberijders zich mati
~ten. 

J. F. Jansen van Tuikwerduit DelfzUl 
is op sommiJ.:e punten ook niet tevre
den over .,Amer.1jóort": 

Om de gang van zaken te verbeteren 
zou de volgende weg kunnen worden 
bewandeld: 
a. amendementen, moties (behalve 
actuele politieke moties) dienen 
tenminste 6 weken voor de AL V 
worden ingediend; 
b. bij amendementen die financiële 
konsekwenties hebben (hetzij posi
tief of negatief) dienen berekeningen 
daaromtrent worden bijgevoegd; 
c. leden die het congres wensen bij 
te wonen en tijdig hun entreegeld 
overmaken ontvangen tenminste een 
week van tevoren het congresboek. 
Bij deze wijze van werken zullen 
veel frustraties hij leden en bestuur 
worden weggenomen. Daar men de 
tijd heeft zich te informeren zal de 
kwaliteit van de gedachtenwisseling 
verbeteren, de vergaderingsduur 
kunnen worden bekort. 

"BMD", EEN FUTILITEIT? 
door F. L. Jansen uit Maartensdijk 
Aan het slot van een overigens ge
slaagd congres in Amersfoort kwa
men de actuele politieke moties aan 
de orde. 
Het was laat, ongeveer 17.00 uur 
zaterdag. Laat door de lastige be
sluitvorming ten aanzien van het 
verkiezingsprogramma. 
De besluitvorming zelf was aan de 

orde geweest en belooft drastisch 
verbeterd te worden. 
Met klem wil ik hier de commissie 
Zccvalking vragen maatregelen te 
nemen die herhaling voorkomt van 
de fout die ten aanzien van de behan
deling van de namens de Regio 
Utrecht ingediende motie nr. 160 I, 
werd gemaakt. Wat gebeurde er ei
genlijk? 
Er was schriftelijk bij de congreslei
ding een motie van orde ingediend, 
ondertekend door ~ leden. die voor
stelde om hovengenoemde motie 
1601 niet te behandelen. Het argu
ment was dat de honorering van de 
voorzitter van de stuurgroep voor de 
brede maatschappelijke discussic 
over kernenergie een futiliteit is. 
Ogenblikkelijk werd overgegaan tot 
stemming en het (vermoeide) con
gres hesloot de motie niet in behan
deling te nemen. Dit zonder enig 
contact op te nemen met de indie
ner( s). zonder dat zij het woord kre
gen over de motie van orde. Ik ben 
het er mee eens dat het salaris van de 
voorzitter van de stuurgroep politiek 
gezien (alhoewel niet absoluut) een 
futiliteit is. maar waar het ons om 
ging is de geloofwaardigheid van de 
brede maatschappelijke discussic, 
dat was ook de strekking van motie 
1601! 
Wij achten het gevaar dat die ge
loofwaardigheid geschaad wordt 
duidelijk aanwezig. Zeevalking he
vestigt dit overigens in zijn congres
rede. 
Uit de reacties in de pers blijkt bo
vendien dat de inschatting hier met 
een politieke futiliteit te maken te 
hebben een misvatting is. 
(Utrechts Nieuwsblad 23 febr. en 
Volkskrant 24 febr.) 
Op deze wijze een uitspraak van het 
congres over een onderwerp blokke
ren, waarbij niet geldige argumenten 
zonder tegenspraak gebruikt kunnen 
worden mag in de toekomst niet 
meer voorkomen. 
Of werd het congres uit angst voor 
aannemen van motie 1601 gemani
puleerd'' 

De "BMD" EN DE ZORG 
VOOR ONS NAGESLACHT 
door Wouter ter Heide uit Lanf.{e
holte (01'.). 
Wouter hanteert voor het a.fi,•Uzen 
van kernenerf.{ie de op 10 december 
/948 aanvaarde Universele Vcrkla
rinR van de Rechten \'all de Mens. 

... Daar de Universele Verklaring 
tevens fungeert als ";edelijkc maat
staf' waarnaar het beleid van "el
kc" regering moet worden beoor
deeld, moet worden vastgesteld dat 
"onze" regering haar kernenergie
beleid (zoals dat is neergelegd in het 
derde deel van de regeringsnota 
Energiebeleid) heeft gestoeld op de 
ethiek van de "onzedelijkheid". 
Op grond hiervan staat het nu reeds 
vast dat de komende "brede maat
schappelijke diswssie over kern
energie", welke "redelijke argu
menten" de voorstanders van kern
energie ook zullen aandragen, nim
mer kan leiden tot een "zedelijk aan
vaardbaar'' kernenergiebeleid ... '' 

GEWETENSBEZWAREN 
KERNBEWAPENING 
door Laurens Busch, Bessel van Dijk 
en Ernst Jan van Dijk, uit Zwolle 
Wij zijn drie dienstplichtigen uit 
Zwolle (een soldaat en twee reserve
officieren). die de cer,te oefening 
van militaire dienst ruim achter de 
rug hebben. Wij deden op 29 januari 
1981 in een schrijven aan de minister 
van defensie op grond van morele 
bezwaren tegen kernwapens. een be
roep op de wet gewetensbezwaren 
militaire dienst. 
Wij doen dit beroep op de wet om de 
volgende redenen. 
Het bezit van kernwapens als af
schrikkingmiddel is o.i. moreel on
toelaatbaar. 
Be;:it van kernwapens betekent uit
eindelijk het gebruik van die wapens 
en zet het voortbcstaan van de 
mensheid op losse schroeven. 
De kans op gebruik wordt verhoogd 
door het streven van steeds meer 
landen kernwapens te bezitten. 
Wij verwachten geen heil meer van 
de pogingen van politieke leiders de 
kernbewapening tot staan te brengen 
en af te bouwen. 
De psychologiese belasting van de;:e 
vorm van geweld, deze grootste gij
zeling in de geschiedenis van de 
mensheid, is voor ons te groot ge
worden. 
Wil ons bestaan als mens zinvol blij
ven. dan ontkomen wij er niet aan 
afstand te nemen van onze mede
plichtigheid in de vorm van deelna
me of mogelijke deelname (aktief of 
passief) aan de vcrrichtingen van de 
krijgsmacht. 
Vcrder merken wij op, dat ons geza
menlijk beroep op de wet gewetens
bezwaren militaire dienst door ande
ren nagevolgd zou moeten worden. 
Door deze stap hopen wij ook ande
ren te stimuleren. 
De Nederlandse regering moet aldus 
zich er nog meer van bewust worden. 
dat veel intensiever dan tot nu toe het 
geval is, gezocht moet worden naar 
methoden en middelen om de kern
hewapening tot staan te brengen en 
af te bouwen. 
Een andere vredespolitiek is harde 
noodzaak. Diepe gevoelens van on
rust hebben ons tot deze stap gedre
ven. 

STRO, EEN ALTERNATIEF OF 
EEN LUCHTBALLON'? 
door Herman Buiten uit Zoi'termeer 
Zoals de titel alaanJ.:ee.fi zet Herman 
noJ.:al wat \'raagtekens bij het artikel 
over Stro door K. J/oekendiik in het 
maar/nummer. , , Wageningen'' en 
de strokartonindustrie weten hun 
weetje heus wel. Stro wordT in Ne
derland op veel plaatsen \'oor ver
schillende doeleinden J.:ebruikt, 
waarhij de economie in het ooR moet 
worden f.{ehouden. 
Op zijn verzoek heb ik ziin briefnaar 
Hoekendijk f.{estuurd. 

MILIEU EN DIER 
door G. H. Kingma-Gijsbcrtsen uit 
Amsterdam 
Wat de heer de Klerk uit Voorburg 
(Democraat 2, febr. '81) schrijft over 
milieu en dier, is helaas maar al t<: 
waar. Wij "doen" maar en zijn 
slechts zelden geneigd ons af te vra
gen of het dier - zowel het bio-in
dustric-slachtoffer als het huisdier
dat doen van ons wel zo op prijs stelt. 
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Economische aspecten wegen 
zwaar. maar ~:r zijn grenzen en het 
kan ook anders. In de afgelopen ja
ren zijn daarover door diverse in
stellingen (Lekker Dier. Milieude
fensie, etc) vele artikelen ge,chrc
ven, waarvan in principe, iedere Ne
derlander kennis heeft kunnen ne
men. 
Toen ik dan ook de kandidatenlijsten 
voordeecr~ccntwccdckamcrvoor 

de komende vcrkiezingen kreeg toe
gestuurd, om daaruit mijn keus te 
maken, vcrwachtte ik daarhij kandi
daten te vinden, die wat aan deze 
ellcmlc willen doen. Tevergeefs 
echter heb ik gezocht naar kandida
ten die het op willennemen voor dit, 
meestal onder de tafel geschoven, 
stuk problematiek, kandidaten die 
met concrete voorstellen of bruikba
re suggesties kwamen om aan dc1.c 
ergerlijke vorm van dierenmishan
dl'ling- 10 mag ik het toch wel noe
men -een einde te maken. 
Van harte hoop ik dat ))'66 er daad
werkelijk wat aan gaat doen, en dat 
mijn twijfels ongegrond blijken te 
;:ijn. 

ONS WEGVERKEER (D) 
door Hans IJzerdraad uit Amster
dam 
Afremmen van het overmatig auto
gebruik wu heel mooi zijn. Waarom. 
dat begrijpt nu wel iedereen. Maar 
hoe'1 In ons verkiezingsprogramma 
staat daar iets over. Wat meer belas
ting op de motorbrandstof en wat 
minder op de auto zelf'. Wel erg op
timistisch gedacht. Want op die ma
nier gaan wc echt niet minder rijden. 
zoals de ervaring nu wel heeft ge
leerd. 
Meer ctTekt beogende voorstellen 
werden in Amersfoort door hoofdhe
stuur en kongres vlot van de hand 
gewezen. 
Natuurlijk, distributie van motor
brandstof oi' verhoging van de mini
mum leeftijd voor het rijbewijs zijn 
geen populaire begrippen. Maar dan 
zullen er vanuit de tegenstemmers 
wel andere en liefst betere vomstel
len moeten komen. Ik ben benieuwd. 

BLUFFENDE KLEINE KNUL
LETJES 
door Caricn Evenhuis 
De woorden van Stijn Verheeck in de 
laatste Demokraat over mijn optre
den te Dordrecht, heb ik giechelend 
gclc~:cn. als een echte bakvis. 
De titel van sergeant-majoor, waar 
Stijn me mee tooide, lijkt vererend, 
het klinkt wel- al weet ik gelukkig te 
weinig van de militaire hiërarchie om 
deze titel in het totaal te kunnen 
plaatsen. 
Maar dat ik, zoals Stijn zegt, even 
later hij de vraag aan Jan Terlouw, 
uit m'n rol viel, begrijp ik niet goed. 
Uit welke rol dan'! die van sergeant
majoor'' of die van iemand die wéét 
dat het politieke bedrijf een hard he
drijf is en meent datje de kandidaten 
óók op hun weerbaarheid moet kun
nen aanspreken'' 
Afgezien daarvan: wat is er zo slecht 
aan de hakvissenrol'' Gedragen veel 
mannen zich dan soms niet als bluf~ 
fende kleine knulletjes? Dat accepte
ren wc gelukkig toch ook, rekenen 
we hen toch niet aan (al zien wc dat 
meestal niet eens)'' Daar DHJden wc 
toch een groot deel van de charme 
van mannen mee te niet doen'' Ik zou 
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het in ieder geval niet willen missen! 
Overigens, hij het stellen van de 
vraag aan Jan Terlouw voelde ik me
zelf meer een snibbige onderwijze
res, die óók het knapste jongetje van 
de klas een som opgeeft, zelfs al weet 
iedereen dat hij toch wel een 10 zal 
halen. 
Stijn toch' Wat maak jij die zich zo 
sterk maakt voor de emancipatie, me 
nou')! Als je het niet eens bent met 
m'n optreden (of dat van een ander, 
vrouw of man), natuurlijk, dat is je 
goed recht. Maar laat er voortaan in 
je kritiek denigrerend bedoelde beel
den/associaties uit de mannenwereld 
of de vrouwenwereld alsjeblieft bui
ten. Dan kunnen we praten als men
sen onder elkaar. 

HOMOGROEP D'66? 
door Martin Maassenuit Amsterdam 
Hierbij reageer ik op het ingezonden 
stukje van W. Bakker uit Roosen
daal. Een D'66-Homogrocp lijkt mij 
geenszins een overbodigeen/of nut
teloze luxe. 
Het blijkt in de praktijk voor veel 
mensen zinvol te zijn dat zij zich 
(mede) kunnen verenigen op grond 
van hun sexuele geaardheid die door 
velen nog steeds als "niet normaal" 
wordt beschouwd. Tevens kan zo'n 
Homo- of Pedogroep een horzel
funktic binnen D'66 vervullen, want 
het blijft hesehamend om te zien hoe 
vaak D'66 verstek laat gaan op fo
rums, manifestaties, symposia etc. 
die onze aandacht en/of solidariteit 
vragen voor mensen die vanwege 
hun liefde voor medemensen (of me
demensjes) worden gediscrimineerd 
en in het verdomhoekje worden ge
drukt. 
Het lag voor de hand dat een aantal 
apothekers behoorlijk van leer zou 
trekken tegen mijn opiniestukje in de 
"Democraat" van november I'JRO: 
een niet ongebruikelijk patroon in de 
gezondheidszorg - en daarhuiten -
indien monopolie-posities van groe
pen werkers ter discussic worden ge
stek!. 
Spreekkamerapotheek 
De apotheek heeft een door de wet 
gesanctioneerde monopoliepositie 
hij de distributie van geneesmidde
len. Weliswaar is op verschillende 
plaatsen de bevolking aangewezen 
op geneesmiddelenverstrekking 
door de huisarts, maar alleen zolang 
de apotheker er in de plaatsen geen 
brood in ziet. Ik wees erop dat deze 
monopoliepositie mede het gevolg 
was van de overmatige waardering 
voor het geneesmiddel in de gezond
heidszorg. Verreweg de meeste me
dicamenten worden fabrieksmatig 
bereid. In derraktijk hetekent dit dat 
hun distributie bestaat uit het uittel
len van het op het recept genoemde 
aantal pilletjes, poeders, etc. Het is 
zeker een discussie waard of deze 
monopoliepositie bij de distributie 
van gencesmiddelen nog zo nodig is. 
Voor een 60- tot llü-tal medicamen
ten meen ik dat dit werk best kan 
worden verricht in het praktijkhuis 
van de huisarts en onder diens ver
antwoordelijkheid. Dit hetekent een 
hetere service aan de patiënt. 
Het voorschrijven en vcrstrekken 
van een geneesmiddel door een en 
dezelfde persoon kan de voorlichting 
ten goede komen. Het is belangrijk 
dat er een goed uitgekiend spreek
kamerpakket van gencesmiddelen 
ter beschikking komt. De samenstel-

ling vanzo'n pakket zou het resultaat 
moeten zijn van overleg tussen vcr
schillende deskundigen onder wie 
huisartsen, vcrschillende speciali'>
ten en apothekers. Trouwen'>, vcr
strekking van een beperkt aantal ge
neesmiddelen door de hui sart' komt 
meer vom. Er zijn apotheker' die 
voor de weekenddienst aan de 
dienstdoende huisartsen een koffer
tje met de meest gebruikte genec'>
middelen ter beschikking stellen. 
Dat is gemakkelijk vonr de apothe
ker, die dan in het weekend niet voor 
ieder receptje klaar hoeft te staan. 
Het is ook gemakkelijk voor de pa
tiënt, die gelijk met de behandeling 
de nodige medicijnen kan krijgen. 
Het is tenslotte gemakkelijk voor de 
arts, die zo in het zeldzame geval dat 
het nodig is een geneesmiddel direct 
hij de hand heeft. 
Strikt genomen laat de huidige Gc
neesrniddelenwet deze mogelijkhe
den niet toe, maar wetten kunnen 
worden aangepast. De apotheker 
zou naast zijn werk in de apotheek 
regelrnatig contact moeten onder
houden met bijvoorbeeld een vijftal 
huisartsen in zijn omgeving die over 
een spreekkamerapotheek böchik
ken: hierbij zouden zaken als op,lag. 
aanvulling en bewaring van genees
middelen, nieuwe ontwikkelingen. 
probleemgevallen, enz. aan de mdc 
kunnen komen. Gericht verwijzen 
door de huisarts naar de apotheker 
voor informatie zal som-, nuttig kun
nen zijn. De patiënt kan uiteraard 
zelf beslissen of hij zijn medicijnen 
gelijk meeneemt danwel of hij ze via 
de apotheek betrekt. 
Geneesmiddelenkaart 
Een goed hewakingssysteern waar 
brievenschrijvers voor pleiten, is ei
genlijk alleen maar te realiseren door 
invoering van een verplichte ge
neesrniddelenkaart. Arts en/of apo
theker zouden geen medicijnen mo
gen atleveren zonder dat dit wordt 
aangetekend op de gcnee,middelen
kaart, die de patiënt bij zich moet 
hebben. Maar dit is een hoofdstuk 
apart. 
Voorlichting 
De wensen van Rene Langenhoff lij
ken mij langs hovengenoemde weg 
het best te realiseren. Geneesmid
delenvoorlichting aan de patiënt. 
meent Langenholl, is het best moge
lijk vanuit de specifieke deskundig
heid van de apotheker. Een hekend 
misverstand. De beste voorlichting 
over medicijnen heb ik /ien geven 
door Ivan Wolfers, een gewone huis
arts (en auteur). 
Geen tïnancieel belang 
J . .1. M. Hagen maakt enkele opmer
kingen over de werkgroep Volksge
nmdheid: ik laat ze gaarne voor zijn 
rekening. Ik hen het er mee eens dat 
GVO, zelfzorg (inderdaad ook een 
vorm van hulpverlening) en mantcl
zorg bijzonder belangrijk zijn. Ik heb 
duidelijk gesteld dat ik mij zou he
perken tot de professionele hulp
verlening. De bewering van Hagen 
dat overmatig gebruik van c.q. ver
slaving aan geneesmiddelen het ge
volg zouden zijn van de belangen die 
voorschrijvende artsen bij de ge
nccsmiddclenverstrekking hebhen, 
lijkt me uit de lucht gegrepen. Voor 
de goede orde: hij de omzet van de 
voorgestelde spreekkamerapotheek 
mag de huisarts geen financieel he
lang hebhen (zoals dat nu v.el het 
geval is voorde apotheker). Daarom, 

maar ook om andere redenen, is zijn 
suggestie het voor,chrijven en de 
keu' van genee,middelen niet meer 
door art sen maar door anderen, in 
casu apotheker,, te laten doen niet 
houdbaar. 
Dat een op een 10 laag mogelijk ken
nisniveau henhtcnde geJondheids
zorg niet vcrantwoord i,, hen ik ge
heel eens met H. llarmsen. Ik heb dit 
ook niet betoogd. Natuurlijk moet 

iedere hulpvcrlener op zijn niveau 
over optimale kennis beschikken. Ik 
heb. om het nog eens op een andere 
manier te Leggen, ervoor gepleit op 
alle niveaus maxi1naal gebruik van 
die kennis 1<: maken. 
Geen oud plannetje 
Foppe van Mil en Frank Yenerna 
dichten mij een aantal uitspraken en 
opvattingen toe die nooit hij mij zijn 
opgekomen. Aan een dergelijke ma
nier van discussiëren binnen D'66 
doe ik liever niet mee. Daarom 
-;lcchh één opmerking: Mijn voorstel 
voor een andere geneesmiddelen· 
distributie is geen oud plannetje van 
de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV). Mogelijk doelen heide heren 
op een berekening die binnen de 
l.HV wel eens is gemaakt over de 
ko,tenhesparing die bereikt zou 
kunnen v.orden als alle geneesmid
delen via een doktersapotheek - zo
als op het plattt.:land gebruikelijk en 
gcmeten aan dat gebruik - zouden 
\\orden verstrekt. Die hesparing 
bleek vele miljoenen guldens te he
dragen met een aanzienlijke daling 
van het genecsmiddclcngehruik. 
Nog een-, voor de goede orde: ik hen 
er geen voorstander van dat alle 
huisarben tevens alle gencesmidde
len Louden distrihuërcn, 1.oals Van 
Mil en V enema veronderstellen. Ook 
dat /.<Hl weer een monopoliepositie 
opleveren. 
Fred Bol 
Lomhoklaan 12 
3'J56 DG Leersum • 

S ortief, anders, 
a les inbegrepen. 
De vakanties van Club Méditerranée. 

Mensen dre met Club Med1terranee 
op vakant1e gaan, ZIJn over het algemeen 
geen strlzrtters D1e willen aktre. volop 
o.,port1ef bezrg ZIJ!l. 
In de vele exclw;1eve vakantredorpe1r 
van de Club kunt u z1cll naar lldrtelu•,t 
aan uw sportreve sport overgeven 
Aan zeilen brjvoorbeeld Of Windsurfen. 
durken. watersk1er1. Miiar ook aan 
trnnrs. gulf er1 boogscl11eten 
·t Is brJ de prrJS begrepen. evenills de 
eventuele rnsl! uktres en gebrurk var1 
matemal. Weet u nog wel w;1t u dat 

verleden 
Jélar 
gekost 
l1eett' 

Bent u gcrnteresseerd rn 10·11 

aktreve sportvilkantre met Uitstekende 
maalliJden en veel gezell1ghe1d' 
In de nreuwe zornprg1ds stacJt alles 
Vraag even clan 

~on voor de nieuwe 
Club-gids 

Stuur llliJ d1e 272 pag1né1's d1kke g1ds 
l1oorrlevol sportlef vakant1eplez1er. 

llddlll 

ad re' 

woor1pla;rts 

pusteorie 

Club Médrterranèe 
Raaclhursstraat 49 
2101 HO Heemstede 

---------~

~-§~ 

Club Méditerranée 
savoirvivre en vacances 
Raadhr11sstraat 49, 2101 HO Heemstede. 

Tel 023 28.69.40 28.69.41 
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Spreekbeurten, resp. fora door kamerleden en 
kandidaat-kamerleden in de periode 9 april · 14 mei 1981 
Behoudens eventuele wijzigingen tengevolge van politieke activiteiten of andere onver
wachte bezigheden- ook van propagandistische aard - die de spreker elders binden. 
Van een mogelijke wij1-iging c.q. vervanging worden de betrokkenen steeds tijdig door 
het campagneteam op de hoogte gesteld. 

9 april 
Erwin Nype/s, forum georganiseerd door Vrouwenbelangen Den Haa~: in Haags Vmu
wenraadhuis te Den Haag, 20.00 uur; 
Suzanne Bisch()f{', forum georganiseerd door Lustrum Rotterdamsche Vrouwelijke Stu
denten Vereeniging in de Erasmus Universiteit Rol/erdam, 14.00 uur; 
Louise Groenman. forum Tinbergen College te Den llaa~:. 14.00 uur; 
Saskia van da Loo, forum Gemeentelijke Dag/ A vond Scholengemeenschap voor Vol
wassenen te Amsterdam Noord. 13.00 uur; 
Frank Baas, AAV Noord-Holland. Heerhu~:mvaard, 20.00 uur; 
Noor Stehouwer. ,.Een groep Vrouwen" te Lotturn (L), 20.00 uur; 
Chef Mertens, forum Canisius College, N(jme~:en, 20.00 uur; 

10 april 
Gerrit Mik, forum JOVD Afd. Zuid-Oost Drenthe, ,.De Holten Ploeg" te Erm (bij Slcen), 
20.00 uur; 
Erwin Nypels, JOVD afdeling Assen, Nor~:, 20.00 uur; 
Dick Tommel, forum Plaatselijke Werkgroep IKV, Heino, 20.tXl uur; 
lneke Lamhers, oprichtingsvergadering Over Betuwe om 20.00 uur; 
Noortje van Lijf, Vakschool Zutphen organiseert forum discussie, I J.()O uur; 
Chef Mertens, Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Koninklijke Jaarbeurs te 
Utrecht, I 0.00 uur; 
Frank Baas, Jongerencentrum !karos organiseert forum te Jfoo~:karspel. 20.00 uur; 
Jos Koell~man, "Stoplicht" organiseert eenjongeren-forumavond in zaal Bocrenklaas te 
Brandwijk (ZH), 20.00 uur; 
Wil Wil hers, AA V Bleiswijk om 20.00 uur; 
Anton de Man, gymnasium Bernrode te lieesw(jk-Dinther. 15.30 uur; 
Leen Schotel, Emmeloord, 20.00 uur, forum in centrum Paspartoe door .,De Splinter"; 
Corry Moolhuizen, JOVD Goes, 20.00 uur, café Baarends; 
Grace Hellebrekers, R.S.G. Scha~:en. forum in gebouw Wilhelminalaan, 15.00 uur; 

11 april 
Jan Terlouw, landschapsecologie, lezing om 9.30 uur in het congrescentrum de Konings
hof, Veldhoven. 
Jan Glastra van Loon en Jan Vis, Westerbork. 10.00 uur, regio-congres Drenthe, hotel 
Meursinge; 

13 april 
A ad Nu is, afdelingsvergadering, Neede, 20.00 uur; 
Maarten Engwirda, Afdeling Harderwijk, 20.00 uur; 

14 april 
Noor~je van L(jf, Vorming~centrum "De Meet" organiseert een forum te Oldenz.aal, 
19.30 uur; 
Maart<'n Enw.virda. Afdeling Drieher~:cn, in Instituut voor Autohandel. 20.00 uur; 
Erwin Nypels, AA V Den Haa~: in Kabouterbar vanaf 21.00 uur; 
Laurens Jan Brinkhorst, 4-partijen forum in Cultureel Centrum te Valkenswaard om 
20.00 uur; 
Jan Veldhui zen, Afdeling Vu~:ht, De Speeldoos, forum-discussie, 20.00 uur; 
Chef Merten.1·, Amsterdam, t 2.30 uur; 
Aad Nuis, Malden, (bij Nijmegen) in De Veldschuur om 20.00 uur; forum; 

15 april 
Maarten Enw.virda, NCO Utrecht; 
Piet a ter Veer, Afdeling Zuidwolde (Dr) werkbezoek + spreekbeurt; 
Elida Wessel, A.L.P.M.V., te Stadskanaal, zaal Bellcvue. 12.tK) uur; 
Arend Meerburg, PSP Zutphen, werkgroep politiek café, café Dik Kapitein. 20.00 uur; 
Louise Groenman, politieke scholingscursus te Hattem, 20.(Kl uur; 
Fred Bol, St. RIVA organiseert forum te Arnhem m.b.t. gezondheidszorg, 13.15 uur; 
Laur<'ns Jan Brinkhorst en Marcel Prop, AfdelingZevenher~:en organiseert een "Loop
In"; 
Ber~: van Wijk, VOS-cursus, Afdeling Hnrlen. Gemeentehuis, 09.00 uur; 

16 april 
Laurens Jan Brinkhorst, Luchtmacht Officiersschool organiseert forum op de basis 
Gilz<'-RUen vanaf 13.<Xl uur; 
Corrie Moa/huizen, Vrouwenraad Tilhur~:. forum in het stadhuis, 
Herman Schaper, AAV Rijswijk, 20.15 uur; 
Frank Baas, Regio Noord-Holland, organiseert forum in "Gooiland" te Hilversum om 
20.00 uur; 
A ad Nu is, Stichting Jongeren Activiteiten, forum discussic in de Rosmalen te Beneden
leeuwen (Gd) om 20.00 uur?; 

21 april 
Jan Terlouw, Brabant 
Jo Swaen. Afdelings-discussie avond te Gilze-Rij<'n om 20.00 uur; 
Laurens Jan Brinklwrst, Den Helder, 20.00 uur; 
Saskia van der Loo, afdelings-verkiezingsbijecnkomst te Epe, 20.00 uur; 
Dick Tommel, afdeling Oldenzaal, 20.00 uur; 
Bob \'lUl den Bos, Boskoop, 20.00 uur; 

22 april 
Ineke Lamhers, lerarenopleiding" U hbo Emmius" organi~ccrt een forum te Gronin,.;en, 
12.00 uur; 
Dick Tom me/. fon1m Rijksscholen gcmeenschap ., Winkier Pri1"" te Veemlam, t 3.30 
uur; 
Cees SpiRt, Unio Studiosorum Reformalorum /\griculturac organiseert een forum partij 
voorzitters te Dronten te 20.<Kl uur; 
Louisc Groenman, Stichting Vrouwenproject UitK<'est, forum, 2(U0 uur (!aal boven 
brandweer kazerne)'' 
Erwin Nypels. JOVD Amsterdam (Stikkerhuis). lezing om 20.(K) uur; 
.Jan Glastra \'llll Loon, V ARA & N lYON organi~cren een forum in het veemarktrestau
rant te Gouda, 20.<Kl uur; 
/I enk Ze<'Valkin~:. Afdeling Middelhur~:. 20.00 uur; 
Lon ••an LUsset, Afdeling Tilhur~:, forum in zaal Harmonie te 20.00 uur; 
Jan Terlouw, Roesse/are (België); 
Frank Baas, Lwanenhurg, 20.00 uur; Klubhuis .,De Hoek" organiseert info-avond; 
Aad Nuis, Zwolle, 12.30 uur; Chr. Lerarenopleiding, forum, Fuchsiastraat I; 
Sol Schu(jer, Hasselt (0), 20.tXl uur; Jeugdgroep Neon. info-avond, Justitie Bastion 22; 

23 april 
Gerrit Mik. AfdelingAduard, partijbijeenkomst alle partijen in de ,.Meeden". 20.tKl uur; 
Dick Tom me/, werkgroep Raad van Kerken te Dieren, 20.00 uur; 
Louise Groenman. Afdeling Wa~:etlin~:en. forum in .. Vredeho"t" te 20.00 uur; 
Erwin Nypels, afdeling Nijme~:en. Kolpinghuis om 20.00 uur; 
Doeke Eisma, Liemers College Zevenaar. l(mJm om 1~.30 uur; 
Aad Nuis. Afdeling Winterswijk, 20.<Kl uur; 
Maarten Engwirda, Afdeling V leuten. spreekbeurt, 20.<Kl uur; 
Frank Baas, Middelbare Detailhandelsschool te Amersj()()rt, forum. 14.00 uur; 
Arend Meerhur~:. St. Michaël College, Zaandam, forum. t'i.30 uur; 
lierman Schaper. Afdeling St. Michiels~:e.Hel, forum. 20.00 uur; 
Chd Mertens. JOVD Breda, forum. 20.00 uur; .Junusholl, Plantsoen 3; 
Jo Swaen. Afdeling Oostelijke Mijnstreek, Kerkrade, 20.00 uur; 
Jan Veldhui~en, !..H.S. Wa~:enin~:en, 20.00 uur; 
llarry van Woerden, Chr. Lyceum. Tolstraat IJ te Alphen lwn de RUn. 15.00 uur; 

24 april 
Pieter ter Veer. Rijks Hogere Landbouwschool GroninKl'n, forum. J3.(Kl uur; 
Dick Tommel, Jan Brugman College Bolsward. forum. ca. t4.00 uur; 
Doeke Lïsma, Jongerencentrum Chi Chi Club te Winterswijk, 20.00 uur; 
A ad Nu is en Suzanne Bischojf', Afdeling De Liemers in Ze1•enaar om 20.00 uur; verkie
zingsbijeenkomst en afscheid SuLanne B; 
11. Strijker, MTS Amer.\:fóort organiseert forum. 13.30 uur; 
Erwin Nypels, Afdeling Amen:fi)()rt met PvdA. 2 partijen forum om 20.00 uur; 
lierman Sl'haper, Werkgroep Stop de neutronenbom te Amsterdam-Noord. 20.00 uur: 
Laurens .Jan Brinkhorst, NIO- Vereniging te Amsterdam, forum; 
Chcl Merfens, Genootschap voor Reclame, Rosarium, Amstdpark, Amsterdam, 12.30 
uur; 
Bob van den Bos, C:omenius Scholcngemeen"hap. Capelle a/d IJs se/, forum, 13.30 uur; 
L'rw;n Nypds, FNV-forum te Rotterdam. themadag; 
Jopie Bo!{erd-Quaak, Landelijk Energie Komité orgam..,cert forum in ,.De Zwaan" te 
Oost-Soutbur~: om 1~.45 uur; 
Maarten Enf{H'Îrda, Valkenswaard, 20.00 uur, forum van afdeling Valkenswaard; 
f.'m·in Nypcls. Rotterdam, 's middags; 
Jasper de Jon~:, Amsterdam-Noord, 20.00 uur; Buurtcentrum Ons Huis Mt"plcin. fo
rum: 

25 april- N.H. Start campagne Casino Den Bosch!!' 
Jan Terlouw, Hilversum- TROS radio; 
Frank Baas, regio Noord-Holland organiseert themadag te Blokher in jeugdcentrum 
d'Overhaal, 14.tKl uur; 
lneke Lamhers, NIVON. 14.00 uur; Het Tehuis te Groningen. forum annex pol. markt; 
lierman Schaper, Afdeling Alphen organiseert manifcstatie te Wouhru;.:;..:e om 1.1.30 uur; 

26 april 
Jan Terlouw, AVRO (4 lijsttrekkers); 

27 april 
Gerrit Mik. Afdeling Pattr.n1'0/dc, rolitiek catë, café Centraal, 20.00 uur; 
Dick Tommel, Afdeling Hoor:n'een, forum, middag en avond; 
Doeke éïsma, Afdeling Zaltbommel. forum om 2ll.lXl uur; 
A ad Nu is, afdeling Abcoude, hotel "Knekenbier", fnrum nm 20.00 uur; 
Chef Mali' liS, Studiedagen Industriële Robnts in Jaarbeurs te Utrecht, 's middags; 
Jan Terlouw, campagne-avond regio Nnord-Holland in Hof van Holland te 1/ill'ersum, 
20.00 uur; 
Gerrit Jan Wo/jfénsper~:er. regio Noord-Holland. forum in de "Meervaart" te Atn.l't<'l'
dam, 20.tKl uur; 
Grace liellebrekers. regio Nonrd-Holland, campagne .. avond te Diemen. 20.tKl uur; 
Chef Merlens, Hervormd Lyceum te Amsterdam, 4 grote partijen, 20.tKl uur; 
René van Slooten. Cnnsumentenbond organiseert forum in Centraal Statinn te Den/laag 
om 20.tKl uur; 
llarry \'an Woerden, llaagse Analystcnschool organiseert forum om 14.30 uur; 
Herman Schaper, Progressief Warmond organiseert fon1m in hotel .,De Zon" om 20.00 
uur; 
Noor Stelwuwer, Afdeling Capelle a/d /Jssel organi~ecrt forum vrouwenraad in de 
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Glopper Scholengemeenschap om 2l).(Kl uur; 
Louise Groenman, Vrouwenraad Gorinchem, informatie-avond om 20.00 uur beneden
zaal Exoduskerk; 
Herman Kernkamp, Afdeling Vianen-Drechtsteden, organiseert forum in stadhuis, ~0.00 
uur; 
Monique Klaassen, Vrouwenraad in Stadskantoor te Dordrecht om 17.00 uur; 
Maarten Engwirda, ErasmusUniversiteit, forum te Rotterdam om 14.00 uur; 
Hans Wesse/, Afdeling Berkel en Rodenrüs organiseert politiek café, 20.00 uur; 
Jan Veldhuizen, Afd. Made organiseert discussic-avond 20.00 uur; 
Jan Vis, Annen, 20.00 uur; 
Laurens Jan Brinkhorst, werkbezoek Nümegen; 

28 april 
Noortje mn Lijf. Twents Caramellyccum, Oldenzaal, forum, 20.00 uur; 
A ad Nuis, Afdeling Culemborg, verkiezingsbijeenkomst, 20.00 uur; 
Grace Hellebrekers, regio "Bollenstreek" organiseert forum in Sassenheim. 20.00 uur; 
F..d V eenstra, RK Scholengemeenschap "De Breul", politiek rollenspel in Zeist's mid
dags; 
Herman Kernkamp, Afdeling De Ronde Venen, forum in Müdrecht, in "De Mijert" om 
20.00 uur; 
Frank Baas, Vormingswerk Jonge Volwassenen, politieke avond om 20.00 uur te Uit
hoorn; 
Laurens Jan Brinkhorst, Ned. Genootschap voor Intern. Zaken, forum Den Haaf?, in 
Kon. Inst. van Ingenieurs, 20.00 uur; 
Jacob Kohnstamm, Afdeling Voorburg, emancipatie-avond in de Grifsm" te Voorbur!i, 
20.15 uur; 
Henk Zeevalking, Afdeling Hoekscwaard-West. forum partijvoorzitters, Oud-Beüerland 
om 20.00 uur; • 
Herman Schaper, Sociëteit "De Baan" te Oud-Beüerland <lrganiseèrt forum om 20.00 
uur; 
Suzanne Dekker, Afdeling Nieuwkoop, Gemeentehuis, forum om 20.00 uur; 
Wil Wi/bers, Afdeling Krimpen a/d !Jssel, spreekbeurt in Gemeentehuis, 20.00 uur; 
Suzanne Bischoff, Ver. Wereldwinkel Schouwen Duiveland organiseert forum in Zierik
zee om 20.00 uur; 
Maarten EnRwirda, Rotll'rdam, forum management, 20.00 uur? 
Maarten Engwirda, NCV-Iunch; 
Marie-Louise Til'sinRa, Amersfoort, 20.00 uur; 
Ernst Bakker, HTS Dordrt'cht, 10.00 uur; 
Jan Terlouw, Zuid-Holland; 
Sol Schu(jer, Didam, 20.00 uur; hotel De Liemcrs, St. Sociaal Cultureel Centrum, forum; 
Saskia van der Loo, Apeldoorn, 19.30 uur; Veluws College, Watersingel 130, forumdis
cussie; 
Leen Schotl'i, Paasloo, 20.00 uur; Vrouwenorg. Steenwijk organiseert forum in /Jssel
ham; 
Jan Terlouw, telefoon-marathon, (Haagsche Courant); 

29 april 
Geerten van Empel, GroninRen, 12.00 uur; 
Bas Beek, Afdeling Brummen, M.S.P.O. Schoonacrde, 13.30 uur: 
Harry van Woerden, Afdeling NoordwUk, "De Kuip", forum, 20.00 uur; 
Bob van den Bus, OeRSIReest, 13.30 uur; Chr. l'aedagogische Academie. politieke mid
dag; 
Jan Terlouw, Goes: 
lnl'ke Lam hers, Den /laag, 14.00 uur; 
Grace Hellebrekers, Amsterdam, 09.30 uur; 
Dick Tomme/, Assen, 20.00 uur; fon1m Comité Wereldwinkels & IK V-kernen Drenthe in 
"De Kolk"; 
Suzanne Dekkn, Afd. Oost-Flakkee. 20.00 uur, Ver. gebouw Oude Tonf?l'. verkieLings
bijeenkomst; 
Gerrit Mik, "Ubbo Emmius", Grouwelerie 6 te GroninR<'fl, forum om 12.00 uur; 
J. Meiresonne, St. RIV A organiseert forumm.b.t.gezondheidszorg te Arnhem om 13.15 
uur; 
Hanneke Ge/derb/om, BuUJ1centrum Haak-In organiseert forum te Voorhur!i om 20.00 
uur; 

I mei 

Maarten LnRwirda. lltrecht.\·ch Studenten Corps. economisch f(mJm, 20.00 uur; 
Corri(' Moolhui::.en, ll~·lmond. ~0.00 uur; 
Arend Meerhurf.{. Pruvinciak Werkgroep IK V Limburg helegt een forum in R(/l"rnwnd 
in .. De Orangeric" lHll IY . .30 uur; 
FreJ Bol. St. RIV A organi~ccrt forum in Arnhem m. h.t. gcnmdhcido..;;:org om 13. 15 uur; 

7 mei 
Jan Ter/ou u·. Amen/i1ort. 20.lX) uur; 
Jan Glastra \'all l.u;JI/. Atûcling Dordrecht. forum in Je Raadszaal om 20.00 uur: 
Jan \'eldJwi::.en. Kamcn.:entralc Dordrecht. forum in 1/e/levoetslui.\, om 20.00 uur; 
Maarten t_"nJ,:wirda, ~uhrcgio Twente nrgani,cert forum in de "Waagh" te 1/enRl'lo on-
20.(Xl uur: 
Pieter ter Veer, Atlleling \V aleheren nrgani\cert Cl' Tl forum in GrUJ)Skl'rkc om llJ.30 uur; 
Dick Tomnl<'l, llahylon, Den /laaf?. atlantische cmnmi"ic, 20.lKl uur; 
Laurens Jan Brinkhorst. Afdding Moastricht mgani~cert Vonhoff-dehat om 20.00 uur; 
KRO-uitzending IY.lKl uur; 
t:nrin Nypel.\, Afdeling /:'de/Wageningen organi,ecrt forum om 20.00 uur; 

8 mei 
Jan Terlouw, Friesland; 
Aad Nuis, MSPO .. De Sprankel" organiseert J(mlln in Zll'o//e urn 10.00 uur; 
Saskia \'lUl der Loo, Den Bo.\ch, 19.10 uur; 
Maarten EnRH'irda, werkhcLoek Gorinchem; 
LaurensJan Brin!Jwrst. Rotterdam. 1~.1'\- I-UlO uur; ('lub R'dam-Soc. Maas-Vecrha 
ven. lunch+~preekheurt; 
f.'rnst Bakker, Amsterdomse Chr. DetailhandeJ:...-.;chool. fl)fLJm; 

9 mei 
1:'/ida Wesse/, Ned. Ver. van Arbeidsdeskundigen heeft hijeenkomst in .,De Cantharel' 
te URehelen (hij Apcld<>orn) om 20.00 u11r; 
Else-Rose Kuiper. /lil••.,..\11111, 1'!.30 uur; info-dag met·, avond' discu"ie; 
Jan Já/oull'. TROS radio; 
lneke Lamhers . .. De Populier" te Amsterdam, forum om ca. 14.00 uur; 

IJ mei 
lneke Lam her.\. Atllelulg J)dfi organi\L'L'rl een forum om ~0.00 uur in kleine /.aal .,Doe 
Jen"; 
Jan Terlouw, Limhur).;: 
Maarten L'ng11:irda. Afdeling Oislt'rwUk, dÎ\CLJ\:-oie-avond. 2.0.00 uur: 
/:'nrin Nypels. wcrkhe;.ock Zeeland en 'preckheurt Got'S: 
Jan Veldhui;.en. ~uhrcgio Twente. kling om 20.00 uur in Fnschede; 
Laurens Jan Brinkhor.\f. Amsterdam. 2.1.00 uur; 
Pieter /t'r \leer. regio Noord-Ilo/land. wcrkhc/.ock. ·~avond~ sprcekhcurt LanRt'dUk 

12 mei 
Chel Merrens. Afdeling Weep.1 urgani,eert AA V <>m ~0.00 uur; 
Jan 11-r/oull', l.e/v.l/1/(/; 
Piet er ter Vnr. Afdeling Fm men helegt een forum om êO.OO uur: 
Corrie Moolhui;en, Ter Heide; 
Maarten EnRH'irda, opri(htings\ crgadering Deurne om 2.0.00 uur; 
.. \'u::anne Dekker, Afdeling De Kempen urgani .... ccrt di~cu .... ,ie-avond in "De R\l~kam" t· 
Easel urn 2lUXl uur: 
Gerrit Mik, Die/.. Tonunl'l en Pietertcr \leer, Afdeling L:'mmen bdcgt forum om 20.00 uur 
t.'d Vanstra. Vries (ilr), 20.lXl uur: 
Noor StehouH·er, Ronic Vrouwen \lianen. forum di~cu~sie om 20.00 uur in gcbouv 
,.'t Klou-;ter"; 
t.ïida We.ll'el. Breda. 20.(X) uur: Reg. school v,tnr verpleegkundigen belegt forum; 
Jo Swaen. Afd. Goirle. di,..:us:-.ie-avond in Jan van Hesouwhuis, 20.1) uur: 

13 mei 
Erwin N;pels, Almelo, 13.30 uur markt; I 'i.(~) uur forum in Frasmt" Lyceum; 
Jan Terlouw. Veronica: 
Herrnan KernÁ.amp, l:.'cmnes, 20.00 uur: verkie;:ing\hijcenkom~t in afdeling Eemnes; 
J. Meire.\onnc, St. RIV A organi~ecrt forumm.h.t. ge;muthe1d:-.zorg in Arnhem om 13.1 
uur. 

Jan Terlouw, Drente, Hoofi<'l'een; 14 mei 
Chef Merlens, Malden of Heumen, 20.00 uur, openbaar debat; Jan Terlouw. Groninuen, 20.(Xl uur Het Tehui,_ 
Laurens Jan Brinkhorst, Snak. 20.lKi uur; spreekbeurt bij Afd. Sneek, Midden-Fr. & 
Lemmer; 

2 mei 
Elida Wessel, Ver. Bev. Homeopathie. 's ochtends; 
Jan Veldhuizen, Ridderkerk, 13.00 uur; Jongerencentrum .,De Singel", politieke dag; 
Dick Tomme/, Afd. Meppel. "standwerker op de markt" 

4 mei 
Elida W<'ssel, Ravensbnick; 
Avro Televizier: Campagne pr_ogramma; 

5 mei 
Aad Nuis, Rotterdam, 20.00 uur, NIVON-federatie, Dirk Smitsstraat 76, Forum; 
Elida We.1·se/, Ravensbrück; 

6 mei 
Jan Terlouw, Arnhem, 15.00- 17.00 uur; 
Chef Mertens, ABOP-manifestatie te Utfi'cht, Jaarbeurs, 10.30 uur; 
Chef Merrens, Afdeling Almere, in Corrosia, spreekbeurt om 20.00 uur; 
Elida Wesse/, Maarssen, voeding & gewndheid; 
Erwin Nype/s en Jan de LanRe, Regio Noord-Holland, vcrkiezingshijeenkomst in De 
Blaercum te Blaricum. om 20.00 uur; 
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Er zijn nog circa 15.000 
leden die met hun accept
girokaart voor het verkie
zingsfonds NU tot aktie 
over gaan. 
GIRO 1.000.000 t.n.v. de 
penningmeester D'66 
DEN HAAG. 
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Brouwer Offset 
drukkervan 
DEMOC T 
kan straks ook 

de rotere oplaag 
pro leemloos 

verwerken ... 

Brouwer Offset b;v./Utrecht 
Ondiep 6, 3551 BL Utrecht, Telefoon 030- 44 18 45 
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Bestelbiljet 
Wilt u er terdege rekening 
mee houden dat alle bestel
lingen contant afgerekend 
moeten worden. Dat bete
kent dat u met uw biljet een 
volledig ingevulde bank
cheque, eurocheque of gi
robetaalkaart (géén over
schrijvingsformulier) dient 
in te zenden. 
In verband met de grote 
drukte is het campagne
team niet in staat bestellin
gen uit te voeren die niet op 
bovenomschreven wijze 
zijn gedaan. 

Adreslijst 
Regio· 
coördinatoren 
Groningen 
Mat. Ringers, Zeis 15,9932 AX Delf
zijl 
tel. 05960 - 23lN7 
Friesland 
Gert Wal inga, Felixwo:i IR, 9051 KC 
Stiens 
tel. 05109- Inl7 
Drente 
W. H. Lampe, Oosto:ind 3<!'R3Hl BH 
Vledder 
tel. 05212- 1436 
Overijssel 
Jaap van Hoek, Schierstins 74. 7óOH 
XW Almelo 
tel. 05490 - 64R56 
Gelderland 
Ed Schiks, Zwanenveld 55-10, n53R 
TX Nijmegen 
tel. OHO - 44330 
Utrecht 
Frank Schweppe, G. v. Nijenrode
straat 93, 3621 GG Breukelen 
tel. 03462 - 2702 
Zuid-Holland 
L. Bloemen, Luncnburg 3H, :rnx 
DM Dordrecht 
tel. 07H - 177241 
Noord-Holland 
Françoise Köhler, Vogelen/.angs
traat 1011

, IO.'iH SR Amsterdam 
tel. 020- 15 :~9 61 
Zeeland 
Hans Vink, Meanderlaan X6, 4337 
TE Middelburg 
tel. 0 I I HO - I I l-:5 I 
Brabant 
Frans van Bruggen, Casierseweg 9, 
552X AS Hoogeloon 
tel. 04978- 16X3 
Limburg 
Jo Muonen, Eickhovenstraat 14, 
6367 BZ Voerendaal 
te I. 04446 - 1977 
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CAMPAGNE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

26 MEI 1981: EEN DROOM KAN 
WERKELIJKHEID WORDEN 

pagne"h 

C~1 
Den Bosch 

Zaterdag 25 april 1981. 
Aanvang 14.00 uur. 

In Den Bosch gaat de campagne 
officieel van start. Het Casino ligt 
vlak bij de Sint Jan. 
U ontmoet daar de eerste 40 
Tweede Kamerkandidaten in het 
wild. 
Indien dit nog nodig is zullen par
tijvoorzitter, lijsttrekker en cam
pagneleider ter plaatse uw accu 
opladen. 
De cabaretier FONS JANSEN 
verleent zijn medewerking in een 
geweldige conference: 

,,IKKANNIEKIEZE'' 

In de wandelgangen is er daarna ge
legenheid om: 
- elkaar nog even te ontmoeten, 
- wat bij te praten, 
- te kijken naar materialen uit vroe-
gere afdelingscampagnes, 
- te kankeren op de organisatie, 
- wat te drinken, 
- nog wat campagnematerialen aan 
te schaffen, 
- te proberen een te laat ingediende 
spreekbeurt alsnog te versieren, 
- te doen wat u verder kunt beden
ken. 
Sluiting formele gedeelte 17.00 uur. 
Sluiting informele gedeelte 19.00 
uur. 
En verder maakt u het zelf maar 
sluitend! 

door Jan Veldhuizen, campag
neleider 

Als we de berichtgeving over de 
opiniepeilingen moeten geloven 
dan blijkt de glans van de electo
rale vooruitzichten voor D'66 er 
een beetje af te zijn. 
Een sprong van 8 zetels in de ka
mer nu, naar 20 in de Vara/Rode 
Haan-enquete, heet nu volgens 
een aantal krantekoppen "D'66 
staat op verlies", omdat we eer
der zouden mogen rekenen op 23 
à 24 zetels. 

Een gigantische politieke aardver
schuiving moet het met deze betite
ling doen. 
Enerzijds ben ik daar toch blij mee 
omdat het de leden aktiveert zich in 
te zetten om dat uitmuntende resul
taat ook binnen te halen. De afname 
zal nog even kunnen voortduren om
dat de trend in de peilingen licht 
neerwaarts loopt. 
Aan ons de taak om de kiezer vóór 26 
mei te overtuigen van het gelijk van 
hun voorgenomen besluit op D'66 te 
gaan stemmen. Het verhaal wordt 
eentonig- maar ik vertel het toch nog 
maar een keer - de partij heeft uw 
handen hard nodig! Uw regiocoördi
nator kan u direct vertellen bij wie u 
zich kunt aanmelden als "aktivist". 
De trend kan omgebogen worden. 
Niet alleen omdat het beeld somber 
zou zijn, hiervan is geen sprake (zie 
de tabel op de voorgaande pagina), 
maar vooral omdat de kiezer vóór de 
26ste mei zich blijft of zich zal gaan 
realiseren dat er gekozen kan wor
den voor geloofwaardige en realisti
sche politiek. 
D'66 vertelt tijdens de verkiezings
campagne geen andere verhalen dat 
tijdens de periodes daar tussenin. 

Leden werven 
Deze folder is in een oplage van 
1.000.000 exemplaren gedrukt, in
middels verspreid en in het bezit van 
de regio-coördinatoren. Deze folders 
moeten - mits zorgvuldig gedistri
bueerd - bijdragen tot een ferme 
aanwas van ons ledental. Dit is onze 
eerste taak in deze campagne. 
In uw omgeving wonen ook poten
tiële leden! (zie oproep hierboven). 
Wij verwachten dat in de maand april 
intensief met de folder gewerkt 
wordt, zodat de resultaten snel 
zichtbaar zullen zijn. 

Bijsluiters in de Democraat 
I. Een 0'66-poster op een beschei
den formaat, die iedere D'66(st)er
duidelijk zichtbaar voor de omgeving 
-aan het raam bevestigt. Laat ieder
een versteld staan van het aantal Ic
den dat voor hun lidmaatschap uit
komt. Doe het maar meteen. 
2. Een bestellijst, die u in staat stelt 
verkiezingsmatcrialen die u tijdens 
uw aktiviteiten nodig hebt te bestel
len (zoals; buttons, ballonnen. 
draagtassen, T-shirts, vlaggen, 
kreukjackets) of gewoon voor uzelf 
in uw eigen omgeving, zoals: luci
fers, draagtassen, autostickers, 
drinkbekers, tot zelfs de mogelijk
heid van een D'66-surfzeil) 
Bedenk dat de naam D'66 (vrijwel) 
overal gezien mag worden. 

25 april 
den Bosch 

Tabel: Verkiezingsuitslagen '77 en '78 en peilingen VARA/NIPO dec. '80 en febr. 

mei '77 maart '78 dec. '80 febr. '81 
TK verk. PS verk. peiling peiling 
% zetels % zetels* % zetels* % zetels* 

CDA 31,9 49 35, I 54 30,4 47 30,1 46 
VVD 18,0 28 17,0 26 16,0 25 15,7 24 
PvdA 33,8 53 33,9 52 28,5 44 28.1 43 
D'66 5,4 8 5,2 8 13,7 21 13,4 20 
CPN 1,7 2 1,6 2 2.8 4 3,6 5 
PPR 1,7 3 1,6 2 1,8 2 I ,3 2 
PSP 0,9 I I ,3 2 2,4 3 3,0 5 
*) percentages omgerekend naar aantal kamerzetels. 
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Spreekbeurten 
Op het campagnesecretariaat wer
ken Marjoleyn Engwirda, Roei Hes
kamp en Mat Ringers zich uit hun 
voegen om aan alle aanvragen voor 
sprekers/sters, die uit de partij en 
van andere organisaties komen, te 
kunnen voldoen. Met een variant op 
een tandpastareklame lijkt het wel of 
iedereen D'66-ers wil horen. Het 
campagneteam is momenteel in staat 
de aanvragen zo'n vijf weken voor
afgaande aan de spreekdatum te 
kunnen toezeggen. In deze Demo
craat vindt u weer een lijst met toe
gezegde spreekbeurten, waarbij 
nogmaals benadrukt moet worden 
dat de dagelijkse politieke zaken 
plotseling spelbrekers kunnen zijn. 
De toezeggingen vinden dan ook on
der voorbehoud plaats! 

Campagnestart 
De campagnestart vindt plaats op 25 
april a.s. Zie aankondiging in de 
agenda en op deze pagina. In Den 
Bosch valt het startschot voor de 
belangrijkste campagne in de ge
schiedenis van onze partij (Lees 
weer de oproep in de aanhef van dit 
stukje). Wij vcrwachten u in Den 
Bosch, de zaal mag gerust te klein 
zijn. 

Materialen 
Medio april zijn de campagnemate
rialen: posters, stickers en de vier 
deelfolders gereed. De verkiezings
krant zal vóór 25 april in het bezit zijn 
van de materialen-coördinatoren. 

Besluit 
Bel nu naar uw afdelingscoördinator 
om u te melden als "aktivist"! 
Adres onbekend? Vraag het uw re
gio-coördinator (zie adreslijstje op 
vorige pagina). 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

HOOP DOET LEVEN 
De enige partij die tot nu toe duide
lijk heeft aangegeven welke koers zij 
bij de kabinetsformatie zal voeren, is 
D'66 geweest. 
Eerste keus een kabinet van PvdA/ 
CDA/D'66, tweede keus een kabinet 
van PvdA/VVD/D'66. Met een grote 
meerderheid heeft het D'66-congres 
zich voor deze opties uitgesproken. Ik 
neem aan dat deze congresuitspraak 
duidelijk op de kiezer zal overkomen. 
Des te verbazingwekkender is het dan 
te moeten vaststellen dat dit kennelijk 
niet het geval is wat de kopstukken 
van de andere drie grote partijen be
treft. 

de partijvoorzitter 

HENK 
ZEElt4LKI NG 
De heer Wiegel ziet ondanks alles wat 
daarover van onze kant is gezegd toch nog 
kans naar ons te lonken toen hij op het 
laatste JOVD-congres stelde dat hij een 
toekomstige samenwerking CDA/VVD/ 
D'66 best ziet zitten. Alleen Terlouw blok
keert een dergelijke combinatie, volgens 
Wiegel. Dat ons congres een duidelijk de
mocratische uitspraak deed, kan de heer 
Wiegel bekend zijn. Maar de heer Wiegel 
stookt graag, dat is bekend. Met Gruijters 
en Lammers zou hij best in een kabinet 
willen zitten. Zo tracht hij D'66-ers tegen 
elkaar uit te spelen en op te zetten. 
Het zal hem niet lukken, want zowel Ter
louw als Gruijters zijn democraten, dat wil 
zeggen mensen die zich houden aan con
gresuitspraken. 
Ook bij het CDA doet men net of onze 
congresuitspraak er niet is. Ook daar hoopt 
men in zijn hart - want duidelijk kan men 
zich daarover natuurlijk in die partij niet 
uiten- op een voortzetting van dit kabinet, 
aangevuld en versterkt met D'66. Tussen 
de regels lezend en tussen de woorden 
luisterend naar wat verschillende CDA-ers 

schrijven en zeggen, komt dit beeld meer 
en meer naar voren. Het CDA-bloed kruipt 
hier waar het eigenlijk niet gaan kan. 
En dan de PvdA. Daar blijft men maar 
hameren op een links kabinet, inclusief 
D'66. Een ieder kan al neuzen tellende tot 
de slotsom komen dat zo'n kabinet er niet 
zal komen, ten eerste omdat een linkse 
meerderheid zonder de CPN of zonder 
0'66 er niet inzit- met CPN en 0'66 heeft 
ons congres verworpen - ten tweede om
dat zo'n kabinet in ieder geval een meer
derheidsbasis in de Eerste Kamer zal ont
beren, en ten derde omdat wij een dergelijk 
kabinet als steunend op een te smalle basis 
niet wenselijk achten. 

Maar ondanks onze duidelijkheid blijven de 
anderen maar doordrammen over hun 
voorkeuren waarvan zij weten dat het her
senschimmen zijn. 
Hoop doet leven, zullen we maar zeggen, en 
dat leven gunnen wij ook onze politieke te
genstanders. • 
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verschijnt lO x per jaar 

IN DIT 
NUMMER 
Nijmegen in opstand 3 

Bangemann te gast 6 

Uit de fracties 7 

Partijganger Veldhuizen 9 

De pers over D'66 12 

Democraatjes 13 

Democraten schrijven 18 

CAMPAGNENIEUWS 
vanaf 21 

Bestelbiljet 23 

Bij deze Democraat zit voor de 
leden een exemplaar van het 
D'66 verkiezingsprogramma, 
zoals dat op onze laatste alge
mene ledenvergadering in 
Amersfoort op 20 en 21 februa
ri is vastgesteld. 



zaterdag 25 april, 
14.00 uur 
Start verkiezingscam
pagne 
Casino, Den Bosch 
(zie achterpagina) 

zaterdag 9 mei 
Adviesraad, Trianon 
Oude Gracht, Utrecht 

yrijdag en záterdag 
13 en 14 november 
1981 
31ste Algemene 
Ledenvergadering 
De Flint, Amersfoort 

RADIO",.., 
&Tv~ ..... 

Radio: 
D'66 is eens in de 
veertien dagen op 
dinsdag te beluisteren 
op Hilversum 2 tussen 
18.50 en 19.00 uur, en 
wel op: 
dinsdag 21 april 
dinsdag 5 mei 
dinsdag 19 mei 

TV: 
D'66 is op de TV te 
zien op 
woensdag 20 mei a •. s. 
via Nederland I. 

Contributie 
1 april a.s. is de datum 
waarop u volgens ons huis
houdelijk reglement aan 
uw contributieverplichtin
gen moet hebben voldaan. 
Tenminste als u aanspra
ken wilt maken op het lid~ 
maatschap van de partij. 
Nu worden er dezer dagen 
méér dingen van u ge
vraagd ••. 
v~rgeet u de contributie 
niet! 

Beeld van een partij 

D'66-Beeld van een partij. 
De documentaire ge
schiedenis van D'66 door 
Vivian Voss. 
Dit boek verschijnt medio 
april bij Uitgeverij De 
Haan. Leden van D'66 
ontvangen dit boek onder 
speciale condities. U ont
vangt hierover na nader 
bericht. 
Wacht dus nog even met 
uw run op de boekhandel! 

Kandidatenlijst Eerste Kamer 
Het hoofdbestuur van D'66 maakt de 
uitslag van de schriftelijke leden
stemming voor de kandidatenlijst 
van de Eerste-Kamer-verkiezingen 
bekend. 
Heden heeft de Landelijke Verkie
zingscommissie de uitslag vastge
steld op basis van de 1767 ingezon
den stembiljetten. 
De volgorde ziet er thans als volgt 
uit: 

1. Jan Frederik Glastra van Loon, 
Den Haag 

2. Jacob Jan Vis, Eext 
3. Suzanne Caroline Bischoff, Den 

Haag 
4. Marie-Louise Tiesinga-Autsema, 

Zaandijk 
5. Norhert F. I. Schwarz, Den 

Haag 
6. Jacqueliene Soetenhorst-De Sa

vornin Lohman, Oegstgeest 

7. Win Dik, Helvoirt 
8. Marcus Paul Gans, Bloemendaal 
9. Jan Fokko van Tuikwerd, Delf

zijl 
10. Johannes Wessel, Oegstgeest 
11. Hendrik Jacob van Ouwerkerk, 

Lieshout 
12. HendrikJohan Rang, Rotterdam 
13. Jan Pool, Leiderdorp 
14. David Jacobus Hissink, Wage

ningen 
15. Martina Aletta van Dedem-van 

der Does Drimmelen 
16. Philip Christiaan Pieters, Dor

drec·ht 
17. Adrianus Lambertus Maria Zetz, 

Den Haag 
18. Levi Velleman, Amsterdam 
19. Arend Arie Redeker, Amster

dam 
20. Jan Hendrik ter Horst, Amster-

dam • 

Alle naamlozen die hun weekend hebben opgeofferd om de verkiezingscom
missie te helpen tellen wordt daarvoor op deze plaats van harte dank gezegd. 

D'66 op de beurs 
Tot en met zondag 12 april 
a.s. staat D'66 - als enige 
politieke partij - op de In
ternationale Huishoud
beurs in de R.A.I. in Am
sterdam. 
Zaterdag en zondag open 
van 10 tot 17 uur. Andere 
dagen óók van 19 tot 22.3cf 
uur. 
U treft daar partijgenoten, 
kamerleden en kamerkan
didaten om met u - en 
vooral met anderen - van 
gedachten te wisselen. 
Zegt het voort! Huishoud
beurs R.A.I. Europahal
Stand 270 A. 

Op 1 maart 1981 had D'66: 
16.152 leden in 324 afdelingen 
284 raadsleden, waarvan 17 wethouders 
31 statenleden 
2 eerste kamerleden 
8 tweede kamerleden 
2 leden Eur. Parlement 
8 burgemeesters • 
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COLOFON I 

De uitgave van de Democraat ge-. I 

schiedt onder verantwoordelijk- · 
heid van een door het Hoofdbe-
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!. Mieke van Wa
genberg. Marie-Louise Tiesinga, 
Ad van Tiel. Stijn Yerbeeck. Jan 
Goeijenbier. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur, het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan liet rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden. valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen, voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 25,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 3,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt IO.maal 
per jaar. 
Democraat nr. 5 verschijnt 14 mei 
1981 
Sluitingsdatum copy: 20 april 
1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f 850,-
1/2 pagina: f 500,-
l/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina: f 250.
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 19.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV/Utrecht 

SECRETARIAAT 
Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



OPINIE 

- Thom de Graaf, geboren op 11 juni 
1957 te Amsterdam, is doktoraal stu
dent rechten aan de Katholieke Uni
versiteit van Nijmegen en medewer
ker aan het Centrum voor Parle
mentaire Geschiedenis. Hij is sinds 
1977 aktief lid, nu als voorzitter van 
de afdeling Nijmegen. 

- Hans van Oerle, geboren op 8 au
gustus 1954 te Breda, is doktoraal 
student geschiedenis aan de Katho
lieke Universiteit van Nijmegen. Hij 
is sinds 1976 aktief lid, nu als fraktie
assistent van de tweekoppige ge
meenteraadsfraktie en als lid namens 
D'66 van de raadskommissie voor 
woonbeleid en werkgelegenheid. 

DE NIJMEEGSE VOLKS· 
OPSTAND EN HET 
LANDELIJK PERSPEKTIEF 

door Th om de Graaf en Hans van Oerle 

Nijmegen, 26 februari, na een 
nacht vol geweld maken 2133 
manschappen van politie en ma
rechaussee met tanks, honderden 
traangasgranaten en de wapen
stok een eind aan het bestaan van 
de krakersveste Vrijstaat De 
Eenhoorn. Het massale verzet te
gen de atbraak van 14 woningen 
voor de bouw van een door bijna 
niemand gewenste parkeergara· 
ge wordt met even massaal over-

heirlsgeweld voorlopig gebroken. 
Nu, een maand later, zijn de 
emoties in Nijmegen nog steeds 
niet geluwd. De verontwaardi
ging over met name het harde 
optreden van de marechaussee 
brengt nog steeds vele honderden 
Nijmegenaren de straat op. Wat 
is er aan de hand in Nijmegen? 
Een verslag en een analyse van 
twee direkt betrokken Nijmeegse 
demokraten. 

Voorgeschiedenis 
De plaatselijke politiek heeft een bedenke
lijke rol gespeeld in de Zeigelhof-affaire. 
De behandeling van de parkeerproblema
tiek in de gemeenteraad is aanleiding en 
deels ook oorzaak voor onvrede en ver
vreemding geweest. Al lO jaar houdt het 
parkeerbeleid de politieke gemoederen be
zig, inklusief een slepende Kroonprocedu
re. 
Het probleem spitste zich toe op de lokatie 
voor een parkeergarage in het hart van het 
Nijmeegse centrum. De grootste partijen, 
CDA en PvdA, stonden in deze kwestie 
lijnrecht tegenover elkaar. Tot 1974 zaten 
beide partijen samen met de VVD in een 
afspiegelingskollege. In deze raadsperiode 
stippelden zij een parkeerbeleid uit dat 
voorzag in een parkeergarage-gordel in de 
Nijmeegse binnenstad. Een garage onder 
het centrale Plein 1944 was hierbij uitge
sloten. In de periode 1974-1978 vormden 
CDA en PvdA een programmakollege. De 
konflikten verdwenen uit de raadszaal, 
maar kwamen in volle hevigheid terug in 
het kollege. Toen een besluit moe.st vallen 
over de lokatie van de centrale parkeerga
rage, koos het CDA met steun van de VVD 
toch voor Plein 1944. De PvdA vond dat 
onaanvaardbaar en kwam als kompromis
voorstel met de lokatie Zeigelhof. Dit 
voorstel riep direkt bezwaren op bij de 
wijkbewoners, die bevreesd waren voorde 
sloop van hun huizen en de aantasting van 
het woonmilieu. Het CDA ging echter 
mokkend akkoord. In 1977 kwam het CDA 
op de zaak terug, omdat het door de wijk 
aangespannen Kroonberoep een voor haar 
te grote vertraging inhield. De Nijmeegse 
binnenstad begon een lobby voor een gara
ge onder Plein 1944 die door CDA en VVD 
werd opgepakt. De breuk in het kollege die 
volgde werd gelijmd met een nieuw onder
zoek naar de mogelijkheden van beide lo
katies. Dat viel" uit in het voordeel van de 
Zeigelhof, waarna het CDA "met enige te
genzin" akkoord ging. De PvdA zag geen 
enkel argument meer om deze lokatie los te 
laten. 
Dit bleek bij het aantreden van een nieuw 
kollege in 1978 anders te liggen. De politi
sering van het bestuur had in Nijmegen, in 
navolging van de landelijke tendens, geen 
duidelijkheid maar polarisatie tot gevolg. 
PvdA en CDA bestreden elkaar harts
tochtelijk. VVD en D'66 namen de plaats 
van de PvdA in het kollege over, met blijde 
instemming van het CDA. De PvdA ver
bonden met klein links ging de oppositie in. 
De raad splitste zich in twee blokken op 
met tevoren vaststaande stemverhoudin
gen. Tegen de wil van D'66 overigens, dat 
tijdens de kollegeonderhandelingen steeds 
gepoogd had het kollege te verbreden en 
met ambivalente gevoelens haar wethou
derszetel betrok. Links sloot zich aaneen 
en bestookte het kollege. De tegenstellin
gen maakten een breed gedragen beleid 
onmogelijk. De PvdA trok, onder invloed 
van een radikalisering binnen de fraktie en 
uit rancune jegens het CDA, haar handen 
af van het parkeerbeleid en verklaarde zich 
in september 1978 tegen de bouw van par
keergarages, inklusief van de Zeigelhofga
rage. CDA en D'66 hielden uit armoede 
vast aan de lokatie Zeigelhof, omdat er 

.... 



... 
geen raadsmccrdcrhcid was voor de lobt
tie Plein 1944, daar de VVD opnieuw uit
stel van de realisatie van parkeerakkom
modatie afwees. Ook een Pleingarage 
stond immers een Kroonberoep te wach
ten. De politieke besluitvorming bleek ge
barrikadecrd, zoals later de toegang van de 
woningen aan de Picrsonstraat. Een door 
een kleine meerderheid gewenste parkeer
garage op een eigenlijk door niemand ge
wenste plek. De polarisatie in de raad 
bleek de grendel te zijn op parlementaire 
besluitvorming en de sleutel voor breed 
maatschappelijk verzet. 
Ook het uitzicht op een gewelddadige ont
ruiming van de gekraakte panden aan de 
Picrsonstraat. nodig voor de bouw van de 
garage. en de groeiende weerstand bij de 
bevolking. konden de politieke loopgraven
oorlog niet doorbreken. Een doorbraakpo
ging van links en D'óó (alsnog besluiten 
voor een Pleingarage in ruil voor afstel van 
de gedwongen ontruiming) leed schip
breuk op het wantrouwen van CDA en 
VVD. Pas na de ontruiming, een ware 
veldslag, bleken zij bereid tot praten. De 
bouw van de Zeigelhofgaragc was door de 
enorme maatschappelijke weerstand on
mogelijk geworden. 

Werkeloosheid en woningnood 
Met het schetsen van de politieke voorge
schiedenis en de krakkemikkerigc besluit
vorming heb je echter nog geen vcrklaring 
voor het feit, dat het protest van een kleine 
groep krakers tegen een parkeergarage uit
groeit tot een komplete volksopstand. 
Er is meer aan de hand in Nijmegen. De 
woningnood heeft er grote vormen aange
nomen. Op een bevolking van nog geen 
I 50.000 staan meer dan I 5.000 mensen in
geschreven als woningzockcnd. Onder
zoek toont aan, dat er vooral behoefte is 
aan kleine goedkope huurhuizen en aan 
jongerenhuisvesting. Nijmegen is echter 
bijna volgebouwd en vcrdichting en stads
sanering bieden onvoldoende soelaas. De 
buurgemeenten willen wel bouwen, maar 
staan niet te springen om Nijmeegsejonge
ren en studenten te huisvesten. Speculatie 
in woningen, absurde prijzen en kamerhu
ren, weinig leegstand en veel nood, niet 
alleen bijjongercn, maarook bij bejaarden, 
gastarbeiders, onvolledige gezinnen enz. 
zijn ook in Nijmegen het gevolg. U nick is 
Nijmegen door het feit, dat die woning
nood gekombinecrd wordt met een hoge 
werkloosheid. De Nijmeegse regio zit. met 
12r;;, werkloosheid bij de mannelijke be
roepsbevolking, bóven de percentages van 
erkende rampgebieden als Oost-Gronin
gen en Zuid-Limburg. In de stad Nijmegen 
ligt het percentage nog wat hoger: I yy,, bij 
de mannen en 18</r. bij de vrouwen. Het 
gaat daarbij niet om één of twee speciale 
katcgorieën. Zowel in de houw en de in
dustrie, als in de dienstverlening, het wel
zijn en het onderwijs heerst in bijna gelijke 
mate werkloosheid. Grote groepen van de 
N ijmeegsc bevolking zitten onder een 
slecht dak, met weinig uitzicht op inko
mensvcrbetering zo er al sprake is van be
roepspcrspckticf en geen reden om de toe
komst met veel vcrtrouwen tegemoet te 
zien. Een frustrerende situatie. 

Patriarchen en politiek 
Op de grens van Brabant en Gelderland 
gelegen heeft N ij me gen veel gcmeen met 
Braban he steden. Een katholieke bevol
king, een patriarchaal ingc~tcld bc~tuur , 
van christcn-dcmokratcn. machtige on
dernemers met familiebedrijven en een 
zwak ontwikkelde arbeidersbeweging. 
Ook nu nog is het CDA in Nijmegen de 
grootste partij in de raad. Ook nu nog is de 
verstandhouding met de plaatselijke on
dernemers en industriëlen hartelijk, /oals 
vooral blijkt bij karnaval. de Ni.pnccgsc 
vicrdaag<.;c en de voetbalidub N I·:t '. De 
PvdA en de FNV zijn in N ijmcgcn /.V\ aken 
niet in de samenleving geworteld. l>L' on
dernemers, met de heren Vroum ( VOtll1it
tcr van de Kamer van Koophandel) en 
Drccsmann (voorzitter van het Dmkrnc
mcrsvcrbond) voorop. vormen de krach
tigste maatschappelijke prcssicgmL·p. Ik
ze traditionele vcrhoudingen in de stad 
hebhen er _jarenlang borg voor gco.taan. dat 
er onvoldoende aandacht was voor de 
groeiende nood. unvrcdc en frustrat ie. In 
tegenstelling tot de Brabantse steden heeft 
N ijmcgcn een universiteit. Eerder en ook 
sterker dan elders in het landkwam hier op 
het einde van de 60-er jaren de studenten
bcweging op. Oorspronkelijk stonden de 
studenten ver af van de rc-,t van de N ij
mecgsc bevolking. Aktics voor de dcmo
kratisering van de universiteit en tegen het 
autoritaire beleid van de vermaarde rector 
magnificus Dui.Jnstcc, hadden evenmin als 
de Vietnamdcmunstratiö veel van doen ' 
met de noden van de andere N ijmcgcna
ren. In de loop van de jaren is die <tf\tand 
echter belangrijk minder geworden. Het i 

mislukken van de dcmokratisering van de 
universiteit deed de aandacht voor de uni
versiteit vcrslappen. De dagelijkse kon
frontatie met de groeiende woningnood en 
een snel vervagend beroepsperspektief 
deed de aandacht voor de plaatselijke poli
tiek groeien. Partijen als SP. PSP. PPR. 
maar ook PvdA en D'66 wnrdcn in belang
rijke mate gevoed door studenten cnjongc 
akadcmici. Daarnaast werd V<lOral de anti
kernenergiebeweging groot. mede door de 
nabijheid van Dodewaard en Kalkar. Stu
dentenbeweging. klein linh en de antikcr
ncncrgickomitccs organiseerden in ILJt\0 
een massale en succesvolle gcwcldlo/c 
blokkade van de Dodcwaardccntralc. Dui
zenden brachten. op radikaal-dcmokrati- , 
schc wij;c georganiseerd in .,basisgroc- , 
pen". de prij.1cnswaardigc zclfdi~ciplinc 
op waardoor een gewelddadige konfronta-

tic met de m.c. achterwege bleef. Dezelfde 
mensen. met het zelfde idealisme en de 
zelfde basisgrocpcnorganisatic. zaten tij
dens de ontruiming van Vrijstaat De Een
hoorn als .,geweldloze blokkade" tussen 
m.c. en krakers in de vrieskou op straat. 
Het feit. dat zij hardhandig uiteen zijn ge
slagen, impliceert het levensgrote gevaar, 
dat zij de geweldloosheid inruilen voor een 
meer gewelddadige opstelling. 
Nijmegen i~ een moeilijke stad en het gaat 
er slecht. Vooral op het gebied van de so
ciale woningbouw en van de onderstcunif1g 
van de werkgelegenheid is naast goed be
leid ( IYóó levert de wethouder voor woon
heleid en wcrkgclcgcnhcid) Rijkssteun no
dig. Aandacht voor de regio Nijmegen is er 
evenwel praktisch niet in Den Haag. Nij
megen wordt er direkt vertegenwoordigd 
door twee van haar inwoners: premier 
Dries van Agt en Ad Lansink, kamerlid en 
tevens frakticvoorzitter van het CDA in de 
N ijmccgsc raad. Dat de stad weinig voor
dcel heeft gehad van die vertegenwoordi
ging mag nauwelijks verbazingwekkend 
heten. Ook voor de andere parlementariërs 
is N ijmcgcn niet interessant genoeg geble
ken. Met Oost-Groningen en Zuid-Lim
burg is een groter elektoraal gewin te he
halen. Mensen als Den Uyl en Terlouw 
reageren verstoord als plaatselijke partij
afdelingen hun pmblcmcn op tafel leggen 
in plaats van een triomfale rondrit te orga
niseren. Van Agt refereert enkel aan Nij
megen als de woonplaats van het vrouwtje. 
Enkel Wiegel springt direkt in op de Nij
meegse problemen . . . Met een pleidooi 
vonr het vcrsterken van de politie. 

Vertaling 
.. N ijmcgcn" kan voor wat betreft een 
aantal aspcktcn. in een landelijk perspek
tief worden gezet. Zowel de gcbcurtcnis
~cn die aanleiding hebben gegeven tot de 
onlusten, de onlusten zelf. de aktics van 
politic en leger. de houding van de burge
meester en ook de steeds duidelijkere kloof 
tussen burger en bestuurder, manifest in 
Nijmegen. Lijn tekenend voor de Neder
landse samenleving anno ILJt\1. 
Wat na de turbulente gebeurtenissen in 
N ij me gen het meeste stof tot diskussic gaf. 
is het optreden van de sterke arm. V oor het 
handhaven van de orde treedt de burgc
mccslèr op als hoofd van de politie. Als hij 
bijstand wenst van politictroepen uit ande
re regio's of van militair personeel en ma
terieel dient hijLichte richten tot de Kom
missari~ van de Koningin en de minister 



van binnenlandse zaken. In Nijmegen 
heeft burgemeester Hermscn dit vcrzoek 
gedaan. Het betekende, dat van de ruim 
2000 man grote troepenmacht in Nijmegen 
bijna de hclrt militair was. Deze militaire 
bijstand van personeel en matcricel (er 
werd o.a. gebruik gemaakt van lcopard
tanks) roept vragen op. Daar het duidelijk 
is geworden dat de Nijmeegse burge
meester in vm,rtdurcnd konlakt stond met 
de minister, lijkt de vcmnderslclling ge
wettigd, dat ook hij volgende ontruimings
aktics militairen niet buiten spel zullen 
blijven. Zo gaat de Koninklijke Marc
chaussee steeds vaker optreden als op
roerpolitie en ontstaat er een vcrmenging 
van de taken van leger en politie. Als de 
assistentie, zoals in Nijmegen, zo groot is, 
dat de militairen de politic getalsmatig 
cvenaren. kan dat geen bijstand meer ge
noemd worden. Voorzichtigheid is gebo
den bij deze inzet van het leger. De Ko
ninklijke Marcchaussee i> in haaropleiding 
niet gericht op het handhaven van de orde 
en is ook psychologisch hier niet op ge
traind. Dat kan betekenen, dat zij minder 
dan de reguliere politic in staal is om 
vreedzaam en deëscalerendop te treden. 
De genadeloze aktics kgen de geweldloze 
blokkades in N ijmcgcn kwamen juist van 
de kant van de marechaussee. Het vcrdient 
aanbeveling dat de Tweede Kamer deze 
militarisering van de orde-handhaving 
nauwlettend in hel oog houdt. 
Een andere zaak is de vcrani woordeliik
heid van de burgemeester voor het gevoer
de politicbeleid. In Nijmegen 1ijn op dit 
moment nogal wal pmblcmcn gerezen. 
Vóór de ontruiming nam burgemeester 
Hcrmscn een uitermate formele houding 
aan. Hij wenste zich niette bemoeien met 
de politiek en ondernam derhalve geen en
kele poging om de politieke partijen lot 
elkaar te brengen en zo een geweldloze 
oplossing naderbij te brcnt;cn. In het huidi
ge stelsel van de benoemde funktionaris 
kan hij hier politiek ook niet op worden 
aangesproken. Tijdens de raadsvergade
ring van donderdag 26 februari legde hij 
een vcrklaring af die de intentie had "de 
raad uitgebreid te informeren over het be
leid rond de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid in de stad". In die vcr
klaring liet hij blijken vol'itrckt niet op de 
hoogte Ie zijn van de ondernomen akties 
van m.c. en marechaussee. De vcrklaring 
was, zo waren alle partijen het met elkaar 
eens. volstrekt onvolledig, eenzijdig en op 
sommige punten onjuist. De linkse oppo· 

sitic eist nu het ontslag van de burgemees
ter en bereidt daarloc een petitie aan de 
Kroon over. Een ontslagprocedure is 
echter volledig al11ankclijk van de luimen 
van de minister van binnenlandse zaken. 
De gemeenteraad heeft geen zelfstandige 
sanktics en is ook voor een herbenoeming 
afhankelijk van de Kmo11. Kortom: de ge
kozen burgemeester met dircktc politieke 
verantwoordelijkheid wordt node gemist' 

De andere keerzijde 
Een ander aspekt is hel krakers verzet. Het 
lijkt cmp, dat er binnen de krakersbewe
ging vcrschillende geledingen zijn. De dis
kussic daarlussen gaal niet zozeer over de 
akticbcrcidhcid, maar meer over het doel 
van de aklics en de middelen die gehan
teerd worden. ( )pmcrkelijk mag het heten, 
dal de kraak van de panden aan de Picrson
straal niet gericht was op leegstand of spe
kulatie, maar tegen de sloop van woningen 
ten bate van een parkeergarage. Men zette 
de grote woningnood in N ijmcgen af tegen 
de houw van parkeergarages. Al blijft de 
vraag of een dergelijke weergave van het 
overheidsbeleidjuist is (er wordt in Nijme
gen fors gebouwd en parkeerakkommoda
tie in de binnenstad is nodig), duidelijk is 
wel geworden dat het huisvesling>
problecm dermale grote vormen heeft aan
genomen, dat er voor de sloop van be
woonbare panden overtuigende argumen
ten nodig zijn ten opzichte van de bevol
king. Wanneer er na de ontruiming maar 
liefst 17.000 N ijmegenarcn onder de leus 
"Zcigclhof nee, wonen ja" de straat op 
komen, is er immers niet langer sprake van 
alleen maar wat krakers. 
Ook de middelen staan ter diskussie. Bij de 
ontruiming in Amsterdam van de Prins 
Hendrikkade vcrlieten de krakers vrijwil
lig de huizen en weigerden geweld te ge
bruiken. In Nijmegen bleek, dat grote 
groepen uit de kraakbeweging aktief ge
weld niet langer schuwen en dat de kraak
heweging gezien het opwerpen van barri
kadcs en een min of meer landelijke orga
nisatie zich lijkt Ie radikaliseren. Dit mag 
ons inziens er niet toe leiden, dat ook de 
overheid drastischer geweld gaat gebrui
ken, zoals dat in Nijmegen het geval is 
geweest. De m.c. en de marcchaussee zijn 
in bepaalde situaties overgegaan tol stenen 
gooien Ierwijl de krakers al voor de ont
ruiming te horen kregen. dat de politie hij 
gebruik van nwlotov-cocktails zou schie
ten. De wijze waarop arrestanten zijn aan
gehouden en geweldloze blokkades uiteen 
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ZIJn gcslagen kompleteert het beeld van 
een overheid die ;ware tut t.cer /.ware 
middelen gebruikt om de openbare of 
rechtsorde te verdedigen. Een nntrui
mingsaktic kan noodzakelijk zijn. maar dat 
wil niet 7.eggcn, dat de overheid ongestraft 
het proport ionalitcitshcgin~el (gewcldgc
bruik moet redelijk zijn) en het suhsidi;lri
tcihhcginscl (geen 1warc middelen luc
passen als minder ingrijpende aktie~ nok 
toereikend zijn) op;ij kan /.ellen. l·:cn der
gelijk beleid kan enkel tot gevolg hebben. 
dat de kraakbeweging hij de volgen<k grok 
knnfronlalie nog massaler en beter bewa
pend het ~lagvcld betreedt. Daarmee vol
trekt ;jch een gewcld>spiraal die nood/a
keiijkerwijs hij de eerste dode uitkomt. In 
Nijmegen heeft het al weinig gc>chccld. 
Eenlaaisic aspekt ten slotte. In Nijmegen 
is gebleken. dat een demokratisch geno
men raadsbesluit eenmateriële legitimikit 
kan nntbcrcn. Dat gebeurt indien het de 
instemming van de meerderheid van de 
bevolking mist. Van de ondervraagde Nij
meegse burgers -;prak 1.ich na de nntrui
ming XY/r uit tegen de houw van de par
keergarage, in een lntnmartolllkrzoek. 
Het kan lx'tckcncn, dat de in~praakpmce
durcs die de gemeente N ijmcgcn hedt ge
hanteerd ontoereikend zijn geweest. Al
leen de direkt aanwoncnd~n werden hij de 
planning van de Zcigelhofgaragc gehoon!. 
Bij dergelijke ingrijpende beslissingen ;ou 
ons inziens de inspraak moeten worden 
uitgebreid, vooral als er twijfel hc-;taat 
over het oordcel van de bevolking. Dil t<HI 
in bepaalde gevallen kunnen gl'lwuren in 
de vorm van een konsultatiefgemeentelijk 
rcfcrcnd11m. Ik uiteindelijke verantwoor
delijkheid blijft waar ;ij moet ;.ijn, hij kul
lege en raad, maar een uitspr;1ak van de 
burgers /.al hen kunnen bchocdcil voor 
kwalijke stappen. • 

Er zijn leden die denken dat de 
acceptgirokaart voor het ver
kiezingsfonds (giro 1.000.000) 
niet uit de enveloppe mag. 



LIBERAAL ZIJN IN 
EUROPA 
Met genoegen geef ik gehoor aan uw 
uitnodiging om in kort bestek de akti
viteiten en doelstellingen van de Libe
rale en Democratische Fractie in het 
Europees Parlement toe te lichten. 
Allereerst in het kort enige gegevens 
omtrent de samenstelling van onze 
fractie. Elf liberale partijen uit acht 
landen - het ontbreken van onze Britse 
zusterpartij is voor ons een anomalie 
waarop ik nog terug wil komen - wer
ken samen in het kader van· een ge
meenschappelijk beginselprogramma 
dat als het ware het liberale credo 
vormt waaruit onze Europese identiteit 
glashelder naar voren komt. Kort sa
mengevat vcrbindt dit programma ons 
liberalen tot het bevorderen van een 
echte Europese Unie met de daaraan 
verbonden duidelijke en democratisch 
uitgeoefende bevoegdheden. 

Onze inspanningen om de beginselen van 
dit programma in concrete politiek om te 
zetten heslaan een breed ~eala van onder
werpen die voor iedere Europese burger
welke ook zijn politieke overtuiging moge 
zijn- van direkt belang zijn. 
Terugblikkend op het afgelopen anderhalf 
jaar menen wij in het algemeen tevreden te 
mogen zijn met de wijze waarop onze frac
tie actief is geweest op de gebieden bcho
rende tot onze prioriteiten: uniform Euro
pees kiesstelseL financiering van het land
bouw-beleid, de problemen rond de ener
gievoorziening, werkgelegenheid en een 
doelmatig Europees imlustriehcleid. 
Een aantal van deze punten wil ik kort 
toelichten en ik sta daarbij allereerst stil hij 
de noodzaak om een in alle lidstaten gel
dend uniform kiesstelsel tot stand te bren
gen. Op liberaal initiatief is een sub-com
missic uniform kiesrecht opgericht, voor
gezeten door een liberaaL die deze politiek 
delicate kwestie behandelt. Het is voor ons 
liberalen natuurlijk Vlllkomcn onaan
vaardbaar dat de Britse Lihcral Party door 
het in het VK geldende en voor ons funeste 
distriktenstelsel dusdanig gedupeerd 
wordt dat zij op geen enkele vertegen
woordigin~' in het Europees Parlcment kan 
bogen. Ter illustratie diene het feit dat de 
liberalen met 11 miljoen Europese stem
men op slechts 40 zetels aanspraak kunnen 
maken terwijl de 7 miljoen stemmen van de 
Britse Conservatieven hen 60 zetels heb
ben opgeleverd. Een dergelijke discrepan
tie is niet meer democratisch te noemen: de 
stem van iedere kiezer dient te worden gc
hllnorcerd. 
Voorts hebhen de liberalen in plenum aan
gedrongen op een overeenkomst aangaan
de de tewerkstelling van jongeren op Eu
ropees niveau en op de harmonisatie van 
nationaal beleid op het vlak van de sociale 
wetgeving. Met betrekking tot het bran
dende vraagstuk van de energievoorZie
ning kreeg onze politieke wil om een ge-

meenschappelijk energiebeleid tot \land te 
brengen in november jl. hij Lk hegmting\
behandcling ennerele gestalte vi;t een 
voorstel tot vorming van een algemene re
serve (I 'iO miljoen r.e.) ter financiering van 
investeringen in de energiesectm. Dit 
voorstel werd in eerste lc1.ing met grote 
meerderheid doLJr het Parlcment aanvaard. 

TEG~ 

door Dr. Martin Bangemann, voor
zitter van de Liberale en Democrati
sche Fractie in het Europees Parll·
ment 

Later hebben de liberalen ab enige fraetie 
tegen de aanvullende hegroting 'XO ge
stemd, omdat hier via een twijfelachtige 
. ,truc'' de begrnting vnnr ll)X I lang~ een 
achterdeur werd verhoogd, waarhiJ dan 
hovendien nog de prioriteiten die wij had
den aangegeven en die ook dnnr veleande
re fractie~ waren aanvaard (energiebeleid 
en ontwikkelingshulp) plntseling v. eer 
overboord werden gezet. 
De door onze fraetic georganiseerde auto
mobielhearing met Japanse en Europese 
producenten bleek een primeur die een 
enorme weerklank vond in de pers. Van 
politieke durf getuigend vind ik tevens de 
recente oprichting van twee werkgroepen 
die de opdracht hebben twee vraagstukken 
te bestuderen die tot op heden althans op 
Europee~ niveau op z'n zachtst gezegd 
stiefmoederlijk zijn behandeld: de defensie 
en de situatie in Noord-Ierland. 
Tenslotte is nnzc fractie 1.ich blijven in
zetten voor de problemen die nauw hij het 
dagelijks wel en wee van de Europese bur
ger betrokken ;.ijn, 1.oals het Europese 
paspoort, dito rijbewijs en postzegel. het 
recht op vrije vestiging, taalcursussen voor 
kinderen van gastarbeiders, Europese in
validiteihkaart, erkenning van studietijd in 
het buitenland, de Kanaaltunnel en .het
zelfde alarmnummer in alle lidstaten, om 
er slechts enige te nnemen. Naar nnzc me
ning zijn dit ;aken die de Europese be
wustwording van de burger dienen. Zn 
vinden wij ook dat in een Europa dat vuur 
(minstens) 50'/i uit vrouwen bestaat, met 

de haar eigen, specifieke problematiek, het 
<lrnzcttcn in een permanente parlementaire 
cummissic van de in 1979 opgerichte ad 
hoc commissic voor de rechten van de 
vrouw, wier mandaat in februari a.s. af
loopt, geen overbodige luxe is. Naar het er 
nu uitziet 1.ijn \\ij thans de enige fractie in 
het Europees Parlcment die ;.ich voor een 
dergelijke permanente vrouwencommissie 
inzet. 
De op hou\\ van Europa is een onderne
ming op lange termijn. 

1 Wij doen dan ook liever niet mee aan echt
tante allies "voor de Europese tribune" 

' die misschien een kortstondig sueees oog
sten maar op den duur de verwezenlijking 
van de Europese doelstellingen geen stap 
verder brengen. Ik denk hier bijvoLJrbeeld 
aan de niet allalende stroom resoluties 
waarvoor tiJdens iedere plenaire zitting om 
urgentverklaring wordt verzocht. De libe
ralen hebhen herhaaldelijk getracht duide-
lijk te maken dat dergelijke verzoeken 
vaak slechts eiTcetbcjag beogen en een 
grondige arbeid in de parlementaire com
missies saboteren en aldu~ het aanzien van 
het Parlement schaden. 
Wij hetreuren het dat juist ook de socialis
tische fractie er '>leeds weer toe neigt on
solide te v.crken en met woorden goede 
voornemens belijdt die het Parlement 
daarna. bij gebrek aan voldoende voorbe
reiding, niet in staat is in daden om te zet
ten. 
Wij liberalen z.oekcn ons heilliever in een 
\\eldourdaehtc hesluitvorming en een 
pragrnatisehc benadering van de proble
men. 
Samenwerking met anderen om een par
lementaire m~crdcrheid voor onze stand
punten te vinden is voor een betrekkelijk 
kleine fractie als de onze een politieke im
peratief. Aan de;e werkwijze danken wij 
echter zeer ten onrechte onze reputatie als 
een "met rechts heulende" fractie. Ten 
onrechte, omdat un~ streven naar een con
strueticve samenwerking met alle krachten 
die de Europc'>e dLJclstellingen Llnder
'ichrijvcn regelmatig stukloopt Llp de ver
deeldheiddie binnen andere fracties- en ik 
denk hierhij met name aan de socialistische 
fractie- heerst. Hl'! ontbreken van Euro
pese hegin-,elprogramrna'-; zoals het onze, 
blijkt in vele fraetie' veelal een onoverko
melijke hinderpaal te vormen vonr een 
homogeen optreden binnen die formaties, 
die dan ook naar mijn mening nauwelijks 
de benaming Europese partij vcrdienen 
maar eerder een eonglomcraat van sterk 
nationaal gegroepeerde belangen vormen. 
De liberale fractie heeft natuurlijk ook bo
ter op haar hoofd. 
Ook hij on~ - hne kan het Llok anders bij 
nnathankelijk liberaal denkende mensen
vinden intern felle discussies plaats en ook 
ons '>lcmgcdrag is ten aanzien van afzon
derlijke beleidsonderdelen niet altijd ho
mogeen. HL'! kardinale punt is echter dat 
van het beginselprogramma eigenlijk nooit 
wnrdt afgeweken. 
Een duidelijker stemgedrag van met name 
de socialistische fractie op basis van der
gelijke vaste uniforme beginselen mu 
mijns inziens in vele gevallen een samen
werking in breder politiek spectrum moge
lijk kunnen make11. • 



UIT DE FRACTIES 

HET GAT, HET KIND EN 
DE NOTA 
Na de persconferentie .over de finan
ciële invulling van het D'66-nmcept
verkiezingsprogramma in februari, 
maakten de media melding van een 
gat van ongeveer 6 miljard gulden in 
dat programma. Die 6 miljard gulden 
vormden de kosten van de D'66-wen
sen voor de komende kabinetsperio
de. 

door .Jan Goeijenhier 

Tweede Kamerlid Maartl:n Engwirda heeft 
de [)'66-Adviesraad ur 21 maart een nade
re invulling van dat , .gat" vuorgdcgd. De 
Adviesraad is met die financieringswijze 
akkoord gegaan. Weer doken de media or 
de D'66-voorstdkn en rikten er in veel 
gevallen de bezuiniging van I miljard gul
den or de ambtenarensalarissen uit. Kop
ren in kranten zoals: "D'66 haalt I miljard 
hij ambtenaren weg" en een boze Abva/ 
Kabo-voorzitter .Jan Dutman. Dutman in 
e~:n reactie op de 1)'66-voorstellen: "Wan
nen het redelijk alt~:rnatief van IY66 blijft 
betekenen, dat de jacht or ambtenaren en 
trendvolgers open is, dan hebhen wc ook 
van die club de huik echt goed vol". 

Een naden' blik 
Wil D'66 de ambtenaren, ;oals sommigen 
suggereren, nu pakken om de knsten van 
het eigen verkiezingsrwgramma te kun
nen dekken? Een nadere blik orde voor
stellen van de Tweede Kamerfractie leert 
beter. Het 1)'66-vcrkieziagsprogramma is 
eror gericht d~: arbeidsvoorwaarden van 
gelijkwaardige banen bij overheid en in het 
bt:drijfslevcn zoveel mogelijk gelijk te 
trekken. De voorstclkn tol h~:rzicning van 
de ambtcnar~:nsalariss~:n komen wat 1)'6(> 
betreft dus niet uit de lucht vallen. 
In 1976 al heeft de Tweede Kamerfractie 
op een studie aangcdmngen, waarin een 
"pakketvergelijking" Ztllt moeten worden 
gemaakt. De uitkomsten van die ~tudic zijn 
nog st~:cds niet beschikbaar. Desondanks 
wil de Tweede Kamerfrac1 ie toch al tot een 
verdere gelijkberechtiging van ambtenaren 
en mensen in het bedrijfsleven komen. 

Wat houden de IY66- voorskliL'n concreL'l 
in'> Op de eerste plaats is lT de inlHHtw van 
de resterende 20';( AOW in de ;llnhtélijkc 
pensioenen naar het voorbeeld van de hij 
de particulier<..' PL'nsiocnen vrijwel algc
meen gevolgde praktijk. Ge V< lig hiervan is 
een ombuigmg van 37\ miljoen gulden in 
19X2, oplorcnd 101 400 miljoen in 19X'i. 
Daarnaast wil LY66 de intet im-rcgeling 
ziektekosten belastbaar maken; dat ge
beurt in het hcdrijfskven ook al. Weer een 
omhuigingsbedrag: 350 miljoen in de jar~:n 
19X2 tot èll met 19X'i. Als derde onderdeel 
wonJen d~: gevolgen van hel carrii:rcvcr
loop op de ambtelijke pcn-;ioenaansprakell 
beperkt. Dit 111<ll't volgens de .wgenaarndc 
,Jinal-pay" formule gebeuren. Ook ,k 
p~:nsioencornmissil' van de Stichting van 
de Arbeid hl'eft een dèrgclijkc maatregel 
aanvankelijk bepleit. liet tïnal-pay-princi
re hetekent voor ambtenaren, dat ;jj een 
pem:ioen ontvangen op basis van de laag
ste (en hoogsk dus) rang, die zij bekleed 
hebben. In de praktijk bekkent dat, dat 
ambtenaren, ongeacht de lcngk van de pe
riode, waarin ;.ij lagne rangen vervuld 
hebben, een zodanig pcnsi,H:n <lntvang<:n. 
als zouden ~,ij hun hele carrii.Te dczelfdè 
rang gehad hebben. 
Als de amhknare11 qua pCilSio,:ncn gcli_ik
gcschakeld n1uden worden met "hel be
drijfsleven'' zou dat in 19X3 'i() miljoen op 
brengen, met een 11itlonr naar 250 milj,>en 
in 19X'i. Als genoemde voorstellen/ouden 
worden doorg~:vol:rd. /.oals !)'()(, l.l' be
pleit, levert dat in l9X5 een hewiniging van 
I miljard guldenop l'n dat 1.ou een duiddij
kc stap Lijn op weg naar de gelijkberechti
ging van overheidsdienaren en l,>tmtrek~ 
kers in het bedrijfsleven. 

HET NIEUWE 
OMGANGSRECHT 
EN 0'66 
Na een echtscheiding ontstaan in Y/Î van 
de gevallen moeilijkheden tussen de l'X
oudcrs over de <lingang met de kinderen. 
Om die r~:den wordt hel sclwidingsproccs·· 
rcd1t en het omgangsrecht in verhand ml'l 
scheiding herzien. 
Lssentic is de bevoegdheid, die de rechter 
krijgt tussenbeide te komen, als er tussl'n 
de ex-partners onenigheid onhtaat over de 
omgang met hun kinderen. De rechter 
krijgt de bevoegdheid een persoon ofhulp
<lrganisatic opdracht te geven om de ou
ders hulp en skun te verlenen. Daarnaast 
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kan de reehier het kind onder loCI.icht 
-;tellen, omdat de "tot-gezag-bevocgdL'" 
ouder het omgangsrecht van het kind en de 
andere ouder ernstig belemmert. 
Het huidige rcchi /.orgt vaak vom onbe
vredigende situat i~:s. Ik omgang met het 
kind na een -.;chciding is een gun'it, die lk 
nict-vetB>rgende ouder door ;ijn/haar 
V<H>rmalige rxtrtner of eventueel door de 
rcchll'r k;"m worden verleend. J·:en gun-;!, 
diL· de rechln hem/haar in een aantal ge
vallen niet vcrleent, omdat de omgang met 
het kind niet haalhaar is. ( )f, ~tndns gL'
/.egd: op grote he; waren stuit hij de ouder 
die het kitdijk gL'Zag uitoefent ova het 
kind. 
Het kind komt~:r in die situatie nauwelijks 
aan te ras. Hij de nieuwe regeling staan de 
belangen van het kind- lcrL·eht Wl~l op de 
ccr~tc plaats. Uitgangspunt is. dal hel kind 
n;, de echtscheiding in principe met heide 

Elida Wcss(·I~Tuinstra 

ouders mod kunnen omgaan. I Iet wel'i
ont wnp legt de bevoegdheid tot omgang 
tussen kind ,:n nict-vcr;orgemk ouder (in 
de meeste gevalkn de vader) als een l"l'Cht 
vast. De ouders moeten 1.elf zien uit te 
vinden hoc er tussen henzelf en hl'! kind 
een lx·vr~:digcndc oplossing ontslaat over 
de manier waarop zij hun hev<>egdhetd in 
praktijk hrcnge11. 

Bezwaren van het kind 
P<Js als onderling overleg nil'l lot een rege
ling leidt, moet de rechter een van de /.o
e ven genuemde regelingen treffen. Al-; de 
rechter redenziel omgang met het kind niet 
lol' te staan, kan hi.i dt: inwilliging van l'Cll 
vcrznek een regel vast te stellen achtcrwL'
gc laten. Ik ontzegging kan alleen gl'ill'll
ren, als de omgang in strijd is met de belan
gen van het kind. Ook kan het kind, ;lis hel 
twaalfjaar of oudn is, ;elf hc1.waren aan· 
voeren tegen de omgang met een van de 
ex-partners. Bovendien is de ouder-ge
zagsdrager vcrplicht aan de omgangsrege
ling mee te werken. 
De Tweede K<~mcrfractie heeft hij motH!c 
van Elida Wcssel de voorskllen ml'l in
skmming begroet. omdat zij er va11 nver~ 

... 
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tuigd is, dat zij hijdragen tot het wegnemen 
van een groot maatschappelijk knelpunt. 
De fractie vindt evenweL dat de belangen 
van de nid-verzorgende ouder nog heter 
moet worden gewaarborgd. Om die reden 
stelde zij voor het ouderlijk gezag ook na 
de scheiding 1c laten voortbestaan. Argu
ment daarvoor is, dat het ouderlijk gezag 
een van de uitdrukkingsvormen i' van de 
ouder-kind-relatie. die niet behoort op te 
houden na de nnibinding van het huwelijk. 

Recht op informatie 
Er is nog een vcrschil in benadering tussen 
de regering en de 1)'66-fraetie, namelijk de 
te geringe mogelijkheden, die het ontwerp 
volgens de fractie biedt om de regeling 
daadwerkelijk in praktijk te brengen. 
Vcrder vindt IY66. dat de niet-verzorgen
de ouder een recht op informatie moet 
hebben omtrent belangrijke /.aken voor het 
kind. Daarbij wordt gedacht aan school
keuze, vcrhuizing en geneeskundige hulp. 
Om de nieuwe regeling voor iedereen Dl 
toegankelijk mogelijk te maken, heeft Eli
da Wc'iSel gevraagd om een brochure, uit
gegeven door het Ministerie van Justitie. 
In die brochure moet in ;:o duidelijk moge
lijke taal uitgelegd worden, wat de gevol
gen van echtscheiding V<lOr ouders en kin
deren volgens de nieuwe wet zullen zijn. 
Minister De Ruiter /.egde dat toe. Het 
wetsontwerp heeft veel weg van de voor
stellen die de Tweede Kamerfractie de af
gelopen tijd naar vor-en heeft gebracht. In 
de nota van wijzigingen heeft minister De 
Ru i ter alle IY66-voorst ellen overgenomen. 

DE NOTA 
"OP WEG" 

.. De weg naar een gelijke behandeling voor 
de loon- en inkomstenbelasting van de ge
huwde vrouw en haar man en van tkclge
notcn aan vormen van samenleving en sa
menwonen blijkt een lange en moeilijke 
weg te ;ijn". 
Zo begon Maarten Engwirda op 16 maart 
aan zijn bijdrage aan het debat over de nota 
"Op Weg". 
Die lange, moeilijke weg blijkt duidelijk als 
wc eens terugkijken naar de ontstaansgc
schicdcni'i van de nota. Eind 1974 vcrzocht 
de Tweede Kamer het toenmalige kabinet
Den Uyl een dergelijke nota te produceren. 
Daarna werd in 197.'i, hij de behandeling 
van het hclas<:ngplan 1976, aangekondigd, 
dat de nota vóór Pasen I 'J77 zou verschij
nen. Dat gebeurde in werkelijkheid pas in 
oktober 1979. Nu. anderhalf jaar daarna 
wordt de nota eindelijk in de Tweede Ka
mer besproken. 
De Nederlandse Vrouwenraad stelde in 
een commentaar op de nota de vraag of de 
opstellers naar het vcrleden in plaats van 
naar de toekomst hebhen gekeken. In de 
nota wordt namelijk gesteld: ,.In het kader 
van de fiscale gelijkstelling van de gehuw
de man en de gehuwde vrouw zou een vol
ledige individualisering van alle inko
mensbcstanddelcn. positieve en negatieve 
bestanddelen, pa'isen. De nota gaat echter 
die weg niet in, omdat de tijd hiervoor nog 
niet rijp wordt geacht. Als argument daar-

Maarten Engwirda 

') 
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voor wordt onder meer aangevoerd dat in 
Nederland slechts in :_y.; van de huweliJ
ken de vmuw betaalde arbeid vcrridlt. 
Engwirda stelde tijdens het debat dat alle 
signalen Cl'<lP wij!L'll, dat steeds meer ge
huwde Vl'llU\\Cll gaan werken. De Twcctk 
Kamerfractie vindt dat een gewenste llnt
wikkeling. Engwirtl<t betreurde het dan 
ook dat de nota onvoldocmlc op die lllc
komstigc ontwikkelingen heeft weten in te 
spelen. Een tweede belangrijk be;:waar 
ziet de fractie in het 'itccds ingewikkelder 
worden van het belasting-,ystccm. al-, de 
voorstellen uit de rwta /lludcn \\orden in
gevoerd. De jurist Langercis schrecfinltL·t 
Nederlands Juristenblad van 19 april v;lfl 
vurigjaar al: .. Zoals de rwta het voor-,tclt. 
levert de verdere fi-,cale vcr;clt\tandigrng 
van de gehuwde \TOU\\ niet alleen een 
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kluwen op die -,lechts door deskundigen 
kan worden ontward. maar er ontslaat tc
ven 'i een vaak volkomen inconsistent 
beeld. In ieder geval i-, het beeld van de wel 
en niet hij elke huwelijkspartner belaste 
arbeidsinkom-,tcn volstrekt ondoorzichtig; 
het lijkt eerder een -,chrikhccld". 

Bedenkingen 
Dat muctcn '' e nu net niet hebben. In een 
tijd, waarin ;owcl vanuit de Kamer als 
d~Hlr de bcwind'iliedcn van financiën in 
toenemende mate \\ ordt aangedrongen op 
een eenvoudiger en doorzichtiger belas-

i ting-,y-,tccm. hebben wc aan voorstellen, 
die het systeem nog ondoorzichtiger drei
gen te maken, zeker geen behoefte. Eng
wirtJa voerde een derde belangrijk bezwaar 
tegen de nota aan, urndat in de nota gepro
beerd wordt t<ll een gelijkere behandeling 
qua loun- en inkumstcnhclasting van ge
huwden en samen\\ oncndcn Ie komen. 
De Emancipatie-Kommissic heeft in een 
advic-, al bedenkingen geuit tegen het cr
kennen van relatievormen up een manier, 
mdat de financiële athankclijkhcid van de 
ene partner tegenover de ander wordt gc-
-,timulccrd uf bevestigd. 

Aantasting van privacy 
De fiscus zal ab hel -,amenwonen geen IÏ
nanciële vcrlichting maar juist een gmtcrc 
Ja-,t wurdt. belang hebben aan te kunnen 
tunen dat er sprake i' van samenwonen. 
h1gwirda haalt opnieuw Langercis in het 
genoemde NJ B-nummcr aan. Hij zegt: 
.. Dit leidt tot een ernstige inbreuk op de 
privacy van ongchu\\dcn, die al of niet sa
menwonen en tot w cinig frisse details op 
in-,pcctie-, en rcchl/ittingcn, lijkt onver
mijdelijk. ( ... ) Men kan zich zelfs afvra
gen of het recht dat ieder heeft op eerbicdi
ging vanzijn privé-leven, zijn gezinsleven, 
;ijn huis en ;.ijn briefwisseling door de 
voorge-,!clde regeling niet op de tocht ko
men te -,taan.·' 
De Tw cc de Kamerfractie heeft tijdens hel 
debat drie voorstellen gedaan om de nota 
.. Op w cg" bij te stellen. Op de eerste 
plaah moet de belastingheffing zover mo
gelijk \\orden g6ndividualisccrtL zonder 
dal dit tot mi-,bruik en oneigenlijk gebruik 
aanleiding geeft. 
Daarnaast n1llet het belastingsysteem zo 
eenvoudig mogelijk ingcr icht worden. 
Tenslotte moet hel -,ystcem garanties bic
den, waarin de privacy van samenwonen
de ongehuwden /llVcel mogelijk wordt ge
respecteerd. onder meer door samenwo
nenden de mogelijkheid te bicden gebruik 
te maken van enkele regelingen. zoals die 
voor gehuwden gelden. • 



PORTRET lt4N EEN 
B4RTUGANGER 

door Stijn Verbeeck . 

DE DEMOCRAAT IN GESPREK MET 
JAN VELDHUIZEN 

WE HEBBEN IEDEREEN 
VOORTDUREND NODIG 
"Die impressies van jou over zo'n 
congres, daar gooi je af en toe ook 
aardig met de pet naar!" is het 
vriendelijke welkomstwoord waarmee 
ik door Jan Veldhuizen wordt be
groet. Als ik zeg dat ik daar vreselijk 
goed mijn best op doe, bindt hij in. 
Het blijkt niet zozeer om de tekst of 
om de teneur te gaan, dan wel om 
exacte cijfers. Nu weet ik nooit iets 
van cijfers, maar blijkbaar heb ik in 
de vorige Democraat geschreven dat 
het hoofdbestuur f 50.000,- uit de 
campagnebegroting heeft geschrapt 
en dat klopt niet. Hoe het dan wèl 
was? 
Laat Jan Veldhuizen het zelf maar 
vertellen. 

"De campagnecommissic had een begro
ting opgesteld voor de vcrkiezingen van 
J 670.000.-. Een heel bedrag, maar als je 
het vcrgelijkt met PvdA of CDA, die elk 
l 1/2 miljoen besteden, of met de VVD die 
J 900.000,- op de begroting heeft staan. 
zijn wc nog redelijk bescheiden. 
Met dat bedrag wil de commissic een rond 
getal kamerzetels halen én nog voor 26 mei 
een fors aantal nieuwe leden werven. Die 
nieuwe leden moeten straks met ons zor
gen voor de daadkracht en de financiën om 
onze ideeën verder uit te dragen. 
Er moet derhalve communicatie bedreven 
worden en wij hadden uitgerekend dat wc 
daar f 670.000,- voor nodig hadden. 
Maar het hoofdhestuur en de financiële 
commissie schroefden dat bedrag terug tot 
I 450.000,-, eenvoudig omdat het geld er 
niet is." 

Garantie 
"Nu heb ik best begrip voor de penning
meester, die financieel beleid moet voeren, 
maar ik moet campagne voeren en ik vond 

die 4 1/2 ton te mager om 011/c doelstellin
gen te bereiken. Ik deed een dringend vcr
zoek om de begroting nog iets hij te stellen. 
maar het houfelbestuur was niet bereid om 
daar nog iets aan te doen. En dan krijg je 
natuurlijk toch een nogal vcrvelende si
tuatie. Van de kant van het hoofdhestuur 
is toen gesteld dat als er garanties gegeven 
konden worden door partijleden tot een 
bepaald bedrag, dat het bestuur dan zo'n 
bedrag büven de J 450.000,- op tafel mu 
leggen. Die garantie is er gekomen. Vijftig 
leden tekenden elk voor f 1.000.- en wan
neer het saldo van giro 1.000.000. straks 
niet toereikend blijkt, dan zal het hoofdbe
stuur die vijftig leden aanspreken." 

l,ublidteit maken uit hl•t opzt•ggcn \'an je baan 
(dt• Typhoon). 

Baan alvast opgezegd 

Directeur 
In me re 
rekent op 
Kamerzetel 

De heer J. Veldhui-
WORMER. -- Mercurius-doch-

zen, directeur ";" heeft zijn baat~ 
ter Inmerc ~- ~mdat hij, na ~es 
opgezegd. Ntet . bij het ontwtk-
jaar' uitgek~~en ~:>r grafische ob
kelingsbe~rtJf ~ t hij op de tie~~e 
jecten. Wel om ~e kandidatenhJSt 
-'n"'t" staat op _.:; n'l\6. 
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.Jan Vcldhuizen, 
- geboren 2X septemhet· 1939; 
- volgde behalve de Hotdvakschool 
een aantal HB( )-opleidingen op het 
terrein van publidtdt, redame en 
marketing, maar blijft koken als 
hobby beoefenen; 
- is hezig ml't het afrondl•n van 
een dircctcursfhap van l't'n pro
jectbun•au voor boekt•n t•n andt·n· 
grafische pmjel'len (zit~ knmtdw
richt); 
- werd in IIJ61J lid van dl• pal'l ij en 
was daarin adief als penningmees
ter, later vooJ'litter van de afdl'ling 
Haarlcm/Hioemendaal; 
- was in 1973 lid van dt• landelijkl· 
campagnecommissit•; 
- was van 1976 tot J9XIl lid van hl'l 
hoofdbestuur als puhlil'iteitsco«irdi
nator l'n als zodanig lid van de 
t·edactie van Demol-raat; 
- was uit hoofde van zijn funl'lie 
betrokken bij ck verschillendt.' ver
kiezingscampagnes in '77 en '7H 
(resp. Tweede Kamer, Staten l'n 
Gemet•nteraden) en was campag
neleider bij de Europese Vet·kiezin
gen van 1979; 
-- is leider van de campagne vom· 
de komende kamerverkiezingen; 
- is getrouwd met Anm· en vadt•r 
van dochter Liesbeth ( IJ) l'n zoon 
Laurens (X); 
- zou zich als volksvertegenwoor
diger bezig willen houden met al
gement• politiek, sol'iaal-econmni
sche zaken, innovatie, consumen
tt•nzaken, milieu en em•rgie. 

GinJ.: dal genwUc/ij/,., die l'lj/ii,t() 
".la, eigenlijk wel. l;mu Maas en Jan l'rc
voo hebhen ijverig meegewerkt om men
'cn te vinden. Wc drungcn niet a:1n als 
iemand niet o;puntaanja :r.ci. liet a:1rdigslL' 
was eigenlijk nog tl:it er al'iltn:tf lllL'nsen 
verontwaardigd kwamen vragen waan1m 
:r.ij niet waren aangesproken. 
Het hek plan io; echter even sponlaan uit
gevoerd als hL'! is opgckumcn. Er i-, gcL·n 
lijstje vooraf gemaakt. Wie wc ttlcvallig 
legenk w:uncn op hL'! nmgrcs werd ge
vraagd. En bovendien: wie 1.ich gep;~,

sccrd voelt kan het hL·drag n11 al o,tortcn op 
giro 1.000.000. 
Wat ik in dit vcrhand wel kwijt wil is dat ik 
het van de Qckkcn vind dat de activill'ill'n 
in de parti.f altijd gedragen Wllrdcn dtlur 
dezelfde mcno,cn. 
Ook llll weer. Als je pra:il nll't c:unpagnc
cotirdinatorcn. regionaal 1.owcl als plaat
selijk, overal huurjc t1:1t 1.e nug een mao,s;~ 
mcnscnnudig hchhcnum de campagne die 
ze van plan ;ijn ll' vucn~n tot een gucd 
einde te brengen. Ik denk d:1t er veel par
tijleden :r.ijn die best iets willen doen. Ik 
denk nok dat n vccl;ijn die denken: ik lwn 
daar niet geschikt voor. het ;ijn immers 
allemaal hooggek w:d ilïcccrdc I ie den die 
die campagne vocrl'll. Dat is natuurlijk 
grote on;jn. ledereenmet gc;und vcrstand 

~ 
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kan aan de slag. En als ze niet weten waar 
ze zich moeten melden. laten ze alstublieft 
hun regio-coördinatoren hellen. (telefoon
nummers achter in de1.e Democraat. Red.) 

De smaak en de kick 
Ik wil best respecteren dat er leden zijn die 
zeggen dat ze zich beperken tot het bctakn 
van de contribut ie. 
Maar als iemand wél iets wil doen mnet je 
hem of haar toch de kans geven. Dat cam
pagne werk geeft trouwens een hele aparte 
kick. Hier in Haarlem heb ik dikwijls tegen 
mensen die niet .. durfden" gezegd: ga dan 
eens mee verkiezingskranten uitdelen of 
zo. Het is prachtig om te 1ien hoe die dan 
de smaak te pakken krijgen. Gewoon aan
bellen en zeggen: 
.,Dag mijnheer. mevruuw. binnenkort ;jjn 
er verkiezingen. U ma<tkt toch ook gebruik 

Hoor een politicus praten en na 
drie zinnen ben je de draad 
kwijt, een gunstige uitzondering 
als .Jan Terlouw daargelaten. 

van uw stemrecht. 't is erg belangrijk dat u 
meedoet. Flier is wat informatie over lYó6. 
misschien kan het u helpen bij 't bepalen 
van uw keuze." Natuurlijk zijn er wel 
mensen die bij wij~:e van spreken de deur 
voor je neus dicht gooien. maar wat dan 
nog') 
De meesten reageren heel positiefop 1)'66. 
En het is zó belangrijk dat er campagne 
gevoerd wordt. juist op dc1.c manier: aan
bellen. praatje maken. foldertje geven. Hij 
vergelijking hier in Haai"lcm van de resul
taten bij respectievelijk Staten- en raads
verkiezingen eonstateren wc ! 1/2 tot 2~'1 
vcrschil bij wel-of niet-bewerkte wijken." 

Je hen/ een uroot propagandist. In die 
kH·aliteit ::.atje ook 1·ierjrwr in het hoofilhc
stuur. Wat t•indj(j nou l'lln de kritiek Of! het 
lwqfdbcstuur die je z.o links en rechts 
hoort'! 
.. Er is altijd kritiek in elke partij op hè! 
functioneren van het bestuur. Die kritiek is 
enerzijds wel terecht, want geen enkel he·· 
stuur is volmaakt en geen enkel bestuur 
kan zonder kritiek. Maar je mag dat als 
partijlid wel een beetje relativeren door te 
bedenken dat het hier om vrijetijdsfuncties 
gaat. En je mag het ook laten weten als je 
vindt dat het goed gaat' 
Tussen '76 en 'XO hen ik niet meer dan zes 
of zeven keer in de bioscoop geweest; een 
couponboekje voor de schouwburg was 
een verkeerde investering en hoc een con
certgebouw er van binnen uitzag was ik 
vergeten. Ik zeg dat niet uit zell1wklag . .Ie 
kiest zelf voorzo'n functie vóór je gekuzen 
wordt en je aanvaardt de consequenties. Ik 
zeg dit om de oprechte critici binnen de 
partij duidelijk te maken hoe nodig hun 
kritiek blijft. maar daarnaast hoe belang
rijk het is dat wij zuinig zijn op hen die onze 
partij willen besturen. 

Denk je m·crigcns niet dat het kamerlid
maatschap minstens el·enl'ec/, ,~o niet 

nu;,;,. 1'1111)1' tijd :ol1·crgcn:' 
.. Ik heb de vnlk~vcrtq.?,cnll uurdiging Ltng 
genoeg gadegeslag,·n nm me daan>~lttiL'Ilt 
nog veel illu ... ie" te maken. M~tar tuc·li: k;~
merlid is ,·en ha:111. lwnfdhc·o.,tULJro.,lid ,.., LTn 
baan er bi.i 1 .Ie llllll'lie even re·ali ... ncn d:ttje 
nagenoeg c I kc dag ect1. uf ... wno., meer knc11 
moet nmo.,chakelcn van hcte·nc hedri1fnaar 
het andere. Nogmaalo., het gchettrt ~tlieJII;t;d 
vri_jwilligenle' 11ent er ook 11l'i aan.maar tk 
wil nu toch wel ·n.., naar e'Ctl funktie·, IHll' 
veelomvatknd die ook .1:d liJn. 
Als i\nnc. mijn vmuw. he·t 'trako., lee·o.,t in 
de Dcmucraat l;tcht ;c me uit. /.e kettt 11111n 
opvattingc·n nver de hcreikh~1arhcid vanLk 
vulkwertegcm\·ocmliging. ~kt 1.., ;o;d' 
.loop V oogt. kamerlid uit lL1arkm. he·t 
destijds ;ei: .. Ab mcno.,cnmij vragc11: mag 
ik u even ~turen''. dan ;cg 1k altiJd: L: n1<1et 
miJ storen ... Vl'clmen"'-·n denken dat Den 
Haag niet hc'll'ikhaar I\. maar Den lla:tg 
heeft gc\HHHl telefuun. Ln al" 1ncn"-:n ieh 
te vragen. te klagen of 1L' /.c'ggen hchhc'Ll. 
dan moeten Ie' d:tt doen. 't h hc ... t 1nugelljk 
datje daar np het mumc·nt ;elf 11einig aan 
hebt of 11 cinig aan kunt ducn. maarjc kunt 
tenmin..,IL' een ant\l'lHlrd gc'Vc'll. ic·mand 
verwqzen uf zeggen dat j,· het b,:grcpen 
hebt.'' 

Je licht 11 el eens gc:cgd: J)'()(J i.1 Ie 11< ode· 
misc/1. Lr i.1 Ie II'Cinig c<ilillll'lllll'l de lilen
sen op de \l'l'l'ktlocr. 1/ccji dat hicroo/, il'l.\ 
mee Ie 1111/f..cn:' 
.. In zekere ;.in v1cl. Maar laat mij n'l't IH·t 
mogelijke mi~vcr..,tand 11 egncmen d:11 ik 

ich tcgett :lc':tdc·mici ;uu hchhcn. lntegcn
d•:,·l. het k<lllll in de bc~tc families voor. 
Maar SLHlh 1.., er binnen de partij dat st'eer
tjc·. 1\a:tl'\~lll llll'll'L'll, die daar niet duur .. 
ill'L'll komc·n. gehoc·k aan solidariteit met de 
ha·,J' VL'Itltllk~r ... tellcn. Wij 1.ijn niet 'n partij 
1, '' 1r een hc'J1:Ja)d,· gmep. een ge louf nf een 
"' c·rttliginl' < lf hc't /.ou de ,,vcrltJiging 
llhlc·ten 11_111 d:d In rL·dclijkheid veel 
prllhktnen ;ijn "P te lo~"-:n. M:tar die lief-

1 EH·n uil d~ Sl'hnpll' md l'aulinc 



hebbers van het gebruik van gezond vcr
stand vind je in alle bevolkingsgroepen. 
Als dat al een zwakheid van onze partij is. 
dan moeten wc proberen daar onze kracht 
van te maken. Ik vind het een duidelijke rol 
voor IY66 om alle maatschappl.'lijke gele
dingen aan te spreken. En als je bekijkt met 
welke onderdelen van beleid ik mij bij 
voorkeur zal belasten, dan zal je dat niet 
verbazen. 

Aardige mensen 
Solidariteit met zwakkeren- een rot woord 
maar bedoeld zijn zij die minder hebben op 
welk gebied dan ook: minder centen, min-

De essentie van onderhandelen 
met andere partijen is dat er te 
geven en te nemen is. 
Hoe meer voorwaarden je 
vooraf stelt, des te moeilijker 
worden onderhandelingen. 
Maar het feit dat je géén voor
waarden stelt betekent niet dat 
je van plan bent om alles klak
keloos in te leveren. 

der, geluk minder werk. minder gezond
heid, minder huis, minder vcrtrouwen -
solidariteit met dil.' mensen komt je niet 
aangewaaid, die groeit uit maatschappelij
kc ervaring en- ik hoor het me zelf zeggen 
- ik denk dat ik ervaringen heb opgedaan 
aan de basis, waar ik in de Kamer iets aan 
heb. 

1/chjc cniR idee waarom je 111111111/l'r JO op 
de lijst staat'! 
,.Je moet het natuurlijk vragen aan de 
mensen die op mij gestemd hebben, maar 
je vraagt of ik een idee heb, nou ja, je werk 
in het hoofdbestuur geeft je natuurlijk wel 
enige bekendheid in de partij en ... ik hoop 
eigenlijk dat de mensen mij aardig vinden. 
Dat lijkt mij best een goed criterium om te 
hanteren bij de keuze van een afgevaardig
de. In het zakenleven mikte ik ook altijd op 
aardige mensen om mee samen te werken. 
Het leven is al hard genoeg. de problemen 
zijn groot genoeg, laten we het een beetje 
leuk maken voor elkaar. In die sfeer wil ik 
de vcrkiezingen in gaan." 

Waarom die ojficii;le start op 25 april in 
den Bosch? Wc z(jn loch allanR heziR~ 
.. Dat zal ik je vertellen. Er zijn mensen, die 
willen met vakantie, maar die wachten tot 
er een reisbureau komt dat zegt dat ze mo
gen gaan. Zo zijn er anderen die dorst heb
ben, maar die wachten met drinken tot ze 
tegen het uithangbord van een café aanlo
pen. Daarom zeggen wij tegen de partij: 
Ga nou je gang maar. nou mag je propa
ganda gaan maken. Je moet een startschot 
geven. 
En ik vind het leuk dat dat in Den Bosch 
kan. 
Voor Europa begonnen we in Maastricht, 
onze meest Europese stad, maar voor 
sommigen wat te ver weg. Den Bosch is 
een mooie centrale plaats. goed hereikhaar 
per openhaar vervoer, maar toch net even 
huiten de randstad. En als de partijleider 

en de fractieleider en de campagneleider 
hun zegje gezegd hebben dan komt hHI\ 

Jansen. die nog niet kan kiezen. 

Die kunne/111'1' danter plaatse o1·erttligcn: 
Och, uit zijn teksten blijkt dat hij een man 
is met groot politiek inz.icht, een gevolg 
denk ik van zijn mensenkennis. Hij z.al het 
wel zonder onze adviezen kunnen stellen. 
misschien hebben wij wat aan de z.ijnc. 
Maar net als Fons Jansen lopen er natuur
lijk duizenden in dit land die het echt niet 
(meer) weten. Die misschienjarenlang tra
ditioncel gestemd hebhen en z.ich nu afvra
gen of het niet tijd wordt voor een redelijk 
alternatief. 

Op bl'ZOl'k in B1wkarest. v.l.n.r. Jan Vcldhui
n·n, een tolk, Hdn van Oorsdwt l'll pn·sidl·nt 
Ceaul'CS('U. 
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()m die lllCn~L'n ll" OVLTilli)lL'Il iJeiJhL"Il \1 L" 
iedereen voortdurend nodig. Lr'' van alle\ 
te doen. Ln L'l"llL i<:LkrL'L'n ~;111 i,·h dt>L'n. 
Alleen al het entliothi;,-,mL· 11:1annn· L':ltll· 
JXLgnc gevoerd 1vordt ka11 ;LndcTL"IlOVLTtlli· 
gen V<~n de hvlclü·ni'> V<~ll<'L"Il ~krk lfh(, 111 
de Nednl<~mbc politie~. In daar k:111 lkn 
llo'~!lop 25 aprilnatuurlijk <H>k toL' hijdr:1· 
gen. 

Er zijn leden die denkm dat de 
acceptgirokaart voor het ver
kiezingsfonds (giro J .000.0011) 
pas na de n-rkit•zingen ingevuld 
en overgemaakt mod wordt•n. 

11 ..-rrJ 
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Polisario 
Grote koppen in de kranten over het 
gevaarlijke avontuur van vijf Tweede 
Kamerleden tijdens een bezoek aan de 
door Polisario bevrijde gebieden in 
Noord-Afrika. Polisario zet zich in voor 
de zelfstandigheid van de vroegere 
Spaanse kolonie West-Sahara. Zonder 
het te weten werd de delegatic in jeeps 
Marokkaans grondgebied binnen gere
den tijdens een uitstapje dat de kamer
leden van de successen van Polisario 
had moeten overtuigen. 

Een landrover uit het convooi reed op een 
landmijn en vloog de lucht in. Volgens de 
kamerleden vielen daarhij twee dnden. 
Gualthérie van Weezei (CDA) en delega
tieleider Waltmans (PPR) gaven een nogal 
opgewonden commentaar: de resterende 
leden van de delegatie, waaronder Laurens 
Jans Brinkhorst reageerden minder heet
gebakerd. De volgende dagen konden we 
over de algehele verhijstering van het Pnli
sariocomité Nederland in de kranten Ic
zen. 
Om commentaar gevraagd zei Brinkhorst 
dat het incident disproportionele aandacht 
heeft gekregen. Hij noemt het interessant 
dat voor het eerst een parlementaire dele
gatie in de gelegenheid is geweest èn Alge
rije èn Marokko te bezoeken. Ongeacht de 
politieke achtergrond hebben alle vijf ka
merleden een veel genuanceerder beeld 
gekregen van de positie van Polisario. 
Brinkhorst heeft al eerder zijn twijfels over 
de stellingen van Polisario niet onder 
stoelen of banken gestoken. Brinkhorst: 
, ,Polisario hee,ji oorspronkelijk ll'illen ver
hinderen dat \\'e ook naar de door Marokko 
bezette delen van de westelijke Sahara 
zouden gaan. Ze hebhen ze({1· gedreigd in 
dat geval geen subsidie te gn•en. Dat l'ond 
ik niet minder dan chantage. Ze hebhen 
dat later ook ingetrokken.'' 
Brinkhorst is van mening dat Polisario zich 
de gevolgen van deze escapade niet heeft 
gerealiseerd. Ze hebben de Nederlandse 
delegatie welbewust zand in de ogen willen 
strooien en als het ware willen zeggen: 
kijk, wc zijn zo sterk dat wc zelfs onge
straft Zuid-Marokko kunnen ingaan. Die 
sterkte valt nogal tegen. 
Brinkhorst: 
"De delegatie heeft geen stad r!f' l'estinkje 
gezien. Het begrip 'bezetting' is van zeer 
beperkte betekenis J?ebleken. Polisario 
blijkt ter plaatse niet fysiek tWI1\1'eziR te 
zijn. De 'regeringszetel' die ze in hun bez.it 
zeggen te hebhen, blijkt als men eJïJ\'er
heen vliegt niet veel meer te zijn dan een 

DE PERS 
OVERD~6 

door Maric-Louise Ticsinga 

aarden H'al meT een f){Uir no!llilllenlenlt'll. 
/;_'en pro\·incie.\tlli!je dat Polisario plaTge
bombardeerd :.;ou hehhcn, lig! er mslig l'll 
l'l'iendelijk hij.·· 
Ontstemd is Brinkhorst over de inmenging 
van Novib: 
"Het is :.eer onge11·ens1 dat No1•ih ::.ich in 
de discussie heeft gemengd. NO\·ih is een 
om(/ha nkel ij kc 1 m t11·i Á.Á. el ingsorga 11 i.1 a 1 i c. 
Nu \\'erpen ::.e ::.ich op als l'crdcdigcr \il/1 

Polisario. /e hchhen :.;1'((1 in hel openhaar 
t\\'Ufds geuit Wil/ de \'erstandelijkc \'emw
gcns van de delegaTie. Lo :.ie je lllllllr \\'eer: 
als het niet mogelijk is de .féiten lillil Tc 
tasten, danuitje gCI1'00iljc tll'ijfd.l o\'er de 
intelligentie en de goede /I'IJU\1' l'WI de l/11-

dcr. Dat is een organisatie als No1·ih on
\1'aardig. '· 
Overigen~ mag uit c .c.a. niet worden op
gemaakt dat Hrinkhor~l Marokkaanse 
stellingen verdedigt. Niettemin vindt hij 
dat Polisario het West-Saharaan\C volk 
onvoldoende verlegen\\ oordigt en dat er 
een referendum gehnudcn /OU moeten 
worden. 
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Samen\\ crking 
1>'66 wil in Europees vt•rband gaan sa
menwerken md de Engelse liberalen en 
met de Britse sociaal-democraten (Roy 
.Jcnkins, David Owen, Shirlcy Williams 

, en Hili Rogcrs, de zgn. Bende van Vier, 
· zoals de dissidenten in de Engelse la

bourparty wordl'n genoemd) aldus 
Laurens .Jan Brinkhorst tijdens een 
spreekbeurt in Zeeland. 

Brinkhorst heeft 1 oorgesteld de eer\ te gc
\prckkcn na de vcrkiezingen te laten 

! plaatsvinden. 1)'66 is in /.ekcre zin een 
kruisverbinding 1an lihcralcn en \ociaal
dcmocratcn in Engeland. Zowel op het 
punt van t:urupe\c gerichtheid als op het 
punt van CCtlnomi\ch beleid bestaat er een 
grote vcr11 ani schap. Doel is de mogelijk
heden te ondcr;ockcn van bilaterale cun
tal'len. Er komt ook een gesprek met Da
vid Steel. 
DCI.c contacten -en dat is een belangrijk 
aspect- moelen nok worden gezien in het 
kader van partijvernieuwing op Europees 
niveau. De Lurupese partijen. en met na
me de Europese \ocialistischc partijen. 
worden \tccds meer verdeeld als het gaat 
om de Eun1pcsc samenwerking. Niet al
leen in Engeland maar ook in Nederland is 
er eenanti-Europavleugel te onderschei
den die 1.ich vaak kenmerkt door terugkeer 
naar traditionele marxistische stellingen. 
Brinkhors I: 
,./)'66 linji l'en rol Te spelen in het hijcen
hrcngen \'lln progrcssic\'1' lihemlencn f:'u
rotJcc.lg e ::ind c soc ia a 1-dcmocrrl t c 11. '' 

Ambtenarensalarissen 
Op de vcrgadering van de Adviesraad 
van 21 maart j.l. is Maarten Engwirda 
gekomen met een bt•rckcning om "het 
gat van 6,3 miljard" te dichten. 1>'66 
wil dat gat stoppen door ambtenaren I 
miljard extra te laten bezuinigen, de
fensie moet 625 miljoen meer inleveren, 
en op gezondheidszorg kan I ,2 miljard 
worden verdiend. 

Het 100.00011 uningcnplan. dat op 20 rnaart 
.J.l. door hl'l SWB werd gelanceerd. is het 
sluit ~tuk cnlc1crt de resterende 2,4 miljard 
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ER IS OOK PARTIJ NÁ 
26 MEI 
Dit is de laatste Democraat die u 
ontvangt vóór 26 mei, de dag van 
de verkiezingen. Met aan zeker
heid grenzende waarschijnlijkheid 
kan in de volgende Democraat een 
geweldig verkiezingssucces worden 
gemeld. De NIPO-enquête van 
zaterdag 25 april doet onze sterkte 
weer stijgen tot 23 zetels. 

de fraktievoorzitter 

JAN 
TERLOUW 
In april waren we één zetel gedaald: 
grote vreugde bij de politieke tegen
standers, die meenden daaruit te kun
nen afleiden dat D'66 op zijn retour 
was, hoewel we toen nog steeds op een 
winst van 12 zetels stonden. Niets is 
minder het geval dan een achteruit
gang van onze partij. Nog steeds win
nen we aan kracht, nog steeds winnen 
we aan aanhang. De winst kan alleen 
nog worden beperkt als we zelf onvol
doende overtuigingskracht uits.tralen. 
Ik ben er zeker van dat allen die voor 
D'66 in de komende weken het woord 
zullen voeren, vanuit een groot élan en 
een groot enthousiasme zullen spre
ken en dat we een verkiezingsover
winning tegemoet gaan, die uniek is in 
de Nederlandse politieke geschiede
nis. 
Toch zijn cijfers uiteindelijk niet zo 
belangrijk. Waar ik vooral zo blij om 
ben is dat D'66 een grote politieke ge
meenschap is geworden, een niet meer 
weg te denken factor in het Neder
landse politieke landschap. We zijn 

een partij die het voor veel mensen 
mogelijk maakt om weer gemotiveerd 
hun stem uit te brengen, mensen die 
het moe waren om te moeten kiezen 
tussen partijen die met een benadering 
uit een vorige tijd proberen de proble
men van ons tijdsgewricht op te los
sen. We zijn een partij die nieuwe po
litieke creativiteit bundelt. een partij 
die de ideeën richting geeft om de 
nieuwe samenleving van de 80-er jaren 
vorm te geven. Dat is vooral het grote 
winstpunt van de laatste jaren. 

Gebruik je potloodje goed op 26 mei 
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verschijnt JO x per jaar 

Leden van D'66, ik roep u allemaal op 
om niet alleen ons door uw inzet in de 
nog resterende campagneweken een 
grote verkiezingsoverwinning te hel
pen bezorgen, maar vooral door uw 
inbreng in de partij zelf na de verkie
zingen voor veel werkkracht en en
thousiasme te zorgen. D'66 is een par
tij waar mensen bij willen horen. Ik 
ken zoveel mensen die ook aan het 
lidmaatschap van D'66 zoveel plezier 
beleven en er zoveel inspiratie uit 
putten ... 
Tot ziens op 26 mei in Krasnapolsky in 
Amsterdam. • 

~ •• , r. - • -:--- ; ---:_.--r-, -:_ -
o - ' •,_ -, -~ I 

IN DIT 
NUMMER 

Drie slatenleden tussen 
twee stoelen 3 
Anneke Goudsmit geeft 
cijfers 6 
Loont het goede? 8 
Gerrit Jan: denken doe je 
maar onder het eten I I 
Van Casino naar Kras 14 
Het grote pakken 15 
De helderheid van koffiedik 17 

CAMPAGNENIEUWS 
vanaf pagina 25 

I ~ 



Kandidaatstelling voor de 
RADIO-er Provinciale Statf~r& 
&rv ............... 

Radio: 
D'66 is te beluisteren op 
donderdag 14 mei H'surn 111 
18.03-18.13 uur 
en daarna weer op de "nor
male" dinsdag op 
Hilversum 11 tussen 
18.56-19.00 uur op 2 juni en 
16 juni. 

TV 
Extra verkiezingsuitzending: 
woensdag 20 mei Ned. 2 voor 
het laatste journaal 

.i~~ 
IJ A KllVITEITEN 

Adviesraad, Trianon 
Utrecht, · 
zaterdag 20 juni 1981 
vrijdag en zaterdag 13 en 14 
november 1981, 
31e Algemene Ledenvergade
ring, de Flint Amersfoort. 
26 mei Verkiezingsfeest 
Krasnapolsky Amsterdam 
(zie achterpagina) 

Op woen-;dag 31 maart 1982 zu llcn de 
vcrkiezingen voor de Provinciale 
Staten worden gehouden. leder lid 
van D'66 dat tenminste 6 maanden 
voor de sluitingsdatum van de kan
didaatstelling lid is en voldoet aan de 
wettelijke vereisten voor verkies
baarheid, kan zich kandidaat stellen. 
De kandidaatstelling opent op 9 juni 

19g I en sluit op 9 'eptember 19g I om 
12.00 uur. Voor de aanmelding moet 
gebruik worden gemaakt van een 
standaardaanmeldingsformulier, dat 
verkrijgbaar is hij het landelijk se-
crctariaat. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Boekten wij al uw boekbij
drage om ons in staat te 
stellen verkiezingswinst te 
boeken? 

In de Democraat van 4/SJ is de uitslag 
vermeld van de interne verkiezingen 
voor de kandidaatstelling voor de 
Eerste Kamer. In deze uitslag was niet 
vermeld de heer A. Martini. De heer 
Martini was op de achtste plaats 
geëindigd maar werd door de Lande
lijke Verkiezingscommissie niet in de 
uitslag opgenomen omdat de commis
sie van het Hoofdbestuur bericht had 
ontvangen dat de heer Martini zich 
had teruggetrokken. Deze mededeling 
aan de Landelijke Verkiezingscie. 
blijkt achterop op een misvcrstand te 
berusten. Het Hoofdbestuur stelt 
hierbij uitdrukkelijk vast dat de LVC 
in deze geen enkele blaam treft. 
In overleg met de LV C is de lijst nu als 
volgt samengesteld: 

I. Jan 'Frederik Glastra van Loon, 
Den Haag 

2. Jacob Jan Vis, Eext 
3. Suzanne Caroline Bischoff, Den 

Haag 
4. Marie-Louise Tiesinga-Autsema, 

Laandijk 
5. Norhert F. I. Schwarz, Den 

Haag 
6. Jacqueliene Soetenhorst-De Sa-

vornin Lohman, Oegstgeest 
7. Wim Dik, Hel\'i)irt 
8. Arn<1ld Martini, Landsmeer 
9. Marcus Paul Gans, Bloemendaal 

10. Jan Fokko van Tuikwerd, Di!(/~ 
zül 

11. Johannes Wessel, Oegstgeest 
12. Hendrik .Jacob van Ouwerkerk, 

Lieshout 
13. Hendrik Johan Rang, Rotterdam 
14. Jan Pool, Leiderdorp 
15. David Jacobus Hissink, Wage

ninRen 
16. Martina Aldta van Dedem-van 

der Does Drimmelen 
17. Philip Chrisliaan Pieters, Dor

drecht 
18. Adrianus Lamhertos Maria Zetz, 

Den Haag 
19. Levi Velleman, Amsterdam 
20. Arend Arie Redeker, Amst('l'

dam 
21. Jan Hendrik ter Horst, Amster-

dam 
Maximaal kunnen 15 kandidaten op 
de door de fraktievoorzitters van de 
provinciale staten in te dienen kandi
datenlijst worden opgenomen. 
Aangezien door kandidaat nr. 15, de 
heer D. Hissink, niet tijdig aan de no
dige formaliteiten kon worden vol
daan, zijn uiteindelijk op de kandi
datenlijst de nrs. I t/m 14 èn nr. 16 
vermeld. 
Het hoofdbestuur • 

Eerste publiciteits
coördinator 

Huishoudelijk 
Reglement 
Na alle wijngmgen van het huishou
delijk reglement. die door de AL V's 
zijn aangenomen. is er weer een vol
ledig bijgewerkte versie van de 
drukpers gerold. Alle bequren van 
afdelingen en (sub)regio's hebben 
een exemplaar ontvangen. Leden die 
graag een nieuw HR willen ontvan
gen kunnen dit kenbaar maken aan 
het landelijk secretariaat. (Gezien de 
zeer drukke bezetting a'.u.b. schrif
telijk). We ver~:oeken u vriendelijk 
om een bijdrage voor dit drukwerk. 
(f 1.50 + verzendkosten) te storten 
op giro 1477777 t.n.v. penning
meester D'6ó te Den Haag. 

Helaas heeft Ad van Tiel zijn funktie 
als eerste puhliciteitscoördinator in 
het Dagelijks Bestuur moeten neer
leggen. Spoedig na zijn aantreden in 
november 1980 werd hij geconfron
teerd met moeilijkheden in zijn 
werkomstandigheden. De aldaar ge
rezen problemen bleken zo groot, 
dat de combinatie met een DB-funk
tie steeds moeilijker werd. Eind 
maart heeft hij besloten zijn funktie 
te moeten opgeven. 
Dat is jammer voor het HB en voor 

de partij, want m deze korte perinde 
heeft hij ons zijn originaliteit kunnen 
tonen. Gelukkig heeft Ad een uit
nmdering kunnen maken voor de 
Verkiezingscampagne. waarin hij 
zijn creatieve bijdrage zal kunnen af
ronden. 
Wij danken Ad voor zijn grote en 
vooral enthousiaste inzet en het vele 
werk, dat hij in zo'n korte tijd heeft 
kunnen verzetten. 
Het Hoofdbestuur 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Mieke van Wa
genberg. Marie-Louise Tiesinga. 
Stijn Verheeck, Jan Goeijenbier. 
Al~ secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur. fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur. de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven. die steeds de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad . 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van hijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor .f 25.- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor .f 3,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 10 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 6 verschijnt 25 ju
ni 1981 
Sluitingsdatum copy: I juni 1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/ I pagina: J 850,-
1/2 pagina: I 500.-
1/3 pagina: I 425,-
1/4 pagina: J 340,-
1/ó pagina: f 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 19.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

SECRETARIAAT 
Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2'i94 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



OPINIE 

TUSSEN STATEN 
EN STATEN·GENERAAL 

DRIE STATENLEDEN TUSSEN TWEE STOELEN 

OVERPEINZINGEN VAN EEN D'66·er 
met één been in het heden en het 
andere in de toekomst 

door Gerri~ Mik 

Woensdag 8 april schijnt een pril 
lentezonnetje aarzelend door de ge
brandschilderde ramen van de Sta
tenzaal te Groningen. Niet alle 55 
volksvertegenwoordigers zijn aanwe
zig, sinds de P. v .d.A. tussentijds 
toetrad tot het College van G.S. zijn 
de meeste zaken van te voren al on
derling beklonken en doet ieders 
aanwezigheid er niet meer zo toe. 
De sfeer is wat duffer geworden, al
thans in de vergaderingen der Staten, 
het Collegebeleid is duidelijk wat 
progressief bijgekleurd. 

Deze ochtend zijn voor de middagpauze 
een aantal hamerstukken aan de orde, die 
in de commissies al ruime aandacht kre
gen. In grote frakties krijgen specialisten 
maar zelden de kans zich te profileren van
daar ... een steeds maar voortsudderend 
debat tussen sprekers die meer en meer in 
hun eigen verbaal vcrmogen klimmen. 
Mijn gedachten dwalen dus af en zelfs de 
nadrukkelijke aanwezigheid van de heer 
Vonhoff weet mij niet meer bij de agenda
punten te betrekken. 
Centraal staat de gedachte dat dit wel eens 
één van de laatste Statenvergaderingen 
zou kunnen zijn die ik meemaak gezien 
mijn Tweede Kamer aspiraties, uiteraard 
als de kiezers dit mogelijk maken. 
Je gedachten duiken dan als vanzelf in het 
verleden naar de vcrki..:zingsstrijd voor de 
Statenverkiezingen in 1970 waarbij do.: 
voltallige lijst van 0'66-ers zich presen
teerde op de kennismakingsreceptie van de 
nieuwe C.d.K., toen do.: h..:er Toxopeus. 
Mijnerzijds werd deze grote opkomst ter 
receptie v..:rklaard aan de C.d.K. in relatie 
tot de grote aantallen zetels die wij dachten 
te gaan bezetten. 
Het antwoord luidde: "de kiezers moeten 
nog spreken, mijn waarde''. En zij spraken 
wat aarzelend toen: Laurens Jan Brink
horst en ik vormden samen de eerste Gro-

ninger D'66 fraktic doch waarachtig geen 
onopvallende. Nog vóór wij waren beëdigd 
stelden wij al schriftelijke vragen, wat ui
teraard niet kon en waarom veel ambtelijke 
heren zich vcrkncut..:rd..:n. 
De verhoudingen waren toen nog zo dat de 
Staknieden van hun stoel vielen toen Lau
rens Jan vcrzo..:ht om een debat vóór de 
verkiezingen der leden van het college van 
G.S. plaats vond. Tot nu toe waren deze 
zaken in de donkere achtervertrekken aan 
het Martinikerkhof behandeld en dat gaf 
veel rust en vrede. Laurens Jan vertrok 
later naar Den Haag, Jan Fokko Jansen 
verscheen en wist voor ieder volstrekt on
verwacht te realiseren dat ik lid van het 
College van G.S. kon worden (purtefeuille 
volksgezondheid, welzijn en milieu). 
Persoonlijke tegenstellingen binnen de 
Staten maakten dit mogelijk ..:n het ging ten 
koste van een P. v.d. A. kandidaat. Hè! eer
ste jaar van mijn G.S.-Iid zijn kenmerkte 
zich dan ook door plaagstootj..:s uit die 
hoek culmin..:rcnd in een frontale aanval 
van de frakticvoorzitter op mijn begro
tingsonderdeel milieu. Groen worllènd van 
woede (gelijk de Hulk) h..:b ik hem toen l 1/2 

uur lang van replick gediend. 
Ik ga hi..:rop wat v..:rdcr in omdat het leidde 
tot een vrijwel nooit te constateren gebeu
ren in de politi..:k. Hdaas 1 
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De bctrokk..:n oppon..:nt luislèrlk echt ..:n 
toen zijn tweede termijn kwam trok hij 
openlijk zijn hesehuldigingen in en liet al
lc..:n overeind staan dat mijn publicilèits
kant onvoldoende uit de verf was geko
men, zoals ble..:k. Daarin mo..:st ik hem 
gelijk geven. Nadien zijn de verhoudingen 
met de P.v.d.A. veel verbeterd, maar wat 
hidp dat? Het dieptepunt '74 ging ook niet 
aan ons voorbij, en D'6f. Groning..:n wnd 
tijddijk gèlijk aan een sekt..: di..: in huiska
m..:rs ..:n schuilkerk..:n het ideaal brandend..: 
hi..:ld. Tut in 1976 de nieuwe hergcboort..: 
en wond..:rbaarlijkc groei optrad, die het 
mij nu waarschijnlijk mogelijk zal maken 
lid van de Stat..:n Generaal lè worden. 
Met d..:zc blijd..: gedachlèn in de ge..:st luis
terde ik weer even naar de munolog..:n, 
plaats een interruptie naar een tweeslach
tig argum..:nterende gedcputc..:rde, die 
door de vonrzitt..:r (kundig) wordt gesau
v..:erd, en zie hoe inmiddels vele ;,tatcnk
den de zaal hebben vcrlaten om zich met 
Groning..:r koek t..: laven en krachten t..: 
v..:rzam..:lcn voor het werkgèlcgcnheidsd..:
hat dat straks aan do.: orde is. Mijn ogen 
dwakn langs de g..:meentewapcns die zich 
in de g..:brandschild..:rdc ram..:n bcvind..:n, 
en blijven rusten op dat van mijn gcboorlè
plaats Wildcrvank. 
Gedachten aan mijn jeugd, do.: crisisjaren 
vonr do.: oorlog, de ..:rm..:c gepaard gaande 
bittere armne, de angsten uit de "onder
grondse" peritllk en het warm..: ouderlijke 
g..:zin J..umcn boven. 
Mijn og..:n gaan v..:rdcr ..:n zi..:n de wapens 
van Ulrum (de gemeenlè van hè! Lau
w..:rsm..:cr) Bc..:rta, T..:rmunt..:n en Fin;,t..:r
wulde (do.: g..:meenlèn rond de Dollard) ..:n 
..:..:n hele reeks van gemc..:nlèn in Oost
Groningen en het Zuiddijk-W..:stcrkwar
tier. 
L'histoirc s..: rcpètc, in di..: gebi..:dcn zijn 
w..:cr afs..:huw..:lijke zorgen rond de w..:rk
gelcgenhcid manifest. 
Er zijn dnrpen bij waar 'iO'Ir d..:r b..:roeps
bcvulking niet bij het arbeidsproces is in
geschakeld. 
Ik zi..: het wapen van DelfzijL dat van Uit
huiz..:n ..:n Uithuiz..:rmc..:dcn, do.: gcm..:ent..:n 
van het Eemsmondgebied. Een go.: bied dat 
groots..: verwachtingen van do.: to..:komst 
had rond de industrialisatie en de unt wik
kdingcn van de Ecmshavcn. Ook daar 
gmte zorgen, een uiterst trag..: ontwikk..:
ling van de haven en dreigende afbouw van 
de bestaand..: industrieën. 
Inmiddels word ik opgeschrikt uit mijn 



gemijmer: de voorzitter stelt de werkgele
genheidssituatie aan de orde. 
Het bijzondere aan deze notitie is dat hij tot 
stand is gekomen door een samenwer
kingsverband van het college vanG .S., het 
ambtelijke apparaat en stalenleden uit 
vrijwel alle frakties (voor ons Bote Wilp
stra). 
Er werden goede gedachten in ontwikkeld, 
innovatie is een begrip dat geregeld voor
komt, visteelt en tuinhouw met benutting 
van afvalwarmte, alternatieve landbouw, 
deeltijdarbeidsprojecten zijn begrippen die 
D'66-ers goed in de oren klinken. 
Kritiek wordt er dan door de verschillende 
sprekers ook niet naar voren gebracht. 
Toch resteert een gevoel van machteloos
heid, er is zoveel kruimelwerk bij en de 
provinciale mogelijkheden qua taken en 
middelen op dit gebied zijn zo gering. 
Vandaar dat onzerzijds ook steeds wordt 
en werd gepleit voor decentralisatie hier
van. 
Zover is het echter nog niet en inmiddels 
stijgen in Groningen de werkloosheidsper
centages, alleen al beneden de leeftijd van 
23 jaar zijn 6000 jonge mensen niet bij het 
arbeidsproces betrokken met alle gevolgen 
vandien voor hun psychisch welbevinden 
en toekomstperspectief. 
Met een forse klap sluit de voorzitter de 

vergadering en vol ambivalente gevoelens 
spoedt ieder zich naar de garderobe. Een 
bevriend CDA-er voegt mij monter toe: 
"Jij loopt hier ook op je laatste benen hè". 
Bij het onbehagen rond de provinciale 
machteloosheid t.a.v. de werkgclcgcn
heidsproblematiek voegt zich nu het besef 
dat inderdaad deze periode van je leven. 
het werken in dit provinciehuis, en de in
tensieve communicatie met deze provincie 
waarschijnlijk zal worden afgesloten. 
Buiten in de frisse wind op de fiets rijdend 
door de prachtige binnenstad weet je dat 
dat maar tendele zo is. 
Zaken die zozeer je leven hebben vervuld 
zijn niet meer uit te wissen, je blijft wonen 
in deze streek. verhonden met deze streek 
vanuit een gezin dat je droeg en zal blijven 
dragen. Juist aan dat wat op provinciaal 
nivo niet mogelijk was. kan je nu op het 
landelijk vlak hopelijk een steentje bijdra
gen. Het is duidelijk dat ik niet als een 
onbeschreven blad naar Den Haag zal 
gaan. Groningen, het noorden, de zwakke 
regio's in het algemeen draag ik mee in 
mijn bagage. 
Vanuit mijn werk weet ik wat de psychi
sche gevolgen van maatschappelijke 
strukturen bij individuen kunnen zijn. 
Vandaar dat de nieuwe werksituatie voor 
mij een extra uitdaging betekent. 

DICHTER BIJ HET HART VAN DE PARTIJ 

door Aad Nuis 

Veel mensen vragen me de laatste tijd 
min of meer verbaasd waarom ik zo 
ineens overstap van de literatuur 
naar de politiek. Als ik dan uitleg dat 
die overstap zo schielijk niet is, dat ik 
bijvoorbeeld al jaren in de Gelderse 
Staten zit, knikken ze een beetje af
wezig. 
Nou ja, Staten. Bijna niemand beseft 
dat je het dan over de helft van een 
lange werkweek hebt. 

Het is misschien de meest kenmerkende 
eigenschap van provinciale politiek: dat je 
je werk in de schaduw doet. De publieke 
tribunes van Statenzalen zijn niet alleen 
leger dan die van de Kamer, maar ook dan 
die van de meeste gemeenteraden. Dat ge
brek aan belangstelling heeft veel nadelen, 
en ook een enkele voordeel. 
Het grote nadeel is natuurlijk dat er van de 
democratie niets terecht komt als er nie
mand kijkt. Langzamerhand zal het wel 
veranderen, nu de provinciale besturen 
steeds openhartiger worden en steeds 
meer mensen gaan merken dat er steeds 
gewichtiger politieke zaken gedaan wor
den in de provincie, maar iets van de oude. 
besloten sociëteit voor notabelen hangt er 
nog wel in de Staten van Gelderland. Als 
volgend jaar ook het CDA burgemeesters 
en wethouders uit de Staten gaat weren, 
valt niet minder dan de helft van de nu 
dertig personen sterke fractie af. De be
slotenheid, als is het tegen wil en dank, 
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maakt dat slecht werk niet door de kiezers 
wordt afgestraft, en goed werk niet be
loond. In 1974 heeft 0'66 dat laatste pijn
lijk ondervonden. met als meest sprekend 
voorbeeld de Overijsselse statenfractie. 
die door de hele regionale pers om strijd 
werd geprezen en zelfs bekroond met een 
persprijs, maar die niettemin werd meege
sleurd in de landelijke neergang. 
Een gelukje bij een ongeluk is dat er bij lege 
tribunes ook minder op de tribune wordt 
gespeeld. Dat maakt de stemming meer 
ontspannen; er is minder behoefte elkaar 
vliegen af te vangen, meer bereidheid te 
luisteren naar een goed idee. ook als het 
van een ander komt. 
Dat is een politiek klimaat waar D'66'ers 
zich over het algemeen goed thuis voelen, 
en waarin ze vaak meer kunnen hereiken 

DEMOCRAAT JAARGANG 14 ~NR. I~ Ml.l I 'IK I 

De fiets naar het provinciehuis wordt inge
ruikl voor de intercity naar Den Haag. 
Een nieuwe identiteit moet worden opge
bouwd. 
Dat kan ... als je dat doet verbonden met 
het verleden. je jeugd in de crisisjaren, je 
werken voor het Noorden vanuit een zin
vol functioneren in het heden:je bijdrage in 
de Staten van Groningen ten gunste van 
jongeren, werkgelegenheid, volksgezond
heid, welzijn en milieu en als je een pers
pectief hebt voor de toekomst: 
Enthousiast meefunktioneren in een ver
grote D'66 fraktie in een Kamer meebou
wend aan een progressief vernieuwend 
beleid in een moeilijke fase voor ons land. 
Dus zeg ik onbekommerd: 
Dag Groningen, vergeten doe ik je nooit! 
en: 
Den Haag je weet met welke bagage ik 
binnenkom maar je kunt op me bouwen. • 

dan je zou denken als je op hun gelals
sterkte of strategische positie let. Ik ben 
erg benieuwd hoe het zal zijn om vanuit dit 
plezierige, maar soms wel wat erg rustige 
binnenmeer op de volle zee terecht te ko
men. 
Een heel ander verschil tussen kamerlid en 
statenlid is het oogpunt van waaruit ze te
gen de partij aankijken. Van de twee cir
cuits in de partij, werkgroepen en afdelin
gen, staat het kamerlid over het algemeen 
dichter bij het eerste, het statenlid dichter 
bij het tweede (ik heb het nu even niet over 
Van Baarse!). 
Dat heeft niet cens in de eerste plaats te 
maken met het aantal keren dat ze bij een 
afdeling langskomen, maar vooral met de 
manier waarop ze er binnenkomen. De 
komst van een kamerlid is iets bijzonders, 
er zit haast onvermijdelijk een openbare 
spreekbeurt aan vast en vaak ook een 
rondleiding langs het college van 8. en W. 
en andere plaatselijke bezienswaardighe
den. Wat hij of zij te zien krijgt is een 
afdeling op haar zondags. Een statenlid is 
een minder opvallend personage, schuift 
gewoon aan bij de huishoudelijke vergade
ring als het zo uitkomt en krijgt zó waar
schijnlijk een beter inzicht in het doorde
weekse reilen en zeilen van de partij. 
Ik weet niet hoe het in andere provincies is, 
maar in Gelderland heeft de statenfractie, 
samen met een actief en enthousiast regio
bestuur, geprobeerd wat kanalengraaf
werk te doen tussen de vaak kleine plaat
selijke afdelingen en de vaak eenzame 
raadsleden in de provincie. We hebben bij
eenkomsten belegd van Gelderse raadsle
den- niet te vaak, die mensen hebben het 
al druk genoeg. We hebben de actie, ,Maak 
kennis" bedacht en uitgeprobeerd. En 
vooral hebhen we een GARD opgericht, 



een Gelderse adviesraad, naar het model 
van de landelijke. 
Die vergadert een keer of tien per jaar, 
's avonds in het Provinciehuis, met af
gevaardigden van Culemborg tot Winters
wijk en van Hattem tot Groesbeek, en be
steedt elke keer een belangrijk deel van de 
tijd aan het uitwisselen van afdelingserva
ringen. Als statenlid zitje daarbij en je leert 
er veel van. Geen afdeling in de regio of je 
kent er de namen en de gezichten van een 
aantal actieve partijleden. 
Die directe kennis van de partij, in dat ene 
stuk Nederland althans, is een erfenis van 

het statenwerk die ik in Den Haag zuinig 
hoop te bewaren. Het zal me niet verbazen 
als ik me zo nu en dan met Mik en Tommei 
verenigd zal vinden in een bescheiden 
pressiegroepje ter verdediging van de re
gio. bijvoorbeeld als het gaat om de afwe
ging van het belang van verre spreekbeur
ten tegen Haagse affaires. of om het hou
den van vergaderingen van werkgroepen in 
het hart van het land en van de partij. 
Goede voornemens, jawel. Ik schrijf dit 
stukje in de trein op weg naar Amsterdam. 
naar een televisie-opname, terwijl ik ei
genlijk voor een spreekbeurt naar Zeve-

IN DE STARTBLOKKEN 

door Dick Tommei 

Bij veel mensen staat de Tweede Ka
mer bepaald niet hoog in aanzien. 
Hierbij bedoel ik niet de mensen die 
zich voor het bestuur van het land, 
hun provincie of hun gemeente vol
strekt niet interesseren. 

Hun vaak in krachtige bewoordingen 
geuite misprijzen van de politiek wil hen 
nogal eens als randversiering in een actua
liteitenrubriek of een reportage op radio of 
TV brengen. Ik heb het ook niet over mijn 
CPN buurman in het forum, die de bron 
van alle ellende in de wereld heeft gevon
den in de multinationals, die hun gang maar 
gaan en de Regering en de Tweede Kamer 
maar wat laten praten (waarbij ik mij af
vraag waarom de man zoveel moeite doet 
om in de Tweede Kamer te komen; in zijn 
geval zou ik directeur van een multinatio
nal willen worden). Neen, het zijn juist de 
wél geïnteresseerden, degenen met een 
vaak helder inzicht in het functioneren van 
de maatschappij, zij die zeker op 26 mei 
gaan stemmen, die de Tweede Kamer nog
al eens met enige weerzin bekijken. Dat 
bleek overduidelijk toen ik in mijn omge
ving bekend maakte kandidaat te willen 
zijn voor het kamerlidmaatschap. Een 
kleine bloemlezing van de reacties op deze 
aankondiging: , ,Moetje naar die chaos? Ze 
kunnen daar hun eigen werk niet eens re
gelen. Denk je daar te kunnen functione
ren?" "Dat wordt niets; iemand met prin
cipes wordt daar doodongelukkig." "Ik 
begrijp je niet; je hebt zo'n aardige baan 
daar kun je veel meer regelen dan in de 
Tweede Kamer." .. Wat zie je in dat ein
deloze gehakketak?" 
De teneur is duidelijk: een fatsoenlijk mens 
mag best lid wezen van Provinciale Staten. 
maar naar de Tweede Kamer ... liever 
niet. 
Nu is het al te gemakkelijk te stellen dat 
een ieder het verkeerd ziet. hoewel het 
geschetste beeld zeker geen goede afspie
geling is van de werkelijkheid, en meer 
zegt over de schil dan over de kwaliteit van 
de vrucht. Als deze ideeën bij veel mensen 
leven, misschien bij veel méér dan wij ver
onderstellen, geeft dit reden tot bezorgd
heid. Het gezag van de Kamer daalt door 

deze beeldvorming wellicht meer en dieper 
dan door de behandeling die de Kamer zich 
door de regering Van Agt-Wiegellaat wel
gevallen (terzijde: valt het u ook op dat het 
vorige kabinet steeds werd aangeduid als 
het kabinet Den U yl, en nimmer als het 
kabinet Den Uyi-Van Agt?J 
Het kan overigens slechts de Tweede Ka
mer zelf zijn die deze situatie kan- en moet 
-veranderen. 
Als u nu de indruk hebt gekregen dat ik mij 
deze sombere verhalen heb aangetrokken, 
en nu langzamerhand spijt heb gekregen 
van het besluit mij kandidaat te stellen. dan 
is dat een geheel verkéérde indruk. Inte
gendeel, de nieuwe taak trekt mij aan, ik zit 
al gespannen in de startblokken en mijn 
ongeduld en enthousiasme worden slechts 
met moeite in toom gehouden. Wat niet 
betekent dat ik de Haagse mogelijkheden 
overschat en de bijbehorende moeilijkhe
den onderschat. Enige nuchterheid kan 
geen kwaad; maar geldt dat niet voor een 
ieder in een nieuwe functie? 
Over een functie gesproken: ik realiseer 
mij al bijna acht jaar bij de Provinciale 
Waterstaat van Groningen werkzaam te 
zijn, hoewel ik er daarvoor een gewoonte 
van had gemaakt om elke tweejaar op I juli 
van baan te veranderen. Zegt hel iets over 
het plezier dat ik in mijn werk heb? Of 
word ik oud en daardoor minder mobiel? 
Toen ik ruim achtjaar geleden solliciteerde 
deed ik dat overigens bij een gedeputeerde 
die luisterde naar de naam G. Mik en die 
mij niet naar mijn politieke kleur vroeg. 
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naarzou moelen. Dat bcgintalgocddus.lk 
kan als excuus aanvoeren dat ik voor ver
vanging heb gemrgd en dat ik het afde
lingsbestuur éérst heb gevraagd of t.e het 
goed vonden. Vlilir ik dclïniticfja ;.ei tegen 
de meneer van de televisie. Maar ja. hel 
blijft een beetje zwak vind ik t.clt'. Ze kon-

i den tenslotte moeilijk nee zeggen, daar in 
1 Zevenaar. • 

Hetgeen hem siert. Hij is trouwens nich 
veranderd in deze jaren, wat het hes te be
looft voor onJ:c hernicJJwdc samenwer
king. Zelfs die pijp- en wie wil weten hoc 
ongelukkig Oerrit wndcr dat ding is moel 
eens op het affiche met de .. kuppen" kij
ken- was er toen al. en stond op gcspannen 
voet met de portefeuille .Juchtvernntrci
niging" die hij o.m. beheerde. 
De wetenschap dat mijn stoel in de Drentse 
stalenzaaL deze moderne Balloërkuil. bin
nenkort nietmeer mijn stoel is stemtmij tot 
mijn eigen verbazing wat weemoedig. De 
oorzaak daarvan is duidelijk: ik zal het 
werk in Provinciale Staten weldra beëindi
gen. Hoc verleidelijk is het om hier een 
uitvoerige lofzang te zingen op het staten
werk. Op de samenwerking in de fractie. 
op het overleg met de afdelingen en de 
gemeenteraadsleden, op het werk in de 
commissies en in de statcnvergadering. op 
de goede sfeer die heerst tussen de 'i I sla
tenleden, op de afdeling voorlichting van 
de gritTic die niet alken alles wal een sla
tenlid aan informatie wenst te ontvangen 
binnen een dag in de brievenbus doet he
landen, maar ook aandacht schenkt aan 
hun vc1jaardagen, op de kunstwerken van 
de provinciale kok Elsinga, op ... Ik t.al 
die verleiding weerstaan. Maar wat leer je 
geweldig veel in een kleine fractie die toch 
vindt zich over alle aan de orde zijnde on
derwerpen een gefundeerd oordcel te 
moeten vorrnen. 
Kort en goed: wie een brede interesse heeft 
en niet opziet tegen een flinke portic werk 
geve zich op als kandidaat-statenlid. Het 
loon is bescheiden maar de beloning groot. 
Op de overgang van Provinciale Staten 
naar de Tweede Kamer woedt de campag
ne. Een drukke tijd. Maar laat er geen mis
versland bestaan: tot degenen die werkc
lijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds 
laat in de weer zijn, die horendol worden 
van de telefoon, en van joost-mag-weten
wat -cr-allemaal-in-een-vcrki c1.i ngscam
pagne-gcbeurt, behoren niet de kandida
ten. Voor hen wordt alles (uitstekend!) ge
regeld. De werkelijk ;.waar belasten vindt 
u op het campagnesecrctariaat. bij de cam
pagnccornmissie, op het landelijk secreta
riaat. bij de regio-coördinatoren, de afdc
lingscoördinatoren. Hun altijd goede hu
meur mag met goud in de annalen. 
Ik hoop dat de drukker het heeft. 
HULDE DUS! • 



Sinds 28 april 1981 is er een nieuwe 
abortuswet. Er moet nog een uitvoe
ringsmaatregel - een algemene maat
regel van bestuur- komen, de wet 
moet nog worden ingevoerd, maar, 
de wet is er, zowel in de Tweede als 
in de Eerste Kamer aangenomen met 
één stem meerderheid. 
In NRC Handelsblad van 1 maart 
1979 heb ik over het oorspronkelijke 
wetsontwerp een artikel geschreven 
waarvan de kop en de conclusie luid
den: "Een ongewenst product." 

stand, een verwijzingsarts kan worden 
aanbevolen. 
Gezien de neativiteit van Stimezo L'll van 
allen die werkzaam waren in de abortus
hulpvcrlening in het verleden. ben ik er van 
overtuigd dat er. hoc dan ook. een oplos
sing zal worden gevonden waarbijdek wa
liteit van de hulpverlening gewaarborgd 
blijft. 
Dat neemt echter niet \-\Cg dat deze bepa
ling niet in de wet had mogen voorkomen. 
Ik veronderstel als bekend dat een derge
lijke wachttijd geen enkele zin heeft; elke 
vrouw die met een arts een afspraak maakt 
voor een abortus heeft daar al grondig over 

ABORTUSWET: 
TUSSEN VOLDOENDE EN 
ONVOLDOENDE 
Hoe moet het oordeel luiden over de ten·· 
slotte tot stand gekomen wet'? 
In het wetsontwerp werd o.a. bepaald: 
I. abortus mag pas worden uitgevoerd op 
de zesde dag nadat de vrouw de genees
kundige (die de abortus verricht) heeft be
zocht. 
Dit is veranderd; thans begint de wachttijd 
te lopen vanafhet tijdstip dat de vrouw een 
huisarts in haar woonplaats, of een specia
list waar dan ook, of een arts die haar re
gelmatig behandelt. heeft bezocht. 
2. Een zogenaamde late abortus - na 13 
weken zwangerschap - mocht slechts 111 

een ziekenhuis worden uitgevoerd. 
Deze bepaling is verdwenen; alle abor
tusingrepen mogen worden uitgevoerd in 
een ziekenhuis of een kliniek. 
3. Er moest, volgens de oorspronkelijke 
AMVB (algemene maatregel van bestuur). 
een schriftelijke overeenkomst tussen het 
bestuur van een abortuskliniek en het be
stuur van een ziekenhuis worden gesloten 
met betrekking tot de samenwerking. 
Tijdens de beraadslagingen in de Tweede 
Kamer is dit gewijzigd; duidelijke afspra
ken met in een ziekenhuis werkzame spe
cialisten of afdelingen zijn voldoende. 
Het spreekt vanzelf dat dit voor de abor
tushulpverlening drie zeer belangrijke ver
beteringen zijn. 
Als enig ernstig bezwaar tegen de wet is 
thans nog overgebleven de wachttijd van 5 
dagen. 
Dit kan inderdaad een ernstig probleem 
opleveren. vooral voor buitenlandse 
vrouwen. 
Indien voor dit probleem geen oplossing 
gevonden zou worden zou dit kunnen be
tekenen dat voor een (groot) aantal vrou
wen het verkrijgen van een legale abortus 
moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. 
Het bovenstaande houdt in dat degenen die 
zich bezighouden met abortushulpverle
ning een oplossing voor dit probleem moe· 
ten vinden. 
Een dergelijke oplossing zou bijvoorbcèld 
kunnen zijn het vcrzorgen van een zodani
ge spreiding van verwijzingsartsen, zowel 
in Nederland als in het buitenland. dat elke 
vrouw die een abortus aanvraagt in haar 
omgeving, op een voor haar bereikbare af-

nagedacht; indien zij Llp dat moment nog 
aarzelt zal dat zonder enige twijfel blijken 
uit gesprekken die vóór de abortusingreep 
gevoerd worden. en indien dan blijkt dat de 
vrouw nog geen besluit heèft genomen of 
kan of wil nemen spreekt het vol,trekt 
vanzelf dat de abortus niet wordt verricht; 
het is overbodig en zinloos een verplichte 
wachttijd voor te schrijven. 
Voor het overige vergt de wet waar,chijn
lijk - natuurlijk moet de definitieve tekst 
van de AMVB nog worden afgewacht- dat 
abortusklinieken (en ziekenhuizen) 1.ich op 
een aantal punten administratieve aanpa'
singen zullen moeten getroosten; dat is 
misschien lastig maar niet onoverkomelijk. 
In de wet blijft voorts een speciale straf
baarheid van de arts gehandhaafd. 
Dit is principieel onjuist. maar naar mijn 
mening zal geen arts die in een ziekenhuis 
of een abortuskliniek een abortus vcrricht 
daarvan wakker liggen. evenmin als dat 
thans het geval is. 
Dat er een strafrechtelijke vervolging te
gen een arts die een abortus heeft vcrricht 
in een ziekenhuis Llf een kliniek. op grond 
van deze wet zou worden aangespannen 
lijkt mij uiterst onwaarschijnlijk; dat een 
dergelijke vervolging dan ook nog tot een 
strafrechtelijke veroordeling zou leiden i,. 
gezien de thans bestaande juridische prak
tijk en gezien de tekst van de wet praktisch 
gcsproken uitgesloten. (In het PvdA/VVD
voorstel dat werd verworpen door de Eer
ste Kamer bestond overigens ook een spe
ciale strafbaarheid van de arts. zij het als 
overtreding.) 

Ik heb mij natuurlijk afgevraagd hoc de 
zeer heftige tegenstand met name vanuit 
vrouwengroepen. ook tegen de uiteindelij
kc tekst van de wet, verklaard kan worden. 
Naar mijn mening is die vcrklaring de vol
gende. Het is ideologisch een slechte wet 
in de zin dat hij niet gemaakt is om een 
maatschappelijk probleem op te lossen -
de abortushulpverlening is in Nederland. 
dankzij particulier initiatief in de afgelopen 
ruim I 0 jaar. zo niet de beste dan toch een 
van de beste van de wereld- maar om een 
politiek probleem op te lossen. 
Niet de maatschappij zat met het probleem 
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mr Anneke M. Goudsruit 

Mevrouw Goudsruit is advocaat te 
Amsterdam. 
Zij is onder meer voorzitter van 
het bestuur van de Bloemenho
vekliniek. 
Van februari 1967 tot eind 1974 
was zij lid van de Tweede Kamer 
voor D'66. 
Eind 1972 stond zij op de nomina
tie om staatssecretaris van Justitie 
te worden in het kabinet Den Uyl, 
maar bedankte voor die eer, omdat 
de minister van Justitie in dat ka
binet (Van Agtl haar onvoldoende 
garanties kon geven voor de uitvoe
ring van voor haar wezenlijke pro
grammapunten. 
Eind 1974 stelde zij een motie op 
met betrekking tot het beleid t.a.v. 
de Bloemenhovekliniek. De meer
derheid van de fractie was tegen 
het indienen van die motie. Daarop 
verliet zij de fractie en daarmee de 
actieve politiek. 
In november 1975, toen het congres 
besloot de partij opnieuw te active
ren, verliet zij ook 0'66. 

van Lle abortushulpverlening maar de poli
tiek. 
Er moest ten behoeve van de politiek een 
oplossing komen en die oplossing is ge
zocht en gevonden door met de politiek -
dat wil zeggen met politici- te onderhan
delen. zonder daarhij rekening te houden 
met de meest betrokkenen- de vrouwen
en de abortushulpverleners. 
Het door onderhandeling bereikte com
promis ging aldus geheel buiten de vrou
wen om. 
Afgezien van het feit dat een aantal vrou
wen op ideologische gronden elk compro
mis afwijst voelen de vrouwen zich - te
recht- buiten de besluitvorming gehouden 
op dit voor de vrouw zo bij uitstek belang
rijke gebied. 
Vandaar dat de vrouwen zich op geen en
kele manier betrokken voelen bij of gebon
den aan het bereikte cumpromis .. Zij- de 



politici - hebben de wet gemaakt en wij -
de vrouwen- willen daar niets mee te ma-
ken hebben." · 
"Jullie hebben niet naar ons geluisterd of 
omgekeken. dus wij willen niets met jullie 
wet te maken hebben." 
Dit soort overwegingen en emoties ligt 
naar mijn mening ten grondslag aan de 
protesten die niet op een intellectuele af
weging gebaseerd zijn, of op de feitelijke 
inhoud van de wet. maar een (begrijpelijke) 
reactie zijn op politieke "koehandel" van 
politici onder mekaar. 
De drie eisen van de nu nog demonstreren
de vrouwen zijn: 
I. de vrouw beslist 
2. abortus in het ziekenfonds 
3. abortus uit het Wethoek van Strafrecht. 
in feite zijn deze eisen ofwel achterhaald 
ofwel niet of nauwelijks van belang. 
De discussie over de vraag wie er. volgens 
de wet, over het al of niet verrichten van 
een abortus beslist is een van de meest 
zinloze die ik de afgelopen jaren gehoord 
heb (en ik héb een aantal zinloze discussies 
gehoord!) 
De discussie is uitsluitend ideologisch ver
klaarhaar maar heeft geen enkele practi
sche betekenis. 
Elke arts in een abortuskliniek is in princi
pe bereid een abortus te verrichten als de 
vrouw dat wenst omdat zij die voor zich 
zelf nodig acht. De arts zal precies zoals 
nu, die abortus vcrrichten met dezelfde 
voorbereiding, zorg. en nazorg. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor een arts in 
een ziekenhuis naar wie een vrouw door 
haar huisarts wordt verwezen. 
De huisarts verwijst een vrouw die een 
abortus wenst niet naar een ziekenhuis 
waarvan hij weet dat de abortus niet zal 
worden verricht. Met andere woorden de 
arts (specialist), met wie de vrouw die een 
abortus wenst in een ziekenhuis te maken 
krijgt. zal die abortus ook, evenals nu, ver
richten. 
De discussie over de tekst van de wet is 
uitsluitend gevoerd ten behoeve van ach
terbannen zonder dat iemand heeft durven 
of willen zeggen dat het over een woorden
spel ging. 
Het lijdt geen twijfel dat abortus binnen 
afzienbare tijd in het ziekenfondspakket 
zal worden opgenomen. 
Zelfs op het ogenblik betalen sommige zie
kenfondsen een abortusingreep in een zie
kenhui~ al; nu de wet er ecnm<:~al is en 
abortus gelegaliseerd is en in het systeem 
van de gezondheidszorg is of zal worden 
opgenomen k<tn het niet anders dan dat de 
abortus, als een normale medische in
greep, door het ziekenfonds zal worden 
vergoed. 
Bovendien is ook nog een motie waarin 
opneming van de abortus in het zieken
fondspakket wordt gevraagd in de Tweede 
Kamer aangenomen. 
De strafbaarheid van de arts- de vrouw is 
niet meer strafbaar- is inderdaad in de wet 
blijven staan, maar heeft pr<:~ctisch slechts 
-zoals ik hierboven reeds schreef- theo
retische betekenis. 
Deze drie ,,eisen'' zijn het dus waarlijk niet 
waard -om voor te demonstreren, laat staan 
om daarvoor in elkaar geslagen te worden! 
Dit alles gezegd zijnde maak ik nog twee 
kanttekeningen. 
Ik vind zelf ook dat het welstechnisch een 

slechte wet is in de zin dat er veel onduide
lijke bepalingen in staan. 
Als medewetgever zou ik dat betreurd 
hebben; als betrokkene bij de abortu~
hulpverlcning kan ik er wel mee leven. 
Ik vind ook dat gezegd mag worden dat het 
feit dat er een compromis bereikt is-- wat er 
maatschappelijk dan ook op valt aan te 
merken - politiek een knap staaltje vak
werk is. dat als zodanig - maar dan ook 
uitdrukkelijk als zodanig- een hoog cijfer 
verdient. 
De nadelen van de wet heb ik hierboven 
vermeld. 
Naar mijn mening zijn er ook voordelen 
verhonden aan het feit dat er thans tenmin
ste een wet is. Vcrwacht mag worden dat 
er politieke rust komt op het abortusfront 
zodat de aandacht van de hulpverlening 
nog meer dan tot nu toe gericht kan worden 
op de kwaliteit; met name kan, nu er een 
wet is, door deskundigen uit de abortus
hulpverlening gesignaleerd worden. als er 
een kliniek van mindere kwaliteit zou be
staan of zou worden opgericht; tot nu toe 
was de abortushulpverlening terecht ui
terst huiverig om iets dergelijks "naar 
buiten" te signaleren. 
Concluderend: het is welstechnisch geen 
fraaie wet geworden en zeker geen ideale 
wet (maar welke wet is dat wel); hij is op 
één punt- de wachttijd- bepaald slecht en 
heeft vcrder een aantal meer of minder 
ernstige schoonheidsfouten; een wet als 
deze was kennelijk in de huidige politieke 
situatie het maximaal bereikbare en er valt 

- hoop en vcrwacht ik - mee te werken, 
zonder dat de kwaliteit van de abortushulp
verlening wordt aangetast. 
Dat laatste is voor mij in feite het L'nige 
helangrijkL' crill'rium. 
Met het oorspronkelijke wetsontwnp 1011 

niet te werken ;ijn geweest. met doe wet 
is dat wel. 
Vandaar dat mijn conl'lusie thans luidt dat 
het ongewenste product danklij veel in
grepen tijdens de cnnceptieperiode een 
eindproduct heeft opgeleverd dat w cli~
waar geen schoonheicbprijs verdient maar 
dat de thans besta<lllde praktijk van de 
abortu~hulrvcrlening en de uitstekende 
kwaliteit daarvanniet es~entiel'l zal hinde
ren or belemmeren; hl't eindproduct- de 
wet- krijgt van mij net geen voldoende L'n 
net geen onvoldoende - een '\ 1/2 - ; de 
wetgever hoert voorlopig geen herexamen 
te doen. • 

{l(hertentit 

Twee 
dingen ... 
Joop den Uyl geportretteerd 
door tijdgenoten 

Aar de 1\'JJ<rnr ,L1·crr .\farllin 
Inleiding: 1111. I .·1. 1·1 Htngcr 
lijn ,l!Ciicht, 1ij11 siL'm. gebaren en 
meninf!.en . . . iedereen kent ;e. 
Maar 1~ilt u 11cten hoc hi_i IICI'keli.ik 
is'? Lees dan dit bock. 
T\\ee dinf!.en ... bevat interviews 
met een ~lcine 20 mensen die Joop 
den Llvl in allerlei hocdanif!.heden 
hehbe.n meegemaakt. /o11~l poli
tieke mede- ah tegenstanders 
komen ;Jan het 11 oord, 11 a;1r·cloor 
een heel gcnu;ln,cerd en le1 cndig 
portret van dè!c politicu<; van het 
ja;lr is onhtaan. F n Joop ;ou Joop 
·niet ;ijn ;ds hij ;cl i' ook niet aan het 
womd kw;rm .. Spcctrum Paperback, 
20X biL, f 17 50 

' 

twee 
dingen .. 

Joop (hW. Uyl {}ti!.JDt!18tiN·ru 
door hglgl~notH. 

Het Spectrum brengt het 
Uw boekhandel heeft het 
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UIT DE FRACTIES 

BIJDRAGE TOT ZUIVERHEID VAN 
PARLEMENTAIRE BESLUITVORMING? 

door Jan Glastra van Loon 

Tijdens mijn ballonvaart van 's Her
togenbosch naar Nederhemerf (de 

• windkracht was niet voldoende voor 
een landing op het gazon van het 
Catshuis) heb ik een redelijk over
zicht kunnen krijgen van de alpine 
verrichtingen van de Eerste Kamer. 
In het wekelijkse ritme van het ver
gaderen op dinsdag wordt dat ernstig 
belemmerd door de papiermassa's die 
over ons worden uitgestort en die 
voor een tweemans fractie (zonder 
enige assistentie) eigenlijk niet zijn te 
verwerken: alle stukken van de 
Tweede Kamer plus die van de Eerste 
plus een hoeveelheid documenten en 
post van uiteenlopende herkomst. Een 
van mijn hoofdtaken bestaat uit het 
sorteren van dat alles waarbij de 
grote meerderheid van al dat papier 
in de prullenmand belandt. 

Tegen abortus 
De afgelopen maanden bestond de per
soonlijk geadresseerde post voor een groot 
deel uit brieven van protestants christelij
ke herkomst met oproepen om tegen het 
abortus wetsontwerp te stemmen. Wij 
zullen dat zeker doen. a.s. dinsdag. nadat 
de openbare behandeling van het ontwerp 
enkele weken moest worden uitgesteld 
vanwege de zeer onvoldoende beantwoor
ding door de regering van de schriftelijke 
vragen die de kamer had gesteld. wat een 
reeks nadere vragen noodzakelijk maakte. 
Onze motieven voor het stemmen tegen dit 
ontwerp verschillen echter wel heel diep-

Gebruik je potloodje goed op 26 mei 

gaand van die van de grote meerderheid 
van al onze brievenschrijvers. 

Taak overheid 
Die diepgaande verschillen betreffen niet 

alleen. zelfs niet in de eerste plaats de op
vattingen over zwangerschapsonderbre
kingen zelf (daarover vcrschillen de op
vattingen ook binnen D"66). maar vooral 
de taak van de overheid in een kwestie als 
deze. Het standpunt dat ik namens de 
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fractie zal vertolken is. dat het al of niet 
uitdragen van een zwangerschap een ge
wetenskwestie is van de individuele vrouw 
die niet kan en niet mag worden overstemd 
door collectieve besluiten (zoals die van de 
overheid). dat de taak van de overheid 
moet zijn het verschaffen van zo goed mo
gelijke bescherming van menselijk leven 
en dat zij juist met het oog daarop alle 
belemmeringen aan de hulp die een vrouw 
zou wensen moet wegnemen. Vanuit beide 
gezichtspunten moet. menen wij. de be
slissing van de vrouw in zo groot mogelijke 
vrijheid kunnen worden genomen. Het 
haar onthouden van die vrijheid heeft het 
karakter van een afwenteling van schuld en 
schuldgevoelens over tekortkomingen in 
menselijke zorg jegens haar vóór, tijdens 
en/of na de conceptie van de vrucht. 
Op het moment, dat deze regels geschre
ven worden wordt bekend, dat het abor
tuswetsontwerp het met een kleinst moge
lijke meerderheid (38-37) heeft gehaald. Er 
is een eind gekomen aan een reeks van elf 
jaren wetgeving op dit gebied en pas het 
achtste wetsvoorstel heeft het mogen ha
len. Hoe controversieel het wetsontwerp 
Ginjaar/De Ruiter in het parlement ligt 
moge de nipte verhouding, zowel in de 
Tweede Kamer - in december vorig jaar 
aangenomen met het kleinst mogelijke ver
schil - als nu in de Senaat illustreren. 
Dit is overigens een van de weinige geval
len. waarin de Eerste Kamer iets zou heb
ben kunnen doen dat effect heeft ... 
Bij grondswetswijzigingen kan zij zich 
zelfs nog iets meer laten gelden, omdat 
daarvoor een tweederde meerderheid ver
eist is bij tweede lezing. Uit de stemver
houdingen bij de behandeling in eerste le
zing valt op te maken, dat de Eerste Kamer 
zich het voorzitterschap van de Verenigde 
Vergadering niet zallaten ontnemen en het 
uitdrukkelijk noemen van de krijgsmacht 
in de grondwet zal handhaven. Maar dat 
zijn curiositeiten aan de rand van het poli
tieke bedrijf. 
Belangrijker was zeker de twee-fasenwet 
(herziening van het wetenschappelijk on
derwijs). Wij hebben tegen dit wetsont
werp gestemd omdat we vonden, dat de 
minister zichzelf hierin te ruime volmach
ten toekende om zaken te regelen bij alge
mene maatregel van bestuur. en we het 
oneens waren met datgene dat hij wel in de 
wet kenbaar maakte. Het ontwerp kreeg 
echter een ruime meerderheid, doordat 
behalve CDA en VVD ook de PPR en een 
deel van de PvdA-fractie voor stemden. 
Ik geloof niet teveel te zeggen als ik de 
Eerste Kamer zoals zij functioneert een 
niet steeds tot de zuiverheid van de parle
mentaire besluitvorming hijdragende fac
tor noem. 
Hierin zou verbetering kunnen worden ge
bracht. als deze Kamer uitsluitend de be
voegdheid zou hebben wetsontwerpen 
naar de Tweede Kamer terug te verwijzen 
om ze te heroverwegen. 
Die verbetering komt in de huidige grond
wetswijziging spijtig genoeg niet voor. • 
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•PROGRAM-VERGELIJKING----• 
Een per onderwerp gegroepeerd overzicht van de 
standpunten van politieke partijen die aan de Tweede 
Kamerverkiezingen deelnemen. Prijs: f 2,60. 

•PROGRAM-VERGELIJKING ___ _ 
•EMANCIPATIE ________ _ 
Een gegroepeerd overzicht van de standpunten van 
politieke partijen die aan de Tweede Karner
verkiezingen deelnemen, over de positie van de 
vrouw en de maatregelen die zij voorstellen om 
verandering aan te brengen in die positie. Prijs: f 2,60. 

•DOSSIER VERIOEZINGEN 1981 ___ _ 
Een uitgave over de vele aspecten van de Tweede 
Kamerverkiezingen. 
De rol van verkiezingsprogramma's en hun schrijvers, 
de verkiezingscampagne, lijsttrekkers, de formatie, 
vrouwen in de politiek, de (on)macht van de kiezer, 
program-vergelijking. Auteurs: Willern Breedveld, 
Hans Goessens, Harry van Wijnen, Jet Bruinsrna, 
Redmar Kooistra e.v.a. Prijs: f 5,95. 

•EEN HOKJE ROOD-------• 
Een bewerking van het eerder verschenen boekje 
over de Tweede Kamer en de verkiezingen: 
'Het rode potlood'. Verkiezingen, verkiezings
programma's, campagneleiders, het werk van een 
kamerlid, de kiesraad, de kabinetsformatie, de werk
wijze en macht van de Kamer, Auteur: Jan Stroes. 
Prijs: f 6,40. 

HOE KUNT U BESTELLEN 
Bestellen is mogelijk door storting van het verschuldigde bedrag 
op postgiro 150.11.69 t.n.v. Stichting Burgerschapskunde te 
Leiden. Vergeet niet te vermelden hetgeen u wenst te ontvangen! 
Telefonisch bestellen kan ook: 071-89 92 72. 

Een serie van 8 boekjes met volop informatie over de 
meest toonaangevende stromingen in de Nederlands 
politiek uit het heden en verleden. 
Fascisme (dr. A. A. de Jonge), Katholicisme 
(dr. J.P. Gribling), Anarchisme (dr. A.L. Constandse), 
Marxisme (drs. J.J.A. Bartels), Liberalisme 
(H.J.L. Vonhoff), Socialisme (drs. J. Th. M. Bank), 
Calvinisme (dr. D. Th. Kuiper) en Nieuwe Stromingen 
(drs. J. de Lange). Prijs f 41,50. Per stuk f 6,70. 

•PO~EKISKIEZEN------• 
In dit boekje worden vier onderwerpen behandeld 
aan de hand van de verkiezingsprogramma's van 
CDA, PvdA, VVD en D'66: sociaal-economisch beleid 
volkshuisvesting, energiebeleid en abortus. 
Een uitgave i.s.m. de redactie voortgezet onderwijs 
van Malmberg, Den Bosch. Prijs: f 6,-. 

•MENEER DEKKER GAAT IN DE.--• 
•POLITIEK---------
Een dagboek met foto's, behorende bij de gelijk
namige TV -cursus politiek van de Open School. 
Hoe meneer Dekker de verkiezingen won, kamerlid 
en minister werd. en tenslotte een kabinetscrisis 
veroorzaakte ...... Auteur: Jelte Rep. Prijs: f 11,30. 

STICHTING I 
BURCiERSCHAPSKUHDI -Nederlands Centrum voor Politieke Vonnin 

Zijldijk 25, Leiderdorp. Telefoon (071) 89 92 '1 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leide 

Postgiro 150116 



UIT DE FRACTIES 

EUROPA RAAKT UITGEMOLKEN 

door Aar de Goede Principieel onjuist 
De vigerende oplossingen voor de proble
men in de zuivel. zoals de medeverant
woordelijkheidsheffing en deze superhef
fing (en met name dan de wijze waarop de 

Konkreet heb ik het volgende voorstel in
zake het markt- en prijsbeleid in de zuivel: 
a. Een dircktc beperking van de melkpro
duktie in de gehele Europese Gemeen
schap. in de vorm van allcveringsquota per 
bedrijf. Voor alle bedrijven in de EG die 
aan fabrieken leveren dient zo'n atleve
ringsquotum te worden vastgesteld. 
h. Als referentieperiode voor het vast
stellen van het quotum dient een tijdvak 
van drie jaar te gelden. 
c. Gezien de huidige overschotten dient 
gedacht te worden aan een totale produk-

1 tiebeperking van ongeveer I 0'/r. Dit over
schot zou kunnen worden afgebroken in 
een periode van vijfjaar en dan met 2'/r. per 
jaar. Het cijfer van I 0% moet sterk afhan
kelijk worden gezien van toekomstige 
marktontwikkel in gen. 

In de weinige minuten die mij ter be
schikking staan wil ik mij bepalen tot 
de problematiek van de zuivelsector 
die steeds meer in het teken van een 
naderende krisis komt te staan. Hoe
wel deze krisis zich vooral manifes
teert in de problemen rond de finan
ciering van de zuiveloverschotten, 
kan de problematiek niet los worden 
gezien van het tot nog toe gevoerde 
Gemeenschappelijke landbouwbeleid. 

EUROPEES0~ 
PARLEMENT:~ I 

d. Het gelijktijdig zodanig verhogen van 
de richtprijs van melk. dat het inkomens
niveau van de producent. voor zover dat 
door de quotering wordt verlaagd. niet zal 
worden aangetast. De prijsvcrhoging in de 
zuivel heeft dan twee komponcnten. nl. 
naast een kompensatic voor de kostprijs
verhoging een kompensatie voor het door 
de produktiebeperking tot stand gebrachte 
inkomcnsverlies. Het moet als wenselijk 
worden beschouwd. dat de landbouw ook 
vnor de kostprijsverhoging een voldoende 
kompensatie verkrijgt. De financiering van de overschotten is to 

nog toe in de eerste plaats een zaak van het 
EG-budget. In het huidige he!cid is te wei
nig de omvang van de budget-uitgaven in
gekalkulccrd als een voorwaarde. dit he
leid te kunnen kontinueren. In de praktijk 
kan elke lidstaat de zuivelproduktie onbe
perkt blijven opvoeren. om vervolgens de 
kosten van de overproduktie. in de vorm 
van een gegarandeerde produkt-prijs. te 
verhalen op het EG-budget. Voor zover de 
Brusselse regelingen dit toelaten. wordt 
binnen de EG in toenemende mate weer 
een nationalistisch landbouwbeleid ge
voerd. 
De hiermee samenhangende desintegra
tielendenzen in de Gcmeenschap moeten 
als een niet te onderschatten gevaar voor 
het voortbestaan van de EG worden be
schouwd. 
De na-oologse landbouw-struktuurpolitiek 
is te eenzijdig gericht geweest op produkti
viteitsstijging. terwijl de inherente belofte 
dat een optimalere arbeidsproduktivitcit 
zou leiden tot een volwaardig inkomen in 
de landbouw, niet is gerealiseerd. Hier
naast heeft het struktuurbeleid geleid tot 
een enorme. thans niet meer te rechtvaar
digen afvloeiing van arbeidskrachten uit de 
landbouw. 
Gestreefd dient te worden naar een ander 
struktuurbeleid. dat meerdere. thans 
noodzakelijke doelstellingen realiseert. 

Aanvaardbaar 
Het markt- en prijsbeleid in de EG heeft tot 
doel gehad. met behulp van een bescherm
de marktprijs zowel een aanvaardbare in
komenspositie van de melkveehouders 
mogelijk te maken als marktevenwicht tot 
stand te brengen. De gevolgen van het ge
voerde beleid tonen aan. dat deze kombi
natie van funkties van de melkprijs niet 
langer kan worden volgehouden. Dat bete
kent dat prijsgarantie van de melk. zonder 
maatregelen tot beheersing van de pro
duktie niet langer mogelijk is. 

superheffing thans wordt voorgesteld). 
dienen te worden afgewezen als niet ctTek
tief en principieel onjuist. Aan de ene kant 
wordt met behulp van deze maatregelen 
niet daadwerkelijk en afdoende het pro
duktieoverschot teruggedrongen, maar 
wordt slechts op dubieuze wijze een uit
weg gezocht voor de financiering van de 
overschotten; aan de andere kant wordt 
deze financiering eenzijdig afgewenteld op 
de melkveehouders. wier inkomens- en 
vermogenspositie toch al slecht moet wor
den genoemd. 
De voorstellen van mijn partij D'66 inzake 
de marktordening in de zuivel gaan uit van 
een beleid. waarin de marktprijs van de 
melk niet langer de funkties van zowel het 
garanderen van een aanvaardbare inko
menspositie in de melkveehouderij, als van 
het tot stand brengen van marktevenwicht 
in de zuivel verenigt. Via de marktprijs zal 
alleen nog de inkomensdoelstelling moeten 
worden gerealiseerd; het marktevenwicht 
dient door produktiebeheersende maatre
gelen tot stand te worden gebracht. indien 
bij de gegeven prijs produktieoverschotten 
ontstaan. 
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e. De fabrieken zullen de boven de quota 
van hun gezamenlijke leveranciers gepro
duceerde hoeveelheden zonder steun af 
moeten zetten. 
f. De besparingen die door deze maatre
gelen op het EG-budget worden verkregen 
komen ten goede aan de algemene midde
len. Onderzocht moet worden in hocverre 
deze vrijkomende gelden ook in de land
houw dienen te worden besteed. echter 
dan op beleidsterreinen die voor een ver
dere ontwikkeling in aanmerking komen. 
zoals de regionale politiek. een werkgele
genheidsbeleid en innovatiepolitiek. Ove
rigens zal ook een gedeelte van de bespa
ringen. tenminste tijdelijk, nodig zijn om 
nadelige effektcn van de quotering op te 
vangen. 
g. Bij de uitvoering van de maatregel zou
den de lidstaten. binnen de aangegeven 
doelstelling en aanpak. over een zekere 
mate van vrijheid moeten beschikken. Dit 
impliceert wéL dat de lidstaten afzonder
lijk de voorgenomen produktiebeperking 
tot stand dienen te brengen. De eigen va
riatie van uitvoering door de lidstaten heeft 
wel de goedkeuring van de Europese 
Commissie nodig. 
h. De medeverani woordelijkhcidsheffing 
(die toch al zoveel bezwaarlijke kanten 
heeft) past niet in dit systeem en dient te 
worden afgeschaft. • 

Rectificatie 
In de \'orige Democraat is in de ruhriek 
, , Uit de .fi·acties ·' op paf? i na 7 in re[?el 23 

! het woord "ilwf.{ste" in plaats van Ûwtste 
terecht J?ckomen. Het RinR in de context 
duidelijk om het u·oord "laatste" (rang). 
Jan Goeijenbier • 



PORTRET ~f4N EEN 
B4RTUGANGER 

DE DEMOCRAAT IN GESPREK 
MET GERRIT JAN WOLFFENSPERGER 

MEEDENKEN OVER HET 
BESTUREN VAN DE 
GROTE STAD 
, ,Heb je er wel eens op gelet dat 
mensen zich graag laten fotograferen 
terwijl ze met iets bezig zijn? Pen in 
de hand, telefoon aan het oor, toe
spraak houdend of zo. Niemand laat 
zich fotograferen achter een leeg bu
reau, achterover geleund in zijn stoel 
en met de ogen dicht. 
En toch zou je een wethouder van een 
beetje gemeente regelmatig zo moeten 
aantreffen: denkend over de beleids
maatregelen die hij van plan is voor 
te stellen; bezig met de informatie die 
van de ambtenaren naar hem komt, 
of met de vragen uit de raad." 

U had al begrepen dat er een wethouder 
van een beetje gemeente aan het woord 
was, en dat is hij ook: Gcrrit Jan Wo(f{en
spergcr, partijgenoot en lid van het college 
van B& Win de hoofdstad des lands, waar
l'an men altijd zegt dat die zo moeilijk be
stuurbaar is. Vindt hij dat ook? 
"Als je nadenkt over de bestuurbaarheid 
van een stad als Amsterdam. kun je allerlei 
zaken in het geding brengen. 
Professor Enschedé zei indertijd in Demo
craat dat Amsterdam een oude admini
stratie had, een gevestigd ambtenarendom 
met veel ongeschreven wetten en tradities. 
waar jonge bestuurders met weinig erva
ring gemakkelijk op te pletter lopen. Hij 
mag dat vinden. Anderen zijn de mening 
toegedaan -en ik ben het daarmee eens
dat je niet langer kunt volstaan met raads
leden die gehonoreerd worden alsof ze vijf 
uur per week aan hun raadswerk besteden. 
terwijl. iedereen weet dat een raadslid van 
een grote stad. wil hij zijn taak behoorlijk 
vervullen. daar dagwerk aan heeft. 
Hoe het ook zij ,je kunt nooit zeggen dat de 
mensen niet deugen. Ik denk dat raadsle
den representatief zijn voor het soort men-

sen dat vandaag in Amsterdam woont: 
eerder kritisch dan volgzaam. niet de kaas 
van het brood en nooit met een kluitje in 
het riet. 

Andere bestuursvormen? 
Ik geloof dat we veel meer na moeten den
ken over de manier waarop wij een grote 
stad moeten besturen. Over de vraag of we 
geen fundamentele wijzigingen- tot staats
rechtelijke toe- moeten aanbrengen in die 
bestuursvorm. 
Dat full-time raadslidmaatschap is <'én 
ding. maar er is meer. Moeten we mis
schien naar een systeem van decentralisa
tie. met wijkraden en alles wat daarbij 
hoort') 
Of moeten we juist de andere kant op: in de 
richting van gewestvorming. met het voor
deel dat je een grotere variëteit van groe
pen in je stadsbestuur betrekt'? Voelt het 
Amstcrdam'se bedrijfsleven zich bijvoor
beeld in de raad vertegenwoordigd? Vraag 

Ik ben voor een full-time 
raadslidmaatschap. 
Het moet voor een capabele 
man of vrouw vreselijk zijn je 
zo te moeten versnipperen over 
twee werkkringen. 

er maar eens naar! 
En hoe is de vcrhouding tussen bestuur en 
ambtenaren? Wat kun je dclcgcrcn'1 

En hoc voorkom je datje ten prooi valt aan 
incidentalisme? 
Over die dingen moet nagedacht worden, 
niet alleen door wethouders. maar óók 
door wethouders. Ik heb wel eens de nei
ging om te vragen of ik even na mag den-
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Gerrit Jan Wolffensperger, 
geboren te Amsterdam, 9 augustus 
I 944, volgde behaive lager onder
wijs ook het Montessorilyccum in 
de hoofdstad, studeerde van 1962 
tot 1973 Rechten en Economie aan 
de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam, was van '62 tot '67 te
vens werkzaam als fotograaf, later 
als produktieleider bij speelfilms, 
voer een jaar bij de K.N.S.M., do
ceerde van '69 tot '78 privaatrecht 
aan de G.U. te Amsterdam, was 
van '71 tot '78 als juridisch com
mentator verbonden aan de Volks
krant, was jarenlang hoofdbe
stuurslid van de consumentenbond, 
schreef twee boeken en een aantal 
publicaties op juridisch terrein, is 
sinds 1967 lid van 0'66 en was on
der meer bestuurslid van de afde
ling Amsterdam, is sinds 1978 wet
houder in de hoofdstad en bcheert 
de portefeuille van herhuisvesting 
en gemeentebedrijven, plus juridi
sche zaken, verzekeringszaken en 
locale radio en tv. 

ken. Maar het is in het Amsterdamse bc
stuurswcreldjc net als overal elders: al'i 
iemand , .Br;tnd ,. · roept rent iedereen die 
kant uit en vergeet al het andere. 
Het is in dit vcrband opmerkelijk dat wij in 
hetjaar llJXO oneindig veelmeer gcsproken 
hebben over de Grote Keizer dan bijvoor
beeld over het vaststellen van een nieuw 
structuurplan voor Amsterdam. Dat 
structuurplan moet natuurlijk ook voort
gang vinden, maar de Grote Keizer piept 
harder. En dat wreekt zich vooral ab je 
toch al in een situatie zit. waarin je veel te 
weinig tijd hebt om al die dingen te doen die 
je eigenlijk zou willen doen." 

Je hebt ook niet de meest ecnvo11dif'c por
tcfeili/Ie. I/oe komt dat? Is die je door de 
PrdA toeKcsclwvcn: 
.. Neen, dat was een hele bcwu stc keuze. 
Een aantal portefeuilles was al verdeeld en 
dat was ook heel redelijk: Van der Yelde 
zou onderwijs houden en Schacfer zou 
stadsvernieuwing krijgen. Wij. Rik ten 
Have- met wie ik daarover uitvoerig ge
sproken had- en ik. slumfen up een gege
ven moment voor de keus: l\f de combina
tic .. personeelszaken en openbare wer
ken," een solide. rustige portefeuille. 
waarinik-die geen enkele ervaring had ab 
raadslid- mij rustig kon inwerken. M de 
portefeuille die ik nli heb. zwaarder. maar 
met méér kans om je als D'66 te profileren. 
Ik heb VOllraf niet kunnen schatten hoc 
moeilijk dat wethouderschap voor me zou 
zijn. Herhuisvesting is een onoplosbaar 
vraagstuk. of heeft in ieder geval onoplos
bare elementen. Als je één clement posi
ticver maakt. wordt een ander negatiever. 
Er wordt ook voortdurend - in alle grote 
steden - aan gesleuteld. 
Is er een puntensysteem. dan wurdt uvcr
wogcn of .. ieder op zijn beurt" tuch niet 
eerlijker is en beter werkt. En omgekeerd. 
Het blijft een keuze umdat er te veel gega-

11~ 



digden zijn voor te weinig huizen. En hoe 
je de mensen ook rangschikt. je krijgt er 
geen huis m0ér door. Bovendien zitten de 
variabelen. die je ter beschikking zouden 
kunnen staan. als bijvoorbeeld ruimtelijke 
ordening en woningbouw. niet in jouw 
portefeuille. En tenslotte waren de kata-

Veel mensen staan er niet bij 
stil dat denken ook tijd kost. 
Werken mag, maar denken doe 
je maar onder het eten of in 
bed. 

strofale beslissingen op dit terrein enkele 
maanden vóór mijn optreden genomen. In 
maart '78 berustte het college in een motie 
van de raad. om van het ene moment op het 
andere het huurrecht, dat toen nog gold 
voor 27-jarigen en ouder. te geven aan ie
dereen van 18 jaar en ouder. 
Dat heeft de verhouding tussen vraag en 
aanbod volledig verstoord. Amsterdam 
telt nu 55.000 woningzoekenden. waarvan 
er 23.000 beneden de 23 jaar zijn." 

De keuze was dus eigen/Uk: een uitdagen
de portefeuille en die zo goed mogelUk 
waarnemen? 
.. Zoiets ja. Het hoofdbestuur zei: .. Onder
handel je zelf er niet te snel uit." Bij de 
Statenverkiezingen hadden we wat dit be
treft een paar keer bakzeil gehaald en dus 
was het parool: zorg datje erbij blijft. Toen 
dat lukte hebben wc gezegd: nu zullen ze 
ook weten dat er een 0'66-wethouder zit. 
Bovendien speelde voor mij mijn- zei het 
theoretische- kennis van de woningdistri
butieproblematiek mee. 
Aan de universiteit had ik huurrecht gege
ven. was bezig geweest met de woon
ruimtewet. maar politieke ervaring- ik zei 

hetal-had ik niet. Ik wilde dus toch wel 
een zetel waar ik enige affiniteit mee had en 
ben ook onmiddellijk na mijn ambtsaan
vaarding begonnen aan iets dat mij al lang 
bezig hield: de horizontale splitsing." 

En daar hen je 1111 nog mee bezig. Bl'n je 
vw1 plan om je volgend jaar opnieuw Ier 
beschikking Ie stellen? 
.. Als de omstandigheden hetzelfde blijven. 
wil ik best nog vier jaar doorgaan. eventu
eel met dezelfde portefeuille. al is die rede-
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Wethouder Wolffensperger in beraad met enige 
functionarissen van volkshuisvesting. 

lijk slopend. Overigens ben ik veel meer 
verslingerd aan mijn vak dan aan Amster-

Het Amsterdamse college van 8. en W. met 
van rechts naar links: de wethouders van der 
Vlis, Schaefer, WoltTensperger, van der Velde, 
vervolgens de gemeentesecretaris, burgemeester 
Polak en de wethouders Heerma en Kuypers. 



dam. Ik hou veel van de stad en zou er niet 
weg willen, maar ik word in de raad toch 
dikwijls als jurist getypeerd. En ik zou -
ook in het bestuurlijke vlak- nog wel eens 
iets heel anders willen doen. Maar ik wil 
eventueel ook wel een andere zetel in dit 
college. 
Hoewel ik sinds het vertrek van de ene 
CPN-wethouder de enige 'eenling' ben in 
het college (PvdA heeft zes zetels en CDA 
twee) moet ik zeggen dat de verstandhou
ding binnen die club één van de dingen is 
die het werk mogelijk - en zelfs prettig 
maken. Ik zou willen dat de Amsterdamse 
raad zo funktioneerde als het college, maar 
daar hadden we het al over en dat ligt niet 
in eerste instantie aan de raadsleden. 
Met mijn eigen fractie heb ik het zéér ge
troffen. We horen alle drie tot de Demo
craten van de beginperiode en hebben dui
delijk behoefte ons mandaat regelmatig te 
toetsen aan het oordeel van de afdeling. 
Trouwens alles wat er sinds 1978 door D'66 
in Amsterdam is gedaan, is een mengeling 
van gemeentepolitiek én een poging die af
deling verder op te peppe11. 
D'66 Amsterdam funktioneert onder voor
zitterschap van Madeleine van Dijk (met 
wie ik ruim tien jaar geleden in datzelfde 
afdelingsbestuur zat) perfect. 
Meer dan 100 leden, dat is ruim 10%(!), is 
zó actief dat zij elkaar kennen en regelma
tig contact hebben." 

Onder gemeentebedrijven ressorteert ook 
stadsreiniging. Je bent in het begin van dit 
jaar nogal in het nieuws geweest door gif 
vondsten in de Vogelmeerpolder. 
Niet zo'n beste beurt voor een D'66-wet
houder! 
"Je wilt toch niet suggereren dat dat gif 
daar onder mijn verantwoordelijkheid is 
gestort? Maar het blijft een afschuwelijke 
zaak, net als al die andere vondsten in het 
land. De Vogelmeerpolder was voor ons 

een legale stortplaats, compleet met alle 
vergunningen. In het vomjaar van 19~0 

zijn daar een aantal vaten met onbekende 
inhoud opgebaggerd, die daar gedumpt 
waren vóór de gemeente Amsterdam die 
polder exploiteerde. In april '80 gaven wij 
een persbericht uit met de mededeling dat 
ter plaatse iets gevonden was, dat we geen 
behoefte hadden aan geheimhouding, maar 

Een wethouder staat in het 
deurtje tussen de ambtenaren 
en de politiek. 

nog niet wisten wat het was en dat na on
derzoek mededelingen zouden volgen. De 
pers reageerde niet, het publick evenmin. 
In augustus '80 was er uitvoerige bericht
geving over alle vondsten, met aantallen, 
vindplaatsen, chemische formules, moge
lijk risico's, etcetera. 
Weer kwam er nauwelijks reactie. Tot er in 
november '80 geweldige publiciteit los
kwam- niet vanwege de vondsten, maar 
vanwege de voorgestelde maatregelen- en 
met als ondertoon: de gemeente doet maar, 
de gemeente laat alles maar op zijn beloop, 
kan de gemeente niet eerder mededeling 
doen van zoiets belangrijks? Als je werke
lijk al die tijd zou hebben gezwegen, had
den ze je geen groter verwijt kunnen ma
ken. Dat is het gevolg van openheid: 
het is wel gezegd, maar niet opgevallen. 
Niemand heeft het gehoord. 
De belangrijkste reden tenslotte om de 
polder te sluiten was niet de chemische 
rommel, maar de verontrusting van de 
mensen in Broek in Waterland. Wc hebben 
de problematiek omgedraaid en gezegd: als 
die onrust zó groot is, dan moet die polder 
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nü dicht. Wat we daarna met het huisvuil 
doen is een nieuw probleem. Een dramati
sche beslissing, maar wel een die ik ;.elf 
wilde nemen. Na driekwart jaar werken 
wilde ik niet wachten tot me die ,]uiting 
door anderen zou worden opgedrongen.'' 

Ze(( beslissen! Ben je daarom in /<)67 lid 
geworden l'an /)'66? 
"Er werd toen in de faculteit veel over 
gesproken. Het was ouk een echte juris
tenpartij. In het begin was ik meer nieuw-,
gierig dan overtuigd. Maar dat veranderde 
gauw toen ik merkte watje zeifin die partij 
kon doen. Voural bij de verschillende ge
meenteraadsverkiezingen heb ik in Am
sterdam geweldig campagne gevoerd. 
Tot ik in i 978 mijn eigen campagne voer
de." 

Wat l'inJ je l'l/11 die !{ewcldi!{e 11/l/SSll die 
zich candidaat heeft gesteld \'oor de Tu·cc
de Kamer? 
"D'66 is nu duidelijk een andere partij dan 
die uit de zestiger jaren. Als ik nu kijk hne 
die 'slag om het kamerlidmaatschap' is 
vcrlopen, dan denk ik: laten we iets hou
den van het oude D'66.1atcn wc ons prohe
ren te gedragen. 
Dat niet-fanatieke. nict-ideologi-,ch-vast
gelegde van D'ó6, maakt aan de ene kant 
dat je nooit een heel breed electoraat zult 
krijgen. maar het zorgt aan de andere kant 
voor goede candidatcn, mensen die 1.ieh 
niet in een dogma va~thijten, maar ge
woon, rustig hun gezond verstand gebrui
ken. 

Ik denk dat als je het succes van D'66 zou 
moeten verklaren, datje er dan niet omheen 
komt dat wij in staat zijn om goede mensen 
naar voren te schuiven." 

Die stel/in!{ mag de nil'llll'l' Allllll'l:f/"aclie 
straks bewijzen. • 

1\~ '' I 



_ Parade op de Parade! 

VAN 25 APRIL NAAR 
26 MEI 
VAN CASINO NAAR KRAS 

door Stijn Verbeeck 

De hoogtepunten uit het Bossche ge
beuren stonden al uitvoerig in dag- en 
weekbladen, of u zag het allemaal in 
het TV -journaal. De ballon met de 
"nepvaart" van Suzanne Bischoff en 
Jan Terlouw én de echte tocht van 
Jan Glastra van Loon helemaal naar 
Nederhemert, hemelsbreed 12 km van 
het Casino. De klompendans ook van 
Laurens Jan Brinkhorst en de hos
partij van vele Democraten op de 
muziek van de Kikvorschen ... 

Het was de onvermijdelijke franje die nu 
eenmaal hoort bij de start van een verkie
zingscampagne en die dikwijls méér aan
dacht krijgt dan de inhoud van een pro
gramma. Voor wie er niet hij was noteerde 
uw Democraat een handvol impressies. 
Daar was om te beginnen de voortreffelijke 
organisatie. Jan Terlouw zei er aah het be
gin van zijn rede dit van: ,,Ik hegrijp nu 
waarom de campagnestart in Brabant 
wordt gehouden. Normaal moetje mensen 
enthousiast maken. maar in Brabant zijn ze 
dat al hij voorbaat'·. Dat enthousiasme had 
een perfect programma in elkaar gezet, 
met Jan vanBerkomen z:ijn mensen achter 
de schermen en spreekstalmeester Wim 
Dik achter de microfoon. 
Vanaf een uur of elf liep het al aardig vol in 
het Casino en het winkeltje van het cam
pagneteam deed goede zaken. Vooral de 
witte windjacks gingen vlot van de hand. 
maar ook affiches. lucifers. stickers en 
potloden vormden gretige koopwaar. En 

uiteraard de nieuwe folders, die samen met 
de verkiezingskrant- die tot verbazing van 
de reuactie onze naam droeg- het inhou
delijk overtuigend deel van de campagne 
moet vormen. Wat staat onze voor.titter 
daar zo geïnteresseerd te lezen? Het zal 
toch zijn eigen bijdrage niet wezen. 
Na de start van de ballon en een politieke 
poppenkast (een echte') in het hartje van 
Den Bosch. was om 2 uur de tijd rijp voor 
het .. officiële" gedeelte. Wim Dik zweepte 
de gemoederen hoog op. Jan Veldhuizen 
prees velen en deelde cadeaus uit. De Kik
vorschen. een internationaal ( !) bekende 
Boerenblaaskapel, benoemde Jan Terlouw 
tot erekikvorsch en bracht de boel aan het 
hossen. 
De lijsttrekker zelf zorgde voor het ernsti
ge gedeelte. Hij had er geen enkele be
hoefte aan de heersende mode te volgen en 
andere lij~ttrekker~ te prijzen. Integen
deel. ze kregen allemaal een forse veeg uit 
de pan. Daarnaast kregen de loyalisten van 
rechts een extra tik: .. Tien CDA-kamerle
den weigerden het regeerakkoord te on
derschrijven en voerden het vcrvolgens 
uit. Drie-en-een-half jaar beleid waar in 
feite geen Kamermeerderheid voor was. 
Het woord .. loyalist" is zinnebeeld van 
alles waarvoor [)'66 vijftien jaar geleden 
moest worden opgericht." 
Jan Terlouw besloot zijn opwekkend 
woord aldus: .. Steeds meer mensen willen 
erbij horen. bij die partij die niks voelt voor 
enge belangenbehartiging. die beseft dat 
politiek er is voor hen die in het nauw zitten 
en niet alleen financieel. die schijnwerpers 
richt op wat voor nns allemaal belangrijk 
i~. zoals vredcsbcleid. milieubeleid. ar-
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bcidsverdelingsbcleid. die partij die houdt 
van vee I vormigbeid. veelkleurigheid. 
nuances. die houdt van mensen. 
Die partij staat op het punt een grote ver
kiezingsoverwinning te behalen. Daarover 
zijn ook onze tegenstanders het eens. Hoe 
groot die overwinning gaat worden. dat 
hangt nog af van de overtuigingskracht die 
u en ik zullen uitstralen tussen vandaag en 
26 mei. 
En dus vrienden. zet 'm op 1" 

En toen kwam Fons Jansen. aangekondigd 
als de man die het allemaal nog niet wist. 
Omdat zijn enige voorwaarde voor optre
den was dat de pers er niet bij aanwezig zou 
zijn, hebt u er nergens iets van gehoord of 
gelezen. Maar ik kan u verzekeren dat de 
zeshonderd aanwezigen zijn ruim een half 
uur durende politieke conference adem
loos hebben gevolgd ... Politici". zei Fons 
Jansen (en wordt hier mét zijn toestem
ming vermeld) ... hebben het als maar over 
het .. haalbare". brengen is er al helemaal 
niet meer bij". 
En sprekende over 0'66 viel hem de geJij

' kenis met de cabarctier op: .. Beiden de 
pest aan dogma's. maar wél een program
mal" 

Een prima campagnestart! Het mooiste 
, compliment voor de organisatoren ervan 

volgt straks op 26 mei! • 



HET GROTE PAKKEN 
IS BEGONNEN 
door Marie-Louise Tiesinga 

De (~{gunst is de meest onwillekeurige en 
de mast vleiende aller vleierijen 
Eug. Marbeau, Remarques et Pensécs 
( /893) 

23 zetels voor D'66 luidde de progno
se van de Rooie Haan-Nipo enquête 
gisteren (25 april). We hadden ons 
geen mooier begin van de verkie
zingscampagne kunnen wensen. Het 
gaat prima met D'66. En dus - we 
zagen het al aankomen - is het grote 
pakken begonnen. Geheime strate
gieën van de PvdA: Max mag Jan 
niet pakken na I mei, maar Hans 
mag dat wel, moet dat zelfs ... Een 
patetische De Korte van de VVD die 
uitroept: "Wie pakt D'66 nu eindelijk 
eens aan?!" Dat weten we inmiddels: 
Frans Nypels, hoofdredacteur van het 
Haarlems Dagblad en Flip de Kam, 
lid van de financiële commissie van 
de PvdA en medewerker van PvdA 
Tweede Kamerlid Hans Kombrink. 
En ze pakten dat groots aan, via de 
GPD, met een fikse landelijke dek
king, in een twee pagina-groot artikel 
onder de titel: "Lieve help, alweer 
een gat van 1 miljard!'' 

Het gat van Jan en Maarten 
Nypels en De Kam verwijten 0'66 in een 
interview met Maarten Engwirda en Jan 
Terlouw, dat het verkiezingsprogramma 
van D'66 vol fraaie beloften zit, maar dat er 
geen of een verkeerd prijskaartje hangt 
aan: 
l. De invoering van een volksverzekering 
tegen ziektekosten. 
Dat zou I miljard moeten kosten. terwijl 
wij daarvoor 200 miljoen hebben uitge
trokken. 
Nou zuigen we die 200 miljoen uiteraard 
niet uit onze duim. Maarten Engwirda: 
"Het Ministerie van Financiën hecjt hier
voor een stelpost van 200 miljoen opf?eno
men. Bovendien gaan wij ervan uit, dat 
tc[?enover eventuele extra kosten als ge
volg van de invoering van zo'n volksvcrze
kering besparingen in de uitvoeringskos
ten zullen staan die minstens c1·en groot 
zijn. (M.n. zullen de beheerskosten van 
particuliere ziektekostenvcrzekeringen -
momenteel 22%- in een volksvcrzekering 
aanzienlijk lager uitvallen.)" 
2. Het sluiten van de kerncentrales te Bors
sele en Dodewaard 
Dat zou 500 miljoen gaan kosten volgens 
de heren critici in kwestie en D'66 denkt 
het af te kunnen met de begrote 150 mil
joen. Nu publiceerde Ineke Lambers op 2 
april j.l. een gedetailleerde berekening, 
waarin wordt aangetoond dat de kosten 
van sluiting van beide centrales hooguit 65 

miljoen gaan bedragen. Maarten Engwir
da: 
, ,Kern l'an die berekening is dat in de bc
cüfáingcn \'{1/1 minister Van Aardenne 
geen rekening wordt gehouden met de 
enorme m·crcapacitcit van electrisch vcr
mogen in ons land, waarvan tot l'cr lza/990 
sprake zal z)jn, noch met een aantalfacto
ren, zoals extra (~fi•alkostcn en extra ont
mantelingskostcn, die zullen optreden bij 
het open blijven houden van de kcrnccn-

DE PERS 
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trales. De 150 miljoen die in ons fHOf?ram
ma staan voor sluiting l'an beide centrales 
zijn daarom eerder te hoog dan te laag 
ingeschat.'' 
3. Actieplan bodemverontreiniging 
De kosten hiervoor zouden geen 200 mil
joen per jaar bedragen. maar 500 miljoen. 
Hiervoor verwijzen Nypels en De Kam 
naar een uitspraak van Jan Terlouw dat 
voor dit doel in de komende kabinetspe
riode 2 miljard zou moeten worden uitge
geven . .la, ja, maar waar Terlouw het over 
had was een fonds, waarin ook de bijdra
gen zijn opgenomen die op de veroorza
kers van bodemverontreiniging, de ver
vuilende bedrijven dus, verhaald kunnen 
worden. De bijdrage aan dit fonds van de 
rijksoverheid schat Engwirda op ~00 mil
joen over de komende kabinetsperiode, 
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d.w.z. 200 miljoen per jaar. Maarten Eng
wirda: 
, ,Dit c(ifá is mij door het Ministerie l'{/11 

Financiën hn·estigd. Ik houd het daarom 
staande''. 
4. De financiering van de bouw van 20.000 
extra woningen per jaar. Daarop gaan wc 
hier vcrder niet in. Het S.W.B. heeft hier
over een bouwplan gepubliceerd. Maarten 
Engwirda: 
, ,Ik houd staande dat de door ons gekozen 
jinancierinRSl'0/"111 zeer goed realiseerhaar 
is. De lovende commentaren die deze .fï
nancicring.I·Porm met name l'lmuit de 
boul\'l\"creld hcc,ji opgeroepen, sterkenmij 
in die Ol'crtuiging.'' 
5. Bezuiniging van l miljard in de gezond
heidszorg via terugbrenging van de gemid
delde verpleegduur van 13 naar 11 dagen 
Volgens Nypcls en De Kam lukt ons dat 
nooit, zonder daaraan verder veel woor
den vuil te maken. Maarten Engwird<t: 
, ,Dat lukt ons wel. De in ons programma 
voorgestelde fitndamen tcle herForm i ngen 
in de gezondheidszorg (l'ersterking eerste 
I (ins gcz.ondhcids::.org, minder nieuwe zie
kenlwizen, ontkoppeling inkomsten medi
sche specialisten van het aantal l'errich
tingen, systematische controle op uitga
l'en in de gezondheidszorg) staan daar 
borg voor. De 11itga1·en l'oor de gez.ond
heidszorR zijn in het l'crledcn explosil~(ge
stcgen. Uitl'oering l'an het IY66-pro
gramma z.al daarin Ferandering kunnen 
hrengen. '' 

Conclusies 
Dat de kosten van het D'66 verkiezingspro
gramma 2 miljard meer bedragen dan in dat 
programma staat aangegeven, is volstrekt 
onjuist. De bewering van Nypels en De Kam 
dat dit wel zo zou zijn, is niet meer dan een 
slag in de lucht, in hun eigen woorden uitge
drukt, een ijle wolk. 
De in het D'66-programma aangegeven 
dekkingsmiddelen zijn wel degelijk uitvoer
baar. 
Het gat van 6.' miljard dat Nypels en De 
Kam aan D'66 toeschrijven, is voor 2.'i 
miljard het gevolg van het onverwacht ho
ge financieringstekort. Op het moment dat 
D'66 haar verkiezingsprogramma publi
ceerde, 19 december 1980, wist niemand 
beter dan dat het tekort voor '81 zou uit
komen op het niveau dat in de Miljoenen
nota van september ·~o werd verwacht. 
namelijk 53/4'7r van het natinnaai inkomen. 
Pas op 25 maart, d.w.z. ruim een maand 
nadat het D'66-congres het verkiezings
programma had vastgesteld, bleek via de 
publicatie van ~en brief van de minister 
van Financiën dat het tekort voor ·~I op 
7 .Y/r van het nationaal inkomen dreigde uit 
te komen. In een debat heeft 1)'66 het 
standpunt ingenomen, dat dit tekort nog 
voor de vcrkiezingen zou moeten worden 
teruggebracht tot 63/4'/r, en wel via een tij
delijke vcrhoging van het 18'/r BTW-tarief. 
Geen fraaie oplossing, maar wel onvermij
delijk. Het nieuwe kabinet zou voor meer 
strueturtle oplossingen moeten zorgen. 
Het is op z'n zachtst gezegd tamelijk goed
koop om gegeven het tijdstip van bekend
wording van deze tegenvaller, te suggere
ren dat D'66 daarmee toch rekening had 
moeten houden. 
Engwirda tekent hierbij nog aan. dat hij 
grote bezwaren heeft tegen de doorN ypcls 
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en De Kam gekozen aanpak: de beschrij
ving van de sfeer van het gesprek, het 
weglaten van belangrijke uitlatingen van 
de kant van hem en Terlouw, etc. Nergens 
staat bijv. dat de interviewers begonnen 
zijn met het uitdelen van een stuk van 4 blz. 
gedetailleerde berekeningen van de kosten 
van het D'66-verkiezingsprogramma. Als 
we dan lezen: "In een snikheet kamertje 
aan het Binnenhof blijft het minutenlang 
stil", dan wordt gesuggereerd dat er een 
paar mensen met stomheid geslagen zijn. 
De waarheid was echter dat Terlouw en 
Engwirda het stuk lazen. Zoiets kan wor
den beschouwd als een goedkope journa
listieke truc, die met een verantwoorde 
voorlichting aan de kiezers weinig meer te 
maken heeft. 
Maarten Engwirda vat zijn reactie als volgt 
samen: 
, ,Ten onrechte wordt in het artikel van Ny
pels en De Kam de sterke suggestie gewekt 
dat het D'66-verkiezingsprogramma 
slechts fraaie he/(Jjten bevat, zonder pnjs
kaartjes. 
Ons programma echter bevat meer harde 
boodschappen dan fraaie beloften. V oor 
zover er beloften worden gedaan zijn die 
steeds voorzien van prijskaartjes. Zoals 
D'66 altijd heeft gedaan wordt de rekening 

DEMO
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De tien vragen aan Jan Terlouw vlogen als 
warme broodjes de deur uit, en zullen dus 
heel wat Democraatjes sieren in deze ver
kiezingstijd. Het begint overigens een 
beetje te lopen met de "ruilartikelen" heb 
ik het idee. Het onttrekt zich een beetje aan 
mijn gezichtsveld omdat de meeste con
tacten rechtstreeks worden gelegd, maar 
Thom van Mierlo uit Rijswijk meldde bij
voorbeeld dat zijn artikei"D'66, een vrij 
zinnige partij" door tenminste acht redac
ties was opgevraagd; inderdaad vond ik het 
in enkele bladen, o.a. die van de afd. Huis
sen terug. De campagne is volop aan de 
gang en het nieuws daarover vult de 
meeste bladen voor een groot deel. Neem 
bijv. de Nieuwsbrief van de regio Gronin
gen. De regionale coördinator Mat Ringers 
wendt zich in een pagina's lang stuk tot zijn 
Groninger mededemocraten onder het 
motto: Bindt de kat de 0'66-bel aan, zodat 
de andere partijen straks met de kater zit
ten!!! Dus Groningers, laat de uitslag "Van 
Lauwerszee tot Dollard tou" straks weer 
net iets boven het landelijk gemiddelde lig
gen als "ain pronkjewail in golden raand !" 
Maar het geldt natuurlijk voor alle afdelin
gen: D'66 zet 'm op en zorg voor zoveel 
mogelijk zetels in de Tweede Kamer (per
soonlijk houd ik het op 17 stuks). 
"Tegenstroom" van de afd. Rotterdam 
raakt in de inleiding van het maart-nummer 
een teer punt: de vrijwillige bijdrage van de 

van ons prowamma in alle duidelijkheid 
aan de kiezers f?epresenteerd. Ik den/.. clat 
die rekening waard is om betaald te ll'or
den, omdat ons programma wel een per
spectief biedt voor een nieuw heleiel in de 
komende 4 jaar. Een beleid, dat als \'olgt 
kan worden samengevat: 
niet meer maar heter en veiliger. Een he
leid, dat op vele plaatsen broodnodige 
veranderingen tot stand wil brengen, zon
der de grenzen \'an de realiteit uit het oog 
te verliezen. 
Dat Nypels en De Kam kennelijk niet \'oor 
dat beleid kiezen, valt hen niet kwalijk te 
nemen. Dat zij via een zeer eenzijdige en 
tendentieuze weergave van het interview 
van Terlouw en mij twijfel hebben gezaaid 
over de haalbaarheid van dat beleid, dat 
neem ik hen wel huitengewoon kwalijk. 
Dat is dan ook de reden, dat ik mij met de 
tekst van het artikel niet heb kunnen \'er
enigen. 

(Engwirda heeft - voor het eerst in zijn 
5-jarig kamerlidmaatschap - de tekst van 
een interview niet goedgekeurd. Het be
lette Nypels en De Kam niet het toch te 
plaatsen). • 
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Gebruik je potloodje goed op 26 mei 

leden in de afdelingskas. Onder de titel: 
"Een nieuwe lente, een nieuwe afdracht" 
wordt een oproep gedaan om deze bijdrage 
over te maken. Binnen D'66 kampt vrijwel 
iedere afdeling met geldgebrek, maar hier 
en daar is men buitengewoon goed in staat 
een beleid t.a.v. de financiën te ontwikke
len. Zo hoorde ik nog niet zo lang geleden 
dat de financiën in de afd. Alkmaar zo uit
stekend worden beheerd dat men geld óvcr 
heeft. En het moet natuurlijk ook kunnen. 
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat je 
echt wel geld van de leden krijgt. en heus 
niet altijd van dezelfde, als je de moeite 
neemt om op gezette tijden voor niet al te 
grote bedragen tegelijk langs te gaan. 
Daarom werken acties als "tientjes-plan
nen" etc. zo goed. Maar vaak is het zo dat 
de planning onjuist is: bij de leden langs 
gaan als ze net hun bijdrage aan "Den 
Haag" hebben overgemaakt, is natuurlijk 
niet slim. Voor de verkiezingen krijg je 
ongetwijfeld méér geld binnen. dan erna, 
als de vakantieperiode begint, maar je 
moet het niet op het moment doen dat Jan 
Veldhuizen z'n "bedelbrieven" op de 
deurmat vallen. Ik bedoel maar. het gaat 
om de timing, liefst gepaard aan vriende
lijkheid en overtuigingskracht. Leden die 
dit op deze plaats lezen; maak ook vooruw 
afdeling nog wat over! NIEUW deze keer: 
de bladen van Almere en Arnhem. In de 
laatstgenoemde een interessant verslag 
van een spreekbeurt van Tweede Kamer
kandidaat Pieter ter Veer, nu nog boer te 
Renkum en "amateur-politicus", na 26 
mei ongetwijfeld lid van de Tweede Ka
mer. Een man die snelle opgang binnen de 
partij heeft gemaakt en met verstand van 
landbouwzaken nu politiek aan het werk 
IS. 

Sommige bladen zie ik ineens na maanden 
weer opduiken. Bijv. het blad van de afd. 
Borne. Daarom, beste mensen. nogmaals 
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de oproep: stuur me uw bladen toe. recht
streeks naar Bazuinhof 2, I 544 XN Zaan
dijk, en vergeet Tineke Veenstra van het 
DIC in Den Haag ook niet, want die 
.. spaart" ze ook! Al maanden mis ik d'Oii
phant uit Amsterdam, die Bettie Groen me 
altijd zo trouw toestuurde. Hopelijk is de 
financiële noodkreet .,Help, d'Oiiphant 
verzuipt" van enige maanden terug geen 
waarheid geworden. 
VOOR HET EERST ontving ik nummers 
van de afdelingen Noordwest Overijssel 
(Steenwijk en IJssclham), overigens met 
een leuk interview met Jan Terlouw (een 
ander dus) van de hand van Ted Eggink, 
van Velsen en West-Voorne. 
Ik memoreerde het al: het is deze maand 
peptalk wat de klok slaat, en terecht. V cel 
nieuws is er niet te melden. Behalve nog 
dat de Drevel in Noord-Holland is uitge
groeid tot ongetwijfeld het fraaiste rc
gioblad, het Mededelingenblad van Am
stelveen een interessant artikel bevat van 
de hand van Jan de Lange, getiteld 
.. Noord-Hollandse politiek vastgelopen. 
Een andere coalitie zonder raadpleging 
van de kiezers" (Noord-Holland heeft 
geen programmatisch meerderheidscolle
ge meer van PvdA en CDA, maar een col
lege van CDA en enkele PvdA-leden ge
doogd door de VVD). Dat was het voor 
deze keer. 
Beschikbaar voor andere redacties zijn de 
volgende artikelen: 
Het interview met Jan Terlouw door Ted 
Eggink van de afd. Noordwest Overijssel. 
Tel. Steenwijk 052 I 0 - 13276. 
Ideeën van Pieter Boxman over alternatieve 
land- en tuinbouwmethoden door Rie Por
sius uit de (regio) Democrant van Drenthe. 
Tel. opvragen bij Hans Kahlmann in Bor
ger, tel. 05998 - 5372. 



DE HELDERHEID VAN KOFFIEDIK 

De jonge kiezer zal op 26 mei de uiteindelijke ver
schillen in stemmen-percentages bepalen. 

Inleiding 
Op grond van recent uitgevoerd on
derzoek door het ISEO, Instituut 
voor Sociaal-wctenschappelijk en 
Economisch Onderzoek B.V. 1<: 
Bussum kunnen enkele interessante 
uitspraken worden gedaan. 
Het ISEO voet 3 x per jaar een <lll

derzoek uit. waarbij telkens êen ge
deelte van de verzamelde informatie 
ter publikatie wordt aangeboden. 
Het gaat dit keer om een in februari 
19XI uitgevoerd mondelijk onder
wek bij een representatieve steek
proef van ongeveer 2300 personen 
van I X jaar en ouder. 
De hierna te behandelen onderwer
pen werden voor publikatie vrijge
geven. Daarbij zijn bekende en min
der bekende gegevens. Met name de 
gebleken onzekerheid bij de jonge 
kiezer is van groot belang voor de 
verkiezingsstrijd, die met het uitko
men van deze Democraat zo onge
veer zijn hoogtepunt bereikt. 

De politieke partijvoorkeur: 
Het ISEO voorspelt de volgende 
verkiezingsuitslag: 
- PvdA 31 'lr = ca. 46 kamerzetels 
- CDA 30'/r = ca. 45 kamerzetels 
- VVD 16'/r = ca. 24 kamerzetels 
- D'66 13'/r = ca. 20 kamerzetels 
Opvallend is de globale overeen
komst met de zaterdag 25 april ge
publiceerde Rooie Haan/Nipo-cij
fers, hoewel de ISEO steekproefcij
fers op een andere wijze werden be
werkt dan de Nipo-cijfers. Deze be
werkingswijze werd eerder in de 
Democraat (het eerste nummer in 
19X0) uiteengezet. 
WU zien hier het uiterst belangwek
kende \"l'I"Sch(insel dat de jongste 
kiezer lhU/zU die 1·ier jaar geleden 

HET 
HOOFD
BESTUUR 
Waar werd over ge
sproken? 
Op 14 en 15 maart vergaderde het 
Hoofdbestuur gedurende een week
end, waarin als belangrijkste onder
werpen zijn besproken, de partijfi
nanciën en de besluitvorming binnen 
de partij. Andere onderwerpen wa
ren de SWB-nota's Informatica, 
Vrijwilligerswerk. 100.000 wonin
gcnplan, besloten werd deze nota's 
voor publicatie vrij te geven. Het 
standpunt inzake Pak-verbanden 

nog niet mocht stemmen) veel méér 
dan een ha((jaar ge/edl'n niet ('n) 
partij wil kiezn1. 

De voorkeur voor een Minister 
President: 
Jan Terlouw doet het. net als Joop 
den Uyl minder goed dan een half 
jaar geleden als mogelijke Minister 
President, terwijl van Agt en Wiegel 
juist in populariteit lijken te stijgen. 
Het mast OfJI'tdlende hierhUis ech
ter het percentage , , weet niet/geen 
antwoord" b(i de kiezer onder de 35 
jaar. 
Maar liefst 23'/i kan of wil geen keu
ze maken uit de genoemde vier, in
dien er rechtstreekse verkiezingen 
zouden plaatsvinden voor de Minis
ter President (want zo luidde de 
vraagstelling). 
Dat percentage is bij de oudere leef
tijdsgroepen veel lager. Gelukkig 
scoort Jan Terlouw vrij goed bij de 
jongere kiezers. beter dan bij de 50-
plussers. 

De partij van de tweede keuze: 
Opnieuw wordt bevestigd dat D'66 
een redelijk alternatief is voor alle 
drie de grote partijen. wanneer ge
vraagd wordt naar de partij van de 
tweede keuze. 

PvdA/D'66 of CDA/VVD: 
Hier blijkt echter- zoals ook bij het 
volgende onderwerp - dat de Ne
derlandse politieke voorkeur aardig 
kan worden opgesplitst tussen 
PvdA/D'66-kieLers enerzijds en 
CDA/VVD-kiezers anderzijds. De 
onderlinge uitwisselbaarheid is bij de 
eerstgenoemde partijen 47'/r /49'/r en 
bij de laatstgenoemde partijen 
32f/r/42'1r. 

werd bepaald, dit stuk is inmiddels 
aan de afdelingen verzonden. 
De penningmeesters hebben het HB 
een inventarisatie aangeboden van 
de financiële problemen. De begro
ting van 1981 zalmoeten worden bij
gesteld. Allereerst moet het tekort 
van 1980 worden verwerkt. Gezien 
de resultaten van 1980 mag verwacht 
worden dat de uitgaven 81 bij onge
wijzigd beleid eveneens te hoog uit
vallen. Er moet derhalve bezuinigd 
worden, waartoe de penningmees
ters dan ook voorstellen deden. Be
zuinigingen alleen zullen echter niet 
voldoende zijn om op langere termijn 
een gezonde situatie te krijgen. Door 
het toenemend aantal aktiviteitcn en 
de gestage groei van de partij wordt 
de knstenbeheersing van de demo
cratische besluitvorming een steeds 
groter probleem. Daar ook HB re
solutie 11 dit beheersprobleem nog 
zal vcrgroten heeft het H B besloten 
een werkgroep te belasten met een 
onderzoek naar de besluitvorming 
binnen de partij. In de werkgroep 
zullen bij voorkeur partijleden zitting 
hebben, die hun sporen hebben ver-

Een vraag, die in het ISEO onder
zoek werd voorgelegd luidde: .. Wel
ke kombinatie van 2 personen is vol
gens u het best in staat om hè! land in 
deze moeilijke tijden te leiden, als u 
moest kiezen uit Den Uyi/Terlouw of 
Van Agt/Wiegel"". 
Welnu, Nederland lijkt een twee
stromenland te worden, waarbij bei
de stromen elkaar aardig in even
wicht houden: 
43'/r kiest voor eerstgenoemde, 41 '/r 
voor laatstgenoemde kombinatie, de 
resterende 16'/r weet het (nog) niet. 
Opnieu\\' trekt de aandacht dat de 
kiezers onder de 35jaar het veel min
der dan de oudae lecji(jdsgroepen al 
hebhen uitgemaaAt: lie.{:lf 24'/r 
maakt nog geen keuze. 

D'66 geliefd als 
regeringspartner: 
De respondenten mochten ook met 
losse kaartjes spelen (met per kaartje 
een partij erop vermeld), om een 
koalitiekabinet te maken. Veel res
pondenten legden veel kaartjes neer, 
slechts weinig hielden bij twee kaart
jes op. Wanneer een grens gelegd 
wordt bij het derde neergelegde 
kaartje dan wordt de uitslag: 
PvdA +CDA+ D'66 16'/i 
CDA + VVD + D'66 14'1< 
PvdA + D'66 + eén van 
de linkse partijen 
PvdA + CDA + VVD 
PvdA + VVD + D'66 

10'/r 
9'/r 
4("' /(· 

Bij een analyse naar de voorkeur van 
D'66 kiezers blijkt dat deze weinig 
voelen voor een kabinet van D'66 
met CDA en VVD (7'/i ). Men voelt 
dan mèé voor een kabinet van D'66 
met PvdA en een of meer linkse klei
ne partijen ( 18'/r ). Het meest favoriet 
is echter een kabinet van D'66 met 
PvdA en CDA (34'/r ). 

Verkiezingsonderwerpen: 
Een 4-tal top-items voor de verkie
zingsstrijd zou kunnen zijn- volgens 

diend in de politieke, orgnisatorische 
en financiële hoek. 
Het HB heeft zich gebogen over zijn 
intern funktioneren. De taakverde
ling tussen het DB en het HB moet 
opnieuw duidelijk worden vastge
steld. In de HE-vergaderingen blijkt 
steeds minder tijd te vinden voor in
houdelijke discussies. De regio HB
Icdcn ervaren een informatieachter
stand t.o.v. de DB-leden, daarnaast 
zijn zij zwaar belast met hun taak in 
de regio. Niet alleen moeten de taak
verdelingen tussen het DB en het HB 
opnieuw worden afgebakend, ook 
binnen het HB zullen taken moeten 
worden verdeeld over de verschil
lende leden. In mei zal het H B zich 
opnieuw hierover beraden. 
In de HE-vergadering van 23 april 
zijn wederom de financiën bespro
ken. Het HB is akkoord gegaan met 
concrete voorstellen van de pen
ningmeesters, zoals de kostenbe
heersing in de geautomatiseerde le
denadministratie, het beheerssys
teem t.a.v. de deelbegrotingen, een 
uitbreiding van de inkomsten door 
invoering van het donateurschap 
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de ondervraagden -: 
I. werkeloosheids-

bestrijding f 28,50 
2. woningbouw J 18,32 
3. opruimingchemischafval f 10,90 
4. het zoeken van 

alternatieve 
cnergiegronnen f I 0,27 

Totaal I 67,99 
Uit 8 voorgegeven onderwerpen 
waaraan men f 100.- moest uitge
ven, nemen deze 4 onderwerpen dan 
een kleine f 70,- voor hun rekening. 
Achtereenvolgens .f 2H,-, .f I H,-, 
.f 11 ,- <:n .f I 0,-. 

Voor en tegen kernwapens 
Tenslotte werd in het ISEO onder
zoek ingegaan op de houding ten 
aanzien van kernwapens: 60"1· i' tc
gen d<: aanwezigheid van kernwa
pens in Nederland, 26'/, is ervoor. 
De overige 14'/r weet het niet. En dat 
laatste percentage is bijna 2 x zo 
hoog als een halfjaar geleden, terwijl 
de vcrhouding tussen het aantal 
voor- en tegenstanders gclijks is 
gebleven. 
Opnit'U\1' blijken de keizers om/a de 
35jaar veel mea dan de oudere kie
z.ers het antwoord schuldig te blij
l'en. Van alle kiesgerechtigden die 
nou geen keuze in deze kl1'estie willen 
of kunnen maken is maar li<~(lt ó!Y'1 
jonger dan 35 jaar! 
Samenvattend: het zijn niet n1zcer 
de in algemene termen aangeduide 
"zwevende kicz<:rs" die op 26 mei 
a.s. van betekenis zijn, als wel spe
ciaal de jongeren onder hen. Bij deze 
groep heerst een grote mate van on
zekerheid en terughoudendheid. of 
wellicht nog erger desinteresse en 
afkeer. V oor een partij als 1)'66, met 
een relatiefjong elektoraat een extra 
uitdaging om zich extra in de laatste 
verkiezingsperinde in de spannen. 
Rob H. M. van Leeuwen, • 

zonder tegenprestatie van de partij 
en door D'66-materiaal minimaal tc
gen kostprijs en verzendkosten te 
verkopen. 
In overleg met het .JO AC is de finan
ciële en financieel-organisatorische 
verhouding tussen het .IOAC en het 
HB geregeld. 
Mieke van Wagenberg 

Geen nieuw stand
punt tov PLO 
in de week van 27 april vcrschenen 
artikelen in het Parool en de NRC 
Handelsblad, waarin gesuggereerd 
werd. dat D'66 een radikaler stand
punt tov Israël ha·d ingenomen en dat 
hierover onenigheid was tussen 
fraktie en HB. 
Niets is minder waar. 
Dit onjuiste nieuws werd in de we-
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reld geholpen door het CID!, (Cen
trum Informatie en Dokumentatie Is
raël). Deze organisatie zond een en
quêteformulier naar alle politieke 
partijen, met vragen over de diverse 
Midden-Oosten standpunten. Het 
formulier werd beantwoord in nauw 
overleg met de fraktie. 
Door een zeer ongelukkige vcrgis
sing echter, werd bij de vraag of Ne
derland de PLO als enige vertegen
woordiger van de Palestijnen moet 
erkennen, de kolom ,ja" aange
kruist. Daarnaast stond een toelich
ting op het partijstandpunt, zoals be
schreven in het verkiezingsprogram. 
Het CID! reageerde hierop met te 
verklaren, dat het D'66 standpunt 
tov Israël aanzienlijk vcrhard was, 
zonder enige terugkoppeling met 
ons. 
De fraktie gaf een persverklaring uit, 
waarin duidelijk gesteld werd, dat 
het D'66 standpunt helemaal niet 
gewijzigd was en dat het partijstand
punt zoals vastgelegd in het verkie
zingsprogram '81-'85 onverkort van 
kracht was. 
Dat werd door de meeste kranten 
niet opgenomen. 
Hopelijk is nu voor de leden de zaak 
tot haar juiste proporties terugge
bracht: Het was alleen maar een ver
velende vergissing. 
Pauline van Tets 

Rose zaterdagmani
festaties 

In beleids- en verkiezingspro
gramma's spreekt D'66 zich uit
drukkelijk uit vóór handhaving 
van mensenrechten en tegen dis
criminatie op welke gronden dan 
ook. Hoofdbestuur en Tweede
Kamerfractie voerden in het re
cente verleden meermalen actie 
voor een menswaardiger behan
deling van o.m. de Christen-Tur
ken in ons land. Op instigatie van 
diverse afdelingen werd en wordt 

ook gerichte actie gevoerd tegen 
discriminatie van - in dit geval -
homofielen. 

In samenwerking met diverse maat
schappelijke en politieke groepcrin
gen wordt thans een landelijke ma
nifestatie voorbereid om de discri
minatic van homofielenniet alleen in 
het centrum van de belangstelling, 
maar ook feitelijk aan de kaak te 
stellen. 
"Roze Zaterdag," zoals deze jaar
lijkse manifestatie heet. zal in juni 
1981 niet beperkt blijven tot een de
monstratie in enkele grote plaatsen 
met als centrum: de gemeente Am
sterdam, maar vanuit diverse regio's 
de nodige aandacht krijgen. 
De organisatie van deze manifestatie 
is in volle gang. 
Namens het Hoofdbestuur heeft ons 
Bredase lid W. J. Koch tot nu toe de 
contacten met het organisatie-co
mité onder auspiciën van het COC 
onderhouden. 
Regio- en subregiobesturen ontvin
gen begin februari een brief van het 
Hoofdbestuur met informatie over 
de regionale comité's, belast met de 
voorbereiding van de manifestaties 
ter plaatse. 
(Sub)regiobesturen werden verzocht 
via ledenbladen, regiovergaderingen 
en andere contacten met afdelings
besturen dit initiatief kenbaar te ma
ken, opdat afdelingen die dat wensen 
op deze activiteiten kunnen inhaken. 
De regiobesturen worden voorts 
verzocht - vooropgesteld dat zij 
zulks zinvol achten en wensen deel 
te nemen met een D'66-afvaardiging 
t.z.t.- een regiocontactpersoon voor 
D'66 aan te zoeken en deze in ver
binding te brengen met de initiatief
nemers in onderstaande regio's. 
V oorzover hieronder nog geen 
exacte adressen worden vcrmeld. 
kunnen de betreffende D'66-con
tactpersonen zich 1n vcrbinding 
stellen met onze vertegenwoordiger 
in het landelijke comité: Wilkm-Jan 
Koch, Vughtstraat 130, 4XI6 BP 
Breda, tel. 076-878039. Hij houdt alle 
relevante informaties actueel en 
maakt zelf ook deel uit van het regio
nale comité-Zuid. 
Contacten met genoemde comité's 
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kunnen ook n:chhtreeks worden 
gelegd via: 
Rob van Heertum, Schoutendreef 
216, 2542 LS Den Haag, tel. 
070-246524 
Bert v.d. Boonen, flinthamerstraat 
6X, Den Bosch, tel. 073-i3986'J 
P. Wetters, Vondelstraat 7 b, Am
sterdam, tel. 020-XJ23300 
G. Klieverink, Bessemocrstraat 27, 
Groningen, tel. 050-778550. 
De activiteiten vinden alle plaats tij
dens de internationale homo-week 
van 20 t/m 27 juni 1981 met een 
groots opgezette eindmanifestatie op 
de Grote Markt in Den Bosch. • 

Politiek Emancipatie 
Akti\eringst·entrum D'66 

PEAC
NIEUWS 
Programvergelijkingen 
emancipatie 
Op basis van de (concept-) verkie
zingsprogramma's .rijn er twee ver
gelijkingen gemaakt van de stand
punten over emancipatie en aanver
wante kwesties van de tien belang
rijkste politieke partijen. 
Tc bestellen bij: 
• Man- Vrou~t·-Maat.l·clwpp(j, post
bus 361, 3700 A.l Zeist, 03404-17XX8: 
• Stichtin~; BurJ,;ersclwpskunde. 
postbus 349. 23tX) AH Leiden, 
071-899272 (kosten I 2,60; een ac
ceptgirokaart wordt toegestuurd). 

PEAC-vergadering 
De eerstvolgende vcrgadering van 
het PEAC i' op maandagavond I juni 
in Den Haag. 

Coördinatorenoverleg 
Het eerstvolgende nverleg tussen de 
coördinatoren van de regionale 
emancipatiewerkgroepen, de leden 
van het PEAC en de emancipatie
werkster vindt plaats op 15 juni, 
's avonds in Utrecht. 

Informatie 
Nadere inlichtingen over adressen 
van werkgroepen. materiaal en 
standpunten zijn op het landdijk se
cretariaat te verkrijgen bij het PEAC 
nf de emancipatiewerksteL 

Emancipatie-werk in 
0'66 staat er goed 
voor 

, ,Met gepaste trots kunnen we nu 
vaststellen, dat veel wat we één 
jaar geleden zeiden, inmiddels z'n 
weg heeft gevonden in de partij.'' 
Aan het woord is Carien Evenhuis 
de voorzitter van het Permanent 
Emancipatie Aktiverings Cen
trum (PEAC) van D'66 op de 
Emancipatiedag, 21 maart 1981 
te Amersfoort. 
Na drie jaar PEA( · kan nu wnrdcn 
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vastgesteld dat het een goede keuze 
is geweest om geen aparte vrouwen
organisatie binnen 0'66 op lè rich
t<:n, maar een PEAC. Het aantal rc
ginnale emancipatie-werkgroepen is 
uitgegroeid tntdrie en twintig. 
Op de emancipatiedag waren meer 
dan 120 deelnemers bij elkaar om 
zich via een stevig informatief pro
gramma te laten bij-tanken. Een 
zwaar programma dat echter gretig 
gehoor vond hij de aanwezigen, die 
geen spoor van vermoeidheid vcr
toonden toe zij na zes sprekers, een 
groepsdiskussie en een plenaire dis
kussic tegen de avond weer huis
waart~ gingen. 

Emancipatie-golven 
De spits werd afgebeten door Suzan
ne Bis-,chof. lid van de Tweede Ka
merfraktie voor D'66 met een terug
blik op de emancipatie-ontwikkelin
gen. 
De eerste emancipatiegolf ontstond 
in het begin van deze eeuw en werd 
vooral gedragen door een beperkt 
aantal vruuwen, die uiteindelijk het 
vrouwenkiesrecht bevochten. 
De brede meerderheid der vrouwen 
bleef echter onberoerd hetgeen te 
verklaren valt uit de maatschappelij
ke fakturen van die tijd zuals de ge
v,,Jgen van de industrialisatie, de 
toenemende privatisering en nok de 
greep van het (kerkelijk) gezag op het 
"ge/In". 
In de zeventiger jaren komt een 
tweede golf welke veel breder onder
steuning vindt. Deze golf levert nu 
allerlei resultaten op, die echter ge
makkelijk teniet gedaan zouden 
kunnen worden door de downperio
de van de conjunktuur. 
Zij be-,loot met de verwachting dat 
dè volgende golf aanstaande is: 
de golf van de individuele ontplooi
ing om via materiële ontwikkeling 
voldoende politieke macht te krij
gen. 

Kostwinnerschap verouderd 
Erwin Nypels, eveneens lid van de 
Tweede Kamcrfraktic, bracht mede 
namens fraktiegenoot Maarten 
Engwirda in gloedvolle bewoordin
gen naar voren dat de D'66-fraktie in 
de Tweede Kamer juist nu de conse
quenties wil trekken van de manier 
v.aarop de partij met emancipatie 
v. en st om te gaan. 
Het is verleidelijk in een tijd waarin 
de ecunomische groei niet meer al
lerlei nieuwe initiatieven betaalbaar 
maakt. om nu weer terug te vallen op 
kostwinnerschap en gezinsinkumcn, 
als begrippen voor inkomens-poli
tiek. 
Erwin Nypels deelde mee, dat D'66 
nieuwe vourstellen heert gedaan in 
de Tv.eede Kamer t.w. realiseer in
dividuele rechten op arbeid, np in
kumen uit arbeid, op sociale uitke
ringen en penSioenen. Voer daartue 
in, een vrijwillig aan te melden "ver
zorgingsplicht" welke individuën in 
elk..: vorm van samenleven op zich 
kunnen nemen en waarvoor dan af
trek van belastingen kan worden ge
geven. 
Louise Groenman, lid van het PEAC 
en kandidaat voor het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer kwam tot een 
andere uitwerking van de D'66-visie 
op herverdeling van werkzaamheden 
tussen mannen en vrouwen. Zij advi
seerde de vergadering om goed na te 
denken over de noodzaak tot vor-



mingvan een ,.vrouwen-vak-organi
satie". 
Dit tegen de achtergrond van het fa
len van de vakbeweging in het algc
meen waar het gaat t)01 emancipatie
belangen. 

Vrouwenstaking 
Caricn Evenhuis. voorzitter van het 
PEAC kon melding maken van het 
feit dat 0'66 kan beschikken over 
een hoofelstuk emancipatie in het 
heleiclsprogramma dat ,.goede. zui
vere en krachtige maatregelen 
vraagt". Ook in het verkiezingspro
gramma zijn direkt of indirekt veel 
emancipatiepunten terug te vinden. 
De tweede kamerfraktic volgt een 
consequente emancipatielijn. • 
Allemaal punten die tot voldoening 
aanleiding geven. 
Er zijn echter ook allerlei teleurstel
lende ontwikkelingen te melden zo
als de abortus-diskussic in de Twee
de Kamer. de houding van de vak
bonden en de manier waarop de he
handeling van de fiscale voorstellen 
is gelopen. die boosheid en bezorgd
heid opwekt. 
Daar kan het PEAC zich goed voor
stellen dat bepaalde groepen daarom 
een staking hebben georganiseerd. 
Het PEAC vindt echter dat aan een 
staking grote risico's verhonden zijn. 
Een staking kan alleen slagen als er 
een breed draagvlak is. Voor dit ini
tiatief is er helaas niet voldoende on
dersteuning. Daar is de voorh.:rei
ding te beperkt voor. Hoezeer het 
PEAC de bezorgdheid ook deelt en 
aan aktie en demonstraties tegen 
concrde punten ook wil meedoen. 
vindt het PEAC het niet vcrant
woord om nu aan deze staking on
dersteuning te geven. 

Spel van machten 
Maarten van Gils. hoogleraar be
drijfskunde te Groningen consta
teerde dat de belemmeringen voor 
een gelijke deelname van vrouwen 
en mannen in de democratische be
sluitvorming niet zo maar weg Ie 
werken zijn. Iedere organisatie is 
vanuit zijn aard een samenspel van 
belangen en van belangen-groepen. 
Om daarin succesvol te opereren is 
het nodig sleutelposities in te nemen. 
Hij noemde daarvoor vier voor
waarden. 
I. Het is wenselijk en gemakkelijk 
als men over deskundigheid kan be
schikken; 
2. het is echter noodzakelijk dat men 
geïnformeerd is; 
3. het is zeer plezierig als men sanc
ties kan uitdelen (positief of negatief 
waarderen); 
4. als men hovendiennog u ver enige 
uitstralingskracht of charisma kan 
hesehikken is de sleutelpositie ver
worven. 

Stromenland 
Jacquelinc Soe!enhorst. weten
schappelijk medewerkster van het 
'iociaal cultureel planbureau typet'r
de de belangrijkste stromingen in de 
vrouwenbcweging van dit moment: 
- de .. macht-stroom" met als ken
merken vooral invloed krijgen ge
paard aan het terugdringen van in
vloed van mannen; 
- de .. bureaucratische-stroom" met 
als kenmerk via het staalsapparaat 
kleine stapjes vooruit zetten, met 
veel geduld en kijkend naar statistie
ken; 

- de .. je zit hier toch al" en .je kunt 
toch zelf al wat doen" stroming, 
welke de achterstanden min of meer 
ontkent of negeert. 
Zij beveelt aan om de aandacht sterk 
te richten op de economi~chc sfeer. 
waar nog erg weinig vrouwen wer
kelijk invloed hebben. Dat geldt ook 
voor de aktiviteiten welke op vrede 
en veiligheid zijn gericht. 

Tot slot 
Een motie welke van het PEAC 
vroeg om zich ook te gaan bezighou
den met vraagstukken van bewape
ning en vrede. werd echter vcrwor
pen met een krappe meerderheid, 
waarmee tot uitdrukking werd ge
bracht dat de meerderheid van het 
PEAC vooral specifieke emancipa
tic-aktiviteiten verwacht. 
De vergadering deed daarnaast een 
intentie-uitspraak inzake de we!te
lijke regeling van het omgangsrecht 
van gescheiden ouders me! hun kin
deren. Daarin werd gezegd dat het 
wellicht aanbevelenswaardig is om 
alsnog een aantal adviezen in de be
sluitvorming te hetrekken en daar
voor enig uitstel hij de behandeling 
aan te houden. Het PEAC hesloot op 
korte termijn hierover een gesprek te 
hebben met Elida Wessel. lid van de 
Tweede Kamerfraktic. welke belast 
is met de behandeling van dit onder-
werp. 
De organisatoren en deelnemers van 
deze ·aan emancipatiedag mochten 
zich vcrheugen in de lof die hen werd 
toegezwaaid: .. hier is heldere en 
eerlijke taal gesproken." 

Boekten wij al uw bijdrage 
voor "Beeld van een partij" 
om ons in staat te stellen een 
beeld van een uitslag te laten 
boeken? 

DV 15 Studiedag Innovatie IY7'J 1980 
f 5,-
DV 16 Studiedag Tolerantie /980 
f 3,50 
E 5 Besparen is vooruitzien /979 
f 4,50 
E 6 Herzieningson!werp Warenwet 
en de Levensmiddelenwetgeving in 
Nederland 1980 f 4,50 
L 2 Van ruilvcrkaveling naar Landin
richting /979 f 3,50 
L 3 Agrarische gwndpolitiek: een 
redelijk alternatief 1980 f 2,50 
L 4 Naar meer en heter bos in Ne
derland !98/ f 5,-
MV 8 Standpuntbepaling inzake 
abortus /979 f 3,50 
MV 9 Studiedag Gezondheidszorg 
/980 f 4,50 
OWT 6 Vingerwijzingen voor een 
informatiebeleid /98/ f 8,-
S 11 Voorontwerp van wet ter beper
king van de nadelen van pensioen-

VRO 15 Voorontwerp van wet op de 
woningsplit,ing /980 f 3,-
VRO 16 100.000 extJ.t woningen; een 
bouwplan /98/ f 5,-
Bij de S.W.B. is een lijst van niet 
meer voorradige publicaties aan te 
vragen. 

Betaling: 
Ver.roekc van tevoren het bedrag 
voor de gewenste publicaties te gire
ren naar nr. 3322213 ten name van de 
Penningmeester S.W .B. D'66 te Den 
Haag. onder vermelding van het 
nummer van de publicatie(s). Deze 
wordt(en) dan zo spoedig mogelijk 
toegezonden. • 

Cees Spigt • vcrlies wegens intlat ie /979 f 2,
VRO 12 Op weg naar bewonerszelf
bestuur I en 11 /979 f 4,-

Werkgroep Staats
recht en Binnenland
se Zaken 
De werkgroep zal vcrgaderen op de 
navolgende donderdagen. steeds om 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Lijst van thans 
voorradige publica
ties van de S.W.B. 

0'66 april 1981 

B 6 Afrika Notities 1980 f 2,50 
B 7 Kernwapens, Vrede en Veilig
heid 1980 f 5,-
B 8 Heeft de E.G. meer geld nodig? 
/981 f 2,50 
BB 5 Studiedag Bestuurlijke Reorga
nisatie 1')7') 1980 f 3,50 
CRM 6 Kunst in de Samenleving 
/977 f 5,-
CRM 8 Het (bedreigde) hoek in de 
Samenleving /979 f 4,50 
CRM 9 Landelijke en Regionale Om
roep 1980 f 3,-
CRM 10 Discussienota .. Pers" 
(overdruk uit Democraat) /98/ f 2,
DV 13 De volgende generatie (Sym
posium D'6ó 12 1/z jaar) /979 f 4,50 
DV 14 Inspraaknota inzake de 
pwblematiek van de Molukkers in 
Nederland 1980 f 5,-

VRO 13 Een pleidooi voor echte ver
stedelijking 1978 f 3,-

advertentie 

Eenmalige aankondiging 

Regio Gelderland 
Uitnodiging 

Het Regiokongres (A.R.V.) dient nog een besluit te nemen 
over de wijze waarop de lijsttrekker voor de slatenverkie
zingen van 1982 dient te worden gekozen. 

Het Regiobestuur heeft daarom besloten (na overleg met 
de GARD) op 15 juni 1981 voorafgaande aan de voor die 
avond geplande GARD-vergadering spoedshalve een extra 
ARV te beleggen in het Provinciehuis te Arnhem waarvoor 
wij de leden gaarne hiermede uitnodigen. De vergadering 
begint om 19.30 uur en zal één uur duren. 

Daarnaast staan nog de volgende punten or: de agenda: 
a. verkiezing publiciteitscoördinator/kampagneleider '82. 
b. verslag kascommissie over 1980. 
c. voortgang provinciale statenprogramma. 
De GARD-leden ontvangen in ieder geval het voorstel van 

het RB, maar ook de andere leden kunnen dit op aanvraag 
krijgen. 

Na afhandeling van de genoemde punten zal de GARD
vergadering worden gehouden. 

Het spreekt vanzelf dat wij de leden uitnodigen om dit. in 
onze partij unieke orgaan aan het werk te zien I 
Regiobestuur Gelderland 
Zu iderlaan 41 
6905 AC Zevenaar 
tel.: 08360-24019/33159 

Noot: 
GARD = Gelderse Adviesraad Demokralen '66 
• de kandidaatstelling voor deze funktie staat thans open. 
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19.45 uur in het gebouw van de 
Tweede Kamer, Binnenhof 5, Den 
Haag: 4 juni, 27 augustus, 24 sep
tember. 
Het voornaamste agendapunt is tel
kens onze inbreng voor het beleids
programma. 
Ronald Verhagen, 
secretaris 
Bleulandweg 134, Gouda 
Tel. 01820- 10444 (Ktr.) 
tel. 01820- 24923 (privé) 

Werkgroep 
Milieu 
De werkgroep Milieu zou graag een 
lijst samenstellen van contactperso
nen bij provinciale statenfracties en 
gemeenteraadsfracties. Wij verzoe
ken degenen die milieu in hun "por
tefeuille" hebben hun naam, adres 
en telefoonnummer te willen door
geven aan het contactadres t.n.v. 
Tom W. den Hoed'!' 
César Franckstr. 133, 2625 CC Delft. 
Tel. 015- 611204. 

Werkgroep Volks
huisvesting 

OPROEP 
Al geruime tijd is de werkgroep 
Volkshuisvesting (een subwerk
groep van de landelijke werkgroep 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or
dening) bezig om het beleidspro
gramma, met betrekking tot het te 
voeren volkshuisvestingsbeleid, te 
aktualiseren. 
De eerste resultaten van de vele dis
kussiesin de werkgroep, onder meer 
over het woningbeheer, het bouw
programma, de financiering van de 
woningbouw, de bouwkosten, de 
woonlasten, het stadsvernieuwings
beleid en het toewijzingsbeleid, zijn 
vastgelegd in het concept-verkie
zingsprogramma. 
Een aantal van de bovengenoemde 
deelgebieden van het volkshuisves
tingsbeleid vraagt er echter om, om 
nader uitgediept te worden teneinde 
tot een genuanceerd partijstandpunt 
te komen. 
In dit verband wil de werkgroep zich 
de komende tijd gaan beraden over 
het onderwerp Woonlasten. 
Vraagstelling is: 
- welke afzonderlijke posten vor
men de totale woonlast. zowel voor 
eigenaar/bewoners als voor huur
ders 
- welke kosten neemt de overheid, 
zowel indirekt als direkt, voor haar 
rekening. 
De samenhang met velerlei fiscale 
regelingen (hypotheekrenteaftrek, 
huurwaardeforfait, onroerend goed
belasting, onderhoudskostenaftrek 
etc. etc.) blijkt in dit kader een niet 
geringe betekenis te hebben. 
Ook allerlei subsidieregelingen -
zowel objekt- als subjektsubsidies
maken het vaststellen van de woon
last tot een moeilijke zaak. Te den
ken is bijv. aan de individuele huur
subsidie, grondkostensubsidie, het 
grondprijzenbeleid, de bijdrage van 
de overheid in de exploitatie van wo
ningwet- en premiehuurwoningen, 

de bijdragen aan premiekoopwonin
gen, de subsidieregelingen voor ver
betering/renovatie van bestaande 
woningen etc. etc. 

Er moeten in de partij vele deskundi
gen zijn op het terrein van 
- het volkshuisvestingsbeleid 
- fiscale regelingen 
- de grondkostenproblematiek. 
Op hen doen wij een beroep om onze 
veel te kleine werkgroep te komen 
versterken. 
Het politieke belang van een goed 
onderbouwd partijstandpunt is -
mede gezien de komende kabinets
formatie - erg groot. Een grondige 
aanpak is dan ook noodzakelijk en 
daarbij is de inbreng van deskundi
gen onontbeerlijk. 
Meer informatie, zowel over hetgeen 
dat tot nu toe werd besproken als 
over de vergaderdata, is te krijgen bij 
H.M. Gelderblom-Lankhout, 
tel. 070- 256165, 
A. E. Koningsveld, den Ouden 
tel. 071"- 170436, 
of schriftelijk bij het secretariaat van 
de werkgroep Terweeweg 118, 2341 
CW Oegstgeest. 

UITSTAD 
EN LAND 
Regio Overijssel 
Werkgroep Regionaal Sociaal-Eco
nomisch Beleid: 
De werkgroep vergadert iedere 3e 
woensdag van de maand, dus: 15 
april, 1981, 20 mei, 17 juni, etc. 
Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met de coördinator 
drs. P. P. A. Berk, 
tel. 05200 - 50042. 

• 

21 TV·STERREN 

IN WORDING 
Verkrijgbaar bij het campagne
team (070 • 832468) tegen de 
vriendenprijs van f 75,-: 
video-cassette met 21 sprekende 
kamerkandidaten, antwoord ge
vend op de vragen: "Wat trekt je· 
aan in D'66 en wat ga je doen in de 
Kamer?" 
Speelduur: 19 min. 11 sec. 
Bandtype: VCR 1500, 1700, 
2000, V AS, Betamax. 

BESTEL SNEL! 

TREFWOORDEN 
De pagina hiernaast kan u van 
dienst zijn bij het raadplegen 
van uw verkiezingsprogramma. 
Op pagina 38 van dat pro
gramma staat een trefwoorden
lijst met een verwijzing naar de 
hoofdstukken en paragrafen. 

Door een misverstand is ver
zuimd daarbij ook de pagina
cijfers te vermelden. Dat ver
zuim is hiermee hersteld. Het is 
nu nog een kwestie van knippen 
en plakken. • 

advertentie 

Andere vakantie 
voor Democraten. 
De vakanties van Club Méditerranée ! 'Gon IJOOr de_ nieuwe 

zijn gebaseerd op individuele vrijheid. : · Club-gidS 
Een gegeven, dat dernocraten zal 1 
aanspreken. Onder de vele aantrekkelijke 1 Stuur mij die 272 pagina's dikke gids 
bestemmingen binnen en buiten : boordevol sportief vakantieplezier. 
Europa, bevmden zich ook tal van auto- 1 
bestemmingen. U kunt er naar hartelust : naam -----------
uw favoriete sporten beoefenen. adres 
Op verkenning gaan of lekker luieren op -----------
z'n tijd. De accommodaties zijn prima, woonplaats---------
de maaltijden voortreffelijk. De prijzen postcode ________ _ 
zijn aiHn. 

Voelt u voor een aktieve vakantie 
met meer inhoud, laat dan snel even de 

nieuwe zomergids 
komen. 

Club Méditerranée 
Raadhuisstraat 49, 
2101 HO Heemstede 1 

----------~J 

ClubMéditenanée 
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ERRATUM VERKIEZINGSPROGRAMMA 0'66 

Door een misverstand is de pagina-verwijzing in het trefwoordenregister onjuist afgedrukt. Bij de Index is de pagina-verwijzing niet 
vermeld. · 

Trefwoorden 

Adoptie 
Algemene Arbeidstijdverkorting 
Alimentatie 
Arbeid, humanisering 

Bedrijfsscholen 
Bewonerscoöperaties 
B.K.R. 
Boeken 
Breman bedrijven 
Buitenlandse werknemers (werving) 

C.A.O.'s 
Chips 
College v. Rijksbemiddelaars 
Consumentenrecht 
Culturele minderheden, Nat. Adviesr. 

Decentralisatie 
- politie 
- informatie 
- kunst 
- stadsvernieuwing 
- bezuinigingen 
- onderwijs 
Deeltijdarbeid 
Democratisering 
- R.O. 
- Woningbeleid 
Democratische Markteconomie 
Departementen, organisatie van 
Discriminatie naar sexe, wet op 

Eerste Kamer 
Emancipatie 
- organisatie 
- Rijksbijdrageregeling 
Energie 
- besparing 
- alternatieve 

9 
8, 19 
9 
21 

22 
6 
12 
12 
6 
10 

19, 20 
4, II-h 
20 
9, 23 
9 

7 
10 
10 
12 
18 
7 
26 
13, 19 
6 
6 
6 
6, 24 
7 
8 

7 
8 
8 
8 
13 
14 
14 

Film 11 
Formele & informele economie (sector) 4, 13, 19 
Fotografie 11 

Geluidsdragers 
Grondpolitiek 

Harmonisatie wetgeving 
Herindeling (gemeente, provincie, 
rijkstaken) · 
Hofstraplannen 
Hypotheekrenteaftrek 
Huurdersheffing 

11 
17 

8 

7 
20 
18 
18 

Illegalen I 0 
Individualisering in fiscale wetg. 20 
Industriebeleid 21 
Inflatiebestrijding 20 
Inkomens, openbaarheid van 20 
Inkomenspolitiek, begeleide 20 
Inspraak 6 
Inspraak derden 6 
Inventarisatie (publicaties, geluid, beeld) 11 

Kernenergie 
Kinderbijslag 
Koopkracht 
Kraken 
Kroonberoep 

14 
21 
19 
18 
6 

Leegstandswet 18 

Midden- en Kleinbedrijf 21 
Minderjarigen 9 
Monumentenzorg 17 

Pensioenaanspraken 8 
Pensioenen 20, 24 
Persvoorzieningen, Wet 4 
Privacybescherming 11 
Productaansprakelijkheid 23 
Productiecoöperaties 6 
Productiefonds Radio en TV 11 
Prijscompensatie 15, 19 
P.T.T. 11 

Raad van Commissarissen 6 
Rechtshulp 9 
Referendum 7 
Regeringsnota's 7 
Reorganisatie binnenlands bestuur 7 
R.O.-procedures 6, 16 

Sectorstructuurschema 21 
Sociaal contract 19 
Solidariteit 3 
Stadsvernieuwing 18 
Stakingsrecht 9 

Taxatiegrondslag 7 
Tertiaire factoren 4 
Trend 19, 20 
TV, derde net 11 

Vaarwegen 17 
Verkeer en Vervoer 16, 17 
Verstedelijkingsnota 16 
Videobanden 12 
Vluchtelingen 9, II-f 
Voorkeursbehandeling vrouwen 8 
Voorkeursrecht 7 
Vreemdelingen 9, II-f 
Vrijwilligerswerk 8 

Zedelijkheidswetgeving 8 
Ziektekostenverzekeringsplan 20 

N.B. 
I. SWB = Stichting Wetenschappelijk Bureau 
2. Beleidsprogramma = het lange termijnprogramma 

van D'66, dat doorlopend wordt bijgesteld. 
3. Voor trefwoorden die niet in bovenstaande lijst voor

komen zie men de index. 

Index verkiezingsprogramma 

I. Inleiding 
II. Naar een open samenleving 

III. De nieuwe schaarsten 
IV. Het sociaal-economisch beleid 
V. Sociaal en cultureel welzijn 

VI. Een vreedzame en rechtvaardige wereld 

3 
6 

13 
19 
25 
31 
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U bent geïnteresseerd in het gebeuren in Nederland en omgeving. U leest de krant intensief. En volgt het 
nieuws op radio en tv. Op grond daarvan vormt u uw mening. Hoe toetst u die mening"? Door elke week een 
opinieblad te lezen. De Haagse Post bijvoorbeeld. Niet omelat u het altijd eens hoeft te zijn met wat daarin 
geschreven wordt. Wèl oinclat r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
HP elke week achter het nieuws 
graaft. Gedegen en betrouw
baar. HP laat ancleren aan het 
woord, in reportages, inter
views, analyses, commentaren. 
Over politiek, economie, 
kunsten en wetenschappen, 
kortom a! die onderwerpen die 
u interesseren. HP is progressief 
van toon, maar niet betweterig. 
HP is links maar zeer leesbaar. 
Uw opinie is de Haagse Post 
waard. 

BON 
Naam: 

Adres: 

Voor een abonnement op de Haagse Post 
en de eerste zeven nummers gratis. 

Postcode en Plaats: 
Wijze van betaling: 
0 per kwartaal f. :l:2.- C--' pet· halfjaat· f. 1)1,- pt•t· ja<tt f. l :n.'ill 
0 Studerendetl en houders \'an lwt C.ll' f. S/,'ill pvr halfj<tar. 

Collegekaat1 iCJP-tHttnmer: 

Linksen toch 
leesbaar. 

Bon in enveloppe zonder postzegel stttrt'll aa11 Hl', Antwoordtlutnnwr Kll:l7, 
]()()()PA Amsterdam. Telefonisch: 11211- 22 ~-\:\ Sll. 8,\( )( JXXXI J'i 
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Rubriek verzor~:d door Piet van 
Baarse/. E1•entueel commentaar van 
hem is cursief~tedrukt. 

AMBTENAAR IN HET NAUW 
door A. Heinink uit Almelo 
Hocwel van nature niet zo'n grote 
schrijver kan ik het niet nalaten nu 
eens te reageren op een artikeltje 
omtrent de ambtenarensalarissen in 
de Democraat. ledereen weet. ook 
de ambtenaren. dat er bcwinigd 
moet worden. Ja zelfs veel. De be
zuinigingen hadden echter al moeten 
plaatsvinden in 1971 toen het kabinet 
Biesheuvel om die reden aftrad. 
D'66 echter brengt het bezuinigen op 
de ambtenarensalarissen op de ma
nier van de olifant die door ... enz. 
Zelfs de ambtenaren is niets mense
lijks vreemd, ze krijgen er dan ook de 
kriebels van. Als lid van D'66 en 
ambtenaar zijnde kun je je collega's 
haast niet meer aan het vcrstand · 
brengen wat de opzet van D'66 is. Ja 
men spreekt soms al van Colijn-me
thode. Het ongenuanceerd brengen 
van deze toch waarlijk niet zo'n een
voudige ingreep kun je niet brengen 
met de dooddoener van .,gelijke 
monniken gelijke kappen''. 
In de tijd van .,leve de lol" zijn er 
ambtenaren geplaatst in salaris
schalen die niet in overeenstemming 
waren met hun functie. dat dat nu 
rechtgetrokken moet worden is heel 
natuurlijk. Maar er zijn ook personen 
die Llf om de aantrekkelijkheid van de 
functie, of omdat zij zich ten dienste 
willen stellen van maatschappelijke 
groeperingen die in de problemen 
zitten, tot het ambtenarenkorps zijn 
toegetreden, ondanks dat zij bruto 
minder en nctlo hetzelfde of iets 
meer gingen verdienen. Deze amb
tenaren nu zouden in het partikulicre 
bedrijf aanmerkelijk meer kunnen 
verdienen. Het zijn deze personen 
die juist met de opstelling van D'66, 
op de manier zoals het nu gebeurt. 
veel problemen hebben. 
De term. "Den Haag en het Europe
se parlcment beslissen, ze zorgen 
wel dat zij zelfniets te kort komen", 
wordt vaak gehoord. 
Nu weet ik wel en velen in den lande 
met mij dat er iets gebeuren moet, 
maar de creativiteit om deze moeilij
ke matcric te brengen mis ik. Per
soonlijk vind ik dat 0'66 het bezuini
gen op de ambtenarensalarissen an
ders had moeten brengen. en niet op 
de manier van Wiegel om de ambte
naren in het harnas te jagen, die de 
klemtoon m.i. te nadrukkelijk op de 
ambtenarensalarissen legt b.v. Door 
nauwlettend toe te zien op de uitga
ven van. de rijksdiensten door de 
tweede kamer, alle posten zullen hun 
steentje moeten bijdragen, ook als 
het salarisposten betreft. 
Ik heb geprobeerd duidelijk te maken 
wat ik zoal om mij heen hoor en op de 

vraag .. op wie moet ik stemmen", is 
het soms. door de opstelling van 
D'66, erg moeilijk een genuanceerd 
antwoord te geven. 

KRINGLOOPPAPIER, 
werkelijk bezuinigend en 
milieu-vriendelijk'? 
door J. J. Drcwes uit Breskcns 
D'66 gebruikt voor haar puhlikaties 
zoals de .. Demokraat" bij voorkeur 
het z.g. , ,kringlooppapier'' omdat dit 
veel bomen in de bossen zou sparen 
alsmede water en energie, en omdat 
de verwerking minder vervuilend 
zou werken op het milieu. De ach
terliggende gedachte was dat een mi
lieu-vriendelijke club hàar milieu
viiendelijke gedachten zou kunnen 
toevertrouwen aan een milieu-vrien
delijk papier. Maar is dat nu werke
lijk zo? Ergens verscheen namelijk 
een artikeltje dat oud papier, waar
van kringlooppapier voor I 007< 
wordt gemaakt, met tolueen zou 
worden ont-inkt. Reden genoeg om 
enkele instanties hierover te benade
ren. Maar laten we met het begin be
gmnen. 
Zoals bekend mag worden veronder
steld wordt papier van hout gemaakt 
met enkele toevoegingen voor de be
schrijf- of de bedrukhaarheid. Dat 
hout komt uiteraard van bomen -
meestal naaldbomen- die in stukken 
worden gekookt in loog waardoor de 
vezels van elkaar worden gescheiden 
en de incrusten (harsen, sappen, 
oliën en knoesten) worden verwij
derd. Met een toevoeging van ca. 
99°/(, water wordt dit .op een koper
doek gespoten, !link geschud en door 
vervilting ontstaat dan een dunnere 
of een dikkere papier- of karton
soort. Het zit iets ingewikkelder in 
elkaar. maar dit is toch wel de grote 
lijn. 
Vroeger werd dit geheel met de hand 
gedaan- zoals nog steeds gebeurt in 
de molen "De Schoolmeester" tus
sen Zaandijk en Westzaan - thans, 
bij een gebruik van honderdduizen
den tonnen per jaar alleen al in Ne
derland, met een enorme snelheid op 
machines van meer dan 500 cm 
breed. Behalve een enorme aanslag 
op de bossen en een gigantisch ver
bruik van zoet water geeft dit procé
dé ook veel vervuiling voor het mi
lieu: dat loog en die incrusten moetje 
toch ergens laten. 
Het is dus logisch dat er gedacht 
werd om die basis-grondstoffen te 
sparen en om de transportkosten 
vanaf Finland. Zweden, Canada en 
de Sowjet Unie te drukken. Daarom 
werden kortbal-. wandel- en andere 
verenigingen ingeschakeld om dit 
oude papier op te halen. Die krijgen 
een paar centen per kg. en soms is er 
een milieuvriendelijke gemeenteraad 
die deze aktiviteiten subsidieert. De
ze subsidie is eigenlijk nooit genoeg 
want denkt u eens in: alleen de korf
balclub in Breskens vcrzamelt al 

meer dan 13000 kg oud papier per ca. 
6 weken! Ja, u leest het goed: 13 ton. 
En denk eens verder: wat gebeurt er 
met b.v. lJx 13 ton is bijna 120 ton oud 
papier- nogmaals alléén van de BKC 
-op een vuilstortplaats hijGroede of 
Aardenhurg. Dat is een geweldige 
berg voor heel Zeeuws-Vlaanderen 
in b.v. de Koegors polder. Dan zijn 
die paar cent per kg maar een be
droevend schijntje als wc zo van die 
berg afval kunnen afkomen. 
Maar helaas, met die kranten alleen 
komen we niet tot dat kringlooppa
pier. Dat papier bestaat maar voor 
een relatief vrij klein gedeelte uit ve
zels, de rest is z.g. houtslijp. Het
zelfde spul dat u krijgt als u een plank 
doorzaagt. Dat dient om de gaatjes 
tussen de vezels wat op te vullen, 
anders zou het papier ongeveer zo 
dik zijn als een sigarette-vloeitje en 
daarop kun je geen krant drukken. 
Dus kappen we hiervoor toch weer 
bomen, zagen ze tot 100 à 120 cm en 
slijpen die af. Tijdens het proces 
wordt dit ingebracht en wc krijgen 
krantenpapier. 
Dus die krant bestaat uit houtvezels 
en houtslijp. En ook drukinkt. Ei
genlijk zou die inkt moeten hestaan 
uit lampenroet en peur (terpentine). 
Was het maar zo eenvoudig als vroe
ger. Thans zijn het meer ingewikkel
de verbindingen. Die krant moet na
melijk droog zijn aan het eind van de 
rit en die rit gaat met vele tiendui
zenden per uur, dus zo'n krant is 
maar een heel korte tijd onderweg in 
de rotatiepers. De hoeveelheid 
drukinkt is ook nogal aanzienlijk. In 
de folders van supermarkten en in de 
dames- en andere bladen komen nog 
veel grotere hocveelheden inkt voor. 
Welnu, dat zou moeten worden ver
wijderd. Bij navraag bij Van Gelder 
Papier deden ze dit niet in de pas 
gesloten fabriek te Wormer. Dat gaf 
dus aan de ene kant geen milieu-

Laat je niet inpakken op 26 mei 
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problemen, aan de andere kant werd 
dit papier wel erg grauw. 
Van Gelder stopte ermee en daarmee 
wordt er m Nederland geen 
kringlooppapier meer vervaardigd. 
Het meeste komt nu uit Duitsland, en 
daar wordt wel ont-inkt. Niet met 
tolueen zoals een krantehericht sug
gereerde maar met fosfaten, zeep, 
soda en waterstofperoxyde, dus. 
naar men zegt milieu-vriendelijk ... ? 
Waaruit bestaat nu drukinkt? Goede 
vraag, maar een goed antwoord is 
nauwelijks te krijgen; men gunt een 
ander geen blik in de keuken. 
Krankteninkt schijnt niet zo erg scha
delijk te zijn maar hoogdruk-, diep
druk-, offset- en aniline-inkten zijn 
toch minder vriendelijk. Er schijnen 
toch nogal wat zware metalen zoals 
kobalt in voor te komen. En waar 
blijft dat spul? Als u het weet mag u 
het zeggen. Natuurlijk zijn er voor
schriften en richtlijnen die het ge
bruik van schadelijke hestanddelen 
beperken of verbieden. Maar de 
drukker die kan drukken met water 
en brandnetel-kleurstof moet nog 
geboren worden. 
Het is onduidelijk wat er gebeurt met 
het residu na het ontinkten al kan 
men er wel naar raden aan de ocvers 
van de Rijn en de Lek. 
Op aanvraag heeft het Vezelinstituut 
TNO te Delft een prachtig rapport 
toegestuurd over dit kringlooppapier 
waaraan ook het Grafisch Instituut 
TNO te Amsterdam een waardevolle 
bijdrage heeft geleverd. Het is heel 
recent uitgebracht: oktober 1980. 
maar ook zij hebhen hun hedenkin
gen tegen de vcrwerking van het re
sidu en bij ontduikingen van de mooi 
bedachte regelingen en de t wijfcl
achtige controle daarop. 
Tenslotte berichtte mij een middel
grote inktfabriek dat zij PER DAG 
een hoeveelheid van 10.000 kg inkt 
produceren. En dat is bepaald niet 
allemaal kranteninkt. Hierbij zit een 
gigantische hoeveelheid inkt voor 
b.v. verpakkingen die in z.g. tlexo
druk worden verwerkt. En dan de 
hoeveelheden voor alle damesbladen 
en centimeters-dikke katalogi voor 
postorderbedrijven, planten- en 
bloembollenhandelaren. meubelfol
ders en ga zo maar door. 
0 nee, die worden echt niet allemaal 
in Nederland vervaardigd. Toch kan 
een heleboel troep de Rijn en de 
Maas en de Schelde komen afzak
ken. 
Het zou voor D'66 een taak(jc) kun
nen zijn deze opmerkingen na te gaan 
en de lopende geruchten hierover te 
bevestigen of te ontkennen. Maar of 
kringlooppapier werkelijk zo milieu
vriendelijk is ... ik waag het te he
t wijfden! 

OPEN BRIEF AAN TED 
DUIZENDSTRA 
door P. W. D. Bollr);lli);non 11it As
sen 
N.a.v. van uw advertentie in de De
mocraat okt. 1980 bestelde ik Kern
energie vragen/antwoorden. Leve
ren echter, ho maar. Veel naspeur
werk leverde uiteindelijk uw adres 
op. Toezegging op toezegging. Op 
15-12- ·go eindelijk schriftelijk he
richt dat ik binnen afzienhare tijd de 
2e druk kon verwachten. Bij de te
lefonische navraag op 21-3 jl. bleek 
plotseling de levering niet door te 
gaan. Het geld was reeds tcrugge-
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stort. Het laatste is niet het geval. 
Ik verzoek u nu dan ook dringend 
omgaande overmaking op m'n bank
rekening nr. 43.'10.07.321 (AMRO 
Assen). 
Een copie van dit schrijven gaat naar 
het partijsecretariaat. 

En het partijsecretariaat zal nagaan 
of de geachte adverteerder wel be
taald heeft. 

NOTITIE 
door Frans B. van der Toorn uit 
Rotterdam 
Gisteravond onze .,politiek leider" 
weer 'ns gezien. 
Op het scherm, wel te verstaan (Ned 
I . .,Tussen haat en liefde"). 
Hij zag er gelijk heel anders uit dan 
toen hij, bij toeval, op het congres in 
Utrecht al .. waterend", op het he
rentoilet, naast mij bleek te staan. 
Op een halve meter afstand. bijna 
een gewoon mens. 
En gisteravond. 
De .,glamourboy". het .. prikkel
poppie" van D'66. 
't Zal je gezicht maar wezen ... 
.,The medium" schijnt .,the messa
ge" te zijn. en de geïnterviewde heeft 
het in het interview natuurlijk niet 
voor 't zeggen. 
Maar toch ... 
Veel (weekjes?) lachen. veel vage 
(dominee?) prietpraat. 
Als (om maar 'ns wat te noemen) 
enkele , .revolutionaire'' economis
ten (dr. Karl Marx, prof. dr. John 
Mayhard Kcynes, prof. dr. Jan Tin
hergen - Nobelprijswinnaar, etc.) 
een zelfèle soort .. redelijkheid" had
den uitgestraald als J.C.T. gister
avond, waren "we" de 1'1-de eeuw 
waarschijnlijk nooit ontgroeid. 
Na gisteravond begreep ik plotseling 
wat beter waarom enkele van mijn 
vrienden D'66 een .,glamour" partij 
noemen. 
Misschien kan 't geen kwaad de ko
mende weken bijv. Van Mierlo wat 
meer op de voorgrond te laten treden 
-al s-t- 'ie daar nog zin in heeft, ten
minste. Ook Leevalking lijkt een 
aardige tegenhanger. 
Als we onze .. ondertitel" 'ns wijzig
den in "het duidelijk alternatief". 
En dat dan wel waar zien te maken 
natuurlijk!.. (vooral: econo
misch ... ). 

Daar moet ik loch 'ns wat op zeggen: 
- Frans ondertekent het begelei
dende briefje met: (drs.) F(rans) B. 
van der Toorn 
(wtsch. medew. EHR, ec. Soc.) 
Voor mij geen \'errassing dat Frans 
nog moel afstuderen. 
- Over .. the message" en .,the me
dium''. Bij de kleine boodschap van 
Frans in dit medium werd hij niet 
gehinderd door een intnviewer. Van 
hem had het dus geen ( economi
sche?) prietpraat hoe1·en te ~ijn. 

- Ik zie voor Frans een duidelijk al
ternatief· niet H'ateren rnaar ~eu·oon 
zeiken. 

(VOOR-)VERKIEZINGEN 
0'66 
door F. A. Kortz uit Rollerdam 
Reactie op Frans Rogier's .. Demo
cratische keuze of Tombola" 

Als kandidaat voor de Tweede Ka
mer van de onlangs gehouden ver
kiezingen heb ik het meeste bez•..vaar 
tegen de wijze waarop de uitslag van 
de respectieve kieskringen '>'ordt 
vcrwerkt tot een landelijke uitslag. 
nml dat dit gebeurt door een loting. 
Dit Tombola-effect is een bijzonder 
creatieve vondst geweest. en daar is 
ook alles mede gezegd. 
In tegenstelling met de beginperiode 
van 0'66 kon de kandidaat zich nu 
slechts voor één kieskring opgeven. 
een opgelegde beperking ingevolge 
de reglementen. Eertijds had men de 
vrijheid (keuze) zich op te geven 
voor alle kieskringen, of men kon 
zich beperken tot één of meerdere. 
Het argument dat nu hiertegen zou 
kunnen worden ingebracht dat .. ka
pitaal'' en het .,bezit van sociale 
vaardigheden" in de ruimste zin per
sonen een oneerlijke dan wel onre
delijke voorsprong zou geven in de 
uitslag van de verkiezingen vind ik 
een magere betoogtrant welke ik het 
synoniem wil geven van dooddoe
ner. 
Dat het Koninkrijk der Nederlanden 
voor haar circa 'I à I 0 millioen demo
cratische kiezers het land in kiesdis
tricten verdeelt, hoeft voor D'66 met 
haar 20 tot 24 duizend leden niet mo
del te staan. 
De wijze waarop de recentelijk-ge
houden verkiezingen hebben plaats
gevonden hebben geleid tot het au
tomatisch onthouden aan de leden 
van informatie (foei 1) nml die gege
vens van de overige kandidaten uit 
de andere vier kieskringen. Dit weer 
heeft aanleiding gegeven tot een in
perking van de mogelijkheid te kie
zen uit een groter aantal kandidaten. 
Het ware gewenst dat in de toekom!>t 
aan elke D'66-er de bijzonderheden 
van alle kandidaten verstrekt wor
den en dat in principe een ieder van 
de kandidaten gelijkelijk hun 
spn:ekbeurten kunnen houden over 
het hele land. Ik ben er vast van 
overtuigd dat allel!n dan een verle
vendiging kan worden ingebracht in 
het ganse politieke bedrijf vanwege 
de ongedwongen oprechthl!id - ori
ginele gedachtenvorming-van/over 
actuele onderwerpen. 
Wanneer onder deze omstandighe
den de landelijke lijst tot stand komt 
is er sprake van een hoger gehalte in 
de besluitvorming welke gebaseerd 
is op de kern van de domocratie de 
één man/vrouw geeft één stem. Voor 
de kandidaten zal hieruit ook een 

meer blijvend elfeet bchouden blij
ven voor hun toekomst vanwege hun 
inzet (politieke loopbaan). 

Zo ~i I! je maar weN: je kunt hi!t niet 
iedereen naar de ;.in maken. 

BEDANKT 
door J. Henrolll' uit /.aandwn 
Naar aanleiding van enkele groeien
de grieven meen ik te moeten bedan
ken voor het lidmaatschap van D'66. 
Enkele van deze gril!vl!n wil ik ook 
met name noemen. 
- de aandacht van de partij voor het 
beroepsbegeleidend onderwijs (ge
tuigt van weinig n:aliteitszin) 
- de opstelling van de partij ten aan
zien van de kernenergie. kernwa
penproblematiek. 
- de struisvogelpolitiek die is ge
voerd met name rond de bestuurs
wisseling hij de afdeling Zaandam. 
Ondanks hun verzoek worden de le
den niet geïnformeerd. (De doofpot 
doet haar intrede) 
- de lobbv die door enkele leden 
wordt uitgéoefend m.h. t. het aanwij
zen van een nieuwe bouwlokatie 
(Guisvcld-natuurmonument) 
- het telefonisch informeren naar 
stemgedrag door kandidaat Ie ka
merleden. (Dit vind ik echt waanzin
nig') 
Een en ander heeft mij doen beslui
ten een ander redelijk alternatief te 
zoeken. helaas. want het leek mij 
echt een friso.;e partij. 

De brief 1\'liS in <'1'1'.1'1<' instantie ge
richt tol het part(isecretariaat. Aan
Rc:::ien Henrol/e in<'<'!/ P.S. uitdruk-

keiijk •·raagt om de brief ook te 
plaatsen in . ,Democraten schrijven'' 
doe ik dat. :::ii het dat ik het een 
11'111/nzinnig •·erzoek vind. 

W .M.C.-KERKRADE 
door DirkJ. M. de Boeruit Kerkrade 
Bi.i deze maak ik bezwaar tegen het 
feit dat de organisatoren en geldver
lenende instanties van het W.M.C. 
met twee maten meten. 
I. De muzikanten van de Republiek 
Zuid-Afrika mogen niet deelnemen 
aan het W.M.C. en worden daardoor 
gèstraft voor het feit dat hun regering 
aan apartheidspolitiek doet. 
2. Personen komende uit landen 
waarvan de regeringen zich schuldig 
maken aan het folteren van gevang<> 
nen worden niet geweigerd, maar 
kunnen vrij aan het W.M.C. deelne
men. • 

ad~·t•rtrnth> 

EEN MICROSCOOP: 550 GULDEN 
Dr. My Samedy: 
"Zonder voldoende 
artsen en apothekers, 
zonder voldoende 
verpleegsters kunnen 
we niets beginnen. 
Het medisch personeel 

is de basis van de gezondheidsLOrg: 
zij moeten de ziekten opsporen en 
vakkundig bestrijden." 

Dr. Samedy is dekaan van de 

f 100.000,- voor medisch onder
wijs in Cambodja. 
Wc sturen sterilisatie-apparatuur en 
broedstoven om bacterieën te kwe
ken, maar ook pincetten, reageer
buisjes, potloden, papier en vooral 
veel microscopen. 
Die microscopen kosten 550 gulden 
per stuk. 

I. 2 Microscoop: 
25 gulden per maand 

Medische Faculteit van Phnom Bouw mee aan de medische 
Penh. In de Pol Pot-periode zijn de opleiding in Cambodja. Stort een 
meeste artsen in het land vermoord, bijdrage op postgiro 10 90 400. 
is de faculteit leeggeroofd. Toch Beter nog, geef één jaar lang f 25,-
volgen nu al weer meer dan 700 per maand en u geeft een y, mieros-
studenten onderwijs, bijna Londer coop. 
studiemateriaal. Doen. Postgiro 10 90 400. MCNV, 
Daar gaan we verandering in Amsterdam. 

iJIÎIJM 
~ 

brengen. 

Eén ton: laboratorium 
Het Medisch Comité heeft beloofd 
een opleidingslaboratorium voor 
parasitologie en bacteriologie in te 
richten. Dat kan al voor één ton: 

Medisch Comité Nederland- V iet Nam 
Postbus 5701, 1007 AS Amsterdam. 

MEDISCH ONDERWIJS : LEVENSNOODZAAK 
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CAMPAGNE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

WIE SPREEKT WAAR? 
spreekbeurten, resp. fora door kamerleden en kandidaat· 
kamerleden in de periode 14 mei tot 26 mei 1981 
Onder alle voorbehoud van volledigheid en juistheid van plaatsen, 
tijden etc. · 

ELIDA WESSEL TUINSTRA: Symposium in Biologisch Centrum Kerk
laan 30, Haren, 13.15 uur. 
AAD NUIS: forum in Getuigeniskerk Europaweg Delfzijl om 20.00 uur. 

DONDERDAG 14 MEI: HANS ZAADNOORDDIJK: forum in MEAO, Heerenveen om 11.00--12.30 
JAN TERLOUW: Symposium V.N.O. Amsterdam, 13.45 uur. Het Tehuis, en 13.00--14.30. 
Groningen, 20.00 uur. ED VEENSTRA: Debat VVD--D'66, om 20.00 uur. Tel. 05920- 50110, 
LEEN SCHOTEL: Afd. Franeker, AA V in café/rest. de bocht van Guinee. Hoogeveen, Hotel Homan. 
Vijverstr. 1, 20.00 uur. PIETER TER VEER: Forum in "De Vogelzang" te Dwingeloo om 20.00 
SOL SCHUYER: in Deventer, LOBH-Oost, uur. 
NOORTJE VAN LIJF: Forum in Hengelo, Bataafse lcerlingenvercniging, DICK TOMMEL: Afd. Zuidwolde, forum in Welzijnscentrum Bierhoorn 
14.00 uur om 20.00 uur. 
DICK TOMMEL: Afd. Hoogeveen, spreekbeurt om 20.00 uur. NOORTJE VAN LIJF: Forum in Dorpshuis .. Erve Kampboer" Kamp-
SUZANNE DEKKER + PIETER TER VEER: Afd. Renkum, verkiezings- boerlaan, Geesteren, 20.00 uur. 
bijeenkomst in Oosterbeek, 20.00 uur. SASKIA VAN DER LOO: VJV "Kom Op", verkiezingsavond in Brum-
AAD NUIS: openbare verkiezingsbijeenkomst in Bennekom om 20.00 uur. men/Eerbeek 20.00 uur 
AAD NUIS: forum in streeklyceum, Bovenbuurtweg 1 te Ede om 11.15 BAS BECK: Forum in Apeldoorn om 19.30 uur in Kon. Sch. Gcm. Apel-
uur. doorn, Jhr. Mr. Molleruslaan 42 
KAREL KLAVER: forum in Nijmegen, 's avonds, Tel. 080- 777001. INEKE LAMBERS: Studiedag, TNO Apeldoorn 
WIVICA GREVE-VAN WEISSENBERG: discussieavond in Cult. Centr. DOEKE EISMA: Afd. IJsselstein, forum 20.00 uur. 
.. De Hilt" in Eemnes om 20.30 uur. MAARTEN ENGWIRDA: Seminar in Europa Instituut, Utrecht om 14.00 
HERMAN KERNKAMP: forum in Sted. gymnasium in Amersfoort, uur. 
's ochtends NICO LEONS: Pol. markt R.S.G. N-Kcnnemerland in Alkmaar om 
JAN VELDHUIZEN: Pol. Kermis/Schoolverk. in Comenius College, Bi- 9.21}...14.00 uur. 
stmlaan I te Hilversum om ca. 13.30 uur. MARIE LOUISE TIESINGA: Forum in Werenfridus Sch. Gcm. te Hoorn, 
LOUISE GROENMAN: forum in HTS Europaboulevard, Amsterdam om 14.00 uur. 
15.00 uur. GRACE HELLEBREKERS: Forum in Gymnasium Felisenum te Velsen om 
PETER VAN DEN BRANDHOF: Pol. Café in Landsmeer om 20.00 uur. 12.00 uur. 
RICK TEN HAVE: forum in Gem. School voor HAVO, Zocherstr. 23, CHEL MERTENS: Pol. Informatiedag in RK Lyceum en HAVO te Am-
Amsterdam om 13.30 uur. sterdam om 11.00 uur. 
JACOB KOHNSTAMM: forum in Breda, Tel. 076- 141139, 20.00 uur. ELSE ROSE KUIPER: Forum in Jongerencentrum .. De Hobbit" te Nieuw 
BAS BECK: forum in Watcriant College. Rode Kruisstr. 14, Amsterdam- Vennep, 's avonds. 
Noord, om 20.00 uur. HANS WIJERS: Forum in "'t Oude Posthuis" te Heemstede om 20.00 uur. 
GRACE HELLEBREKERS: in .. De Boerderij" in Huizen om 20.00 uur. NOOR STEHOUWER: Forum in Chr. Lyceum/Havo Hccmskerkstr. 105 
HELEEN DAKE + RUUD STA VERMAN: forum in "'t Heem", Eikelaan te Gouda om 14.30 uur. 
89, Krommenie, 20.00 uur. PIETER KARSDORP: Forum in Gebouw de Ruif Stationsstr. 34 Pijnacker 
MARCO GANS: Forum in "Ons Huis" Dorpsstr. 12 te Wormer, 20.00 om 20.15 uur. 
uur. HANNEKE GELDERBLOM: Forum in Hoofdbureau Politie, Burg. Patijn-
ELIDA WESSEL TUINSTRA: verkiezingsbijeenkomst Ver. Geb. Oostdam laan. Den Haag, 10.00 uur. 
Honkhuenstr. I, Goedereede om 20.00 uur. BOB VAN DEN BOS: Sch. Gem. Atheneum/HAVO Burg. Martensingel 15 
AREND MEERBURG: forum in Buurtcentrum Kreade in Den Haag om Gouda, 's middags. 
19.30 uur. WIL WILBERS: Forum in Sch. Gcm. De Walburg, Stenenkamer 1, 
NOOR STEHOUWER: Forum in .. Witte Huis" te Oegstgeest 20.00 uur. Zwijndrecht om 14.15 uur. 
BOB VAN DEN BOS: Forum in ASHRAM-College, Marsdiep 289, Alphen HERMAN SCHAPER: Forum in Woerden om 20.00 uur. 
a/d Rijn, 20.00 uur. MARCEL PROP: Forum Afd. Maassluis 20.00 uur. 
HARRY VAN WOERDEN: afd. Lekkerkerk, verkiezingsbijeenkomst om HERMAN KERNKAMP Forum Afd. Gorinchem, Sch. Gem. om 12.30 uur. 
20.00 uur. AREND MEERBURG: Forum in Nivon centrum te Rotterdam D. Smits~tr. 
ERWIN NYPELS: Afd. Voorburg-Haaglanden, in De Koepel Oosteinde 1, 76 om 20.00 uur. 
Voorburg, 20.15 uur. JOPIE BOGERD: Forum NVV-Jongerencontact in De Zwaan Kromwcgc-
JAN GLASTRA VAN LOON: Forum in Athonius Clubhuis, Lange Mare, smgel I Bom 20.00 uur. Oost-Souburg. 
Leiden, 20.00 uur. JO SWAEN: Forum van Jeugdcentrum '68 te Veldhoven om 20.00 uur. 
MAARTEN ENGWIRDA: verkiezingsbijeenkomst in Hulst om 20.00 uur. SUZANNE DEKKER: Forum Afd. Uden om 20.30 uw. 
JO SWAEN: Ontmoetingscentrum De Eendracht, St. Annastraat 60, Ge- MAARTEN ENGWIRDA: Forum in Gem. Huis .. Eikebos" te Prinsenbeek 
mert om 20.00 uur. om 20.30 uur. 
WIM DIK: forum in gebouw NKV, Binderseind 28 te Helmond om 20.00 PETER VAN EIJK: Forum .JO AC te Roermond. 
uur. SUZANNE BISCHOFF: Vrouwencafé te Venray in d.: Schouwburg om 
AART RESOORT: forum Jongerenwerkgroep Roggel om 20.00 uur in 20.00 uur. 
Roggel MIEKE VAN WAGENBERG: Grevenbicht te 20.00 uur. 
ED VEENSTRA: Onderwijsactiedag Werkgroep KOV/ABOP Hoeve de AarBAS BECK: Zwolle, 13.00 uur tot 15.00 uur. 
(Heerlen), 20.00 uur. CEES SPIGT: Veghel, plm. 18.00 uur. 
GERRIT JAN WOLFFENSPERGER: Jeugdraad Hilversum, 20.00 uur, tel. NOORTJE VAN LIJF: Enschede, 14.30 uur. 
035 - 425544. 
HANNEKE GELDERBLOM: Verkiezingsavond in Buurthuis Vliethage, 
Boerhavestr. 51, Den Haag om 20.00 uur. 
BAS BECK: Hengelo, 12.00 uur. 
M.-L. TIESINGA:. 's middags Zaandam. 
HERMAN SCHAPER Rasa, Pauwstraat Utrecht, 20.00 uur. 
GERRIT MIK: 's middags, Groningen. 
FRANK BAAS: Den Haag, 10.00 uur. 

VRUDAG 15 MEI: 

ZATERDAG 16 MEI: 
JAN TERLOUW: Boottocht IJsselmcer, 10.00 uur. V ARA In de rooie 
Haan, Hilversum, 13.00 uur. 
SUZANNE DEKKER: 
AAD NUIS: 
MAARTEN ENGWIRDA: 
DICK TOMMEL: 
RENÉ VAN SLOOTEN: 
ERWIN NYPELS: 

JAN TERLOUW: Hotel "Cocagne" Eindhoven te 20.00 uur. Deelnemersdag Vormingswerk Jong Volwassenen in Ouwehands Dier<:n
park te Rhenen. 
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HERMAN SCHAPER: Afd. Vleuten-De Meern-Haarzuilens, Feestelijke DINSDAG 19 MEI: 
manifestatie in de drie dorpskernen, 's middags. JAN TERLOUW: Radio Oost. Hengelo om 17.15 uur, Schouwburg, En-
GRACE HELLEBREKERS: pol. markt op het Hoofddorpplein te Amster- schede om !~UlO 11111. "Die Hagen". Almelo, om 20.00 uur. 
dam om 10.00 uur. AART RESOORT: l'nrum in Trefcentrum "De Linde". Hyacintenlaan te 
GERRIT MIK: Pol. Bijeenkomst in Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, Geleen om 20.()() uur. 
13.00 uur. JO SWAEN: Discu"ieavond Afd. Goirle in .l. v. Besouwhuis om 20.15 
JACOB KOHNSTAMM: Forum Vrijgezellenbond in Krasnapolsky te Am- uur. 
sterdam om 14.00 uur. ANTON VAN LI.JSSEL: Forum in Buurthuis Delftselaan 5ó, Den Haag, om 
ELSE ROSE KUIPER: Info-dag Vrede en veiligheid in Hilversum om IY.30 20.00 uur. 
uur. BOB VAN DEN BOS: "Het ~Anker". Chopinlaan 2 Hazerswoudc-Rijndijk. 
LOUISE GROENMAN: Discussie-middag in Krasnapolsky te Amsterdam Forum om 20.00 uur. 
om 13.30 uur. WIL WILBERS: Theater .. De Willem" p/a Sch. Gem. "Willem de Zwij-
NOOR STEHOUWER: "Maak kennis met ... " bijeenkomst in Winkel- gcr, v. d. Palmstr. 2. Papendrecht, om 20.00 uur. 
centrum, zitkuil gemeentehuis Maassluis om 10.00 uur. GRACE HELLEBREKERS: Forum Afd. Westland-Haaglanden te Naald-
BOB VAN DEN BOS+ DOEKE EISMA: "Maak kennis met ... " Markt in wijk. 20.00 uur. 
winkelcentra en op markten te Den Haag, 10.00-17.00 uur. GRACE HELLEBREKERS: Forum om 14.00 uur. Studentenraad Auto-
WIL WILBERS: Politiek Café. in Voorschoten om 20.00 uur. techniek HTS Den Haag. 
BAS BECK: Forum in theater "De Willem", v.d. Palmstr. 2 Papendrecht DOEKE EISMA: Forum in Don Boscohuis te Zoeterwoude om 20.00 uur. 
om 20.00 uur. SUZANNE BISCHOFI<': in De Dorpshoeve Kcenenburgweg 10 te Schiplui-
HARRY VAN WOERDEN: Forum in "De Sater", Kon. Julianalaan 11 te den om 20.00 uur. 
Leidschendam om 13.30 uur. PIETER TER VEER: Politieke middag. Hogere landbouwschool, Groene-
PETER VAN EUK: Politieke dag voor jongeren in Jongerencentr. . .'t Ge- zoom 400 te Dordrecht, 14.00 uur. 
bouwke", Boulevard 27 te Roosendaal om 15.00 uur. DOEKE EISMA: Forum in Chr. Sch. Gem. Zandvliet Bezuidenhoutseweg 
CORRY MOOLHUYSEN: Forum in Roncalli Sch. Gem. Tuinderspad ó te 40, Den Haag, 10.00 uur. . 
Bergen op Zoom, 13.30 uur. . AREND MEERBURG: Verkiezing-,hijecnkomst te Katwijk om 20.00 uur. 
CHEL MERTENS: Congres van Vereniging Voor Openbaar Onderwijs, LAURENS JAN BRINKHORST: Spreekbeurt. in Cultureel Centrum te 
Breda Tel. 08865- 135Y. Amstelveen, 20.00 uur. 
ANDRÉ V.D. HEIDEN: 's middags Leeuwarden. JACOB KOHNSTAMM: Forum FNV Vrouwengroep Ie Amsterdam, 20.00 

uur. 
MAANDAG 18 MEI: LOUISE GROENMAN: Forum in Aula Chr. Sch. Gem. "Buitenvelder!" 
J, JANSEN VAN TUIKWERD: Politieke avond, S.G. Prinses Juliana, De Cuserstr. 3 te Amsterdam om 20.00 uur. 
Hoendiepskade 23, Groningen, 20.00 uur. FRANK BAAS: Forum in ,.De Brink, Zandvoortselmm 165. Zandvoort, om 
GERRIT MIK: Politiek forum. Ontmoetingscentrum Veenlust, Promenade 20.00 uur. 
65 Veendam, 19.30 uur. . HERMAN SCHAPER: Forum in Zaal .. Het Kompas" te Bergen (N.-Holl.) 
ELIDA WESSEL TUINSTRA: Spreekbeurt 20.00 uur, Oranje Hotel t.o. om 20.00 uur. 
NS Station Leeuwarden. . " . MAARTEN ENGWIRDA: Afd. Vergadering om 20.00 uur in de Bijlmer-
LEEN SCHOTEL: Forumavond, Cafe-restaurant "De smalle brug Stlens, meer (Amsterdam). 
20.00 uur. HARRY VAN WOERDEN: Forum in Houten 20.00 uur. 
ED VEENSTRA: Openbare Ledenvergadering Losser, 20.00 uur tel. WERNER UERZ: Pol. markt in lsDia college Silvolde te Silvolde om 10.00 
05423- 2047. 
JAN VIS: Spreekbeurt Hardenberg 20.00 uur, tel. 05232- 4783. 
ERWIN NYPELS: Spreekbeurt, n.a.v. interview van Jan Terlouw in het 
infoblad van Steenwijk en de plaatselijke pers, te Steenwijk, 20.00 uur. 
HENRI POTMAN: Politieke manifestatie, Pedagogische Akademie .. C. 
Kleywegt" Bachlaan 11, Doetinchem 12.00 uur. 
AREND MEERBURG: Forum, 20.00 uur. te Arnhem 085 - 55124Y. 
JAN GLASTRA VAN LOON: Verkiezingsbijeenkomst, 20.00 uur, Hattem 
05206 - 43888. 
SUZANNE BISCHOFF: Spreekbeurt. Medisch Centrum Nieuwe weg 14 
Soest 20.00 uur. 
MAARTEN ENGWIRDA: Spreekbeurt. IJsselstein, 20.00 uur. 
DOEKE EISMA: Forum, Churchillhal 20.00 uur, Bunnik. 
HERMAN KERNKAMP: Forum, Talinglaan 10, De Bilt, 20.00 uur. 
JAN TERLOUW: Campagne avond, Gulden Vlies Alkmaar, 20.00 uur. 
NICO LEONS: Forum, St. Nicolaas lyceum Prinses lrenestraat 152 Am
sterdam IY.30 uur. 
HERMAN SCHAPER: Forumavond, 't Oude Posthuis Heemstede 20.00 

uur. 
AAD NUIS: Forum in ,.Orpheus". Churchillplein I Apeldoorn om 15.15 
uur. 
PI ETER TER VEER: Poort van Kleef Ie Almelo om 20.00 uur. 
ED VEENSTRA: l'ontm in Rijkssch. Gem. Ooststellingwerf, Marlenskamp 
I Oosterwolde, 13.4.~ uur. 
ERWIN NYPELS: Forum in TH Deltl Afd. Bouwkunde Serlageweg I 
19.30 uur. 
SUZANNE DEKKER: Yerkiezingsavond in Sociëteit Minerva Breestr. 48 
Leiden, 20.00 uur. 
GERRIT MIK: D'6ó bijeenkomst te Bedum, 20.00 uur. 
BERT SCHWARZ Forum van hel Humanistisch Verbond. Heerhugowaard 
20.00 uur. 
AAD NUIS: 20.00 uur in Bathmen. 
ELIDA WESSEL: Werkbezoek Zeeuws Vlaamse Ziekenhuizen. Plaats nog 
niet bekend! 
RICK TEN HAVE: "De Branding". Elandstr. H4, Amsterdam, Forum 
20.00 uur. 

uur. .JAN SCHONK: ,.De Peppel". Mon!aubanstr. IOó. Zeist, Porum IY.30 uur. 
HARRY VAN WOERDEN: Forum, Scholen gemeenschap Melanchton JAN VELDHUIZEN: J.O.V.D. Rijswijk. Forum 20.tl0 uur. 
Rotterdam 19.45 uur. . . .. .. . BAS BECK: Apeldoorn, 20.00 uur. 
NOOR STEHOUWER: Verkrezmgsbrjeenkomst, Wtjk- en dienstencentrum NOOR STEHOUWER: Zoetermeer, 20.00 uur. 
Mariahoeve Den Haag, 20.00 uur. 
WIL WILBERS: Forum, Stedelijk Gymnasium Fruinlaan 15 Leiden, 15.00 WOENSDAG 20 MEI: 
uur. JAN TERLOUW: TV -debat NOS vier lijsttrekker-; 
PIETER TER VEER: Camping De Roompot Kamperland IY.30 uur AAD NUIS: Ermelo te 20.00 uur. 
Spreekbeurt. MAARTEN ENGWIRDA: Spreekbeurt. De Speeldoos Rembrandtlaan 35 
LAURENS JAN BRINKHORST: Politiek café Breda 20.00 uur. Baarn 20.00 uur. 
JO SWAEN: Politiek Café, Café/Rest. "In het eeuwige leven" Asten 20.00 HENK ZEEVALKING: Afdelingsvergadering met toegang voor belang-
uur. stellenden Hoofddorp 20.00 uur, afdeling Haarlemmermeer. 
LAURENS JAN BRINKHORST: Verkiezingsmiddag Revius Lyceum CORRY MOOLHUYZEN-FASE: Discussieavond. Norbertus college Ly-
Doorn 13.30 tot 16.00 uur. ceumlaan 10 Roosendaal 20.00 uur. 
ELIDA WESSEL TUINSTRA: Ontmoeting tussen verschillende verlegen- LAURENS JAN BRINKHORST: Overdag: werkbezoek, 's avonds: 
woordigers van de partijen, bijeenkomst vindt plaats in één der zalen van spreekbeurt. Gennep. 
het Nederlands Congresgebouw Den Haag, 13.30 tot ló.OO uur. AART RESOORT: Forum, Yenloos Leerlingen Overleg, op het stadhuis-
CORRY MOOLHUYZEN-I<'ASE: Verkiezingsbijeenkomst met forum, Ge- plein Venlo 14.30 uur. 
bouw Vrije Gemeente Joh. Vermeerstraat IY Amsterdam, 20.00 tot 22.30 NOORTJE VAN LIJF: Enschede, afdelingsbijeenkomst, 20.00 uur. 
uur. HERMAN KERNKAMP . .'t Honk" Valkenheide 41, Maarsbergen, forum 
JACOB KOHNSTAMM: Verkiezingsbijeenkomst/spreekbeurt. Epe 20.()() IY.OO uur. 
uur. AREND MEERBURG: Velp, forum Vrede en Veiligheid 20.()() uur. 
MARIE-LOUISE TIESINGA: Zaandam, 20.00 uur. JO SWAEN: Jongerencentrum Den Deel. Kruisstr. I Deurne, forum 20.00 
LOUISE GROENMAN: Veenendaal, 20.00 uur. uur. 
AAD NUIS: Goor, 20.00 uur. BERT VAN WIJK: P.A., D. van Miertstr. 10, Veghel. forum 14.30 uur. 
NOORTJE VAN LUF: Enschede, 11.30 uur. JACOB KOHNSTAMM: Dalton Scholengem., Looiaan 125, Voorburg, fo-
SOL SCHUYER: Delden, 20.00 uur. rum 10.30 uur. 
G. C. VAN DORP: Vught, 19.30 uur. GERRIT MIK: "Het dorpshuis", Molenakkers 30. Annen, forum 20.00 

uur. 
NOOR STEHOUWER: Chr. Scholcngem. De Vlietschans, Apollolaan 2ó2, 
Leiden, forum 14.30 uur. 
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PIETER KARSDORP: Midden-Beemster te 20.00 uur, 
BOB VAN DEN BOS: Lisse, forum. 20.00 uur. 

BERT v. WIJK: V . .I.V. Patronaatspoortstr. 60, Tegelen, forum 20.00 uur. 
DOEKE EISMA: Maassluis, spreekbeurt. 18.30 uur. 

DONDERDAG 21 MEI: 
AAD NUIS: .. Doornroosje". Groenewoudscwcg 322, Nijmegen. Forum 
21.00 uur. 

INEKE LAMHERS HACQUEBARD en JAN TERLOUW: Spreekbeurt en 
werkbezoek Posthuis Heerenveen 20.00 uur. 
MAARTEN ENGWIRDA + ERWIN NYPELS: Werkbezoek aan de ge
meente Rotterdam 09.50 tot 19.00 uur verschillende locaties. 

DICK TOMMEL: MHNO-school. Beatrixstr. 14, Assen. forum 13.00 uur. 
HARRY V. WOERDEN: Stedelijk Gymnasium. Breda. forum 's middags. 
PIETER TER VEER: Nietword College. Weth. Hamsterlaan 6. Leek. fo
rum I 0.00 uur. 

ELIDA WESSEL TUINSTRA: Verkiezingsbijeenkomst. Gebouw de Om-
meloop. tel. 01810-2516. Afdeling Voorne-Rijnmond, 20.00 uur. ZATERDAG 23 MEI: 
WIL WILBERS: Spreekbeurt, afd. Bergen op Zoom 20.00 uur. JAN TERLOUW: Paradiso Amsterdam te 20.00 uur. 
JAN TERLOUW: Verkiezingsbijeenkomst, Kleine Doelen (foyer) Gorin- ERWIN NYPELS: Symposium van de Rijksuniversiteit Utrecht, De Uithof 
chem, 20.00 uur. Utrecht, 14.30 tot 16.00 uur. 
SASKIA VAN DER LOO: College Blaucapel. Winkierlaan 373. Utrecht, fo-JACOB KOHNSTAMM: Winkelcentrum Fazantenhof Bijlmermeer. straat-
rum 14.00 uur. aktie v.a. 10.30 uur. 
JO SWAEN: .,De Effenaar", Dommelstraat 2, Eindhoven. forum 20.00 GERRIT MIK: .,De Molenbcrg", Delfzijl, forum 15.00 uur. 
uur. DICK TOMMEL: soc. Tinck, v. J:ichtenstr. 16a. Hoogeveen, forum v.a. 
JACOB KOHNSTAMM: Schagen, politiek café 20.00 uur. 10.00 uur. 
LEEN SCHOTEL: Compagnonhuis. Dr. Mulderstr. 7. Noordwolde (Fr.), NOOR STEHOUWER +HERMAN SCHAPER: straataktie Voorburg. v.a. 
forum 20.00 uur. 10.00 uur (4). 
DICK TOMMEL: Dr. Naussau College. Groen v. Prinstererlaan 98, Assen SASKIA VAN DER LOO: .,De Flint", Amersfoort. forum 10.30 uur. 
forum 13.45 uur. ELSE ROSE KUIPER: .. De Loods", Herman Costerstr .. Den Haag. poli-
PIETER TER VEER: Hotel-café Meursingc, Hoofdstr. 48, Westerbork, fo· tieke dag, v.a. I I .00 uur. 
rum 19.45 uur. BOB VAN DEN BOS: Den Haag, straataktie vanaf 10.00 uur. 
MARIE-LOUISE TIESIN GA: .. De Lelie", Zeilmakerspad 7. Zaandam, fo- ELIDA WESSEL: Discussic Vrije Universiteit Amsterdam. 
rum 20.30 uur. LEEN SCHOTEL: fietst door Friesland. 
ED VEENSTRA: Ravenstein, forum 20.00 uur. LAURENS JAN BRINKHORST: Europese beweging Utrecht te I I .00 uur. 
BERT VAN WIJK: .,'t Honk", Muzenlaan 60, Eindhoven. forum 20.00 Hilversum te 20.00 uur. 
uur. HENK ZEEVALKING: TROS-Radio, vier partijvoorzitters (zie VPRO-
HARRY V. WOERDEN: Gr. van Prinsterercollege, Albardastr. 25. Den gids). 
Haag. forum 13.30 uur. 

VRIJDAG 22 MEI: 
LAURENS JAN BRINKHORST: Werkbezoek Oost-Groningen, met 
spreekbeurt te Muntendam om 20.00 uur. 
CORRY MOOLHUYSEN: Etten-Leur te 20.00 uur. 

ZONDAG 24 MEI: 
JAN TERLOUW: AVRO-TV. vier lijsttrekkers (zie VPRO-gids). 

MAANDAG 25 MEI: 
GRACE HELLEBREKERS: Kultureel Centrum, Amstelveen, politieke 
markt v.a. 20.00 uur. PIETER TER VEER: Werkbezoek en spreekbeurt in resp. Dokkum en 

Grauw om 20.00 uur. 
JAN TERLOUW: Spreekbeurt in Nieuwegein, Het Veerhuis, 20.00 uür. 
BAS BECK: Forum Jongerenvereniging KPT te Mill (Nr. Br.) om 20.00 
uur. 

DICK TOMMEL: P.A ... de Eek horst". Platolaan 2. Assen, forum 12.00 
uur. 

NOOR STEHOUWER: VJV Westland. Voorstr. 88, Poeldijk, forum 20.30 
uur. 
AART RESOORT: Brunssum, forum 20.00 uur. 
GRACE HELLEBREKERS: .. Eik en Linde", Pl. Middenlaan 62, A'dam, 
forum 20.00 uur. 

Oproep 

ED VEENSTRA: Groninger Studenten Corps. Grote Markt 27. Groningen, 
forum 20.30 uur. 
BAS BECK: Zwolle 20.00 uur. 
JAN TERLOUW: NCRV-radio. Vragenvuur met vier lijsttrekkers (zie 
VPRO-gids). 

tot bezinning: 
De Nederlandse Natie 
Redaktie en vo01woord: 
S. W. Couwenberg 
Negen beschouwingen over de vraag: 
wat houdt de Nederlandse Natie nu en 
in de toekomst nog bijeen'? Geprojek
teerd tegen de ontwikkeling van ons 
land tot een multiraciale samenleving 
komen vele intrigerende aspekten aan 
de orde. De auteurs: J. Berting, 
A. Chorus, S. W. Couwenberg, 
F. Hartog, J. P. van Praag, P. Th oe nes, 
J. J. Vis, J. J.C. Voorhoeve, 
H. J. G. Waltmans.f 7 90 Aula 677, 144 blz., , 

Het Spectrum brengt het 
Uw boekhandel heeft het 
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DE LAATSTE LOODJES ... 
EN DAN IS HET BINNENHOF TE KLEIN 

door Jan Veldhuizen 
campagneleider 

Deze Democraat verschijnt 
medio mei, precies op het 
tijdstip dat de huis-aan-huis
aktie los gaat barsten. Deze 
aktie moet ongeveer 
1.800.000 verkiezingsdemo
craten bij de kiezer brengen. 

Deze verkiezingsdemokrant be
vat een greep uit ons verkie
zingsprogramma: 
D'66-suggesties voor nieuwe 
werkgelegenheid, nieuwe wo-
ningen, ontwikkelingssamen-
werking, democratisering, 
emancipatie, energie- en milieu
beleid, vrede en veiligheid. Op
roepen van Jan Terlouw en Henk 
Zeevalking en verder bijdragen 
van Ernst van Altena, W. L. 
Brugsma, Nico Scheepmaker, 
Cri Steilweg en Fiel van der 
Veen. 
Het is van uitermate groot be
lang dat deze verkiezingsdemo
craat in deze laatste weken van 
de campagne bij de kiezers 
komt. Dit laatste loodje moet 
nog volbracht worden, omdat we 
in dit stadium van de campagne 
geen kansen mogen laten liggen, 
temeer daar de opiniepeilingen 
inderdaad weer de opwaartse 
richting aangeven (Rode Haan/ 
Nipo-enquête, 25 april jl.; D'66 
23 zetels), waarop we hoopten 
en die we verwachtten. Het is nu 
van belang dat ieder D'66-lid 
zich inzet om de kiezers, die uit 
deze D'66 vriendelijke voor
spellingen de conclusie trekken 
dat het met D'66 nu wel goed zit 
- en mogelijkerwijs daarom op 
de partij van de tweede voorkeur 
gaan stemmen -, daadwerkelijk 
hun stem uit te laten brengen op 
D'66. 
Opiniepeilingen worden alleen 
waar als er op 26 mei ook op ons 
gestemd wordt. 
Uw hand- en spandiensten zijn 
nu nodig, omdat een goede ver
kiezingsuitslag een ander rege
ringsperspektief biedt. 

~~~~~1'--~,.re_ -=-=--:___--==..:__~=----

-- z-oRG~ 26 MEI MET UW 
POTLOODJE VOOR 
DE JUISTE STEMMING 

Ook 's avonds vanaf 19.00 uur in 
KRASNAPOLSKY op de Dam in 
Amsterdam. 
In KRAS viert D'66 het feest van zijn 
verkiezingsoverwinning, in gezel
schap van .Jan Terlouw en de hele 
(nieuwe) Tweedekamerfractie, het 
hoofdbestuur van de partij en al die 
mensen waarmee u campagne hebt 
gevoerd. Kom daar naar toe! 
De zalen gaan om 19.00 uur open en 

blijven dat tot Vl'r na middernacht. 
Bij het bekend wurden van de olli
cieuze einduitslag zal .Jan Terluuw het 
wuord voeren. 
KRAS is op 26 mei vuor iedereen tue
gankelijk, dat wil n•ggen: vuur 1)'66-
leden, vuor hen dil' dat ter plaatse 
willen worden l'n vuor alle anderen. 
Volg daar met de Demul'faten de ver
kiezingsuitslagen, heter dan thuis op. 
de huis. De NOS-tell•visie is ter plaatse 
urn uw cummentaar aan het neder
landse vulk ml•e tl' dden. Vuorts zijn 
alk bars uitstekend bemand. 
Een band onder leiding van Clous van 
Mel·helen zal ons fel•st muzikaal ver
sieren. 

D'66 BEELD VAN EEN PARTIJ 

;-.JR." Mil ]1JXI 

Kras is bereikbaar: 
trein: l) minuten lopen vanaf Am
sterdam CS; 
N. B.: Laatste trein naar Maastricht: 
~ 1.30 uur: 
laatste trein naar Groningen: 22.31 
uur. 
hus: 
huur ·, een regio-bus 
auto: 
als u heslist per auto wilt komen: er 
l'ijn parkeergarages in de buurt. 

Kom naar Kras op 26 mei!!! 

Op donderdag 9 aprilj.l. werd 
in het perscentrum Nieuws
poort in Den Haag de docu
mentaire geschiedenis van 
0'66 "Bedd van een partij" 
oflïcicel gepresentcet·d in het 
bijzijn van velen uit de partij. 
Op de foto ziet u v.l.n.r. ach
ter de tafel: Hans van Mierlo, 
Henk Zcevalking, Jan Geurt 
Gaarland (de uitgever), .Jan 
Terlouw, Vivian Voss (de au
teur) en Herman Schaper. 
Alle Democraten ontvingen 
intussen het boek thuis met het 
verzoek hiervoor een vergoe
ding in het verkiezingsfonds te 
storten. Het boek is nu ook 
voor f 19,50 in de bockhandel 
verkrijgbaar. V oor da17.elfde 
bedrag krijgt u het werk fran
co op de mat en dan heeft 
ons verkiezingsfonds (giro 
1.000.000) er ook nog wat aan. 
Cadeau-idee voor verjaarda
gen, bruiloften en partijen! 
Besteladres: secretariaat 
0'66, Bezuidenhoutseweg 
195, 2594 AJ Den Haag. 
Bestelwijze: liefst per brief
kaart (telefonisch bestellen is 
NIET mogelijk!) 

• 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

GEWOON DOORGAAN 
De 26e mei 1981 heeft opgeleverd wat 
verwacht mocht worden: de overwin
ning van D'66 op alle andere partijen 
in ons land. Immers, bij de andere 
viel slechts verlies te constateren, dan 
wel een bescheiden winst die ver 
achter bleef bij onze triomf. 
Bijzonder verheugend wat onze 
stemmenwinst betrof was dat zij 
vooral in de "provincie" werd be
haald. Weliswaar treft men de groot
ste aanhang van onze partij nog in 
Holland en Utrecht aan; alle overige 
provincies benaderen thans het 
stemmenpercentage in deze regio's 
zeer dicht, zodat deze verkiezingen de 
kwalificatie als zou D'66 een rand
stadpartij zijn naar het rijk der fa
belen heeft verwezen. 

Deze winst in de gebieden buiten de rand
stad is voor ons des te belangrijker omdat 
de ervaring uitwijst dat het electoraat in die 
streken minder wispelturig is dan in de 
randstad zelf. Het is in het verleden voor 

de partijvoorzitter 

HENK 
ZEElt4LKI NG 
ons moeilijk gebleken om in bepaalde re
gio's vaste grond onder de voeten te krij
gen. Nu ons dit gelukt is, zou het wel eens 
zo kunnen zijn dat wij in die gebieden blij
vend wortel hebben geschoten en een 
electoraat hebben opgebouwd waarop ook 
in kwadere tijden mag worden gerekend. 
Het aantal Kamerzetels hebben we bij de
ze verkiezingen meer dan verdubbeld. 
Hoewel we de laatste maanden in de opi
niepeilingen terugliepen, heeft die "ver
dubbeling plus" tot gevolg gehad dat nie
mand ditmaal de euvele moed heeft gehad 
deze overwinning als een nederlaag af te 
schilderen zoals in 1971, toen D'66 van 
zeven naar elf zetels sprong. Met name het· 
succesvolle optreden van Jan Terlouw in 
het televisiedebat tussen de vier lijsttrek
kers de zondagavond vóór de verkiezingen 
heeft naar ik vermoed onze neergang van 
de laatste weken voor de verkiezingen niet 
slechts gestuit, maar in tegendeel ons weer 

Mevrouw E. A. (Diny) Zeevalking-Brugman 
stemde dubbel op 26 mei. Op beide stembiljetten 
stond de handtekening van de burgemeester van 
Rijswijk, hoofd van het centrale stembureau ter 
plaatse, Henk Zeevalking. De partijvoorzitter 
zelf lag toen nog in het ziekenhuis, herstellende 
van een beenbreuk. Intussen is hij weer thuis en 
blijkens nevenstaande tekst allerminst onbe
kwaam 0'66 te besturen. Toch hopen wij dat hij 
er gauw weer helemaal bij is. 

(foto: Persbureau Stokvis, Den Haag) 

verschijnt 10 x per jaar 

in de lift bracht. Verder zal ook de be
ruchte VVD-advertentie "een stem op Jan 
is een stem op Joop" daartoe wellicht heb
ben bijgedragen, want die advertentie 
werd een halve dag te vroeg in de avond
bladen geplaatst zodat er door Jan Terlouw 
nog adequaat op kon worden gereageerd 
met als komisch gevolg dat in de och
tendbladen van 26 mei de redaktionele 
.kolommen het vernietigende commentaar 
bevatten op de bewuste advertentie een 
paar pagina's verderop. 
Dankzij onze lijsttrekker, ons program, 
oaze strategieresolutie en de inzet van ve
len in het land onder de bezielende leiding 
van onze campagneleider Jan Veldhuizen 
hebben we deze verkiezingen gewonnen. 
We hebben ons een goede uitgangspositie 
geschapen voor de staten- en raadsverkie
zingen voor het volgend jaar. 
Na enkele maanden rust moeten we in 
september weer gewoon doorgaan: op weg 
naar de overwinning voor het volgend jaar. 
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Kandidaten gevraagd 
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De betekenis van cijfers 

Moties als knalkruit 

Eerste staatsraad D'66 
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RADIOws.r 
&Tv...-..... ..... 
Radio 
D'66 is pas weer te beluisteren 
ná het zomerreces en wel op 
woensdag 2 september 1981 tus
sen 18.50 en 19.00 uur op Hil
versum 2. Een nieuw overzicht 
van de radiouitzendingen komt 
in de volgende Democraat die 
eind augustus verschijnt. 
Televisie 
D'66 komt weer op uw scherm 
op woensdag 14 oktober 1981 en 
op woensdag 16 december 1981. 
Ook hierover nadere medede
lingen in het volgende nummer. 

.i~~ 
UI AKfiVITEITEN 
Adviesraad Trianon Oude 
Gracht Utrecht, op zaterdag 25 
juli 1981 om 10 uur (onder 
voorbehoud!) 
op zaterdag 29 augustus 1981 
om 10 uur. 
Algemene Ledenvergadering, De 
Flint, Amersfoort op vrijdag en 
zaterdag, 13 en 14 november 
1981. 

Kandidaatstelling voor de 
Provinciale Staten 
Op woensdag 31 maart 1982 zullen de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten worden gehouden. leder lid v;m 
D'66 dat tenminste zes maanden voor de sluitingsdatum 
van de kandidaatstelling lid is en voldoet aan de wettelijke 
vereisten voor verkiesbaarheid, kan zich kandidaat stel
len. De kandidaatstelling is geopend sinds 9 juni 1981 en 
sluit op 9 september 1981 om 12.00 uur. Voor de aanmel
ding moet gebruik worden gemaakt van een standaard
aanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij het landelijk 
secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Kandidaatstelling voor de 
Gemeenteraden 
Op woensdag 2 juni 1982 zullen de verkiezingen voor de 
gemeenteraden worden gehouden. Ieder lid van D'66 dat 
tenminste zes maanden voor de sluitingsdatum van de 
kandidaatstelling lid is en voldoet aan de wettelijke ver
eisten voor verkiesbaarheid, kan zich kandidaat stellen. 
De kandidaatstelling opent op donderdag 20 augustus 
1981 en sluit dinsdag 20 oktober 1981 om 12.00 uur. 
Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van 
een standaardaanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is 
bij het landelijk secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

KANDIDATEN GEVRAAGD 
Vacatures in besturen en 
commissies 

kennen gegeven tu"c11tijth te\\ illcn 
<~ft reden. 

Stichting 
Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 Op de Algemene Ledenvergadering tijdgebrek zijn laatste periode niet 

van 13 en 14 november 1981 te volmaken. 
Amersfoort zal reglementair in een 
aantal vakatures moeten worden 
voorzien. 
De kandidaatstelling wordt hierhij 
geopend en sluit 9 oktober 1981 om 
17.00 uur. 
Kandidaatstelling dient te geschic
den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. 
Nadere informatie over de taken van 
het Dagelijks Bestuur kan worden 
ingewonnen hij het landelijke secre
tariaat, of worden ingewonnen bij de 
huidige funktionarissen. 

Dagelijks Bestuur 
van de Politieke 
Partij 0'66 
De voorzitter: Henk Zeevalking stelt 
zich herkiesbaar 
De secretaris buitenland: Pauline 
van Tets stelt zich herkiesbaar 
De secretaris politiek: Jan van den 
Hazel is niet herkiesbaar 
Ie publiciteitscoiirdinator: door tus
sentijds aftreden van Ad van Tiel is 
deze funktie vakant 
Ie penningmeester: zoals de huidige 
funktionaris, Jan Prevoo, bij zijn 
herverkiezing in november 1980 
reeds aankondigde, kan hij wegens 

Commissies 
Rapporlaf.iecommissie. In deze 
commissie is nog steeds één vakatu
re. Tevens hec,ft Frans Rogier te 
kennen gegeven af te willen treden 
als lid van deze commissie. 
Geschillencommissie. Bij het ter 
perse gaan was nog niet bekend of 
Johan Hamaker en Marcel Prop 1ich 
herkiesbaar stellen. 
Doeke Eisma: herkiesbaar. 
Prof.iramnwcommissie 
Jan ten Brink: niet herkiesbaar. 
Walter Zegveld: niet herkie,haar. 
Ernst van Altena: herkiesbaar. 
Herman Schaper: herkiesbaar. 
Jan van Loon: niet herkiesbaar. 
Financiéle commissie. In verband 
met de vcrkiezing tot penningmec'
ter van de Stichting Wetemchappe
lijk Bureau D'óó, trekt Ed Herkhm1t 
zich terug uit deze commissie. 

Politiek Scholings
en Vormings 
Instituut 0'66 
Martien van Dedcm-van der Does: 
niet herkiesbaar. 
Daniëllc van Clecf de Vos: heeft te 

Reglementair Lijn <~an Lk hl.'urt Lllll af 
te treden: 
Dl' se<.:retari'. P.W. v:1n Baar'<~!. i' 
reglementair niet herkil.',haar. 
Vijf leden van het Algemeen lle
'tuur: 
B. J. van Eenennaam en Mv. . .1. 
Soctenhnrst-de Savornin l.ohman 
zijn reglementair niet hcrkie''"""·· 
M. van Empel. M. P. (i;m, en Th. 
Timman l'ijn reglementair herkic'
baar en l'ij stellen 1.ich hcrkie,haar. 
In het voo1jaar van I 'JX I i' door het 
Algemeen lle,tullr he,]uten het 
aantal leden uit te breiden. Regle
mentair kan dat bij de SWB D'ó6 
door "coiiptatic"". Van de1c m<>gc
lijkheid i' gebruik gemaakt door A. 
van Hengel, J. F. Jeckel, R. D. Stam 
en R. M. Voncken te vcrn>eken in 
het Algemeen Bc,tuur zitting te ne
men. De Algemene Ledenvcrgade
ring van 1.\ en 14 november I 'JX I zal 
de benoeming mol.'ten bekrachtigen. 
Zij qellen Lich verkie,ha:Ir. 
Kandidaten voor de funktic van se
cretaris en/of lid van het Algemeen 
Bestuur kunnen informatie inwinnen 
hij het secretariaat van de SWB, te
lefoon 070-X'iX.\0.\. 
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COLOFON 
De uitga vc v;m de Democraat ge
'chiedt onder verani woordelijk
beid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
ab volgt i' samengesteld: 
Piet van Baarse!, Jan CJoeijen
hicr. Maric-L<Hiise Tiesing:1, Ed 
Vl.'en,tr<t. Stijn Verhl.'cck. Mil'ke 
van Wagenberg. 
Al, 'ecrctari, is aan de redactie
raad toegevoegu: Mat Ringcrs. 
C'lliTC,plllldentic, cnpy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bczuidenhoutscwcg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindvcr
antv.llnrdelijkhcid voor inhoud en op
name van publikatie-; in de Dcmo
craal. Het moet duidelijk /ijn dat deze 
verantwoordclijlo..hcid J.Îch niet uit
strekt tot hijdragen van het Hoofdbc 
... tuur. fractie.., in vcrtcgenwOl)rdigen
dc lid1arncn. het SWB-hcsluur. het 
PSVI-hc:-.tuur. de Advic~raad en an
dere uiTîcicle partijorganen. Al deze 
hijdragen njn al ... zodanig herkenhaar 
aan het ruhriek'>hoold. 
Ook de inhoud \ an inge:londen brie
ven. die :-.tecd:-. de naam van de :-.chrij
n~r vermelden. \alt huiten de vcrant
v.ioordclijkhcid van de redactieraad. 
Voortover er enig mi...,vcr~tand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid llltKht dreigen, worden de ti
tcb v;1n hijdragen die huiten die ver
ant\\uordelijkheid vallen, voorzien 
van een'~ 

De Demonaal 
De Democraat wordt gratis toe
genmden aan alk leden van 
D'ó6. Niet-leden kunnen 1.ich 
abonneren voor J .\5,- per jaar. 
I "o"e nummer' l'ijn vcrkrijghaar 
bij het 'ccretariaal voor I 4,
per 'tuk. 

Wanneer vcrschijnt de 
Democraat'! 
De Democraat verschijnt 10 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 7 verschijnt 
27 augu,tL" ILJXI 
Sl11itingsdatum copy: 
:1 augu,tu' ILJXI 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: I X50,-
l/2 pagina: I 500,-
1/.1 pagina: J 425,-
1/4 pagina: J .'40,-
1/6 pagina: J 250.
Steunkkllll'n L'ijn mngl.'lijk: 
meerprij' op aanvraag verkrijg
haar. 
( 'ontractprijzen op aanvraag 
verkrijgh<tar. 
l'laahing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 19.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset HV /Utrecht 

SECRETARIAAT 
l'artij,ec retari aal 
Bureau SWB 1)"66 
Bureatl PSVI D'ó6 
BC/uidl'nhouhcwcg I<)'\ 
2594 .-\.1 Den Haag 
Telefoon: 070-X5X101 

,,. 



26 MEI1981: 
EEN DUBBELE 
OVERWINNING VOOR 
D'66 
door Frans Rogier 

Vier jaar geleden besteedde ik ook 
een gedeelte van de Pinkster~agen 
aan het analyseren van de resultaten 
die 1)'66 bij de verkiezingen van 25 
mei 1977 had behaald. Toen waren 
wij erg blij met onze herleving, nu 
hebben wij wederom reden tot vreug
de. Natuurlijk zijn er nu ook weer 
mensen, die er slechts op wijzen, dat 
wij minder zetels hebben behaald dan 
de opiniepeilingen in maart en april 
voorspelden. 

OPINIE 
Resultaten 1967-1981 (tabel IJ 

jaar 1967 1971 1972 1977 19Xl 

percentage 4.5 6.S 4.2 5.44 11.06 

zetels 7 11 6 g 17 

Op zo'n manier kan je echter iedere over
winning kleineren; want winst kan natuur
lijk bijna altijd groter zijn. Wij moeten 
echter vaststellen dat een zetelwinst van 
112.5% voor een reeds in het parlement 
vertegenwoordigde partij nagenoeg uniek 
is in de parlementaire geschiedenis van ons 
land. Wanneer wij de resultaten van de 
kamerverkiezingen vanaf onze "geboor
te" op een rij zetten, dan blijken wij met 
deze uitslag zelfs onze spectaculaire start 
in 1967, en de hoge winst van 1971 te heb
hen overschreden (zie tabel I). In dit rijtje 
ontbreekt overigens ons absolute diepte-

Resultaten per provincie (tabel 2) 

1972 1977 

Groningen 3.1 4.4 
1-"rie;,Jand 2.g 4.4 
Drenthe 3.0 4.4 
Overij;,scl 3.0 4.2 
Gelderland 3.3 4.8 
U !recht 4.2 6.6 
Noord-llolland 5.3 7.3 
Zuid-Holland 4.9 6.1 
Zeeland 2.8 4.4 
Noord- Hrahant 4.0 5.0 
Limhurg 4.0 3.3 

punt van de jaren 1974 en 1975, omdat er 
toen geen kamerverkiezingen zijn ge
weest. Toch is het goed te bedenken. dat 
D'66 bij de slatenverkiezingen van 1974 
slechts 1.05% behaalde. Omgerekend naar 
kamerverkiezingen had dit slechts een ze
tel betekend. De opgaande lijn van 1977 
heeft zich voortreffelijk voortgezet en 
hierop kunnen Jan Terlouw en de andere 
IY66-Ieden trots zijn. Deze stijging noem ik 
dan de eerste overwinning. De tweede 
overwinning vind ik, dat wij bij deze ver
kiezingen aangetoond hebben dat onze 
aanhang goed gespreid is over alle delen 
van ons land, zowel in de grote en klcmc 
steden, als op het platteland. Wanneer wij 
de resultaten per provincie (zie tabel 2) en 
vooral de resultaten naar gebied van her
komst (tabcl3) vcrgelijken blijkt deze bete
re spreiding overduidelijk. 
De resultaten per provincie laten ons bo
vendien zien dat de stijging in de provin
cies Noord-Holland, Utrecht en Zuid
Holland, waar D'66 in 1972 en 1977 en ook 
nu nog het sterkst vertegenwoordigd is re
latief het laagst is. Deze cijfers tonen ook 
aan, dat onze winst in de provincies I ,im
burg, Zeeland en Noord-Brabant, het 
grootst is. Vooral Limburg vcrtoont een 
spectaculaire winst van 239% De regio 
Limburg vcrdient hiervoor een extra 
pluim. Enigszins verbazingwekkend is het 
resultaat in Groningen, waar D'66 altijd 
middelmatig vertegenwoordigd was en wij 
nu het laagste percentage behaalden. 
Noord-Holland blijft onze top-scorer, ter
wijl Zuid-Holland, dat in 1977 de tweede 
plaats moest afstaan aan Ut.·ccht, deze 
plaats weer heroverde. Het fraaiste beeld 
blijkt m.i. uit tabel 3. De groei van 14YX op 
het verstedelijkt platteland en 120% op het 
platteland is zeer verheugend. Wij blijven 
echter het sterkst vertegenwoordigd in de 
forensengemeenten, maar de groei is daar 
relatief het laagst geweest. Deze cijfers to
nen aan, dat onz,c spreiding veel gunstiger 

... 

Winst Winst 
1977 19~1 19g1 

t.o.v. t.o.v. Winst 
1972 1977 r-y, 

u ~.X 4.4 100 
1.6 9.5 5.1 116 
1.4 9.:1 4.9 111 
1.2 9.2 5.0 119 
1.5 10.2 5.4 112 
2.4 11.4 4.X 7:1 
2.0 12.3 5.0 6X 
1.2 12.0 5.9 97 
1.6 9.9 5.5 125 
1.0 11.2 6.2 124 

- 0.7 11.2 7.9 239 
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.fáto: Gerard /lelt, Utred11 

DE 
FORMATIE 

Nog net voor het sluiten van deze Demo
craat krijg ik van de rcd<~clie de gelegen
heid een paar woorden lt.' sehrijn~n nwr· 
de formatie. 
Geregt'ld merk ik dat onze leden graag 
direct, via d~ partij geïnfnrmet·r·t.l zouden 
willen worden over dt• gang van zaken. 
Helaas is dat nit•! mogelijk. Wt• kunnen 
natmn·Iijk niet t•oncurren•n met dt• 
dagbladen, de radio en de telt•visit•. Via 
dit• media krijgt u ook onze toelichtinl!,t'n 
en commentaren uit de eerste hand. 
Graag zou ik pmberen geregeld Vl'rslag h· 
doen, om u in te lichten vanuit welke in
stelling en met welke opvattingt•n wij de 
bespr·ekingen voeren. Maar· in verhand 
met de vakanties verschijnt de et·r·stvol
gendc Democraat pas over twt~e maanden. 
Wilt u dus nog even geduld oefent•n. 
Sinds de verkiezingen worden wij on•r
stroomd met brieven van nagenoeg allt·
maal CDA of VVD stemnwrs, met lwt 
vcrwijt dat wc ge<"n regel'ing van CDA/ 
VVD/D'66 willt•n vormen. Een klein 
stroompje brieven (van mensen die in het 
algemeen D'66 hebhen gt•stemd) toont be
zorgdheid dat we die combinatie mis
schien toch nog mogelijk zouden makt·n. 
Ten overvloede zeg ik u nogmaals dat de 
nieuwe fractie vastbesloten is zich tt• hon
den aan de wngresresolutie! Onzt• 
960.000 kiezers zullen niet anders van ons 
verwachten. 
Jan Terlouw • 



is geworden dan ooit te voren in de 15-jaar 
jonge geschiedenis van onze partij. Met 
deze zeer beperkte analyse hoop ik de le
zers duidelijk gemaakt te hebben, waarom 
ik spreek over een dubhele overwinning. 
Helaas vrees ik echter dat wij met deze 
verkiezingsuitslag nog een unieke positie 
hebben bereikt: Het laagste percentage Ie-

Resultaten naar gebied van herkomst (tabel 3) 

1972 1977 

Steden hoven 100.000 5.0 
Steden tot 100.000 4.2 
Forensen gcmeenten 4.9 
Verstedelijkt platteland 3.1 
Platteland 2.5 

L. R. J. van den Beueken werd 
op 30 maart 1951 te Hoens
broek geboren. Hij studeerde 
van 1969 tot 1976 westerse so
ciologie met als specialisatie 
methoden en technieken van so
ciologisch onderzoek aan de 
Katholieke Universiteit te Nij
megen. Hij publiceerde o.a. 
over verkiezingsonderzoek. 
Momenteel bereidt hij een dis
sertatie voor over conflictpro
cessen. Op het ogenblik is hij 
verbonden aan Alpha Research, 
instituut voor Sociaal-weten
schappelijk onderzoek te 
Utrecht. 

6.1 
5.5 
7.2 
4.0 
4.0 

den onder de kiezers. want 17.000 leden op 
961.121 kiezers is slechts l.W/r. Willen wij 
als partij aan de hooggespannen verwacl1 
tingen van bijna I milhoen kiezers kunnen 
beantwoorden en in 1982 met succes a;tn 
de staten- en raadsverkiezingen kunnen 
deelnemen, dan hebben wij duizenden he
talende en akticvc leden meer nodig. • 

Wimt Wimt 
1977 !'lXI 19K! 

t.o.v. t.o.v. Win't 
1972 IYTI r; 

1.1 11.7 .'\.6 92 
1.3 lU 6.0 109 
2.3 12.6 '\.4 7'i 
0.9 9.K 'i.K 145 
u X.X 4.1\ 120 

DE WINST VAN 26 MEI 
door L. R. J. van den Beueken 

D'66 is met een winst van negen ze
tels de grote winnaar geworden van 
de Tweede Kamerverkiezingen van 26 
mei 1981. De regeringscoalitie raakte 
haar meerderheid kwijt. De PvdA 
leed door het verlies van negen zetels 
een grote nederlaag. De verkiezingen 
van 1981 kunnen beschouwd worden 
als de vijfde in de rij van sleutelver
kiezingen sinds de Tweede Wereld
oorlog. 

Politiek vierstromenland 
Alvorens in te gaan op de vcrkiezingsrc
sultatcn van 26 mei, en de verschuivingen 
in de politieke voorkeur van de Nederland
se kiezers die hieraan voorafgingen, zal 
nader ingegaan worden op de vier sleutel
vcrkiezingen sinds WO 11. 

Bij de verkiezingen van 1948 boekten de 
gezamenlijke confessionele partijen een 
van hun beste resultaten. De PvdA behaal-

~4 

de een zeer mager resultaat. De confessio
nele partijen blijven na dit hoogtepunt ge
staag achteruitgaan. Het jaar 1956 blijkt 
zeer gunstig voor de PvdA, die met een 
winst van 16 zetels een van haar beste re
sultaten hoekt. 1967, het jaar waarin 1)'66 : 
voor het eerst aan de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer deelneemt. lijkt een be
langrijk keerpunt in de Nederlamhc poli
tieke geschiedenis. De gezamenlijke con
fessionele partijen blijven verliezen: de 
PvdA zit op haar dieptepunt: [)'66 bchaalt 
4.5',1,, van de stemmen en krijgt 7 zetels in 
de Tweede Kamer. 

In 1977 blijkt er een duidelijke voorkeur te 
bestaan voor de drie grote partijen. [)'66 
komt terug van 6 naar X zetels. en herwint 
hiermee twee van de eerder verloren vijf 
zetels. In 1979 bij de verkiezingen voor het 
Europese Parlcment diende [)'66 zich 
reeds aan (9.03'/,) en in 1981 werd de partij 
bevestigd als vierde hoofdstroom in de 
Nederlandse politiek. Van de Nederlandse 
kiezers stemde II.O'i'i· op 1)'66, hetgeen 
een winst betekende van 'i .61 '/r, en de 
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Tweede K;uncrfractie deed groeien tot 17 
leden. 

Het verkiezingsjaar 1981 
I-1\'C vcrliep het met de voorkeur van de 
Nednlandse kiet.ers in de periode die 
voorafging aan 26mci lliXJ'I In de periode 
tussen de vcrkictingcn voor het Europese 
Parlement en de Tweede Kamerverkielin
gen van 198 I werd in de opiniepeilingen 
steeds hnestigd dat [)'66 een stijgende lijn 
vcrtoonde. Find lll7ll zou ()'66 volgens de 
NIPO··pciling 17 t.ctcls behalen, in ma<trl 
1980 voorspelde Nieuwsnet een groei naar 
20 ;etels. Het hoogst werd gescoord in de 
opiniepeiling van maart 1981 namelijk 2.1 
tctcls, hetgeen samenviel met het diepte
punt in de peilingen van het CDA. Daarna 
kwam er een teruggang. die gepaard ging 
met een stijging van de politieke voorkeur 
voor de VVD en het CDA. De PvdA bleef 
gedurende de periode december 1980 tot 26 
mei I 98 I Hij stahiel in de peilingen. 

De D'66-kiezers 
Hoc is nu het 1)'66 electoraat samenge
steld') Uit de resultaten van de schaduw
vcrkiezingen die door het onderzoeksbu
reau Intoman op 26 mei gehouden werden 
hl ijkt dat de 1)'66 kiezers voor gelijke delen 
uit mannen en vrouwen bestaan. Vcrgelijkt 
men dit met de verdeling van de andere 
grote partijen. dan blijkt dat met name bij 
de CDA-kie/ers vrouwen. en hij de VVD
kiezers mannen overvcrtegc~woordigd 
zijn. Het PvdA electoraat hl ijkt voor onge
veer gelijke delen uit mannen en vrouwen 
te bestaan. 
tTabcl I) 
Analyse van de leeftijdsopbouw van de 
1)'66 kiezers toont dat hij de vcrkiezingen 
van 26 mei met name veel jongere kiezers 
zich aangetrokken voelden tot 1)'66. Ruim 
60'/r van de 1)'66 kict.crs is jonger dan 15 
jaar. Met name onder degenen die in 198 I 
voor de eerste maal naar de stembus gin
gen bleek 1)'66 zeer goed te scoren. Van de 
nieuwe kiezers stemde 19'/r op [)'66. 
(Tabel 2). 

Winst en verlies 
Het uiteindelijke verkiezingsresultaat 
wordt bepaald door het vcrschil tussen het 
aantal kiezers dat men aan andere partijen 
verliest en het aantal stemmen dat men 
wint. Uit de resultaten van de schaduw
vcrkiezingen van I ntomart hl ijkt dat van de 
40.000 kic;ers die gevraagd werd om hun 
stem voor de tweede keer uit te brengen, 
4615 op IY66 stemden. Van de kiezers die 
in lll77 op [)'66 stemden heeft 61.4% op 21 
mei weer op 1)'66 gestemd. Vergelijkt men 
ditmet de aanhang v;m de andere drie grote 
partiJen. dan blijkt dat het aandeel zoge
naamde trouwe kiezers bij [)'66 ach
tnhlijft op dat van de anderen. Van het 
totaal aantal op [)'66 uitgebrachte stem
men blijkt 42'X afkomstig van kiezers die 
ook in 1977 op [)'66 hebhen gestemd. Waar 
komt nu de winst vandaan'1 

De winst- en vcrliesrekening van 1)'66 /.Ïct 
er als volgt uit: 

Winst Vcrlies Saldo 
PvdA 9'i1 110 64.1 
CDA 418 206 2.n 
VVD 214 n~ 64 
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De winst van D'66 kwam voornamelijk van 
de Partij van de Arbeid. 953 van de D'66 
stemmers uit de steekproef van de -;cha
duwverkiez.ingcn stemden in 1977 op de 
PvdA. Aan de PvdA werd een vcrlies gele-

Tabel l 

man vrouw 
()'66 49.2 50.X 100 
PvdA 49.6 50.4 100 
CDA 46.5 5:1.5 100 
VVD 52.7 47.3 100 

Tabel 2. Leeftijdsophouw 

IX-24 25-34 
D'66 2X.2 32.4 
PvdA 17.0 27.0 
CDA 13.0 16.X 
VVD 19.0 23.1 

l3 

o-·""' 

VVP 
o""/ o~..__D-......c..----0__.. 

11tl 'IJl 

den van 310 kiezers. hetgeen betekent dat 
er een nettowinst van 643 kie~;crs gehoekt 
werd. 
Ook van het CDA werd. zij het in mindere 
mate als van de PvdA. veel gewonnen. 
Opvallend is echter dat ()'66 aan de VVD 
meer kiezers verliest dan wint. en ten op
zichte van de VV () een negatief saldo 
heeft. (tabel 3) 

Het trekken van conclusies met betrekking 
tot de v~:rkiezingsuitslag is op dit moment 
nog zeer mm:ilijk. In geen der onderzoeken 
rond de Tweede Kamerverkiezingen is na
der ingegaan op de motivatie van de kie
zers voor hun keuze. De gegevens die he-

·-----~-- ---

35-49 50-64 65+ tot 
24.3 11.0 4.0 100 
23.3 20.5 12.2 100 
26.9 24.1 l'U 100 
30.1 IX.7 9.1 100 

·--~--~~-~---~-
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kend zijn over de aanhang V<ln de diverse 
politieke partijen hebhen slechts hetrek
king op kenmerken ah leertijd en geslacht. 
Verwacht kan worden dat verder onder
loek naar het stemgedrag op 26 mei en de 
motivatie die aan de kcu;:e ten grondslag 
heeft gelegen nadere inzichten kan opleve
ren. Dit betekent dat de vcrklaringen die 
op het moment met name in de media ver
schijnen, als hypotheses beschouwd die 
nen te worden. die bevestigd of vcrworpen 
zullen worden aan de hand V<tn verder on
der;:ock en analyses. 
De twee belangrijkste kenmerken van do.e 
vcrkiezingen waren hei gmte vcrlie> van 
de Partij van de Arbeid, en de grote win>! 
van [)'66. In de PvdA wordt momentcel 
druk gespeculeerd over de mogelijke oor
zaken van dit verlies, men heeft /.elfs een 
commissie in het leven geroepen die dit 
nader /.al dienen te onderzoeken. Vermoe
delijk zal Van den Doel gelijk krijgen met 
;.ijn stelling dat in de opstelling ten op
zichte van de economische problemen in 
Nederland de sleutel /.al liggen die de om
vang van de win't en het valies heeft he .. 
paald. En daarhij met name ~:i.Jn aan de 
Zwitser Bruno h·ey ontleende theorie dat 
de wijze waarop een partij 1.ich in;l't up het 
terrein van de he>! rijding van de economi
sche cri<.;is direct gevolgen heen voor haar 
populariteit onder de kiezers. Het stand
punt ten opzichte van het rede inkumen 
blijkt volgens ;.ijn interpretaties veel min
der invloed te hebhen op de populariteit 
van een partij onder de kiezers dan het 
standpunt ten op;ichte van de werklnos
heidsbcstrijding. 
Een andere met name voor 1)'66 inte!T>
-;ante vraag is, w-:lkc de oorlaak is van de 
daling die eind april optrad in de opiniecij
fers, die tot dat moment 'ilceds een op
gaande lijn hadden vertoond. Opvalknd i> 
dat deze daling ongeveer gelijkertijd in
zette met een opwaai he tendens in de pei
lingen van het CDA en de VVD. Vcrmoe
delijk 1.ijn er na dit moment met name 
stemmen verloren aan de VVD, waarvoor 
indicaties te vinden 1ijn in het saldo van de 
winst- en verliesrekening met de VVD. 
Het keerpunt in de campagne, de overgang 
op een hardere confrontatie zou wel eens 
iets te laat ingud kunnen 1.ijn. 
De belangrijkste conclusie die aan de re
sultaten van de vcrkic;ingcn van 26 mei 
vcrbonden kunnen worden is dat 1)'66 ;.ich 
heeft bewezen al> vierde politieke lwofd
-;troorn in Nederland. • 

Tabel 3. Winst en verlit•s 

--~~~- -~---------~-----

PvdA .N.X 
CDA IX.2 
VVD X.9 
se;" 0.2 
PPR 2.X 
CPN 0.6 
GPV 0.0 
PSP 1.6 
Overige partijen I. 'i 
N icuwe kic;.crs 19.5 
Niet stemmers 7 1, 

Totaal 100.0 

Vcrlies 
))'66 

"() 7 
20.4 
27 .. ~ 

0.2 
6.9 
2.X 
0 I 
4.4 
6.'! 

I 00.0 

I !!i 



UIT DE FRACTIES 

RAADSFRACTIES OPGELET 
door Jan Glastra van Loon 

Wij richten ons tot alle raadsfracties 
èn de leden van D'66 om extra aan
dacht te vragen voor de uit voering 
van de zgn. Leegstandswet. 

Het wetsontwerp i~ onlangs in een aan
zienlijk door de Tweede Kamer geamen
deerde (en t.o.v. het oorspronkelijke rcge-

ringsontwcrp verbeterde) vorm de Eerste 
Kamer gepasseerd. Wij hebhen daar. on
danks een niet bevredigende beantwoor
ding door de regering van onze vragen over 
de financiering van de uitvoering van de 
wet, toch met pijn in de huik vóór gestemd. 
Daarhij gaf voor ons de doorslag: 
a. dat het wetsontwerp op zichzelf be
schouwd, vooral na de door de Tweede 
Kamer daarin aangebrachte verbeterin
gen. een evenwichtig stelsel van maatre
gelen inhoudt: 

b. dat de gemeenten- zoals ons ook door 
raadsfracties van D'66 is verzekerd -aan 
die maatregelen dringend behoefte heb
ben: 
c. dat de uitvoering van de wet aan con
trole door vcrtegenwoordigende organen 
is onderworpen en daarbij eenzijdige toe
passing die de wet in feite tot een anti
kraakwet zou maken. moet worden voor
komen. 
Onze oproep tot extra aandacht zit in het 
laatste punt. De uitvoering van de wet he
rust hij de gemeentebesturen. Daar zal de 
controle dus moeten beginnen. De ge
meenten zullen middelen moeten hebhen 
en prioriteiten moeten stellen ten behoeve 
van de uitvoering van de wet. Of er vol
doende middelen zijn en of de juiste prio
riteiten worden gesteld, zijn per gemeente 
variërende kwesties. Ook dat moet daarom 
in eerste instantie door de gemeenteraden 
worden beoordeeld. 
Wij roepen op tot maximale waakzaam
heid in dezen. Wij vragen ook, onze frac
ties in de Tweede en Eerste Kamer zo goed 
mogelijk van jullie bevindingen op de 
hoogte te houden. opdat die (in tweede 
instantie) controle kunnen uitoefenen op 
het beleid van de regering ten aanzien van 
het beschikbaar stellen van middelen aan 
de gemeenten voor de uitvoering van de 
wet. • 

MOTIES ALS KNALKRUIT 
CDA verliest aan macht 

door Bert Bakker 
fractiemedewerker 

"Onze kamerfractie van acht telde 
voor tien" meldde de voorpagina van 
de Verkiezings-Democraat. Waarna 
een lange opsomming volgde van ini
tiatieven die door de fractie (door het 
indienen van moties) waren genomen 
en die door de Kamer werden geho
noreerd. 

Eén mogelijkheid om de activiteit van een 
kame1ïractic te meten is het aantal door 
haar ingediende moties te tellen. De D'66-
fractie die injuni I 977 aantrad- maar pas in 
januari 197X daadwerkelijk met haar acti
viteiten kon beginnen omdat de formatic 
tot aan het kerstreces duurde - diende er 
een slordige 300 in. Wie geïnteresseerd is 
in een greep uit de inhoud van die moties zij 
verwezen naar de betreffende verkie
zingsdemocraat. of naar het fractie-ar
chief. 
In het hiernavolgende baseer ik mij op een 

inventarisatie 1 van alle. door de verschil
lende partijen ingediende moties geduren
de de periode tu,sen I X september 1979 
(Prinsjesdag) en Y april I 9X I (aanvang 
paasreces). 
In die periode brachten 1320 moties het tot 
een eindre,ultaat. wat betekent dat ze 
werden aangenomen. vcrworpen of ingc
trokken.2 Ingediend werden er meer. maar 
een aantal kwam in de genoemde periode 
niet in stemming. Deze zijn daarom niet 
meegeteld. 
Probleemstelling voor de inventarisatie 
vormde onder meer de vraag hoe de steun 
van de verschillende partijen aan elkaars 
voorstellen getalsmatig verdeeld was. 
In tabel I is daarvan een volledig overzicht 
gegeven. 
Lecsvoorheeld: De Partij van de Arbeid 
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PORTEFEUILLE 
VERDELING EERSTE 
KAMERFRACTIE 
Meteen na de toelating en heëndiging heb
hen de vier leden van de nieuwe Eerste 
Kame1ïractie tijdens een werklunch de 
portefeuilles verdeeld. De vcrdeling duur
de ca. 20 minuten. de lunch overigens iets 
langer. 

U nanicm was de fractie in de keuze van 
haar voorzitter: Jan Glastra van Loon, die 
daarnaa't zitting neemt in de volgende 
COmml,'iiCS: 

Buitenlandse Zaken, plvv. Suzannc Bi
schoff 
Europese Samenwerking, plvv. Suzannc 
Bi,chotl 
justitie, plvv. Marie-Louisc Ticsinga 
CRM, plvv. Maric-Loui-.c Ticsinga 

Jan Vis heeft onder zijn hoede: 
Binnenlandse zaken, plvv. Maric-Louisc 
Tiesinga 
Onderwijs & Wetenschappen, plvv. Jan 
Gla,tra van loon 
Wetenschapsbeleid, plvv. Jan Glastra van 
Loon 
Algemene Zaken, plvv. Marie-Louise Tie
smga 
Landbouw & Visserij, plvv. Suzanne Bi
schoff 

Suzanne Bischofl': 
Ned. & Antilliaanse Zaken, 
plvv. Jan Glastra van Loon 
Ontwikkelingssamenwerking, plvv. Jan 
Glastra van Loon 
Financiën, plvv. Marie-Louise Ticsinga 
Economische Zaken, plvv. jan Vis 
Sociale Zaken, plvv. Maric-Louisc Ticsin
ga 
Bijz. Cie Ambtenarenreglement 

Marie-Louise Tiesinga: 
Defensie, plvv. Jan Glastra van Loon 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
plvv. Jan Vis 
Verkeer en Waterstaat, plvv. Jan Vis 
Volksgezondheid, plvv. Jan Vis 
Bijz. Cie. Herziening Burg. Wethoek, plvv 
Jan Glastra van Loon. 

De vcrdeling vond plaats in volstrekte 
harmonie. voornamelijk op basis van per
soonlijke voorkeur en i' als men kijkt naar 
de L.gn. harde en zachte sectoren. voor zo
wel de vrouwen als de mannen in deze 
fractie beslist emancipatoir te noemen. • 

Noten: 
IJ ,.Een kwantitatief beeld van het stem
gedrag in de Tweede Kamer van fY66 en 
andere partijen in de periode vanaf sep
tember I 979 tot aan het paasreces I 981." 
Den Haag. 7 mei 1981. 
2) Hierin zijn niet vcrwerkt de ongeveer 
200 moties die ter gelegenheid van de he
handeling van het Structuurschema Ver
keer en Vcrvoer werden ingediend. 



stemde voor ó7% van de VVD-moties. 
D'66 stemde voor 47% van de moties van 
de PSP. 
* Door GPV en SGP werd een zo gering 
aantal moties ingediend (4, resp. 5) dat 
percenteren daarvan zinloos was. Daarom 
is voor deze kolommen steeds het absolute 
aantal gegeven. 
De Bocrenpartij was zo vaak afwezig bij 

stemmingen, dat deze partij niet in de tabel 
is opgenomen. 
Overziet men deze tabel, dan springen en-
kele zaken in het oog. 
- Opvallend is in de eerste plaats het hoge 
percentage moties van zowel CDA als 
VVD. Dit is natuurlijk in de eerste plaats 
een gevolg van het feit dat deze partijen 
samen een regeringscoalitie vormden, 
waardoor ze welwillend tegenover elkaar 
stonden. 
- Opmerkelijk is verder, dat het percenta
ge aangenomen moties van elk der partijen 
sterk overeenkomst vertoont met de hou
ding van het CDA tegenover die partij; de 
Kamer wikt, het CDA beschikt? Ik kom 
daar straks op terug. 
- Van de niet-regeringspartijen "scoor
de" D'6ó het hoogst met 38% aangenomen 
moties, afgezien van het SGP. 
- De percentages zijn over het algemeen 
vrij hoog. Naast de bovengenoemde ver
klaring daarvoor (de coalitie) zou een oor
zaak kunnen zijn dat vrij veel moties met 
algemene stemmen, of alleen enkele van de 
kleine partijen tegen, werden aangeno
men. Daarom lijkt het zinvol om de resul
taten uit tabel I voor die invloed te corrige
ren. Dit is gebeurd in tabel 2, waarbij voor 
de overzichtelijkheid alleen de 4 grootste 
partijen zijn weergegeven. 

Beschikkingsmacht CDA 
Uit deze tabel worden de politieke 
scheidslijnen duidelijker. Hieruit wordt 
vooral zichtbaar dat VVD en PvdA de 
grootste afstand tot elkaar hebben, zoals 
overigens te verwachten viel. 
Ook hierbij valt de grote beschikkings
macht van het CDA op, al blijkt dat de 
VVD aanzienlijk meer moties aangenomen 
zag zonder steun van het CDA dan andere 
partijen. Een nadere uitsplitsing (die hier 
om reden van ruimtegebrek niet gegeven 

Tabel 1: Aantal gesteunde moties per politieke partij, naar politieke partij van de eerste 
indiener, in procenten 

Indiener CPN PSP PPR PvdA D'ó6 CDA DS'70 VVD GPV* SGP* 
Aantal (abs.) 21 47 119 500 193 24X 15 lóX 4 5 
Ingetrokken (abs.) () 2 5 32 4 14 2 11 2 () 

VOOR(%) 
CPN 100 100 90 93 X2 73 62 5X I 4 
PSP 100 100 98 93 81 74 77 57 I 5 
PPR 7ó 93 100 9ó X9 77 92 63 I 4 
PvdA 38 42 75 100 74 73 54 ó7 0 3 
D'66 24 47 69 86 100 82 92 80 I 3 
CDA 10 7 24 31 39 100 31 89 I 5 
DS'70 14 17 56 óó 80 ')) 100 ')ó 2 5 
VVD 10 7 21 27 32 83 23 100 5 
GPV 10 5 20 25 34 8') 6') n 2 5 
SGP 10 2 16 21 27 83 46 84 2 5 

Aangenomen(%) 10 11 22 32 38 96 31 ')2 5 

N= 1320 
Bron: Handelingen van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, jrg. 7')/80, 80/81. 

Tabel2: aantal gesteunde moties per partij naar partij van de eerste indiener, in procenten. 
Gecorrigeerd voor die moties, waar geen der 4 grote partijen tegen was. 

Indiener PvdA 
aantal (abs) 357 

PvdA 100 
D'66 81 
CDA 9 
VVD 5 

Aangenomen 11 

N = 67X 
Bron: Handelingen Tweede Kamer. 

kan worden, maar voor de geïnteresseerde 
lezer beschikbaar is op het fractiesecrcta
riaat) leert dat dit verschil vooral veroor
zaakt wordt door het stemgedn1g van het 
CDA en andere partijen op het gebied van 
Onderwijs en Wetenschappen, CRM, 
Volksgezondheid en Justitie. De VVD kon 
het op deze gebieden redelijk goed vinden 
met PvdA en D'6ó. Daaruit rijst het ver
moeden op dat VVD en CDA vooral daar 
tegengesteld stemden waar de positie van 
bijzondere, levensbeschouwelijke instel
lingen in het geding was. Het beschikbare 
materiaal kan op die stelling echter helaas 
geen antwoord geven. 
Hiertegenover staat dat CDA en VVD zéér 
eensgezind waren op het gebied van Ener
gie en Milieu. Hetzeifde geldt overigens 
voor PvdA en D'66, zelfs nog in iets sterkc
re mate (de PvdA steunde alle 16 D'66 mo
ti<~s, D'ó6 23 van de 24 PvdA-moties). 

Politieke lading 
Het vermelden waard is nog dat géén van 
de 4 grote partijen tegen één van de Ener
gie/Milieu voorstellen van de VVD stem
de. Daarmee zou de politieke inhoud van 
die moties ~terk kunnen worden betwij
feld. De lage percentages steun van CDA 
en VVD aan de voorstellen van PvdA en 
D'ó6 zouden erop kunnen duiden dat deze 
meer politieke lading bevatten. Deze per
centages komen ook ongeveer overeen 
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D'6ó CDA VVD 
144 ')9 78 

óó 35 17 
100 57 42 

19 100 óO 
10 59 100 

18 ')() 84 

met het percentage aangenomen moties 
van deze partijen, zonder dat één der 4 
grootste partijen daar tegen was. 
Opmerkelijk is tenslotte dat D'ó6 het met 
de VVD het vaakst ,mccns was op het ge
bied van het sociaal, economisch en lï~caal 
beleid. In ongeveer gelijke mate steunde 
IY6ó de voorstellen van PvdA en CDA op 
dit gebied. CDA en VVD stemden beide 
precies even vaak vóór de moties van 
PvdA en D'6ó in de sociaal-economische 
driehoek; 20,7 resp. 40,')'fr,_ D'óó stond iets 
positiever tegenover de voorstellen van 
CDA en VVD dan de PvdA daar tegenover 
stond. 
Tenslotte een beeld van de gebieden waar
op de vcrschillende fracties het sterkst te
genwoordig waren. Op welk gebied waren 
zij het meest actief? 
Onderstaand tabel 3, waarin de percenta
ges weergeven welk deel van de door de 
betreflende partij ingediende moties op het 
desbetreffende beleidsterrein lagen. Daar
bij moet als kanttekening worden gemaakt 
dat mede-ondertekening van een motie die 
door een andere partij werd ingediend, 
hierin niet tot uitdrukking komt (zoals ove
rigens ook geldt voor de andere tabellen). 

Afzwakken 
Wat is nu het belang van bovenstaande 
cijferreeksen? Dit belang is slechts betrek-... 



.... 
kelijk. Het geeft een indruk van hoe de 
politieke vcrhoudingen in de afgelopen ja
ren lagen, maar niet meer dan een indruk. 
Een aantal factoren die niet in de tabellen 
tot uitdrukking (konden) komen moeten 
voor de duidelijkheid genoemd worden: 
Het feit dat een motie wordt aangenomen 
geeft nog geen uitsluitsel over de vraag of 
zij wordt uitgevoerd, noch over de manier 
waarop dit gebeurt. 
De reactie van de regering op een inge
diende motie heeft uiteraard veel invloed 
op het stemmingsverloop, maar is niet in 
een kwantitatief overzicht van het stemge
drag weer te geven. 
Evenmin is dat wel het geval met de vraag 
in hoeverre de opsteller van een motie vóór 
de indiening heeft geanticipeerd op de te 
verwachten steun daarvoor, of hoe hij over 
de tekst heeft onderhandeld. Bovendien 
worden vele moties na indiening nog ge
wijzigd; ook dat duidt op onderhandeling. 
Ook worden vaak moties ingediend die 
veellijken op een eerder ingediende, maar 
deze iets afzwakken, zodat de indiener met 
een gerust hart vóór zijn eigen motie. en 
tegen die van een ander kan stemmen. 

Open-deur-moties 
Deze overwegingen brengen mij op een 
volgende vraag: Wat is de betekenis van 
een motie? 
Er bestaan vele soorten moties. Ze ver
schillen naar omvang, bedoeling, inhoud. 
Slechts enkele benamingen zijn min of 
meer geïnstitutionaliseerd. Dat zijn de 
"motie van afkeuring" en de "amende
rende motie" die een rol speelt bij de be
spreking van planologische kernbeslissin
gen. Wat een amendement is voor een 
wetsontwerp, is een amcnderingsmotie 
voorzo'n PKB. Maar ook heel wat minder 
officiële benamingen ben ik in het spraak
gebruik tegengekomen. Zo wordt er ge
sproken over "open-deur"-moties, over 
priegelmotics, over moties van treurnis 
over gezichtbewaarmoties, om er enkele te 
noemen. 
Al deze benamingen geven aan dat het 
oogmerk van een motie sterk kan vcr
schillen. 
Van verschillende kanten wordt er de laat
ste jaren - onder aanvoering van de ka
mervoorzitter - geklaagd over de sterke 
groei van het aantal moties. In dit verband 
wordt wel de term "motie-lawine" gebe
zigd. 
Het komt regelmatig voor dat één woord
voerder, in één debat 5 moties indient. 30 
of 40 per dag is d:m ook geen uitzondering. 
Het zou in dit kader te ver voeren om te 
trachten daarvoor alle oorzaken aan te wij
zen. Enkele opmerkingen moeten vol
staan. Een reden die vaak wordt aange
merkt is dat de Kamer in een eerder sta·· 
dium dan vroeger invloed wil hebben op 
het regeringsbeleid. Dat beleid loopt 
steeds vaker via nota's, notities's en eva
luaties, waarom de Kamer eerst (bij motie) 
vraagt. en deze tijdens de bespreking ervan 
probeert te wijzigen of er iets aan toe te 
voegen (vaak heel gedetailleerd). Dat geldt 
in sterke mate voor de al eerder genoemde 
amenderende PKB-moties. 

Losse flodders 
De Kamer heeft steeds meer reden om die 

Tabel 3: 

PvdA 1)"66 C'OA VVD 

Soc .. econ. fi'ic. beleid 2.~ 2) 15 27 
O&W. CRM. Volksgez. 21 25 2X 29 
Energie/Milieu .~ x 5 6 
Buitenl. Z. en Ontw. Sam. 12 10 14 5 

- -----------

! geworden. maar ook Partij van de Arbeid 
en VVD kunnen samen geen meerderheid 
meer vormen. ;_oal> voor de verkiezingen 
nog wel het geval was. In beide gevallen is 
nog minslèn> een derde partij nodig. 

invloed te willen. omdat het takcnpakkt:t 
van de overheid zich uitbreidt. en zich 
daarom steeds meer aan het gezichtweid 
van Kamerleden onttrekt. Toch is de grote 
vloed van moties bedenkelijk. Alleen al 
door het toegenomen aantal wordt de be
tekenis van een motie- oor,rronkclijk een 
belangrijk wapen om de regering te dwin
gen een ander standpunt in te nemen - 1 

geringer. Zelf\ moties van afkeuring wor
den steeds vaker ingediend. De meeste zijn 
hooguit goed voor een stukje in de krant. 
en verdwijnen daarna in het vergeetboek. 
Zoals hierboven al even werd aangeduid. 
dient de motie vaak heel andere doelen dan 
het dwingen van de regering tot een stand
punt. of tot actie. Een kamerlid dat zich wil 
profileren, een fractie die 1:ijn gc;icht niet 
wil verliezen. een fractie die een >landpunt 
waarvan men bij voorbaat weet dat het 
geen meerderheid haalt. toch over h<:t 
voetlicht wil hebben. Dc1:e verschuiving in 
bedoeling heeft, tegelijk met het grote 
aantal moties. tot gevolg dat veel motie> 
niet meer zijn dan losse floddcr'i; knal
kruit. bedoeld voor de publieke tribune. 
De oorspronkelijke functie gaat daardoor 
minstens voor een deel verloren. 
Ik zou niet een pleidooi willen houden om 
moties, waarvan tevoren vaststaat dat ;_e 
niet worden aangenomen. helemaal maar 
niet in te dienen. Deze kan namelijk toch 
een zinvolle rol vervullen in het venluide · 
lijken van tegenstellingen of overeenkom
sten. Andere fracties worden gedwongen 
om een standpunt in te nemen. 
Het zou echter goed zijn wanneer voor 
elke motie de zinvolheid werd getoetst. 
Wat wordt ermee beoogd"' Welke kan' 
heeft de motie te worden aangenomen·> 
Welke gevolgen heeft het al> hij niet wordt 
aangenomen. Kan de minister niet tot een 
mondelinge toezegging worden gebracht 
zodat een motie niet nodig i-,·> 
Want uiteindelijk geeft de kwaliteit de 
doorslag. en niet de kwantiteit (waarmee 
ook de betrekkelijkheid van een k wantita
tief overzicht als het bovcn>taande i-, aan· 
getoond). 

Onder druk 
Hierboven was sprake van de macht van 
het CDA om te bepalen welke voor>tellen 
wel, en welke niet door de Kamer zouden 
komen. De enige mogelijkheid voor een 
meerderheid zonder het CDA wa> de com
binatie PvdA- VVD. en deze kwam- mah 
uit de tabellen te lezen valt- weinig voo1: 
alleen wanneer de positie van het particu
lier initiatief in het geding wa' traden PvdA 
en VVD wat gezamcnlijker op, al kwam 
ook voor dat het CDA de VVD onder druk 
zette (zoals onlangs het geval was tijden> 
de behandeling van de Kaderwet Specifiek 
Welzijn). 
De verkiezingsuitslag heeft in die situatie 
verandering gebracht. Niet alleen is de 
combinatie CDA- VVD een minderheid 
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Dat maakt nog eens extra duidelijk hoc 
belangrijk de vcrkiezingen zijn geweest. In 
de cer'IL' plaah heeft het CDA aan bc
>chikkin~-,macht verloren. 
Maar vo:Jr<d blijkt de enorme toename van 
de mogelijkheden van de Tweede Kamer
fractie van [)"66. 
Twee combinaties die het eerst zonder 
f)'66 kimden >lellen hebben haar nu nodig. 
En dat illustreert nog eens duidelijk hoe 
belangriJk de vakiczingen voor D'66 zijn 
gewcc'it. Niet alleen de enorme zetelwinst 
leidt tot dit beeld, maar ook de vcrdeling 
van het verlic-, over de andere partijen is 
\oor [)'66 gtlll'itig. (afgezien van overwc
gingen m.b.t. de formatie). 
Partij van de Arbeid en CDA bchielden 
'i<tmen hun mc.:rdcrhcid. Ge;ien echter de 
opstelling van heide partijen zou ])'66 wel 
eens de noemer kunnen worden waarop 
heide partijen ~:ich kunnen verenigen. • 

Dankwoord van 
een brekebeen 

door Henk Zeevalking 

Op JO mei l.I. gleed ik in mijn huis in 
Rijswijk dusdanig ongelukkig uit op 
een zich op het parket bevindend 
kleedje, dat ik mijn dijbeen brak. 
Het gevolg was dat ik de verkiezings
campagne moest afbreken, het feest 
in Krasnapolsky niet kon meemaken, 
en het contact met de nieuwe Ka
merfractie, Hoofd en Dagelijks Be
stuur en partijsecretariaat tot nu toe 
slecht~ telefonisch heb kunnen on
det·houden. 
Een troost bij dit alles was wel de vele 
bewijzen van medeleven in de vorm 
van bloemen, brieven, kaarten, tele
grammen en per telefoon die ik van 
vele bekende en onbekende partijge
noten en afdelingen mocht ontvan
gen, zowel thuis als in het ziekenhuis. 
Langs deze weg wil ik allen die mij 
hun beste wensen deden toekomen 
hartelijk danken. D'66 is blijkbaar 
meer dan alleen maar een politieke 
partij. Dat te mogen ervaren, heeft 
mij veel goed gedaan. • 



PORTRET lt4N EEN 
84RTUGANGER 

"" DE DEMOCRAAT IN GESPREK 
MET HANNO VAN DER DOES 

WETTEN LOSSEN GEEN 
PROBLEMEN OP 
door Stijn Verheeck 

Het kantoor van de landsadvocaat, 
mr. Droogleever Fortuyn, bevindt 
zich op de tiende verdieping van het 
kantoorgebouw hoven het Haagse 
Centraal Station. De kamer van mijn 
gesprekspartner van vandaag, Hanno 
van der Does, ziet uit op Koekamp en 
Malievdd, precies boven op de plek 
waar ooit een Koekamplus was ge
projecteerd ter oplossing van het 
Haagse verkeersprobleem. Iets naar 
rechts strekt zich het Haagse Bos uit. 
"Dit uitzicht zal ik wel missen. Dat 
krijg ik niet meer terug." 
Tot 1 oktober zal van der Does er 
nog dagelijks van kunnen genieten. 
Per die datum wordt hij lid van de 
Raad van State en daarmee de eerste 
staatsraad uit D'66. 
"Wat de relatie met de politiek be
treft, die is - vermoed ik - niet zoveel 
anders dan in mijn huidige werk
kring." 

U hent nu plaatn·en·anRend land.wuh•o
caat. Wat hetekent dat? 
"Ik ben als advocaat werkzaam op het 
Ha<~gs advocatenkantoor Pels Rijeken en 
Droogleever Fortuyn. Landsadvocaat is 
een titeL die de minister van Justitie vcr
leent aan de advocaat die voor de recht
bank de regering vertegenwoordigt of als 
haar dc~kundige adviseert. Naast die ene 
landsadvocaat is er een aantal plaatsver
vangers. Dat is geen vast aantal. En het is 
ook niet strikt nodig dat één van die "titel
dragers" de regering in een proces repre-
senteert. Soms is het ook een jurist uit het 
kantoor van de landsadvocaat, die dan op
treedt namens deze." 

Waarom raken mensen in con_flict met de 
staae 
.,Daar zijn allerlei redenen voor. De meest 

voorkomende is dat zij zich door bepaalde 
algemene maatregelen benadeeld voelen. 
Gaan ze met zo'n klacht naar een advo
caat, dan zal die in veel gevallen zeggen: 
"Wanneer u deze bepaling in uw nadeel 
vindt uit vallen en derhalve politiek onno
zel, dan hebt u wellicht gelijk, maar daar
mee ontbeert de maatregel niet elke 
rechtsgrond. U doet er verstandig aan een 
volksvertegenwoordiger te bezoeken. 
Misschien kan die er voor u nog iets aan 
proberen te veranderen." 
Ministers zijn immers politiek verant
woordelijk tegenover de volksvertegen
woordiging, maar daarnaast is elke inge
zetene. dtl'i ook een minister, verantwoor
delijk tegenover de rechter. Die rechter 
moet zich steeds beperken tot het vast
stellen van de rechtmatigheid of onrecht-

Jhr. mr. J. A.E. van der Does, 
- 48 ja<~r, gehuwd en vader van 
drie dochters, 
- verhuisde na de oorlog met zijn 
ouders vanuit Gelderland naar Dan 
Haag, 
- studeerde rechten in Leiden, 
- vestigde zich in 1959 als advocaat 
in Den Haag, 
- is een fervent zeiler en vindt het 
winterse werken aan de boot een 
door velen verwaarloosde vorm van 
watersport, 
- is het met tienduizenden Neder
landers eens dat je meer tijd zou 
moeten hebhen om te lezen, maar 
vindt ook dat je een heel eind komt 
als je de hoeken maar naast je bed 
legt, 
- werd in 1966 lid van de partij en 
bleef dat met een onderbreking in 
het midden van de zeventiger ja
l·cn, 
- is met ingang van 1 oktober a.s. 
benoemd tot lid van de Raad van 
State. 
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matigheid van bepaalde besluiten. De 
doelmatigheid daarvan is ter beoordeling 
aan de gekozen volksvertegenwoordi
gmg. 

Kom je als landsadvocaat danniet telkens 
in c01~jlict met je eiRen politieke I'Oorkeur:' 
Iemand met hele extreme politieke stand
punten moet naar mijn idee geen landsad
vocaat worden, maar evenmin lid van de 
Raad van State, denk ik. 
Watje als advocaat van de overheid voort
durend doet is de belcidsvrijhcid van de 
betreffende ambtsdrager zo ruim mogc.lijk 
proberen te houden. 
Dat vraagt vcrtrouwen naar twee kanten. 
Je eigen politieke standpunten zijn daarbij 
niet in het geding. Een al te rechtstreekse 
band met de politiek is in dit werk eigenlijk 
niet mogelijk, evenmin als politieke des
interesse. Het vcrschil met de Raad van 
State is dat je als advocaat erg individueel 
werkt, terwijl de Raad een collectief is, 
waarbij de overheid er op toeziet dat de 
samenstelling van dat college enigszins ge
varieerd is. 
Maar voor beide functies lijkt mij onont
beerlijk: grote politieke belangstelling, 
maar met een grote mate van distantie en 
vcrmogen tot relativeren. 
En hebben mijn partijgenoten in het vcrle
den weinig van mij vernomen, dan ligt hier 
de verklaring. Ook in de toekomst zal men 
van mij niet in de eerste plaats via congres
sen of daaromtrent horen." 

Maar 11 hebt toch ooit de staf! gezet naar 
het lidmaatschap \'an D'66? 
,,Ja, maar je moet zoiets ook niet overdrij
ven. Een hele legitieme reden om lid te 
worden van een politieke partij vind ik bij
voorbeeld, datje niet wilt dat een bepaalde 
politieke partij verdwijnt. Alle partijen 
hebben behoefte aan trouwe leden, die 
zich toch binnen de partij niet zo manifes
teren.'' 

U wordt nu lid l't/11 de a.fdelinR rechtspraak 
\'iln de Raad van State. Dat is een tamelijk 
nieuw instituut, dacht ik? 
Het is een zeer jonge afdeling, die snel 
groeit als gevolg van de mogelijkheid van 
beroep tegen overheidsbeschikkingen, die 
wij nu enkele jaren kennen. Ook de ad
viesfunctie van de Raad - die het meest 

Ik herinner me uit de begintijd 
van de partij dat ik eens werd 
opgebeld: Zeg er is vanavond 
commissie mensenrechten, je 
bent er toch ook? 
Ik: zit ik daar dan in'! Zal even 
in mijn agenda kijken. Ja, ik 
ben thuis. 
Stem: Dat treft bijzonder, want 
het is bij jou! 

bekend is - wordt meeromvattend ten ge
volge van de wet op de openbaarheid van 
be'ituur. Die wet eist dat hij elk wehont
wcrp dat wordt ingediend ook het advies 
van de Raad van State wordt gepubliceerd. 
Brengt zo'n proccdure op zich al extra 

.... 
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werk mee, toch is vooral de toename van 
het aantal in te dienen wetsontwerpen de 
oorzaak van het overladen programma van 
de Raad. 
In dit verband hoor je wel eens de ver
zuchting dat het rechtsbedrijf te groot 
wordt. Maar dat is haast onvermijdelijk. 
De samenleving maakt steeds meer recht. 
Denk bijvoorbeeld eens aan milieurecht of 
consumentenrecht: twintig jaar geleden 
bestond daar nog niets van. Dat nieuwe 
recht stelt hoge eisen aan goede wetge
vingsjuristen, waar overigens een tekort 
aan is. Dat mag in deze context ook wel 
eens gezegd worden: Mensen hebben in 
het algemeen grote bewondering voor be
roemde advocaten of grote rechters die in 
geruchtmakende processen aan het woord 
zijn. Maar het rendement van het werk dat 
eraan vooraf gaat, dat van de goede wetge
vingsjurist, wordt onderschat, omdat men 
er onbekend mee is. Van Mierlo heeft in
dertijd eens gezegd: "Is dat nieuwe Bur
gerlijk Wetboek eigenlijk wel nodig?" Het 
is één van die uitspraken waarmee hij in dit 
geval de juridische wereld schokte. Hij be
doelde daarmee ook niet te zeggen dat het 
werk maar gestaakt moest worden, maar 
wél dat je er niet bent met wetten maken 
alléén. Wetten lossen geen problemen op. 
Maar altijd zijn er weer mensen die denken 
dat, als je alles maar "geregeld" hebt, dat 
dan het paradijselijk bestaan aanbreekt." 

Dat geldt toch net zo goed binnen de par
tij? 
Natuurlijk. En je hebt ook statuten nodig 
en zoiets als een huishoudelijk reglement. 
En ik ben eigenlijk ook zeer gelukkig dat de 
partij niet meer dat chaotische beeld uit de 
beginjaren vertoont, al had dat natuurlijk 
ook zijn charmes. Maar als je alles vast
legt, dan lóóp je ook vast. Zeker geldt dat 
voor een partij, waarin de leden voortdu
rend uitgenodigd worden tot creatief den
ken. 
Er zijn een massa mensen die tot elke prijs 
een eenvoudig wereldbeeld willen. Links 
of rechts. Oorlog of vrede. Kruisraketten 
plaatsen of alle kernwapens de wereld uit. 
Zwart of wit. 
Zo niet de Democraten. En het ware te 
wensen dat het aantal mensen dat inziet, 
dat je met zo'n zwart/wit wereldbeeld in 
feite fantastisch om de tuin wordt geleid, 
zou toenemen. Maar veel mensen hebben 
oogkleppen aan, willen niet zien, niet ho
ren, niet uitgelegd krijgen wat er aan de 
hand is. En zulke mensen zijn niet geschikt 
voor 0'66." 

Doorgaan met alles bespreekbaar te hou-. 
den, dus? 
"Jazeker, dat blijft de uitdaging voor de 
partij, ook nu ze wat groter wordt. Het is 
het vreemde in de mens, dat hij altijd weer 
een nieuwe uitdaging nodig heeft. Ook als 
je niet van baan verandert, moet er toch af 
en toe eens een extra beroep op je worden 
gedaan." 

Binnen D'66 hoef je daar nooit zo lang op 
te wachten! 



DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De eerste dag van de vakantie door
gebracht met de Democraatjes van de 
maand mei. Een hoge stapel interes
sante en veelal fraai uitgevoerde ver
kiezingsdemocraatjes welteverstaan! 
Bol van uitspraken, prognoses (mijn 
weddenschap omtrent 17 zetels is ge
wonnen) en opwekkingen. De laatste 
loodjes hebben zwaar gewogen, maar 
we zijn rijkelijk beloond! 

Ook de gezinnen van alle actieve Demo
craten hebben het zwaar gehad, getuige 
ook een reactie van Bart van Lijf uit En
schede (een 6e-klassertje op een heel 
"rechtse' school). Zei tegen z'n moeder: 
"Nou, die campagne van jou ... ik moet 
D'66 almaar verdedigen, terwijl ik het er 
helémáál niet mee eens ben!" Moeder 
Noortje: "Wat doe je dan?" Bart weer: 
"Dat doe ik dan toch!" Want al is Bart het 
"best met de VVD eens" en een beetje 
behoudend, het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan. Bart is overigens stralend over 
de overwinning en ziet de volgende keer 
weer een verdubbeling zitten! 
NIEUW deze keer de Democraat van Al
phen aan de Rijn en Omstreken, prettig 
leesbaar en met prima layout van Hans 
Ursem, waarin meteen al een aantrekkelijk 
ruilartikel van de hand van Piet Brandsma, 
getiteld "Over de overheid en de mate 
wanrin zij zich met haar onderdanen zou 
mogen/moeten bemoeien.'' Brandsma 
beoogt hiermee een verkenning te geven 
van een probleem dat in de huidige tijd zich 
veelvuldig manifesteert, n.l. in hoeverre de 
geconstateerde scheuren in onze zgn. ver
zorgingsstaat uiteindelijk zullen leiden tot 
een complete instorting van de fundamen
ten van onze welzijnsmaatschappij. Vcr
der zijn gloednieuw de leuke PolderDemo
craat uit Anna Paulowna, zo te lezen een 
jonge, vrolijke afdeling, het verkiezings
nummer van de afd. Wognum en Nibbix
woud en - wie vergelijkt zal het objectief 
met mij beamen- het, ,Democraatje van de 
maand": Zaans Groen van de afd. Zaan
stad, waarmee ik overigens geen daadwer
kelijke bemoeienis heb gehad al woon ik in 
die plaats. 
Voor het eerst is mij een exemplaar ge
stuurd van de PPM Infokrant van Maars
sen, waar PvdA, D'66 en PPR samen de 
Progressieve Partij Maarssen vormen 
(krant nr. 46 is dat overigens al!). 
De afdeling Herkel-Enschot deed mij een 
exemplaar van een interessante enquête 
landelijke en gemeentelijke politiek in 
Berkei-Enschot toekomen met de resulta
ten van vraaggesprekken van 14 enquê
teurs met 250 inwoners uit deze gemeente 
in de week van 23 t/m 27 maart j .I., waar
voor een representatieve steekproef werd 
verkregen met medewerking van de ge
meente. De prognoses worden glansrijk 
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bevestigd door de uitslag van 26 mei! Best 
het navolgen waard voor de verkiezingen 
voor Staten en Raden in '82! Rosmalen 
maakte voor de verkiezingen een leuk 
persoverzicht, Borne heeft een nieuwe 
naam: Demokrabbel en Denkbeeld van de 
regio Utrecht beleefde een interessant 
tweede nummer. 
Bladen die ik een poosje niet heb gezien, 
kwamen gelukkig ook weer binnen: Demo
craten '66 Delft, de Goudse Democraat, de 
Nieuwsdienst van Haaksbergen, de Groene 
Landsmeerder, de Leidse Democraat, de 
Nieuwsbriefvan Vlaardingen in verbluffend 
aardig nieuw jasje en het Zoutvaatje uit 
Zwolle. Missen doe ik nog steeds d'Oii
phant uit onze hoofdstad (echt verzopen of 
controlled circulation?). 
Gelezen met plezier in de Nieuwsbrief van 
Bodegraven een D'66 volksraadpleging 
over de eisen waaraan een nieuw te be
noemen burgervader zou moeten voldoen. 
Dit blad gaf zich ook de moeite om voor de 
lezers een aantal belangrijke verkiezingsi
tems van CDA, VVD, D'66 en de PvdA op 
een rijtje te zetten. Het Redelijk Alterna
tief van Reeuwijk deed dit ook, zelfs nog 
wat uigebreider. In het blad van de regio 
Friesland las ik een interessant artikel van 
Leen Schotel, getiteld "Een poging tot een 
redelijk alternatief in Noord-Ierland. 
Enige maanden geleden brachten enkele 
Noord-Ieren een bezoek aan ons land. Het 
was een gevarieerd gezelschap van politi
ci, wetenschapsmensen en leden van de 
Ulster Defence Association. Deze men
sen, van zeer gevarieerde pluimage, heb
ben zich verenigd in wat ze noemen de 
"New Ulster Politica! Research Group." 
Schotel beschrijft hun streven naar een on-

afhankelijk Noord-Ierland. Jo~ van Lon
den én los van Belfast. Dat laatste i~ nieuw. 
zeker met de plannen die deze groep n
voor heeft gemaakt en die veel weg hebhen 
van wat een "redelijk alternatief"· voo1 
Noord-Ierland genoemd zou kunnen wor
den. Beslist een artikel dat geschikt i~ voo1 
meer Democraatjes! 
In Demokatern van Rijswijk wordt aan
dacht besteed aan het concept-wchuni
werp voor een nieuwe Gemeentewet. Dit 
concept-wetsontwerp met bijbehorende 
Memorie van Toelichting is gebaseerd or 
het eindrapport van de Werkgroep Her/ic
ning Gemeentewet. gedateerd 20 oktober 
1980. Het rapport i~ hij de Staahuitgeverij 
verschenen. De Minister van Binnenland
se Zaken heeft dit ontwerp onlangs voor 
advies gezonden naar de gemeenten. de 
provincies en een aantal instantie~. waar
onder de Vereniging van NederJambe 
Gemeenten (VNG). Naast allerlei andere 
belangrijke (beleids)uitgangspuntcn treft 
het ons als D'66-ers, dat het nntwcrr
wetsontwerp regels bevat ter bescherming 
van raaclsminclerhcdcn (waartoe wij overal 
tot dusverre behoren). Er wordt gesproken 
over vcrplicht overleg voorafgaand aan de 
collegevorming en de verplichting van B & 
W om ook op vragen van individuele leden 
van de Raad inlichtingen Ie vcr~trekken. 
Een soort voorstellen dat door de Werk
groep wordt gezien als een ingreep in de 
gemeentelijke gang van zaken. ge
rechtvaardigd door het feit dat repre~enLt
tieve democratie nu eenmaal meer i~ dan 
het nemen van bc-.;Juiten bij meerderheid 
van stemmen. Op goede en slechte nHl
menten hoop ik steeds vurig dal een groot/ 
groter D'66 dit ook immer Lal blijven belij
den! D'OM '66 van de afd. Utrecht ~teekl 

in een heeltlsehoon ja~jc en heeft een leuk 
interview met Laur..:n~ Jan Brinkhorst, dat 
heel pcr~oonlijke tintjes heeft, waardoor 
hel een beeld geeft van de mén~ l J B én het 
lxiijan Ie kamerlid. 
Jan Terlouw riep hd in de vorige (landelij
ke) Domocra~tl: .. Er is ook partij nü 26 
mei'" 
Wat heel: een juichende, bloeiende partij. 
V cel Dcmocraalje~ kijken reeds vooruit en 
maken 1.ich or voor de Staten- en Ge
nlCentcraalhverkiezingen van 'X2. 
De benadering van sommige zaken is in 
regio's en afdelingen soms (gelukkig) heel 
vcr~chillcnd . .Je hebt regio's en afdelingen 
die regelen alles tot in de puntjes. Bestuur
cleren ~Japen slecht ov..:r wat wel en niet 
kan (naar eigen, of naar l)'66-idee'.1). In de 
ene afdeling vindt men het inrertincnt de 
leden te vragen naar hun (eventuele) kan
didatuur voor de gemeenteraad. Andere 
afdelingen- zoals Huissen, die een simpc
Ie. openhartige enquête de deur uit deed -
hebhen daarmee kennelijk niet de minste 
moeite. Regel~ ;.ijn goed, Democraten, te 
veel regels zijn moordend: zij doden initia
tief en ~rontaniteil. 
Ge~chikt voor andere redacties zijn de vol
gende artikelen: 
.. Over de overheid en de mate waarin zij 
zkh met haar onderdanen zou mogen/moe
ten hemoeicn door Piet Brandsma. Opvra
gen hij redactie Demokrant Alphen aan de 
Rijn. lel. 01720-75U72. 
.. Een poging tot een redelijk alternatief in 
Noord-Ierland door Leen Schotel. Opvra
gen hij redactie [)'66 Rcgil)kranl Friesland, 
tel. 05 100-MX:Hl (Sini Mulder). • 

DEÓ~~~ D~ó EEN STEM OP JAN ... 
IS EEN STEM OP JAN! 

door Marie-Louise Tiesinga 

Met de waarheid moet je leuren, leu
gens verkopen zichzelf 

Ik weet niet hoe het u is vergaan, 
maar ik heb me de laatste weken 
voor de verkiezingen beurtelings te 
pletter geërgerd aan en tranen gela
chen om de vaak alle perken te bui
ten gaande "jacht" op 0'66. 
Onduidelijkheid, bijwagenfunctic, het 
was niet van de lucht. Enige mar
kante uitspraken van collega-politici: 

0'66 maakt progressief kabinet onmogelijk 
De Korte (VVD). Eindhovens Dagblad ~ mei 
0'66 doet aan potverteren 
Wiegel (VVD). Leeuwarder Courant. 2 mei 
0'66 is een politiek allegaartje, 
de immer integer ogende Ik Ruykr tCD.-\), 
Trouw 9 mei. Volgens hem is de drijvende 
kracht in deze partij een ver doorgevoerd kil 
aandoend individualisme. toegesneden op men
sen die zichzelf wel kunnen redden ... Als ki
demi beginsel is dit echter onge\chikt in een tijd 

DEMOCRAAT J.\ARC.\N(i 14- NR h JliNI I 'IK! 

\\ ctarin l'org vuor elka;tr en heschcnning van het 
/\\ akke de leidende beginselen dienen te /ijn." 
Aldus Ik Ruvln in het Cironingse Haren. 
Mijn hcc'ld 1 an De Ruykr ook w.:er naar de 
hlik,cm. 
Tt•rlmm is een van de weinige echte conservatie
ven 
Van A;udenne (VVDJ. NRC/Handelsblad, 
X rnci 
D'66 is onduiddijk en schijnheilig 
Korthals Alte' tVVDJ. Telegraaf 7 mei 
Onduidelijkheid is troef, 
Wiegel, Teleg1·aaf 7 mei 
D'66 gaat op bet CDA lijken 
I ;tn11ner~ (PvdA), Elsevier' Weckblad 9 mei 
D'66 is een CDA zonder bijhel 
Wiegel. NRC/Handelsblad. 19 mei 
D'66 is een voorhijgaand verst·hijnscl, een ship 
passing in the night 
de nieuwbakken vom;itter Tiimminga (VVD). 
N RC/1-!andelshLtd ~I mei. 
Laten wc even het dagelijks avondlijk ge
bral van de liberaal Nijpels huiten he
~chouwing om over Ie gaan tot het klap
stuk: de advertentie van de VVD in de 
avondbladen van 2"i en de ochtendbladen 
van 26 mei: 
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PvdA: GEKElDERD 
Vvo:AfGESlANKl -

Een stem op Jan is een stem op Joop met de 
opwekking om dus maar op Han~ te stem-
men. • 
Waarna wc Bukman, voouitter van het 
CDA nog hadden, die zo geprogrammeerd 
was dat hij toen D'66 de winst al hiimcn 
had nog riep dat ))'66 een so01·t parkeer
baan is voor mensen die no~ een echte partij 
moeten kiezen. 
Van Agl haa~tte zich de schade weg te 
werken en bracht een onversneden geluk
wens uit aan Terlouw en de zijnen en Buk
man liet ?ich later op diezelfde verkic
zingsavond nog ontvallen dat hij voor de 
oorspronkelijke opvatting in eigen kring 
.,!link op z'n donder" had gekregen. Buk
man had het toch kunnen weten: de laat·· 
sten zullen de eersten zijn! 
Ik kijk naar al dat fraais samen met Jan 
Vcldhuizen, onze ex-camp;1gneleider. nu 
lid van de Tweede Kamerfractie. 
MLT: ., Wat mij hczig houdt is dal hoc 
duidelijk wc ook waren. de waarheid van 
Jan het toch scheen af te leggen tegen de 
leugens van Hans ... 
JV: .,Met de waarheid moetje leuren. leu
gens verkopen ziclu:etr'. 
MLT: .,Kennelijk. want in die advertentie 
van Wiegel op 25 en 26 mei staat huiten alle 
verdere onzin in de eerste alinea een 
klinkklare leugen: Terlouw wijst bij voor
haat een kabinet met de VVD crin af." 
JV: .. Het gaat om de presentatie. Een stem 
op Jan. /.Oll namelijk ook heel goed een 
stem op Dries kunnen betekenen. Die ad
vertentie ontkent elke coalitievorming. 
speelt brulaalweg in op het hijwagcndkct. 
V ergcel dat de VVD vier jaar lang niet 
gehoold is. De abortuswet bchhen ze ge
slikt. bij de hypotheekrenk zijn ze over
slag gegaan'. Over een hijwagen gespro
ken. Wiegel kan precies vertellen wal dat 
is I Maar Wiegel bracht een erg eenvoudige 
boodschap en bracht daarmee het voor
spelde vcrlies terug. Onze boodschap was 
wel duidelijk maar niet zwartwit. · · 

Duidelijkheid 
D66 heeft al~ enige partij ver voor de ver· 
kiezingen vonr de kic1ers op een rijtje ge
zel waar wc voor stonden en hoc we ons 
zouden opstellen. Ik denk dat juist dat de 
andere partijen hogelijk heen getrritcerd. 
Dat was waarvoor ze ons pakten en 
trachtten in te pakken. Het electorale ge
win van onze partij noopte tol krachtige. 
vaak platvloerse aanvallen. zonder een 
enkele inhoudelijke kant. 

"Verloren" aan rechts -gewonnen van 
links'! 
Ik had de win~t van IY66 toch lievn ergens 
anders vandaan zien komen dan van de 
PvdA. Ik had meer bij CDA en VVD van-

__ ....... I 
oaan willen h;dcn. 
JV: .. Al' je naar de rc,ultatcn kijkt ktHiJl 

40'Yr van om.e winst van de PvdA. 40'/r van 
CDA. VVD. niet-stemmers van de vorige 
keer en van de overige kleine part ijcn1o;ds 
DS'79 en 20'/r haalden wc hij de nieuwe 
kic1ers. Dal is nog niet 1n -,lecht ver· 
dccld". 
MLT: .. 40'/( hij de PvdA vandaan is be
hoorlijk wal. .. 
JV: .. Dat zat in het dilemma v;~n de PvdA. 
De tweeslachtigheid die d;iar bestond. 
Plotseling gaan koersen op een linb meer
derheidskabinet, dal al> je in hun hart keek 
noch Den Llyl, noch de l'vdA Tweede Ka·· 
merfractie 1ag 1i1ten. En toch ook IY66 te 
vriend willen houden.·· 
In Vrij Nederland van 6juni -,taal dat nog 
eens aardig or een riJtje: 
,.J/1'1 duurde onge1·eer een week. Toen 
ging Jan 'J'erlouw in het tegenof/i'n.li!I 
Dat linkse kahinct werd een mmp \'oor de 
werkgelegenheid. menule hij. Daar had de 
P1•dA geen antwoord op. In hel fillrt(jhe
stuur ll'l/.1' er in een eerder stadium door 
Stan l'oppc en Felix Rottcnherg H'cl op 
twngcdron,.;c•n ook de rechterflank \'1111 de 
partij harder te \'Crdcdigen. Maar dat 11'liS 

niet de hcdoeling. /)'66 mochtnil'l worden 
1/illlgn•a/lcn ... het argument. wc hchhen 
/Yóó ::u hard nodig. Anders killtlll'lt :e 
doorslaan ni/ar het midden, 1uwr h!'l Cf) A. 
Toen Terlouw ons hcgol! te tllltUfUt'll'/1, 
hadden wij daalToor geen dmai/loekcn 
klaarliggen·', tildus Bram l'eper. stmlt'cg 
l'an de P1·dA. 
JV: .. Bovendien had de PvdA nog andcrè 
pmblt:mcn: Van den Doel. de achterklap 
over de dcc la rat i es van Den lJ yl als pre
mier. Zoich is natuurlijk ongehoord. Dat 
laatste wac, overigens dnor de pt·rs inge
bracht." 

Ue winst 
Het i'i 10 gemakkelijk gezegd dat llll/è 

winst wordt vcr<Hlr/aakt door de geslaagde 
campagne van .Jan Terlot lW. de .. mooie" 
jongen. zo'n ;i;înligc rn;111 ... Ik wnrd daar 
altijd L.o moe v;m' 
Alsof je geen kritisclw mcn-,cn zou heb
hen. 
JV: .. De oorzaak van de winst is dat wc de 
afgelopen vierjaar consequent en zakelijk 
oppositie hebben gevoerd. Dat is de ha-,i-, 
waarop de campagne is gevoerd. In deze 
campagne waren .Jan Terlouw (lcrcchtJ 
grotere verantwoordelijkheden tocgcmc 
ten dan in de vorige. Hij is geslaagd mv.cl 
in het brengen van de politieke hood,chap 
;lis hijv. in het dchat met Wiegel en in het 
debat met de grote vier op de avond van 
zondag 25 mei. Van Wiegel heeft hij licht 
op punten gewonnen. In het debat van de 
grote vier is hij er als beste uitgekomen. 

Het ;ijn vaak indianenvcrhalen die aan
siuite/i hij het manndjes/men,je-, maken. 
Mensjes worden niet gemaakt. /.c ;.ijn /.O· 

als /C ;ijn. Ten op1ichte v;~n de PvdA. de 
VVD en in mindere mate ten op1ichll' van 
het CDA omd01t die niet gd.n;cn hebhen 
voor een eigen he leid-- h<~dt .l01n de p1111tjcs 
op de i gu.ct. .. 

D'66- wïnnaar van de s(·haduwvnkie
zingt'n 
O.a. in het Algenwen Dagbl;~d van '!7 mei 
j.l. ""ik wat ik ;il :1an den lijve had <HHkr
vondcn: hij de -,chaduwverkie;ingcn voor 
de Tv.ccd<~ Kam.cr. die Kcc-,ings Ondn 
wijsbladen weer onder -,dh>lieren 1n het 
voortgc ;et onderw1js he dl gciHHJdcn is 
1Yh6 de grote wimnar geworden. Fr wer
den in tot<~al 14.~.lJ"\ I geldige -,tcnHncn uit
gebracht. Dc;c keer stemden 1'),4'~; up 
[)'66 (l.tL 11.4\/i 1n "77) De PvdA ging van 
21.~'1r in '77 naar 16.\'~ nu. 
JV: .. Dat -,h1it aard i!.'. ;~an hij die !0' 1 vanLk 
winst die wc hij de nieuw,; kil'lcr-, bchhen 
gehaald. met d1cn ver>tande dat de ni,·uwc 
kic1.crs ntl ook:> I jaar kondcn;ijn ;il.., ;c de 
vorig,~ keer net niet otHI genoeg v.;~ren <lln 
mee te mogen doen." 

Winst in rl'gio's en muit• hinm•nsk<kn 
bn V cidhuifen wil ook graag nog de :1an 
dacht ve..,tigcn op de win-,t die !)"(,(, hij 
dc1.c vcrkil'lingcn heeft hcha;ild in bijv. de 
provincie Limburg (nu 11.2';;) en Brabant 
(nu eveneens 11.!'/r ). ( )oJ... 111 de hinncn,I:Id 
van Rutterd:1nl w;~<.; het percentage erg 
hoog. hoger nog dan in Arnstenlam. 
.IV: .. !let is een hdan.!,'riik gegn·o1 l'liordc 
f!ilrtij dat /)'ó!J oo/.. in de regio en in de 
hinllcn.lt{'{/cn een f!Oiitiekc ji1111-fic gaat 
1'{'!"1'/lllcn. /·_-en l!l'el helungrijk rnlllfutll 
l'l/11 de:.c \'erkic;·Jngnt. ·· 

D'66 en de vaandt•ls 
.J)'()(, hcdt de vaandch op JolLier gchor 
gen··. schreef .I M Bik, u\llllllL'lltatnr van 
NRC llandcl-,hlad up 27 lllL~i j.l in dl'/e 
krant: 
.. BU 1>'66, de f"'rtif die in de j11rcn :ntig 
1'1//1 star/ gin.t; met een geko:en prnnier in 
liet I'IIIIIU!el 1'11 de l'erUaarde 11'1'1/.1 om •'1'11 

einde te mal\1'11 111111 de macht \'ll/1 het mid
dt'tl, is \'l'ef \'1'1"1111derd. Vij/iicn jaar fata 
.1/aot d11t 1'1/llf!dcl Of! ~older, is de liuJie 
ll'erke/ijkheid die ( 1>A 111'1'1 er!, end en !;a at 
de f)(Jrtif 11ls l'crkie;:ing.\OI<'I"II'IIIIIIIIIr 1'<'11 

sleutelrol proheren I<' .\f>c/en in 1'1'11 .. A lus
.\i ek' · .format ieJII< Je<'.\. 

/let is \'oor dl' \'erni,•uwcn \'{//1 dl' jarnz 
:es1ig 1'11 :-.t't'l'lttig geen leuk 1 er/wal, 11111111" 

de juren :estig en ;~n·entig ,)j11 don ooÁ 
\ïwrhij, in politiek en 11"111111'1'1/s ooi, in cco
nomisch of!:)c/11. /:'11 ;·odol'lilfe. · · 
l'cr..,oonlijk denk ik dat de hen B1k d:il 
verkeerd in,chat. 
Het streven naar >taatsrcchtelijke hervor 
mingen ..,taal nng fin uvneind. I kt i-, gl'ell 
doelbewuste actie dat het 01chtcrwcge i-, 
gebleven. 
In de perinde op·nólar-dc-rcvivallijn :'inde 
re prioriteiten gcskld. M:1011 een aantal 
clenlcntcn uit de ducl-,tcllingcn v<~n '()(> 

ndlcn np den langen duur ;ckn levenwat · 
ha<Irhc!d vcrtonen. Da;u· hen ik v;m llVLT

tuigcl. Ik vaandels op ;nldcr'1 ( l111in I KijJ... 
ma:1r elders naar een vergadempmep in dit 
1111mmcrl • 

''[!i '' 
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tJdvtYrfentie 

De Tweede Kamerfractie van D'66 is van 8 naar 17 
leden gegroeid. 
Daardoor hebben de drie secretaresses die nu het 
fractiesecretariaat verzorgen dringend versterking 
nodig. 

De fractie zoekt naar 

SECRETARIAATSMEUEWERKERS 
(m/v) 
die zelfstandig kunnen werken, ervaring hebben in 
secretariaatswerk, naast typevaardigheid en steno 
ook in staat zijn organisatorische en administratieve 
werkzaamheden voor enkele Kamerleden te 
verrichten. 
Salaris nader overeen te komen. 

Sollicitaties vóór 30 juni a.s. te richten aan het 
fractiebestuur van D'66, Binnenhof 1a, Den Haag. 
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot 
Carla Pauw, tel. 070-614911. 

Uitnodiging voor het bijwonen 
van de ARV Noord Brabant op 
22 augustus 1981, aanvang 
10.00 uur, in Café restaurant 
Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 
Tilburg, naast het NS station 
Tilburg West. 

ad\·ertentit' 

mh·crlentie 

Gevraagd zo spoedig mogelijk: 

EMANCIPATIEWERK(ST)ER 
voor 20 uur per week 

In verband met het vertrek van Elske Schreuder komt 
per 1 juli a.s. de funktie van emancipatiewerk(st)er 
vrij. . 
Voornaamste taak van de emancipatiewerk(st)er IS 

het ondersteunen en stimuleren van de regionale en 
plaatselijke emancipatiewerkgroepen in D'66._ Kennis 
van emancipatievraagstukken, liefst ervanng 1n 

emancipatiewerk en enthousiasme zijn daarom be
langrijke kwaliteiten voor deze funktie. 
Aanstelling geschiedt voorlopig voor de duur van het 
Proefprojekt Emancipatiewerkers van CRM (16 
maanden). Verlenging van het dienstverband hoort 
tot de mogelijkheden. 
In verband met bereikbaarheid, is regelmatige aan
wezigheid op het landelijk secretariaat te Den Haag 
van belang. 
Sollicitaties te richten aan: Mieke van Wagenberg, 
Bezuidenhoutseweg 195 te Den Haag 
Nadere inlichtingen over de funktie zelf: 
Carien Evenhuis, tel. 070-838523. 

Agenda: 

Begratingswijziging 1981 en diskussie over 
de regionale organisatiestruktuur. 

Behandeling van aktuele zaken door de pro
vinciale statenfraktie. 

Vaststelling van enkele hoofdstukken provin
ciaal beleidsprog ram ma 1982-1986. 

Gastspreker met aansluitend diskussie afge
stemd op de landelijke situatie van dat mo
ment. 

Nadere mededelingen volgen naar de afde
lingssecretariaten. 

Maurice Witsema, secretaris 
Akeleilaan 1 
5582 GG Waalre. 



DE WEST SAHARA, SOCIALISTISCHE 
REPUBLIEK OF MAROKKAANSE PROVINCIE? 
In maart van dit jaar bracht 
een Nederlandse parlementaire 
delegatie een bezoek aan Alge
rije, het Frente Polisario en 
Marokko. De bevindingen van 
de delegatie weken nogal af van 
die van allerlei eerdere bezoe
kers en Polisario kwam in de 
publieke belangstelling. Ter in
formatie volgt hier een uiteen
zetting van situatie en achter
gronden in de West Sahara 
kwestie. In juni wordt het D'66 
standpunt in de adviesraad be
sproken. 

Geografische situatie 
De voormalige Spaanse kolonie, be
kend als 'Spaanse Sahara" en lokaal 
als "Saguia cl Hamra en Rio de 
Oro," is een stuk woestijn Y x zo 
groot als Nederland, met langs de 
kust wat groen en bomen. Het gebied 
werd van oudsher bevolkt door no
madenstammen die rondtrokken 
tussen Marokko, W. Sahara (WS) en 
Maurctanië. De huidige grcnLen zijn 
een overblijfs·~l van de koloniale pe
riode en begin deze eeuw vastgesteld 
door Spanje en Frankrijk. In het N en 
langs de kll'.t Lijn een klein aantal 
steden, waar 13% van de bevolking 
woont ( IY77), die geschat wordt op 
een totaal van 400.000. De rest van 
de bevolking vcrblijft nu in Algerijn
se vluchlèlingcnkampen. In het NW, 
bij Bou Craa, zijn fosfaatmijnen en 
langs de kust zijn rijke visgronden. 

De dekolonisatie 
Vanaf IY34 was het gebied een kolo
nie van Spanje. Sinds 1970 werd er 
steeds sterker druk uitgeoefend op 
de Spaanse regering vanuit de VN, 
vanuit de regio (Marokko, Maureta
nië en Algerije) en door de bevolking 
zelf, om het gebied te dekoloniseren. 
In een VN handvest is vastgelegd, 
dat hij dekolonisatie van een gebied 
de bevolking het onvervreemdbare 
recht heeft op zelfsbeschikking. In 
1973 werd dan ook een VN resolutie 
aangenomen, met de uitspraak dat 
onder de Sahrawihcvolking een refe
rendum gehouden moest worden on
der VN toe~:icht, met de vraag of 
men aansluiting wilde hij Marokko of 
Maurctanië, of zelfstandig wilde 
~:ijn. Spanje (nog onder Franco) he
loofde een referendum begin '75. 
Marokko protesteerde omdat het 
aanspraak maakte op een deel van 
het gebied, en de VN vroeg advie-; 
aan het Internationaal Gerechtshof. 
Het Hof adviseerde dat er historisch 
weliswaar zekere legale banden he
stonden met Marokko en Maureta
nië, maar dat er van werkelijke ter
ritoriale aanspraken van een van 
beiden geen sprake kon zijn. 
De VN stuurde daarop nog een on
derzoekskommissie het gebied in, 
die na een maand onderzoek ter 
plaatse rapporteerde (juni '75) dat de 
bevolking vóór onafl1ankelijkheid 
was en dat Polisario in alle lagen van 
de bevolking gesteund werd. 
In oktober riep de Marokkaanse ko
ning Hassan zijn onderdanen op tot 
de fameuze "groene mars": Hon-

dcrddui;.enden Marokkanen moes
ten ongewapend, met de Koran in de 
hand, de WS gaan bctéctten. De Ma
rokkaanse burgers kwamen nooit tot 
de grens, wegens een beroep van de 
Veiligheidsraad, maar wel waren 
Marokk:wnse troepen de grens over
gegaan. 
In november '75, terwijl VN sekreta
ris Waldheim bezig was om te be
middelen, werd bekend dat Spanje, 
tegen alle toezeggingen in, een ove
rigens geheim akkoord had gesloten 
met Marokko en Maurctanië. De 
Spaanse troepen werden terugge
trokken en Marokko en Mauretanië 
heL.etten de WS. In het akkoord zijn 
afspraken gemaakt over de ontwi-k
keling van de fosfaatmijnen en con
cessies aan Spanje gedaan over ex
ploitatie van de visgronden. Spaan-;e 
vissersboten worden daardoor nog 
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regelmatig opgebracht door Polisa
rio, dat deze visserij als illegaal he
schouwt. 
Een groot deel van de Sahrawi 
vluchtte naar Algerije. Sindsdien 
voeren ;ij, onder leiding van Polisa
rio, vanuit bases in Algerije en de WS 
een guerrilla-oorlog tegen Marokko. 
Met Mauretanië werd in IY79 een 
akkoord gesloten, waarin het van 
alle aanspraken op de WS afziet. Ma
rokko bezette terstond het gebied dat 
door de Mauretaanse troepen ont
ruimd werd. 

Buitenlandse belangen 
Dankzij de politiek-strategische en 
ekonomische belangen van een aan
tal landen, is de Sahrawi nog steeds 
het recht op zelfbeschikking onthou
den: 
De Mamkkaanse sultans hebben al 
sinds eeuwen ge;.ag geclaimd over 
Sahrawi stamhoofden. Daarnaast 
gebruikt koning Hassan de oorlog 
vermoedelijk als allcidingsmanoeu
vrc voor binnenlandse moeilijkhe
den; zijn Sahara-politiek wordt door 
alle partijen, links of rechts, van 
harte gesteund. Bovendien is Ma
rokko de grootste fosfaat exporteur 
ter wereld en is het mogelijk hang 
voor knnkutt en tie van zelfstandige 
buren. 
De VS beschouwen de gematigd pro
westerse koning Hassan als een be
langrijk steunpunt in NW Afrika, 
m.n. als tegenwicht tegen Algerije en 
Lihye. De VS heeft een aantal mili
taire steunpunten in Marokko en le
vert voorts (del'cnsievc) wapens, die 
Marokko gebruikt in de oorlog tegen 
Polisario. 
Frankrijk tracht nog steeds de voor
malige koloniale invloed in N en W 

Afrika te handhaven via kulturele. 
militaire, en ekonomische banden. 
Sinds '75 1:ijn de betrekkingen met 
Algerije vcr-;]cchterd en die met Ma
rokko verbeterd. Vermoedelijk 
vreest Frankrijk naast een socialisti
sche algerijnsc republiek een socia
li-;tisch-saharaansc n:puhliek o.I. v. 
l'olisario. Bovendien i 'i het de groot
ste Europese fosfaatafnemer en wil 
het ook daarom Marokko te vriend 
houden. Ook l'rankrijk levert wa
pens aan Mamkko. 
Algerije heeft. na Lijn eigen hiliere 
anti-koloniale strijd, zich altijd gei
dcntificecrd met andere bevrijdings
bewegingen in Afrika en zich daar
door veel respekt vcrworven in de 
derde wereld. (Men denkt bijv. aan 
de suksesvolle bemiddeling VS-lran, 
i.v.m. de gijzelaars). De relatie-; met 
Marokko ;ijn traditioneel slecht, 
deels door ideologi-;chc tegenstellin
gen, deels door grensgeschillen over 
m.n. de ijzervoorraden bij Tindouf'. 
Algerije biedt de Sahrawivluchtclin
gcn en Polisariostrijders gast vrijheid 
en materiële steun en.stclt het Lellbe
schikkingsrecht regelmatig interna
tionaal aan de orde. 
Ook U!Jye steunt Polisario met geld 
en wapens (mogelijk van Russische 
makelij) bij weinig enthousiasme van 
Algerije, dat de Libi-;chc groot-Afri
ka-aspiraties met lede ogen aanziet. 
Toch lijkt hier de kern k liggen van 
de wc-;terse tentghoudendheid voor 
een zell\tandige WS: ,,Wat ::al er met 
de westerse invloed geheuren in het 
(strategisch belangrijk geachte) ge
bied als er, naast de Socialistische 
republiek Algerije en de Amhische 
1ocialistische t'olksrepuhliek Lihye 
nog een Demokmtische amhische 
repuhliek Saham ontstaat onder 
(socialistische) leiding t•an Poli.wl
rio" l:'n hoe ;al de USSR daan·m1 
{JI'<!fiteren"" Bovendien: "Wal ge .. 
beurt er met de fosfaatvoorziening in 
de wereld (cruciaal voor de westerse 
landbouw) als wij exporteur no I 
(Marol;ko) niet te vriend houden en 
de voorraden van exporteur llll 2 (de 
VS) spoedig uitgeput blijken''" (dat 
gerucht doet de ronde) Exporteur no 
3 in de wereld is de USSR. Maar naar 
schatting zou WS exporteur no 2 
kunnen worden bij vulledige pro
duktie v;m de mijnen in llou Craa. 
Inmiddels wij-;t niets op een pm Ru-;
sisch blok van Libye-Aigerije. De 
belangrijkste afnemers van de Alge
rijnse olie en gas zijn de westerse 
landen (VS. 1-'rankrijk, Nederland, 
Spanje). Anderzijds is de USSR een 
belangrijke handelspartner van Ma
rokko. 

Polisario 
(Frentc) Polisario staat voor: (frente) 
Poptdar de I jbcracion para Saguia el 
Hamra y Rio de Oro. 
De eerste vorm van politiek aktivis
me ontstond in de WS naast het tra
ditionele stammcnverzet. onder de 
jeugdige elite; zonen van rijke stam
hoofden studeerden in het buiten
land en deden daar nieuwe ideeën 
op. De eerste ver;:etsgroep ontstond 
aan de universiteit van Rabat (Ma
rokko) in 196X. Via allerlei verzets
groepjes werden in 1972 de krachten 
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gebundeld in het frentc l'olisario. 
Na de Spaanse "overdr;ICht" (door 
Spanje nooit als /.odanig betiteld) 
stelde l'olisario een n:1tionak raad 
-;amen uit de voormalige raad van 
stamhoofden (djema;J) en riep in IY76 
(vanuit Algerije) de Demokratische 
republiek Sahara (Dar-;) 11it. De;e 
wordt erkend door 1.o'n 15 landen, 
waamndcrechter geen enkel westers 
land. De DARS werd in juli 'XO de 
facto lid van de Organi~atie voor 
Afrikaanse Eenheid, (OAE) - een 
pan Afrikaan-; lichaam voor politieke 
komtlilatic en advies- door erkening 
van 21> Afrikaanse l:mden (de hcll't 
plus een van alle OAI' leden). 
Door de VN wordt l'olisario erkend 
<tl"i lcgitiènlè vertegenwoordiger van 
de Sahrawi (middels een door Alge .. 
rije ingediende resolutie). 

De rol van de CAE 
Dctée -;telde in I '>7X een ad hoc· ko
m i tee in om een oplos-;ing te helpen 
vinden voor de W. Sahara. Pas in 
scptemher 19XO lukte het om, n:1a->t 
de overige betrokkenen, M:111reta .. 
nië. Algerije en Poli-;ario, ook Ma· 
rokko om de tafel te krijgen. Na aan
horen van alle partijen kwam het 
knmitee tot de aanbevelingen: 
- een staakt het vuren voor eind 
19XO, 
- tertigtrekking van de -;!rijdende 
partijen op hun basis, 
- een rechtvaardig en :tlgemccn re
ferendum, onder toc~:icht van een 
Afrikaanse vredesmacht. 
Marokko blijft 1ich tegen een refe
rendum ver~:etkn. Fn Polisario eist 
terugtrekking van M;trokk:•anse 
troepen 11it hun huidige ba-;i-; in de 
N.W. Sahar:1;111se steden, vó(>r het 
houden van een referendum ... Eni
ge dwang van, enerlijds Algerije, 
ander1ijds hijv. l·'rankrijk, lijkt on
misbaar. De kans op dit l:tatste i-; nu 
minimaal, maar 1:011 aanzienlijk toe
nemen, door de vcrkic;ing van een 
sociali-;tische president in l'rankrijk. 
De linkse oppmitie. zuwel in !'rank
rijk als in Spanje (t:n tot voor kort in 
Nederland) is pm-l'olisario. 

Het standpunt van D'6(, 
Het recht op téelfontplooiing, be
grensd door eenn:lt'de recht voor ic
der ander, geldt niet ;ti leen vour indi
viduen. maar ook voor volkeren. 
1-:en volk moet daarom, op democra
tische wijLe. dat gelag en die rege
ringsvorm kuntlCn kiezen, die het 
/elf wenst. Dat geldt voor Namibië, 
voor Zuid-Afrika en ook voor de W. 
Sahara. 
])'1>6 hcsclwuwdc daarhij l'olisario 
als legitieme vertegcnwuordiger 
(maar niet nood;.akelijker wij..; de 
enige van de Sahrawi), en als zodanig 
partij hij onderhmtdelingen over een 
referendum. Vergelijkba;1r met hL·t 
pmtijstandpunt t.o.v. de !'l.O. 
Acties voor erkening van de DARS 
(van o.a. PPR en PvdA) hebhen wij 
nooit ge-;teund, omdat het zeJil,e
'L'hikkingsrecht van de Sahr:twi 
vooropstond en wij mobilisatie van 
Europese steun (m.n. l;rankrijk) 
V<Hlr de realisatie daarvan belangrij
ker vnndcn. 
Sinds het he.'oek van de parlemen
taire delegatic echter, is de rol van 
Polisario ter discussie gekomen. 
Men vroc·g zich af, in hoeverre Poli
sario ook gesteund wordt in de door 
Marokko be.'ette stedelijke gebieden ... 

J.'r!i '' I 



ad1·ertentit' 

Het PolitiekScholings-en Vormingsinstituut D'66, 
gevestigd in Den Haag zoekt op korte termijn voor 
haar bureau: 

een enthousiaste medewerker (m/v) 
voor 20 uur per week 
voor algemeen ondersteunende administratieve 
werkzaamheden 
(voorlopig tot 1 januari 1982) 

Taak: 
·- kopiëren, samenstellen en verzendklaar maken van 

kursusmateriaal 
kopiëren en verzendklaar maken van vergader
stukken 
andere voorkomende werkzaamheden 

Voor deze funktie is gewenst: 
enige jaren MAVO/LEAO 

- akkuratesse 

Voor deze funktie wordt een salarisniveau geboden 
van minimaalf 1831,- tot maximaal j 2562,- (bij vol
ledige dienstbetrekking), afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot: 
Arthie Schimmel, direkteur PSVI D'66 (070-858303). 
Schriftelijke sollicitaties kunt u voor 10 juli 1981 
richten aan het bestuur van het Politiek Scholings
en Vormingsinstituut D'66, p/a Bezuidenhoutseweg 
195, 2594 AJ Den Haag. 

He Politieke Partij Demonaten '66 

zoekt op korte termijn een op het partijsecretariaat in Den 
Haag te werk te stellen 

ASSISTENT 
van de Stafmedewerker Financiële Administratie (m/v) voor 
')0 uur per week. 
Taken: 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 

het bijhouden van het grootboek; 
de financiële ledenadministratie, waaronder het verzor
gen van de input voor en t1et controleren van de output 
van de computer. 

Onze wensen 
opleiding op Mavo/LBO niveau; 

- en1ge ervaring in soortgelijke funktie; 
- grote mate van nauwkeurigheid; 

in opleiding voor of in het bezit van een praktijkdiploma 
boekhouden strekt tot ailnbeveling. 

Wat wij biede:1 
een deeltijdbaan van 20 uur in het hilrt Viln een dynami
sche politieke partij; 
salarisniveau volgens de voor overheidsambtenaren gel
dende salarisschaal 32 (bij een volledige dagtaak van 40 
uur minimaal f 1.831,- tot maximaal f 2.562,- per 
miland); 
bij gebleken geschiktheid behoren aanpassing van het 
salarisniveau en van het aantal uren per week tot de mo
gelijkheden, 
kosten voor een eventuele verdere opleiding kunnen 
worden vergoed. 

Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst nadere inlichtin
gen inwinnen bij de Stafmedewerker Financiële Administra
tie, de heer H. Muylaert, telefoon 070-858303, of (buiten 
kantooruren) bij het voor de financiën verantwoordelijke lid 
van het hoofdbestuur, de heer J. P. Prevoo, telefoon 
030-521127' 
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne vóór 15 juli 1981 
tegemoet Sollicitatiebrieven te richten aan· Hoofdbestuur 
D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Een sollicitatiecommissie zal de ingekomen sollicitaties be
handelen. 

en in hoèVL'tTt' Poli .... :u to llllltt<1ir ,l'.L'
;ag 11itoeknt in de ,,~-, /\>LI:ini~ 

geclaimde ).!chicd,•rL · 
De ccr...,te 'r:1ag j..., Îlt!HLHlH'tllL"Ict d:tn 
de l\\ecdc· hue hcpa;il w ·''l'/:>,1.! 1n 
IL'l'r "'J1:t:trJ<t:tn1 hè\\ 1l1 )JHl gl·hiL·d 
1 MimkrLbn..! km" I'' 1·.•• d;il kidt n;,;ll 
de ni,·t gcrmgc ct>mplic·.ltll'' die ;teil 
;ulicn vuurdoen htj h,·t IH>IIden van 
een refercndllm onc..kr een lhHn;t
dcnhL~\·(llklne. die vuut 7;:", 1

; :111;tlL1-
heet i,, \\aar'Van de "~1nLilkn voo1 Lk 
dd.ulonis~ilie nooit :tld!lL'Illk 111n 
v a'li!C'teld (de Spanjaa1 d,·n rçgi· 

'trecnkn ;dleen de 'lamhoofden) en 
\\ ;tan ;u1ltèt grot)hte deel gevlucht j..., 

naar de huul'landcn. 
Niettemin, wa:11· een politit:ke wil i,, 
;, een vveg. Nederland 1011 de OAE 
<ntcrnatl<ll1<t<tl meel 'tcun k11nnen 
)...!L'\'Cfl hij h.~dr pugtngen om lot een 
""'""ing lt.' komen. Bijv. dour de 
1-,(,,p~ll·tner' ,1;,;11to.: Ie brengen. 
Ik· huidigL' rL·g~..:ring heen nich ;m
d,·r, )!nb;m ,1;111 I VI ,·ede·Kamerrno, 
tie, IL'rlakL' nl,:t t:itvoeren. Moge de 
\ ult!.cndc n:gL'rint! è1.~11 ,.Afrik;l-gc
v ucli;!n" he kid 1 t>eren. 
Panlinc van Tets. • 

HOEVEEL STEMMEN KREGEN 
ONZE KANDIDATEN? 
\an d~ 961.121 1)'66-,t<·mnwn \H-nl 
uiteraard lwt grootsh' gedeelte op on
te lijsttn,kker uitgehrad1t. Sll'L'ht' t, 

7'Y, betrof voorkt:urs~h'llllnl'n op •·en 
1 an d<' andere kandidaterL Omfl>r
staand een overt.kht hiervan in volg
orde 1 an he haalde sl<'mnwn: 

I. Jan Tcrloll\\ i1'12.2'i7 
~ lneke Lllnhc'r'-H'"'LJIIc'h;ll·d 

27.\H 
l. I ,allrelh-J;m llrinkll"r't 10.11 'i 
..! .. S11;an11t: Dekker h. 701> 
.'i. Llida \\,·"ci-TIIill,tla 1>.26'> 
h .. \art Re·,,lOI't I .h'>.' 
7. lxwin Nijpel' 1.27·1 
K. Nourtj,, v;111 Li.ii'·l,lll I c'ell\\vn 

I. IS7 
'!. I .uuiw ( iruenman I I' I 

JO. Sa,ki:~ 1 d. I '"'dl' .Skcnwinkel 
I. J.l'J 
11. (inrit Mik '171 
12. \ad Nui' 'IJK 
11 M<tarll'n En)!wirLLI 7'!0 
l,f, llnt v;lll WiJk 70X 
I :i. (iran: lkllehrekc·" ( 'otic'rc·ll 

701 
lh. Pietcr ter \'eet .\X-1 
17. Dic:k Ï <Hl111lc'l (, . .(<) 

IX. Con y ~1c>t>lln•y,ell-l·;"'' 1>24 
1'1. J"n Vc·ldlnti;en \'i' 
20 .. L>coh KuiHhi;llltlll 'i()l 
21. (I!,· I McrtCih ,.((>1 

Politi<·k Fman!'ipati<· 
.\kti,ering'L'('Iltrum 1)'66 

PEAC
NIEUWS 
Vertrek emancipatie
werkster 
Smd, nnvemhL'I llJ7'i hc·n•k L'lll;111CI 
patin\erk,tcr 1.111 J)'6h. Ik hc·l> "'" 
dat \\t:Ik erg v,·,·l gcknd en ik ll,·h 
het met vu· I pk;ic•· gc·da;I!L 
Ik ""nenvv e1 king nwt hl' I I' I .\(·.de 
cunLJctcn met Lk rcgton;tle vin:tnvi 
patiL'\\L'rh.groept . .'l1, l"~~trlqi.ll'g:lilL'fl l'll 
I'SVI,·n .S\VIl heb 1k al, /c'el p1·L'ttig 
nv,trciL (lp hl't l;mdcluk 'L'cr•cL>
,·iaat voelde ik miJ al d1recl tlt11i,, c·n 
dat l\ /0 gL·hie\ L'l1. 

Jn Swaen JO I 
~ l. I L.rry \;lil Woerden :?X..! 
24. L! "'t !lakker 274 
2'i. I krman Sch,q'"' 269 
2h . .-\nllHl de l\1;11l 26.l 
'7. S,>l SchiiVL'I 2.17 
:>x. llcllll<111 Kernkamp2JS 
2'1. l.ucie Wolh Kokkckr 20'1 
.lil. l';uilmL' 1.111 ï eh 206 
3 I. Wil Wil her' 202 
l2. Jaap Hoerema 1'!2 
11. l.een Schotel IXh 
'14. S1u:o v;1n lloellclaer IX2 
l'i IVLI;11kn Yer11ey 171 
11>. \rc·nd Mc?l'!'bill;! l'i . .( 
17 M.IIL'l'l i'IOJ1 1·17 
lS. J)o,·ke Li"n" 1"16 
l'i. llcr,·nd I hHllllh'l ing 137 
411. l1 .tnk B'"" 120 
41. Noor S!èl1011vver ')2 
42. l'etn van den lhandlwi' X4 
..1·1. Juri' IL,ckn 70 
4-1. i'IL'lL'I K~•r,dorp 62 
..!'i. Anion 1an lt.i"cl :'iX 
41>. W1 1 tea ( ireve-v;lll Wei"enherg 

,.(l) 

. .(; .L111 van den !Lt/L'I ·17 
,Jr;. lloh '"" den Jlo, 46 
·N lktty van l.ookeren ( 'ampagne

' :111 Renkrgllem ..!.l 
'iO. hl Veen,tra ll. • 

l'.ciltn. 111 d,· luop Lkrtt.id t>nhtnnd ('I 
1 ,., ":I! i I v a11 in; ie llt t u"en het PLA(' 
L'll IIUI/c'll m.h.L de Ie volgc;n priuri
ICiten in llHJn ftllll'lieuitodcning . 
llc" L'nd•,·n hkek het mij onmogelijk 
i.l/11 het ;1:111Ld ttrL·n cnig...,/in..., in de 
ht1111t v;111 de 20 per \\eek te ho11den. 
I iL'/Il'n de 'lildie die ik volg i' dat 
\ lHH Il11] L'i~!L'III(jk \\Cl erg heJ\\a;tr
liJk 
N;t ~.·en periudc \dil Joeken n:1;1r op 
]tl...,,inL'.L'll hL·h iklh:...,loten 0111 een an

<kl e 1<>:111 te I<>L'kcn t'n de plaats vrij 
te m;d,L'll \ ndr L'en andere cmanci-· 
p.1 t IL'\1 nker/' ter. 
\'an;il eind .111ni ;al ik niet men op 
IIL·t "'L'LTl'Ltnaat ;tanwc;ip_ lijn. 
Mol'11t er niet dir,·ct ,·,·n opvolger 
voor mtj gev ondcn 1i1n, LLIIt/illlcn de 
1'1·..\( '-kden en/o1•k;elt' voor de op
' ;tn,u \ :m dringcnLk ;_;1kcn Jorgdra
!.!LTI 

\'~,..·r h>L'kL'Il Pll1 inllHîl1<1tic, ;u..lre...,:--.cn 
en matn,;1al d.111 )!l<~ag "·In ii'teliJk 
indiL'Ill'll 

Ik IH>t>pLL>t ik hel opkomende eman 
cip:~tiq . .!L'hcllr t.'lt in tk p:trti.i enig:--.;.in..., 



heb kunnen steunen en ik dank de 
hovengenoemden vuor de '-.aJHen 
werking da:trhij. 
Allen dic ik in dczc periode heb leren 
kennen wen' ik succc' hij lutn werk
?:tamhcden toe en: tot Licn'>. 

Regio Zuid-Holland 
ARV 9-4-'H I; vacatures; nieuwe 
ARV's 
Op de i\RV van d.: regio ZH van 'J 
april jl in Den lla;,g i 'i <LnL een pro-

Elske Schreuder, 
cmanc i pat icwerkstcr. 

MENSEN
RECHTEN 

• gr;tmmaconlnli~...,ie <tan hèt werk ge
/Cl voor de opstelling van het pro
gr:unma voor de J'S.verkie/ingcn 
van volgend jaar. een motie ovn de 
herging van h;:tgger~pccic a:u1geno-· 
men, en het financieel vcrslag 'RO 
van de regio gnedgeketu d. 

bijeengegaard door Kitty 
Warburg 

Uitnodiging 
Vom· allen, die dit blad lezen 
In augu,tus nillen de Nederland'><: 
VROUWEN VOOR VREDE - he
horend tot de intcrn;ttionele vrou
wen vrede'>heweging --voor de derde 
maal in de geschiedenis de wacht 
hetrekken hij het Haagse Vredespa
leis. 
Om het ked te herdenken, dat op 6 
augu,tus I 'l45 werd vcroorLaakt 
door hét tot ontploffing brengen van 
de eerste atoomhom op Hiro-;hima. 
VROUWEN VOOR VREDE Lullen 

Helaas '>laan wel. ook na dc;e i\RV. 
nog sleed'> enige vacaturL·s open: ZH 
ontbeert nog drie plaahvcrvangemk 
AR-leden. en haar rcgiohötuur nog 
een 2e secretari'i politiek ttaken: cur
sli\Sen. publiciteit. begeleiding prn
gr~tllllllaconlnlÎ~"îc en het /O nodig 
waarnemen v:tn de Ie ...,l'lTetari:-. po
lil ick hij polit i .:KL· overleggen). In
lichtingen en ;,:lllmeldingcn hij de se
cretari'> organi,;~ti<:, P:tul de ()Jaar, 
Brecstraat-_1"'1-/\, 2"\11 Cll Ll.'iden. 
ll'l. 071 141XXh. 
Ik volgende i\RV i' l'l 'eptemh,,r in 
Alphen aan de Rijn, met nieuw,; uit 
de PS-fractie, de tweedeling van 
Zuid-Holland. vcrkic/ingsml'lhode 
lij,ttn:kker Rijnmondraad en PS
verkicLingen. voorbereiding Na
j:Jar'icongres en genoemde vacatu
t-cs. Op een ARV op."\ I oktober zal 
het verkiczingsprograntma voor de 
PS-verkie1ingcn worden vastge
'>kld. Uitnodigingen volgen, per :td
vertcntie in de Denwcraat. 

gemeente en een simulaticspL'I v:tn 
een gemeentcraadsverg;tdering. 
De kttrsus /_al 2 />at enl:tgen en ) 
avonden hc,la:m. 
Suhrc~io-west: 5/'l (Breda), .10/'l. 
14/10, 2~/10, JJ/JJ, 2/12 (I{OO\en
daaJ). l'l/12 (Breda). 
Snbrc~io-midden: ~/'! I BrL·tla), 2~/'J. 
7/10,21/10.4/11. 2'./11. 12/12 ({ioir
lcl. 
Suhrc~io-noordoost: 12/'! (Hoxt•:l). 
2.1/lJ. 7/10. 21/10, 4/11, 2'i/ll 12/12 
(Den llmch). 

.,. 

~I 
-------~-----·------

Lrik v:111 der lloevcn, n11 W<~kn· 
,ch;q)pcliJk medewerkL·r v;m dL· 
Llniver,itcit vau ·\Jll'>kldam L'n 
ptthlicist. 

D'66 Homogroep 
wil naar Den Bosch 
toe ... en meer 
Op /atenl:tg :~7 JUni a.' g:1an vele 
partijkden die de di,criminatic van 
de homolick rnedclllL'n' op velnki 
fmnten in hel L'l'lllrlllll Van de (poli
tieke I :t;uHhtCht willen brengen na;tr 
Den Hosclt. De/e '>lad geldt dan ;lis 
(gastheer voor) eindpunt/,lotm;tnl 
k\tatie v;,n tk intc·m;Jtion;dc· ltomo
weck: .. Ro1c /.atcrdag'" 
llier:tan V<HH,tl'g;,and vindt v;m 20 
t/nt '27 juni 111 een viert:!! rL·p.io'-., L't~n 

groot a:mtaltllanifc,LJ!ies en dcmon
str;~tic' pl:tah. drie dagen van be/jnning houden, 30Paul de Graaf, 

omdat de intcrnation;tlc (on)vcilig- ->ccretari' organi'>atic 
heid hen clk ja;tr meer gaat veront- regio Zuid-Holland 
ruqcn. 

• Suhre~io-zuidoost: 12/'l (Boxtel), 
Wij herichtll'n 11 da:u·ovct 111 een 
vo~ll g<~amk Dcllwnaat. 

Op donderdag 6, vrijdag 7 cn Later
dag R august1" zullen de vrouwen 
met diverse cvenementen de aan-
dacht vragen als protest tegen tk 
voortschrijdende knnw:tpenwed
loop en het steeds meer vcrlijnen van 
wapcn:trsenalcn. 
Komt u ook naar Dcn Haag om te 
getuigen van uw eerbied V<.HH. en 11w 

crn't ten aan/iL·n van het bc1jg zijn 
met VREDE. 
Inlichtingen: 
Inge Schrofer 020 64 ~ 176 
.Janneke van Heuzekom 
070 24 15 42 
Nel Kingma 070 - 23 % 'i4 

Gerry v.d. Ven 070- 64 47 25 • 

UITSTAD 
EN LAND 
Commissie De Vos 

liet enige ge;.elschap dat de D'66 
vaandel'> weer van Lolder haalt (l:ie 
N RC' woensdag 27 mei I 'lR I, pag. 7 
commentaar J. M. Bik). commi,,ie 
De Vo,, vergadert op volle sterkte. 
op ;a terdag 4 juli l'lX I 
om 10 uur v.m. 11<>1 plm. 14 uur) 
in cak-n:,taurant .. Vredenhurg". 
Vredenhurg 1:1. Utrecht. Elke he
langstellcn~lc is welkom. 
De vnkiCLingen Lijn voorbij. hc·t 
gaat om de partij' 

Politiekt· Sd10lin~s- t•n 
Vormin~sinstituut !)'()() 

PSVI
NIEUWS 
Van het bestuur 
Daniëlle van ('leef heeft haar funktic 
van penningmeester van het PSVI 
neergelegd. Met hettH>g op de nood
/akelijke kontinuning heeft het he
'>lllltr van het PSVI Piet /.oun bereid 
gevonden de1.e fnnktie lo( het na
_jaar...,kongrc~ waar te ncn1cn. 

Nieuw aktiviteitenprogramma 
We zijn druk hc1.ig een nieuw pm
gramma op te stellen voor het '>Ci
.'Ocn I 'lR 1/1 'lX2. Fen overLicht da:or
van zal vcrschijnen in de augustiJS 
Democraat. Er iullcn in het najaar in 
samenwerking met de regio met na
me veel k"r'u"cn gemeenter;,ad 
worden opgc1.et. ll ieronder volgt 
vast een voorproefje. 

Commissie Scholing en Vorming 
Noord Brabant 
De Cornrni'i'>il' Scholing en Vorming 
Noord Brah;mt heeft 4 kursussen 
gemeenteraad voor het naja:tr I 'lR I 
op haar programma \l:tan. 
Inhoud van de kursu'>: de gemcenlè 
in algemene 1in. de gcmeentdijke 
organen, genlecntclïnanL·icn, orde~ 

ning'itaken van de gemeenlè. wel
/ijns- en vcr;.orging"takcn Vt~n de 

\0/'), 14/10. 2K/IO, 11/11.2/12, 1'!/12 
tEindlwvcn). 
(kosten: de prijs van de kur,us hc
dra:tgl J 75,- per persoon (inklu,icf 
scltrirtelijk materiaal + 2 x een een
voudige lunch) 
lnschrijvin~: Eric de llntyn. l.ange 
Brugstraat .1:\A, lheda. 
(076- L"\"\5"\'l). 

Wie ovn een en :tmkr nl<'L'I wil \Vc

kn k:m conl;tct opnL~men met on' lid 
W. J. Koch. Vuchhtraat 1~0 ll' Jlr,~ 
d:t, tel. 07(>-X7XOVJ. 
Ondertussen i' hij een a;ml:d J)'h6-
ers, die /.il'11 op de/e m:mik,tatie 
voorbcreidlkn, het Jdee gcre/en tot 
oprichting v:u1 een Honwgrocp van 
J)'6h-mannen en vrouwen 1L' komen. 

Sti,·htin~ Wt'lt·nst·happl'lijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 

• die meer tLHl vi;t dit <..,oor! ecnnLtligl' 
<~ct ie...., aand;a:ht a~tn Lk po....,itie en he 
lemntcringen v;tn homolïcil'n hc
'>lèedt. (lok denkt men l'J'<lVCl waar 
nodig-- atlvi'>el-cnd op IL' treden naai 
D'66-c1' in vertcgenW<hlrdigetHk !i 
chamen, die met discrintincrendc 
m:t.ttregckn jc·geth ltonwlïekn ge
confronteerd worden. 

Benoeming direkteur 
Met ingang V:lll I augu'iiU'> llJX I is 
benoemd tot direkteur van de ,<;W ll: 

I 

Wie aan een dergelijke homogroep 
wil deelnemen olnadne inrotm<~liL' 
over dit inill:tticf wenst. melde 1iclt 
hij hovengenoemde W. J. Koelt. • 

l'~ .•• ··-~--:~ __ '- -_· _t_> -~-\._--"r_:/ __ l_l~--:..:.....W.._J 
l>t:MOCRAAT .1.\>\R(;_.\Nli 1-1 NR 6- JliNl l~XI l)l!i '' 
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BEDANKT PIET VAN 
BAARSEL! opheffen van de werkloosheid en de 
Piet van Baarse/, die lange tijd deze verdere verkleining van inkomens
rubriek heeft verzorgd, zal zich ge" verschillen. Bij het terugdringen van 
leidelijk uit de redactieraad van De de kernbewapening moeten we een 
Democraat terugtrekken. zeker achterstandsrisiko durven 
Namens alle lezers van ons politiek nemen t.o.v. de oostbloklanden. 
lijfblad wil ik Piet hartelijk dànk zeg- Marcus Bakker vond dat een pro
gen voor zijn inspanningen om deze gressieve regering er in de eerste 
veelgelezen rubriek persklaar te ma- plaats een is zónder de VVD. Het 
ken. CDA wilde hij niet helemaal af
En democraten, ik kan u verzekeren schrijven vanwege de anti-kernwa
dat een dergelijk karwei geen klei- penstroming binnen die partij. 
nigheid is. Het aantal ingezonden Als vervanger voor Fred van der 
stukken is vaak talrijk en de plaat- ! Spek, sprak voor de PSP Bram van 
singsruimte kent zo zijn beperkin- der Lek. Linkse politiek moet in
gen. Om· toch een ieder aan het houden een harde kontrole door de 
woord te laten komen, waarbij de gemeenschap op alle belangrijke 
intentie van het geschrevene over- processen in de samenleving, in de 
eind blijft, vereist een zorgvuldig in- eerste plaats op het ekonomisch ge
korten van de brieven. Piet van 
Baarset is bij deze woordacrobatiek 
op het slappe koord goed overeind 
gebleven, waarvoor onze compli
menten. 
Vanaf het verschijnen van dit juni 
nummer zal ik zijn taak overnemen, 
waarbij het wederom onontkoom
baar is, dat stukken wordèn inge
kort. U zult echter begrijpen dat een 
redactiè deze vrijheid moet nemen 
om iedereen zo veel mogelijk recht te 
doen. De redactie verzoekt u wel 
vriendelijk de brieven en stukken zo 
kort mogelijk te houden en ze te ty
pen. Met de hand geschreven me~ 
ningen worden door de drukker in 9 
van de 10 gevallen terzijde gelegd. 
Mocht u van plan zijn een (lang) arti
kei'te schrijven, dat u graag op een 
andere plaats dan in deze rubriek 
wenst te laten opnemen, dan is het 
verstandig vooraf met de redactie 
contact op te nemen. Wanneer ie
mand veel werk verricht om een be
paald onderwerp via de Democraat 
aan de leden te presenteren en het 
kan wegens plaatsgebrek niet wor
den opgenomen. is dit erg sneu. 
Tenslotte geldt ook nu nog steeds dat 
mijn eventueel commentaar op de 
brieven cursief wordt gedrukt. 
Ed Veenstra. 

LUSTTREKKERSDEBAT IN 
BELLEVUE 
door Hans /jzerdraat, Amsterdam 
Progressieve journalisten hebben de 

· lijsttrekkers van PvdA, D'66, PPR, 
CPN en PSP publiekelijk achter één 
tafel gekregen om van hen te verne
men welke kansen er inzaten om tot 
een progressief kabinet te komen. 
Een korte impressie: 
Wat is eigenlijk "progressief'? Vol
gens Ria Beekers betekent dat voor
al: de politiek dicht bij de mensen 
brengen; de samenleving moet weer 
kleinschaliger worden; de kernwa
pens moeten onvoorwaardelijk het 
land uit; het leefmilieubeleid moet 
niet alleen blijken uit de milieupara
graaf, maar vooral uit de ekonomi
sche paragraaf. 
Joop den Uyllegde de nadruk op het 

beuren. Kernwapens moeten overal 
weg, trouwens ook alle andere wa
pens. Het huidige politiebeleid he
kelde hij als militaristisch. 
Jan Terlouw tenslotte betoogde dat 
progressief inhoudt dat je een on
dogmatisch beleid voert van solida
riteit met alles wat in de verdrukking 
komt. Natuurvernietiging mag niet 
het gevolg zijn van wat ekonomisch 
wenselijk kan lijken. Belangrijk is 
ook dat de machtslijnen worden 
blootgelegd om de macht dáár te 
gaan leggen, waar hij werkelijk 
hoort. In feite draait hierbij alles om 
de zeer nodige verdere demokratise
ring, in hoge mate hetzelfde als 
emancipatie. 
Gespreksmomenten die me het · 
meest bij zijn gebleven: Het betoog 
vanDen Uyl tegen D'66: "We praten 
hier nu over de mogelijkheid van een 
progressief kabinet. Stel nu datdit er 
getalsmatig in zit, waarom dan toch 
een voorkeur uitgesproken voor een 
regering met CDA, PvdA en D'66? 
Zo zet je het CDA toch op het kus
sen? "Terlouw: "We zetten het 
CDA helemaal niet op het kussen. 
Het zal helemaal vari het onderhan
delingsresultaat afhangen. Als we 
iemand op het kussen zetten, is het 
de PvdA." "MaarmagiknuDen Uyl 
ook eens wat vragen. Als u aan een 
progressief kabinet denkt, wilt u dat 
dan mét de CPN?" Den Uyl: "Eh ... 
de CPN, nee. Wij zijn geen blinde 
anti-kommunisten, maar we zijn wel 
anti·kommunisten.'' 
Kort daarvoor had Van der Lek dui
delijk gemaakt dat er met de PSP niet 
te onderhandelen viel-over het hand
haven van welke kernwapentaak dan 

ook, terwijl Den Uyl zijn lijsttrek
kerschap keihard afhankelijk had 
gemaakt van hetbehoud van· een of 
twee atoomtaken. Dus: ook de PSP 
zou zonder meer uit de boot valle~~< 
Bakker: , ,Een eeuw lang of daarom
trent hebben we nu regeringen gehad 
met het CDA, of de partijen waaruit 
dan nu het CDA is gevormd. Nu 
komt er eindelijk eens een kans om 
het zonder het CDA te regelen en 
nou komt D'66 ons vertellen dat het 
CDA er toch weer bij moet." 
Terlouw: "Ik wil het nog wel eens 
zeggen. Het CDA moet er van ons 
niet per sé bij. Maar het is wel, in 
kombinatie met de PvdA; onze eer-. 
ste voorkeur. Wij vinden een zo 
breed mogelijke parlementaire steun 
dringend nodig, anders ben je veel te 
kwetsbaar. Het gaat ons om redelijke 
mogelijkheden voor een redelijk 
progressief beleid. 

de van verlies - van Mierlo weet het 
later aan de coöperatie met de PvdA 
-reeds meer dan 8 jaar achter ons. 
En dan te bedenken hoe fraai wij ons 
hadden kunnen profileren binnen de 
coalitie CDA-VVD-D'66: de linkse 
klemtoon, de aandacht voor de 
zwakkeren hadden ons duidelijke 
herkenning en erkenning gegeven. 

Maar eveneens de erkenning dat 
D'66 haar belofte aan de kiezers zou 
hebben geschonden. 

'66 .. Democraten 
'o!itleke PartiJ 

"Klein links" en PvdA-aanhangers 
bleven met hun vragen en kritiek -
hardnekkig proberen, D'66 tevoren 
vast te leggen op de zo vurig begeer
de "progressieve kombinatie." Te
recht liet Jan Terlouw zich niet over 
de streep trekken; een streep die in 
een vers verleden immers alleen 
maar een strop is gebleken! 

CAMPAGNE PER 
REUZEFIETS 
door Jan Malser, Vaassen 
Wat doe je als je met een relatief 
kleine afdeling vier plattelan-dsdor
pen moet bestrijken? 
Juist, dan ga je fietsen en met zijn 
allen op een tienpersoonsfiets is dan 
wel zo gezellig! 
Op 2 koopavonden en op de laatste 
zaterdag vóór de verkiezingen heb
ben we op deze manier gezorgd dat 
alle dorpelingen in Vaassen, Epe, 
Ernst en Oene kennis hebben ge
maakt met D'66. 
Wellicht een idee voor andere afde
lingen qij komende verkiezingen? · 

KAK BOVEN ROOD? 
door Ger Ritsema, Rotterdam 
Een gigantische overwinnig is gerea
liseerd, Democraten. En toch ... 
De enquêtegegevens van 20-3-81 
(buro Sagendijk) gaven D'66 24 ze
tels, de VVD mocht er 23 hebben. 
Hierna kwam de verkiezingskam
pagne waarin steeds duidelijker werd 
dat D'66 sterk naar de PvdA trok. De 
werkelijke uitslag is ons bekend: 
D'66 17, de VVD 26 zetels. Het lijkt 
erop of die kiezers, die wat liberaal 
georiënteerd waren maar de VVD 
aanvankelijk teveel een "bekakte 
klup" vonden, later de kak boven het 
rood prefereerden toen bleek dat 
Terlouw toch vooral met de PvdA in 
zee wilde. 
Dat deze uitslag bij onze fraktie
voorzitter de doorslag gaf naar een 
linkse voorkeur is politiek zeer goed 
voorstelbaar. Tenslotte ligt de perio-

SUCCESVOL OP 
HUISHOUDBEURS 
door P. Hans Frankfurther, Amster
dam 
Met ruim 183.000 betalende bezoe
kers in tien dagen tijds, was de Inter
nationale Huishoudbeurs die in april 
in de Amsterdamse RAl is gehouden 
de grootste consumentenbeurs van 
ons land. 
Als eerste en enige politieke partij 
was D'66 er met een voorlichtings
stand vertegenwoordigd. Iedere 
:x:htend, middag en avond kon men 
er Kamerleden en -kandidaten ont
moeten, maar ook Raads- en Sta
tenleden. Vele bezoekers meldden 
zich meteen als lid aan! 

Tijdens de Huishoudbeurs heeft het 
marktonderzoekburo ISEO uit Bus
sum een onderzoek gehouden onder 
589 merendeels vrouwelijke bezoe
kers. Voor belangstellenden is een 
èvaluatie beschikbaar. 

VIVEJEAN! 
door H. F. de Jong, Draveil (Frank
rijk) 
Bijgaand een franse bijdrage aan de 
Nederlandse verkiezingskampagne. 
Hef zal jammer genoeg wel geen ze
tels opbrengen, maar geeft wel aan 
dat zelfs alle buitenlandse leden in
tensief met de verkiezingen meele
ven. 



KRINGLOOPPAPIER 11 
door A. Ie Febre, Leiden 
Een goede gedachte is het om bij de 
huidige tendens van zuinig, milieu
vriendelijk en recycling een kritische 
kanttekening te plaatsen waar dat 
nodig is. 
Maar dan graag een kanttekening die 
niet gebaseerd is op veronderstellin
gen, dit leidt dan al gauw tot de be
faamde opmerking van de bekende 
klepel en de geluide klok. 
Een kritische kanttekening mijner
zijds t.a.v. het ingezonden stuk van 
J. J. Drewes. 
Ten onrechte noemt J. J. D. hout als 
grondstof voor papier. Natuurlijk is 
hout de meest gebruikte grondstof, 
maar beslist niet de enige. Grassen, 
stro, lompen, jute, hennep en syn
thetische vezels worden vrij vaak 
voor papierfabricage gebruikt. Soms 
in kombinatie met houtpulp; vaak 
ook alleen. 
2. Van mij krijgt de schrijver wel een 
antwoord op de vraag: waaruit be
staat drukinkt? 
Drukinkt kent in feite 2 hoofdbe
standdelen. Pigment (chemisch) en 
bindmiddelen (zoals lijnolievernis, 
minerale oliën en kunstharsen). In 
een aantal gevallen worden hier toe
voegingen bijgedaan in de vorm van 
oplosmiddelen, drogers (b.v. foto
initiatoren of toluol). Deze toevoe
gingen zijn afhankelijk van het druk
en droogprocedé. 
3. Het zwaartepunt van het betoog 
ligt echter bij de vraag of we ja of nee 
moeten zeggen tegen kringlooppa
pier, dan wel het gebruik ervan zeer 
kritisch te benaderen. De schrijver 
van het stuk baseert zijn twijfels 
t.a.v. dit in zwang geraakte papiet op 
het gelezen gegeven, dat dit papier 
gemaakt wordt uit 100% ont-inkt pa-
pier. · 
De definitie van kringlooppapier is 
echter dat papier de naam kringloop 
pas mag dragen wanneer er tenmin
ste 70% niet-ontinkt oud papier voor 
gebruikt wordt. 
De schrijver van het stuk moet dit 
namelijk niet verwarren met het 
verwerkingsafval van drukkerijen en 
verbruikersafval van consumenten 
(zoals reklamedrukwerk, tijdschrif
ten etc.), dat wel wordt ont-inkt als 
.er basisstof gemaakt wordt voor b.v. 
recycling papier, kartonsoorten en 
toevoegingen voor gebruik in de 
nieuwe celstof voor schrijf-of druk
kerijpapier. 
Om andere beweringen in het stuk 
t.a.v. papierfabricage, inktverbruik 
op diverse papiersoorten en de scha
delijke bestanddelen van drukinkt 
recht te zetten of bij te stellen vraagt 
teveel van de ruimte die voor schrij
vende democraten beschikbaar is. 
Het zou dan waarschijnlijk meer op 
een spoedcursus grafische technie
ken gaan lijken dan op een reactie. 
Eén saillant detail tot slot. Drukken 
met water i.p.v. chemische middelen 
wordt in flexografie wel degelijk toe
gepast in tegenstelling tot het be: 
weerde. Echter J. J. D. heeft wel een 
beetje gelijk: Brandnetel-kleurstof 
wordt hierbij nog niet gebruikt. 
Zoals de schrijver uit Breskens zelf 
al in het stuk schrijft: "Het zit iets 
ingewikkelder in elkaar." 

VERONTREINIGING 
door Hans /Jzerdraat, Amsterdam 
Van harte hoop ik dat de redaktie 
onze Democraat voor het vervolg 
niet meer zal laten verontreinigen 
door ingezonden schrijfsels als de 
"Notitie" van Frans B. van der 
Toorn over Jan Terlouw. Tolerantie 
is een schone zaak maar dient wel 
grenzen te kennen. En die werden 
hier duidelijk overschreden. 
De redactie is van mening dat je 
mensen het best leert kennen door ze 
te laten praten of schrijven. 

BELGIË VUILNISBELTVAN 
NEDERLAND? 
Standpunt van de afdeling D'66 Bel
gië. 
1. Er duiken steeds meer berichten 
op dat in België zowel gecontroleer
de als niet~gecontroleerde afvalstor
tingen vanuit Nederland worden ver
richt. 
- Op het vlak van de chemische af
valstoffen zijn herhaaldelijk illegale 
dumpingen vanuit Nederland gecon
stateerd en 
- Verschillende Nederlandse ge
meenten ontdoen zich van hun huis
vuil via vuilstort of door verbranding 
op Belgisch grondgebied. 
Er is in België en met name in Vlaan
deren een grote onrust en sterk pro
test ontstaan over deze sluikse im
port van allerlei chemisch en huis
houdelijk afval vanuit Nederland. 
Deze situatie wordt toegeschreven 
aan het feit dat de afvalwetgeving in 
Nederland thans zo streng is dat het 
op dit punt veel minder ontwikkelde 
Belgische juridische kader een aan
trekkelijk alternatief vormt, dat 
vooral ook goedkoop blijkt te zijn. 
De pers heeft het de laatste tijd voor
al gemunt op de voorgenomen huis
vuilstortingen door de gemeente 
Amsterdam in de kleiputten bij 
Rumst (vlakbij Antwerpen). 
Door het sluiten van deze putten 
gaan deze stortingen overigens 
voorlopig niet door (zie pt. 3). 
2. Wat de illegale stortingen van 
chemisch afval betreft, daarover 
kunnen we kort zijn: het is een vol
strekt ontoelaatbare methode. Na de 
gifaffaire in Lekkerkerk, de Vogel
meerpolder hoeft niemand meer over 
de ernst van het probleem te worden 
voorgelicht. Los van de verant
woordelijkheid die de Belgische 
staat draagt voor zijn eigen bodem
bescherming, komt het ons voor dat 
de Nederlandse overheid een veel 
strenger toezicht moet uitoefenen op 
hetgeen de grens overgaat (1). 
De D'66 afdeling België beschouwt 
de illegale stortingen van gevaarlijke 
afvalsoor.ten als hierbedoeld een 
ernstige vorm van grensoverschrij
dende vervuiling waarvoor de over
heid vim het land van herkomst mede 
verantwoordelijk kan worden ge
houden. 
Er zijaan herinnerd dat een erkend 
beginsel van het milieu-beleid van de 
Europese Gemeenschap stelt dat de 
lidstaten er op toe moeten zien dat op 
of vanuit hun grondgebied geen acti
viteiten worden ondernomen die 
schade veroorzaken aan het milieu 
van andere staten. 
3. Wat betreft de Belgische verwer
king van het huisvuil uit Nederlandse 
bron neemt de kwestie "Amster
dam-Rumst" een centrale plaats in. 

Maar niet alleen de Nederlandse 
hoofdstad, ook andere gemeenten 
zoals Delft, Vlissingen, Den Haag, 
Voorburg, Zoetermeer, Noordwijk, 
Deventer en Rozendaal laten blij
kens Beigische persberichten hun 
eindprodukten in België achter. Het 
afval van de kolencentrale in Nijme
gen (de zgn. vliegas) wordt per schip 
naar Rumst getransporteerd en ge
dumpt. 
Van het Amsterdamse huisvuil is de 
verwerking in handen gegeven van 
een particuliere firma, zoals in de 
meeste andere gevallen. 
Deze firma (I COV A) heeft afspraken 
gemaakt o.m de ca. 100.000 ton huis
vuil te storten in de kleiputten van 
Rumst. De gemeente Amsterdam 
had aan deze voornemens het groene 
licht gegeven, maar voordat de 
transporten konden beginnen werd 
de vuilstort gesloten op last van de 
Vlaamse milieuminister Galle. 
Tot het moment van sluiting deden 
de kleiputten van Rumst dienst als 
stortplaats op grond van een vergun
ning afgegeven overeenkomstig de 
Belgische hinderwet. 
Deze vergunning bepaalt dat de kui
len door de O.T.L. (Ontwikkelings 
Technieken Leefmilieu) mogen wor
den gevuld met niet-giftige stoffen. 
Maar de wet vertoont gaten waar
door tegen de meeste vuilstortingen 
pas achterafkan worden opgetreden. 
Minister Galle heeft nu een nieuwe 
regeling aanhanging gemaakt, die 
voorziet in een veel scherper toe
zicht, in de vorm van o.a. een mel
dingsplicht vooraf. Het aanvoeren 
van afval uit Nederland kan ermee 
worden gereguleerd en in de p_raktijk 
zelfs geheel onmogelijk worden ge
maakt. 
Het is begrijpelijk dat Amsterdam, 
dat met een afvaloverschot zit tot de 
nieuwe verbrandingsinstallaties 
klaar zijn (1984), intussen de econo
misch voordelige Belgische moge
lijkheid kiest. 
Transport, vermalen van het afval, 
en storten in Rumst schat men op 
f 75 per ton, terwijl verbranding in 
de A VR-verbrandingsinstallaties op 
ruim het dubbele komt. Een econo
misch gezonde en wettelijk zuivere 
handel in afval, zo lijkt het. 
4. D'66 België heeft echter o'{erwe
gende bedenkingen van politieke en 
juridische aard tegen dit soort prak
tijken. 
De stortingen van het huisvuil wor
den gedaan in kleiputten die zo diep 
zijn dat ze ruimschoots onder de 
grondwaterspiegel liggen - in dit 
soort putten staat doorgaans een 
hoeveelheid water. 
Onder dergelijke omstandigheden 
zouden huisvuilstortingen in Ne
derland niet worden toegestaan. Dit 
is een vaste vorm van Nederlands 
milieubeleid, welke onder de inmid
dels van kracht zijnde Afvalwet bin
nenkort in een Ministeriële richtlijn 
zal worden vastgelegd. Algemeen 
wordt aangenomen dat de gevaren 
voor de kwaliteit van het grondwater 
te groot zijn - wat onder het ondui
delijk lijkende begrip "Huisvuil" 
moet worden verstaan is ook lang 
niet zeker. Het feit dat de Belgische 
oplossing niet te verenigen valt met 
wat in· Nederland aanvaardbaar 
wordt geacht is van betekenis, omdat 
de Nederlandse regering in diverse 
internationale milieufora het stand
punt huldigt dat de landen elkaars 

milieu niet slechter dienen te behan
delen dan zifvoor zichzelfaanvaard
baar achten onder vergelijkbare om
standigheden. 
Deze regel voor internationale mi
lieubetrekkingen werd vanaf 1974 in 
de OECD (6) tot ontwikkeling ge
bracht en uitgewerkt en draagt de 
naam van "non-discriminatiebegin
sel". Het is duidelijk dat een toepas
sing van dit beginsel op de grens
overschrijdende afvalverwerking 
van Amsterdam maar één antwoord 
kan geven: het kan niet. Het mag in 
dit verband opvallend heten dat de 
Nederlandse Stichting Natuur en 
Milieu zich in soortgelijke zin op-
stelt. ' 
5. Men kan nog de tegenwerping 
maken dat het in dit geval gaat om 
een weliswaar publiek afval doch om 
een contract tussen particuliere on
dernemingen waar de overheid zo 
goed als buiten staat. De centrale 
overheid op wie de aangehaalde 
"niet-discriminatieregel" van toe
passing is- zou men kunnen zeggen
zou er al helemaal buiten vallen. De
ze redenering wijzen wij af. De ge
meente Amsterdam heeft een door
slaggevende stem in de wijze waarop 
het huisvuil wordt verwerkt, en 
draagt door dit simpele feit een ver
antwoordelijkheid voor de gekozen 
methode. En als dan voor een inter
nationale oplossing wordt gekozen, 
moet rekening worden gehouden met 
de regels die de Nederlandse over
heid in acht heeft te nemen of in acht 
zegt te willen nemen. 
6. Het komt ons voor dat hier ook 
sprake moet zijn van een welbegre
pen Nederlands eigenbelang. In zijn 
vanuit milieuoogpunt kwetsbare po
sitie heeft Nederland er alle belang 
bij om de internationale milieuaf
spraken - zelfs al vallen ze in het 
kader van de "soft law" -serieus te 
nemen, en juist andere landen er zo
veel mogelijk aan traêhten te hou
den. 
(6) Recommendation C74/224 d.d. 
14-11-1974. 

Het zou ronduit onverstandig zijn de 
Nederlandse internationale positie te 
belasten met de tegenwerping dat we 
het hier met onze eigen milieuopvat
tingen niet zo nauw nemen. Men ge
ve zich rekenschap van het verband 
met andere Belgisch-Nederlandse 
milieuproblemen zoals de kerncen
trales en in het grensgebied de lucht
verontreiniging uit de regio Antwer
pen. 
7. Met dit alles wil niet gezegd zijn 
dat Nederlands afval nooit in België 
(of elders buiten Nederland) ver
werkt zal mogen worden. 
We leven in een Europese Gemeen
schap met open grenzen en in princi
pe moet de nationale grens een 
steeds afnemende rol gaan spelen. 
Indien voor de vuilverwerking de 
meest economische oplossing in 
België ligt, dan verzet niets zich er
tegen dat deze oplossing ook geko
zen wordt. Alleen dient - en dat was 
het hart van dit betoog - de gehan
teerde methode naar Nederlandse 
inzichten en op grond van de Neder
landse milieuwetten aanvaardbaar te 
zijn. 
Voor de Nederlandse overheid ligt 
hier een taak zeker indien de indruk 
wil worden weggenomen dat België 
de afvalbewaarplaats voor Neder
land aan het worden is. 
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EEN VERKIEZINGSUITSLAG 
DIE STAAT! 

door Jan Veldhuizen, 
campagneleider 

0'66 is overeind gebleven, ook weer 
in deze verkiezingscampagne. Slagen 
boven en onder de gordel konden niet 
verhinderen dat een politieke aard
verschuiving plaats vond. 
Ondanks de in de laatste weken te
ruglopende opiniepeilingen - die niet 
onopgemerkt bleven en niet bevor
derlijk voor ieders gemoedsrust -
heeft 0'66 een campagne gevoerd zo
als zij het zich had voorgenomen: za
kelijk, fair en eerlijk; die afgesloten 
werd in het AVRO-TV -debat tussen 
vier lijsttrekkers, dat - niet alleen 
volgens mij - werd gewonnen door 
Jan Terlouw. 
De sprong van 8 naar 17 zetels is ui
teraard reden genoeg voor een gran
dioos feest ... en dat is het dan ook 
geworden in Krasnapolsky. 

Bij beschouwing van de verkiezingsuitslag 
zien we een aantal verheugende verschijn
selen: 
- een groei in het percentage <lUdcre kie
zers i.v.m. de vorige Tweede Kamerver
kiezingen. zij het dat we hier nog steeds 
sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
-- en daarnaast weer een groot aandeel van 
de jonge kiezers, 
- meer dan verdubbelingen in de platte
landsgemeenten en steden boven I 00.000 
inw., ± 80o/c sleiging in de forensenge
meenten en een bijna verdubbeling in de 
grote steden (hoven I 00.000 inw.), met op
vallende sleigingen in de binnensteden. 
Een bevestiging van de vierde stroming! 
Aparte vermelding - zonder anderen te
kort te doen - verdient de fabelachtige 
sleiging van Limburg: van 3.3 naar 11 ,!.'Ir. 
Ongelooflijk! 
Ik heb het genoegen namens de partij ie
dereen te mogen bedanken voor hun inzet 
tijdens de ca;},pagne. aan allen die aan dit 
geweldige resultaat hebhen meegewerkt en 
dat zijn er nogal wat: 
- de afdelingscoördinatoren en hun plak
kers, ver~peiders en regelaars, 
- de regiocoördinatoren, die de meest on
dankbare funktie (sandwich-funktie tussen 
afdelingen en campagnecommissie) ver
vullen, spreekbeurtcoördinatoren en ma
teriaal verspreiders, 
- wat dacht u van de werkgroepen die hun 
bijdragen aan het verkiezingsprogramma 
leverden, de programmacommissie, de 
verkiezingscommissie en allen die pre
sentatievergaderingen organiseerden, de 
campagnecommissie, de medewerkers op 

het partij- en fraktiesecretariaat, het dn
cumentatiecentrum en allen die de spre
ker-;documentatie verzorgden·• 
- Ernst vanAltenadie alle teksten schreef 
(V erkiczingsprogramma, verkiezinp
krant, folders en advertenties) en Ad van 
Tiel die de vormgeving ver zorgde van alle 
campagnematerialen, 
- het hoofdhestuur en met name de pen
ningmeesters, 
- d"é lijsttrekker onvermoeibaar van hot 
naar her, 
- alle sprekers die avond aan avond de 
politieke boodschap verkondigden, ook al 
waren zij zelf geen Kamerkandidaat of niet 
direkt verkiesbaar, 
- alle aktivisten die ik hier over het hoofd 
ZIC, 

- iedereen die- al dan niet naast persoon
lijke inzet- het verkiezingsfonds steunden 
(hierover cider-, meer), 
Aanjullie allen hartelijk dank voor dit goe
de werk. 

Het campagneteam noem ik apart. De an
den: gmte politieke partijen werken met 
-o;taven van 20 tot 30 mensen. Wij deden dit 
met Ernst Bakker en Jan CJoeij.enbier die 
de voorlichting deden en Mar:joleyn Eng
wirda, Roei Heskamp en Mat! Ringers die 
alles regelden wat maar nodig was: 
spreekbeurten, matcrialen, documentatie, 
enL. Door hen is grooh werk verricht. Re
dankt' 
Aan jullie is het te danken dat wij .. later", 
terugblikkend allen spontaan zullen Leg-
gen: 
1981'! 26 mei, 17 zetels! 

In de bloemen! V.l.n.r. Jan Goeijenbier, Roei Hes
kamp, Marjoleyn Engwirda en Mat Ringers 
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OPROEP 
In de euforie van de overwinning kan het 
gebeuren dat zaken die in de campagne 
fout (of niet gesmeerd) liepen niet meer 
gememoreerd worden, omdat we toch 
gewonnen hebben. 
Als u vindt dat u iets te melden hebt dat 
tot verbetering kan bijdragen, of dingen 
die nooit meer moeten gebeuren, mei~ 
dat dan s.v.p. schriftelijk aan: 
Secretariaat D'66, Bezuidenhoutseweg 
195, Den Haag. Onder vermelding 
"Campagne-evaluatie". 

HET 
VERKIEZING$ • 

FONDS 
Het positieve verkiezingssaldo bedraagt 
17 zetels, zoals we inmiddels allen weten. 
Wat u nu gaat weten is dat de inkom
stenkant is achtergebleven bij mijn ver
wachtingen. Ongeveer f 70 à f 80.000 
bedraagt het negatieve saldo. 
Vraag ik erg veel, in eerste instantie, aan 
u die om uw eigen redenen nog geen han
delingen verrichtten met de acceptgiro
kaart voor het verkiezingsfonds dit als
nng ~ willen overwegen? 
Aan degenendie dit wel deden vraag ik 
of zij nog een keer willen overwegen of 
eind goed niet al goed moet zijn? 
Een acceptgirokaart ontvangt u binnen 
veertien dagen. Voor de vakanties kun-

. oen de leien dan weer schoon zijn. 
Ik zou zo graag de penningmeesters in de 
ogen kunnen blijven kijken en de leve
ranciers ook! Dank U. 



POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

DE FORMATIE 
door Jan Terlouw 

D'66 heeft nogniet zo'n lange, maar wel 
een gevarieerde geschiedenis. 
Toch is één ding steeds onveranderd 
gebleven, nl. onze fundamentele doel
stelling om de democratie verder te 
ontwikkelen. Het is om die reden dat 
ons congres, ook weer voor de laatste 
verkiezingen, duidelijk heeft willen uit
spreken wat wij met de stem van de 
kiezers zouden willen doen. 
Ik krijg veel brieven van mensen die het 
onverstandig van ~ns vinden dat we een 
kabinet van CDA/VVD/D'66 hebben 
uitgesloten. Zo'n kabinet zou immers 
gemakkelijk te formeren zijn geweest, 
zeggen ze. Die mensen vergeten hoe 
belangrijk het is dat de PvdA medever
antwoordelijkheid neemt voor het 
noodzakelijke matigingsbeleid. Maar 
vooral vergeten ze dat, meer dan in het 
verleden, verkiezingen behoren te gaan 
over een duidelijke, herkenbare keus. 
Een politieke partij mag tegenover de 
kiezers niet vrijblijvend zijn. Toen we 
dan ook in onze resolutie schreven dat 
we zouden proberen een kabinet van 
CDA/PvdA/D'66 tot stand te brengen, 
was dat niet om een andere politieke 
partij te verketteren of uit te sluiten, 
maar om de 26ste mei te maken tot een 
werkelijk politiek keuzemoment. 

Sinds de dag van de Tweede Kamerverkie
zingen hebben we dan ook consequent en 
hardnekkig geprobeerd het door ons 
beoogde kabinet tot stand te brengen. Om 
dat te bereiken heeft de fractie er o.a. mee 
ingestemd om Van Agt als premier te ac
cepteren. Gemakkelijk was dat niet. Niet 
omdat we iets tegen de persoon Van Agt 
zouden hebben, wel omdat het de politieke 
duidelijkheid bepaald niet ten goede komt 
als dezelfde man aan verschillende politie
ke combinaties leiding geeft. Om die reden 
hebben we dan ook €en beroep op hem 
gedaan om wel zijn talenten maar niet zijn 
naam aan het nieuwe kabinet te geven. Pas 
toen bleek dat de formatie niet zou kunnen 
lukken zonder Van Agt als premier, zijn we 
over onze bezwaren heengestapt. 

Op het moment dat ik dit schrijf (vrijdag 21 
augustus) is de formatie mislukt. Gebleken 
is dat een meerderheid van de leden van de 
Tweede Kamer op basis van wat aan pro
grammatische overeenstemming is bereikt 
het door ons beoogde kabinet tot stand wil 
zien komen. De reden van de mislukking is 
naar mijn vaste overtuiging vrijwel uit
sluitend dat Van Agt in dat kabinet geen 
vertrouwen heeft. De aarzeling die wij 
steeds hebben-gehad over hem als premier 
blijkt terecht te zijn. Het oordeel van één 
man mag geen belemmering zijn om een 
kabinet tot stand te brengen dat een meer
derheid van bet parlement wenst, om nog 
maar niet te spreken over de bevolking die 
de partij, die als enige deze combinatie 
heeft bepleit, met negen zetels winst be
loonde. 
lk weet niet hoe de kabinetsformatie ver
der zal verlopen, maar ik stel er prijs op 
toch iets te zeggen over wat wij op 19 au
gustus hadden bereikt. 

Ronduit gunstig 
De afspraken dje gemaakt zijn gedurende 
de informatieperiode zijn m.i. voor 0'66 
lang niet slecht. Natuurlijk hebben we pro
grammatisch concessies moeten doen, 
maar in het eindresultaat is veel van ons 
verkiezingsprogramma teru~ te vinden. 
Een zetelverdeling van de ministersposten 
volgens de formule 6/6/3, en van de staats
secretarisposten volgens de formule 7/7/3 
is ronduit gunstig te noemen. We zullen 
daarbij vertegenwoordigd zijn in de so
ciaal-economische driehoek met een mi
nister en een staatssecretaris, in de ruim-

In het hart: 
Wat doet de PSVI? 
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lelijke sector evenzo, in de buitenland
sector met een minister en in de binnen
landsector met een staatssecretaris. 
De post defensie hadden we liever niet ge
kregen en het is teleurstellend dat de grote
re partijen deze verantwoordelijkheid 
hebben afgeschoven. Daar staat tegenover 
dat het een belangrijk departement is en de 
defensieproblematiek geniet binnen D66 
zoveel belangstelling dat we het nemen van 
de verantwoordelijkhejd voor die post niet 
mogen schuwen. ln Hans van Mierlo heb
ben we bovendien een uitstekende minis
terskandidaat voor het betreffende depar
tement. 

Alle afspraken openbaar 
Het verloop van de formatie tot nu toe 
heeft een minder open karakter dan in 1977 
het geval was. Hier en daar heeft dat irrita
tie gewekt, zeker niet in de laatste plaats in 
deppen partij die 0'66 is. Het was de keu
ze van de informateurs, waarmee ik heb 
kunnen instemmen om de volgende reden. 
Er zijn geen afspraken gemaakt, en er zul
len in mijn bijzijn geen afspraken worden 
gemaakt die niet openbaar zullen worden. 
Dat is waarom het wezenlijk gaat. Een ze
kere vertraging in de verslaggeving is te 
billijken als daardoor de formatie zelf 
wordt versneld. Want we hebben haast. 
Niet altijd tot vreugde van de gespreks
partners hebben we steeds initiatieven 
genomen om de vaart er jn te houden. 
Trouwens, ook de informateurs en de for
mateurs hielden van opschieten en - of
schoon ik ook verschillende punten van 
kritiek zou kunnen uitoefenen- heb ik veel 
waardering voor de wijze waarop ze hun 
werk hebben gedaan. We hebben haast, 
want 1982 mag.geen verloren jaar worden 
voor njeuw beleid . Prinsjesdag is de 
grondwettelijke datum waarop de begro
ting '82 moet worden ingediend. Het zal 
niet mogelijk zij'n daarop nog vóór Prins
jesdag invloed uit te oefenen, maar ook na 
Prinsjesdag is het nog mogeJjjk met een 
aanvullende begroting te komen. 
Als u dit leest zal de volgende stap in de 
formatie zijn gezet. Koningin Beatrix heeft 
inmiddels mr. De Gaay Fortman Sr. tot 
nieuwe informateur benoemd.lk weel niet 
hoe bet verder zal gaan. De fractie van 
0'66 zal met alle inzet bljjven proberen bet 
nieuwe, en alleen door ons in de campagne 
regelrecht bepleite kabinet , tot stand te 
brengen, onder voorwaarde dat D'66 zich 
daarin naar evenredigheid kan herkennen 
en verder zo gauw mogelijk. • 
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KANDIDATEN GEVRAAGD 
Vacatures in besturen en commissies 

Op de Algemene Ledenvergadering 
van 13 en 14 november 1981 te 
Amersfoort zal reglementair in een 
aantal vakatures moeten worden 
voorZien. 
De kandidaatstelling wordt hierbij 
geopend en sluit 9 oktober 1981 om 
17.00 uur. 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een ingevulde 
en ondertekende vragenlijst, die op 
verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. 
Nadere informatie over de taken van 
het Dagelijks Bestuur kan worden 
ingewonnen bij het landelijke secre
tariaat, of worden ingewonnen bij de 
huidige funktionarissen. 
Publikatie van de gegevens van de 
kandidaten zal helaas niet kunnen 
geschieden in de Tweede Congres 
Democraat. Dit overzicht zal wor
den opgenomen in het Congres boek. 

pagelijks Bestuur 
va·n de Politieke 
Pa'rtij 0'66 
De voorzitter: Henk Zeevalking stelt 
zich herkiesbaar. 
De secretaris buitenland: Pauline 
van Tets stelt zich herkiesbaar. 
De secretaris politiek: Jan van den 
Hazel is niet herkiesbaar. 
Ie publiciteitscoördinator: door tus
sentijds aftreden van Ad van Tiel is 
deze funktie vakant 
Ie penningmeester: zoals de huidige 
funktionaris, Jan Prevoo, bij zijn 
herverkiezing in november 1980 
reeds aankondigde, kan hij wegens 
tijdgebrek zijn laatste periode niet 
volmaken. 
Aangezien de huidige tweede pen
ningmeester, Karel Klaver, zich 
kandidaat heeft gesteld als eerste 
penningmeester, is er eveneens een 
vacature ontstaan voor het tweede 
penningmeesterschap. 

Commissies 
Rapportagecommissie. In deze 
commissie is nog steeds één vakatu
re. Tevens heeft Frans Rogier te 
kennen gegeven af te willen treden 
als lid van deze commissie. 
Geschillencommissie. Bij het ter 
perse gaan· was nog niet bekend of 
Marcel Prop zich herkiesbaar stelt. 
Doeke Eisma: herkiesbaar. 
Johan Hamaker: herkiesbaar. 
Programmacommissie 
Jan ten Brink: niet herkiesbaar. 
Walter Zegveld: niet herkiesbaar. 
Ernst van Altena: herkiesbaar. 
Herman Schaper: herkiesbaar. 
Jan van Loon: niet herkiesbaar. 
Financiële commissie. In verband 
met de verkiezing tot penningmees
ter van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau D'66, trekt Ed Berkhout 
zich terug uit deze commissie 

Politiek Scholings en 
Vormings 
Instituut 0'66 
Martien van Dedem-van der Does: 
niet herkiesbaar. 
Daniëlle van Cleef de Vos: heeft te 
kennen gegeven tussentijds te willen 
aftreden. 

Stichting 
Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 
Reglementair zijn aan de beurt om af 
te treden: 
De secretaris, P.W. van Baarse!, is 
reglementair niet herkiesbaar. 
Vijf leden van het Algemeen Be
stuur: 
B. J. van Eenennaam en Mw. J. 
Soetenhmst-de Savornin Lohman 
zijn reglementair niet herkiesbaar. 
M. van Empel, M. P. Gans en Th. 
Timman zijn reglementair herkies
baar en zij stellen zich herkiesbaar. 
In het voorjaar van 1981 is door het 
Algemeen Bestuur besloten het 
aantal leden uit te breiden. Regle
mentair kan dat bij de SWB D'66 
door "coöptatie". Van deze moge
lijkheid is gebruik gemaakt door A. 
van Hengel, J. F. Jeekel, R. D. Stam 

en R. M. Voncken te verzoeken in 
het Algemeen Bestuur zitting te ne
men. De Algemene Ledenvergade
ring van 13 en 14 november 1981 zal 
de benoeming moeten bekrachtigen. 
Zij stellen zich verkiesbaar. 
Kandidaten voor de funktie van se
cretaris en/of lid van het Algemeen 
Bestuur kunnen informatie inwinnen 
bij het secretariaat van de SWB. te
lefoon 070- 858303. 

d!l~~ AKfiVITEITEN 

Algemene Ledenvergade
ring, De Flint, Amersfoort 
op vrijdag en zaterdag, 13 
en 14 november 1981. 

Kandidaatstelling voor de 
Provinciale Staten 
Op woensdag 31 maart 1982 zullen de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten worden gehouden. Ieder lid van D'66 dat 
tenminste zes maanden voor de sluitingsdatum van de kandi
daatstelling lid is en voldoet aan de wettelijke vereisten voor 
verkiesbaarheid, kan zich kandidaat stellen. De kandidaatstel
ling is geopend sinds 9 juni 1981 en sluit op 9 september 1981 
om 12.00 uur. Voor de aanmelding moet gebruik worden ge
maakt van een standaardaanmeldingsformulier, dat verkrijg
baar is bij het landelijk secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Kandidaatstelling voor de 
Gemeenteraden 
Op woensdag 2 juni 1982 zullen de verkiezingen voor de ge
meenteraden worden gehouden. Ieder lid van D'66 dat tenmin
ste zes maanden voor de sluitingsdatum van de kandidaatstel
ling lid is en voldoet aan de wettelijke vereisten voor verkies
baarheid, kan zich kandidaat stellen. De kandidaatstelling is 
geopend sinds donderdag 20 augustus 1981 en sluit dinsdag 20 
oktober 1981 om 12.00 uur. 
Voor de aanmelding moet gebruik worden gemaakt van een 
standaardaanmeldingsformulier, dat verkrijgbaar is bij het 
landelijk secretariaat van de partij. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Jan Goeijen
bier. Maric-Louise Tiesinga, Ed 
Veenstra. Stijn Verbeeck. Mieke 
van Wagenberg, Hugo Versloot. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur. fracties in vertegenwoordigen
de lichamen. het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven. die steeds de naam van de schrij
ver vermelden. valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
V oorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid ll)ocht dreigen. worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. !'\iet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 35.- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4.
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 maal 
per jaar. 
Democraat nr. X verschijnt 
7 oktober 19X I 
Sluitingsdatum copy: 
14 september 1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f !!50.-
1/2 pagina: f .'i00.-
1/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340.-
1/6 pagina: f 2.'i0.
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 18.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhmnseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



Eerste Congresdemocraat Amersfoort 

Concept Congres-Agenda 
voor de 31 ste Algemene Ledenvergadering van de 
politieke partij Democraten '66 te houden op 13 en 
14 november 1981 in "De Flint" in Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur: I. Opening door de partijvoorzitter en voor

stellen van de congresleiding. 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
3. Toelichting op de stemprocedure. 

19.40 uur: 4. Beleidsprogram: hoofdstuk GEHANDI
CAPTENBELEID. 

5. FINANCIËN 
a. Begrotingswijziging 1981 
b. Begroting 1982 
c. Advies Financ:iële Commissie. 

20.30 uur: 6. Beleidsprogram: hoofdstuk LANDBOUW 
(congresstuk ECD I) 

22.30 uur: 7. Schorsing van de vergadering. 

zaterdag 14 november 1981 
10.00 uur: 8. Heropening van de vergadering. 

9. Toelichting op de stemprocedure. 
10.10 uur: 10. BESLUITVORMING 

a. Uitgangspunten (congresstuk ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdst. I, Il, lil, IV, art. 103 lid 2 
en I 10 lid 6. 

11.15 uur: 11. PRESENT A TIE kandidaten voor be
stuursfuncties en vaste commissies. 

I 1.30 uur: 12. Wijziging STATUTEN art.6.c. en art.8. 

11.40 uur: 

12.45 uur: 
13.30 uur: 

lid 2. 
OPENING STEMBUSSEN 

13. Bespreking nota "D'66 en de ACTIE· 
GROEPEN" 
LUNCH 
SLUITING STEMBUSSEN. 

15. EUROPESE partijvorming. (ECD 3) 
14.15 uur: 16. Toespraak PARTIJVOORZITTER. 

Bekendmaking uitslag stemming partij
voorzitter. 

14.45 uur: 17. Actuele POLITIEKE moties. 
15.30 uur: 18. Toespraak van de FRACTIEVOORZIT

TER Tweede Kamer. 
Verslag formatiebesprekingen. 

16.00 uur: 19. UITSLAG STEMMINGEN kandidaten 
besturen en vaste commissies. 

16.15 uur: 20. Sluiting door de partijvoorzitter.' 

Toelichting 
Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze concept
agenda conform art. 13, lid 2 van het Huishoudelijk 
Reglement, kunnen tot vrijdag 9 oktober 1981, 17.00uur 
worden ingediend bij het landelijk sekretariaat. 

Congresreglement 
Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaande congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 
Art. I 
Het op 13 en 14 november 1981 te 
houden congres is een Algemene 
Ledenvergadering als bedoeld in art. 
7 van het Huishoudelijk Reglement. 
Artike12 
Moties en amendementen die be
trekking hebben op onderwerpen 
vermeld in de concept -agenda en niet 
zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regiovergadering, moe
ten uiterlijk maandag 26 oktober 
1981 om 12.00 uur op het landelijk 
secretariaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen diec 
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model. dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 
Artike13 
De behandeling van moties en amen
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 
aangewezen lid van D'66 geeft des
gewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent 
degenen. die zich volgens de bij de 
congresleiding berustende sprekers
lijst als spreker hebben aangemeld. 
in volgorde van aanmelding het 
woord. 
3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portage Commissie kunnen aan het 
congres een advies omtrent het 
voorstel geven. 
4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van in
grijpendheid in stemming en daarna 
het al dan niet geamendeerde voor
stel. 
5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de 
volgorde waarin de resoluties en/of 
moties in stemming worden ge
bracht. 
Artikel 4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet. beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 
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Bijlage bij congresreglement 
Formulering Moties en Amende
menten 
Amendement 
Nummer I 
lndiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
Voorstel; concept tekst 5 
V ervangen door: 6 
Toelichting 7 
Ondertekenaars 
naam adres handtekening 
(van 5 ondertekenaars) 
Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr. ... 
Toelichting 
ad I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 
ad 2. Dit hoeven niet de onderteke
·naars te zijn dit kunnen ook groepe
ringen zijn als afdelingen. werkgroe
pen. regio's. Maar dan moet wel een 
plenaire vergadering van die groep 
het voorstel goedgekeurd hebben en 
moet het voorstel door minimaal vijf 
indieners worden ondertekend. 
ad 3. De woordvoerder hoeft niet 
van te voren opgegeven te worden. 
ad 4. Korte omschrijving van agen
dapunt en onderwerp. alsmede van 
de plaats waar in de congresstukken 
de te wijzigen tekst is te vinden. 
ad 5. Hier exact aangeven welke 
tekst men wil wijzigen/schrappen/ 
aanvullen. 
ad 6. Hier exact nieuw voorgestelde 
tekst aangeven. 
ad 7. Kort, krachtig, maar vooral 
duidelijk' 
NB. 
Bij voorkeur getvpte tekst. Slechts 
één amendement per vel. 
Motie 
Nummer I 
Indiener(s) 2 
Woordvoerder 3 
Onderwerp 4 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen te ... op. . . a. 
Overwegende dat b. 
Is van oordeel dat c. 
Besluit (spreekt als haar mening uit) 

d. 
Verzoekt (draagt op aan) e. 
Toelichting f. 
Ondertekenaars g. 
naam adres en handtekening (van 5 
ondertekenaars). 
Toelichting 
Voor aantekeningen I t/m 4 zie bij 
amendement toelichting. 
ad a. Standaard tekst, gelijk voor alle 
moties. 
ad b. Overwegingen zijn bedoeld 
om aan buitenstaanders de achter
gronden van het besluit duidelijk te 
maken. of om het besluit goed te 
kunnen uitvoeren. Niet te verwarren 

31!1 , , 
I 



met toelichting' 
ad c. Oordeel is al een begin van be
sluitvorming, het geeft aan welke 
weg men wil inslaan. Het besluit 
geeft aan hoe men dat wil bereiken. 
ad d. Zonodig opsplitsen in punten. 
ad e. Als d. nog niet de aanwijzingen 
voor de uitvoering van het besluit 
bevat, hier aangeven wie men daar
mee wil belasten. 
ad f. Kort en krachtig! De toelich
ting maakt géén deel uit van de mo
tie. 
De Rapportage Commissie behoudt 
zich het recht voor de toelichting in 
te korten of achterwege te laten. 
NB. 
Bü voorkeur getypte tekst. Slechts 
één motie per vel. 
PS 
Wat is een motie of een amendement? 
Op letterlijke teksten kunnen slechts 
amendementen worden ingediend, 
die precies aangeven welke tekst 
vervallen, vervangen of aangevuld 
zou moeten worden. 
Voorstellen tot tekstwijzigingen 
kunnen niet per motie worden inge
diend. Moties zijn algemene voor
stellen om het congres een uitspraak 
te laten doen. • 

r!l4 

Congresstuk ECD 1 

Concept Beleids
programma, onder
deel: Landbouw, 
Visserij en Voedsel
voorziening 

S.O. Inleiding 

5 

10 

Het primaire doel van de land
bouw, visserij en bosbouw is het 
voortbrengen van voedsel en 15 
grondstoffen. De landbouw omvat 
echter meer dan hetgeen zich op de 
boerenbedrijven afspeelt. De pro
duktiekolom voedselvoorziening 
moet in zijn geheel in de beschou- 20 
wingen worden betrokken. Ten
einde deze gehele produktiekolom 
tot uitdrukking te laten komen, 
moet de term "voedselvoorzie
ning" in de naam van het ministerie 25 
worden opgenomen, zodat deze 
voortaan zal luiden: Ministerie van 
Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening. 
In de Nederlandse economie levert 30 
de landbouw een belangrijke bij
drage aan het nationale produkt en 
de betalingsbalans. De bijdragen 
van visserij en bosbouw zijn aan
zienlijk geringer. Landbouw en 35 
visserij geven nog slechts aan een 
gering aantal mensen direct werk
gelegenheid: deze neemt nog 
steeds af door voortgaande me
chanisatie en automatisering, maar 40 
vooral ten gevolge van een nog 
steeds voortschrijdende sanering 
in de primaire sector van de land
bouw. Indirect verschaffen de 
toeleverende, verwerkende en 45 
distribuerende bedrijven (de "agri
business") nog aan veel mensen 
werk. 
In vergelijking met de andere sec
toren van de economie, zijn de Ne- 50 
derlandse landbouwbedrijven 
kleinbedrijven. zowel gelet op het 
aantal arbeidskrachten. het geïn
vesteerde kapitaal als de bedrijfs
oppervlakte. Door het naoorlogse 55 
landbouwbeleid en om bedrijfs
economische redenen is er sprake 
van een voortdurende toename van 
de bedrijfsoppervlakte en een ver
groting van de factor kapitaal, ten 60 
koste van werkgelegenheid. Bij de 
visserij is er een overeenkomstige 
ontwikkeling. De bedrijfsvereni
ging in de Nederlandse landbouw is 
zeer intensief: mede hierdoor 65 
oefent de landbouw een sterke in
vl-oed uit op het milieu. Intensiviteit 
en hoogwaardigheid zijn ook ken
merken van hetgrootste deel van de 
Nederlandse visserij. 70 
Door de na-oorlogse landbouwpo
litiek, met name sinds de oprich
ting van de Europese Gemeen
schap, zijn grote ontwikkelingen 
op gang gebracht. Verscheidene 75 
doelstellingen van dat gemeen
schappelijk Iandbouwbelcid zijn in 
hoge mate verwezenlijkt zoals een 
voldoende voorzieningsnivcau van 
landbouwprodukten, stabiele 80 

voedselprijzen en een voortduren
de produktiviteitsstijging. De doel
stelling die onvoldoende is verwe
zenlijkt, is het streven naar een re
delijke inkomenspositie van de 
landbouwers. 
Daarnaast heeft het landbouwbe
leid tot problemen geleid die eer
tijds niet waren voorzien of die 
kunnen worden toegeschreven aan 
gewijzigde inzichten. Vastgesteld 
moet worden, dat het behoud van 
werkgelegenheid in de landbouw 
onvoldoende tot beleidsdoelstel
ling is gemaakt. Het inkomensbe
leid heeft gefaald omdat de prijs
aanpassing voor een belangrijk 
deel van de landbouwbedrijven 
over het algemeen te beperkt is 
geweest, een ontwikkeling die niet 
in voldoende mate door de zeer 
grote produktiviteitsstijging kon 
worden gecompenseerd. 
De genoemde grote stijging van de 
produktiviteit, gepaard aan de ver 
doorgevoerde rationalisatie heeft 
aldus een groot verlies van ar
beidsplaatsen tot gevolg gehad. 
terwijl er tegelijkertijd in een aantal 
sectoren overschotten zijn ont
staan. Daarnaast ontwikkelde zich 
de bio-industrie en ontstond er een 
vaak vergaande afhankelijkheid 
van de landbouwers van de toele
verende en verwerkende industrie 
en verarming van natuur en land
schap. 

5.1. Doelstellingen van het 
Landbouwbeleid in Nederland 
In het landbouwbeleid van de Ne
derlandse overheid past een veel
heid van op elkaar af te stemmen 
doelstellingen. De volgende kun
nen - in willekeurige volgorde -
met name worden genoemd: 
- het beheersen van het voorzie
ningsniveau en de prijzen van 
landbouwprodokten 
- het bevorderen van de kwaliteit 
en de variatic van de prodokten 
- het vcrzekeren van voldoende 
inkomen en een zo groot mogelijke 
werkgelegenheid 
- het bevorderen van de leefbaar
heid van het platteland 
- het beheren van natuur en land
schap 
- een bijdrage leveren aan de reali
sering van het nationale produkt en 
de handelsbalans. 
Ter verwezenlijking van deze doel
stellingen moeten de volgende 
voorwaarden met name in acht 
worden genomen: 
- het gebruik van energiebespa
rende produktietechnieken en al
ternatieve energiebronnen 
- terugdringing van het gebruik 
van persistente bestrijdingsmid
delen en het bevorderen van de 
vervanging door minder schadelij
ke middelen 
- het behoud van een zo breed 
mogelijke genetische basis 
- het kweken van ziekte-resistente 
rassen 
- het tegengaan van een overmatig 
gebruik van meststoffen 
- kwaliteitszorg m.b.v. een ade-

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 7- SEPT. 19XI 

kwate wetgeving 
- het scheppen van ruimte voor 
experimenten met alternatieve 
landbouv. methoden en extensieve 
beheers vormen. 

5.2. Het Europees Landbouw
beleid 
Een gemeenschappelijk Europees 
beleid is van vitaal belang voor de 
Nederlandse landbouv.. Ook v,Jor 
de toekomst geldt dat het Neder
lands Landbouwbeleid een inte
grerend bestanddeel dient te blij
ven vormen van de gemeenschap
pelijke landbouwpolitiek. Allerlei 
opnieuw opduikende ontwikkelin
gen. die v. ijzen op een heimelijk of 
openlijk nationalisme in de EG, 
moeten met kracht worden tegen
gegaan. 
Dat neemt echter niet weg dat het 
Europees landbouwbeleid bepaal
de aanpassingen. niet alleen be
trekking hebbend op markteven
wicht. nodig heeft. 
Met name de in het Verdrag van 
Rome genoemde doelstelling be
treffende het verhogen van de ar
beidsproduktiviteit. dient een min
der centrale plaats in het beleid te 
krijgen. V cel meer nadruk dient in 
de praktijk te worden gegeven aan 
het streven tot een redelijke inko
mensontwikkeling in de Europese 
landbouv.. De inkomensdoelstel
ling mag niet meer enkel afhanke
lijk worden gemaakt van de reali
satie van een hogere arbeidspro
duktiviteit. Met name ook in het 
licht van de gewenste toekomstige 
uitbreiding van de EG. zullen wij
zigingen nodig blijken in de wer
king van de EG-landbouwpolitiek, 
met behoud van de voor haar reeds 
vastgestelde doelstellingen. 
De bestaande doelstelling m.b.t. de 
regionale specialisatie behoudt zijn 
geldigheid. maar dient op een zo
danige wijze te worden nage
streefd. dat de economische voor
delen daaraan verbonden niet wor
den overschaduwd door de moge
lijk negatieve gevolgen zoals een
zijdige produktiestrukturen en ver
starring. Een soepel inspelen op 
gewijzigde omstandigheden en 
doelstellingen moet mogelijk blij
ven. Het streven naar specialisatie 
moet zoveel mogelijk samengaan 
met het behoud van diversiteit en 
wendbaarheid. 

5.3. Relatie tot de Derde We
reld 
De belangrijke bijdrage die de 
landbouw geleverd heeft aan de 
Nederlandse en Europese export, 
dient ook voor de toekomst te wor
den veilig gesteld. Dat neemt ech
ter niet weg dat het streven naar 
een behoorlijke wereldvoedsel
voorziening meeraspekten omvat. 
die een brede aanpak noodzakelijk 
maken. waaraan de EG een we
zenlijke bijdrage dient te leveren. 
Europee'> pmtectionisme is daar
om in principe strijdig met dat stre
ven naar een Nieuwe Internatio
nale Economische Orde. waarbij 



juist de ontwikkeling van de land
bouw een centrale plaats inneemt. 
Dit houdt in dat de gemeenschap 
naar vermogen zijn grenzen open
stelt voor landbouwprodukten uit 
de Derde Wereld. 
Zowel de voedselvoorziening als 
de ontwikkeling van de eigen land
bouw in de Derde Wereld worden 
vergaand gestoord door het feit dat 
de landbouwmarkten van deze 
landen in een ongunstige concur
rentiepositie verkeren t.o.v. die in 
de ontwikkelde landen. Aan de ene 
kant zijn de ontwikkelingslanden 
blootgesteld aan de werking van de 
wereldmarkt; zowel plotselinge 
prijsfluktuaties als struktureellage 
produktprijzen ondermijnen de ei
gen produktie, terwijl ook geen 
weerstand kan worden geboden 
aan de afzet van dumpprodukten 
uit landen met overschotten. Aan 
de andere kant worden de Derde 
Wereldlanden bedreigd door de 
agressieve verkoop van produkten 
waaraan weinig behoefte bestaat. 
Meer nadruk zal moeten worden 
gelegd op internationale regelingen 
van de handel in grondstoffen en 
eindprodokten en op bescherming 
van de markten van Derde We
reldlanden. Hierdoor zal de desin
tegrerende werking van de vrije 
wereldmarkt worden teruggedron
gen en zal reëel perspectief kunnen 
worden geboden op de verwerke
lijking van de N.I.E.O. 
Hoewel het beleid gericht moet 
worden op de ontwikkeling van een 
eigen landbouw in de Derde We
reld en er gestreefd moet worden 
naar zelfvoorziening in vele be
langrijke produkten, blijft het no
dig. buffervoorraden van voedsel 
op te bouwen voor het opvangen 
van calamiteiten in deze landen. 
Dat betekent dat in het kader van 
internationaal overleg, produktie
doelstellingen op wereldschaal 
moeten worden vastgelegd. Daar
bij dient vanuit de ontwikkelde rij
ke wereld de bereidheid te worden 
getoond de minder ontwikkelde 
landen de middelen te verschaffen 
die hun in staat stellen, die structu
rele aanpassingen door te voeren 
om een drastische uitbreiding van 
hun voedselproduktie mogelijk te 
maken. 

5.4. Sociaal-Economisch en 
Structuurbeleid 
Onder de huidige omstandigheden 
dient het landbouwbeleid van de 
EG en dus ook dat van Nederland. 
niet in de eerste plaats gericht te 
zijn op een verdere verhoging van 
de produktiviteit van grond en ar
beid. doch veeleer op een beheer
'>tc. doeltreffende produktie. 
Het gemeenschappelijk markt- en 
prijsbeleid moet de grondslag blij
ven vormen voor het tot stand 
brengen van een beter markteven
wicht en zal tevens als belangrijk
ste instrument moeten blijven gel
den om de noodzakelijke inko
mensverbetering in de landbouw te 
verwezenlijken. 

'Beide doelstellingen behoeven niet 
met elkaar in strijd te zijn. maar 
roepen wel een zekere spanning 
op, zoals dat in wezen evenzeer het 
geval is in de andere sectoren van 
de economie waar immers even
eens getracht moet worden de 
rentabiliteit te vcrzekeren met be
houd van de werkgelegenheid. 
Met name om een sociaal verant
woorde ontwikkeling van de inko
mens mogelijk te maken, dient 
meer aandacht te worden besteed 
aan het structuurbeleid in de land
bouw. Er dient op dat gebied een 
beleid voor landbouw en platteland 
te worden gevoerd, dat gericht is 
op het behoud van zoveel mogelijk 
werkgelegenheid. Het behoud van 
kleine bedrijven door het de boer 
mógelijk te maken neveninkom
sten te verwerven, bijv. uit werk
zaamheden t.b.v. natuur en land
schap, kan daarin in belangrijke 
mate bijdragen. 
De organisatie van kapitaal en ar
beid en de sociale positie van de 
landbouwers kunnen worden ver
beterd door een verdere ontwikke
ling van bijv. bedrijfsverzorgings
diensten en machine-ringen. De 
overheid kan dit stimuleren. 
De landbouw biedt niet alleen in de 
sfeer van de direkte produktie 
werkgelegenheid. Deze wordt ook 
geboden via de toeleverende en 
verwerkende industrie. Deze in
dustrieën zijn veelal goed georga
niseerd, vaak in de vorm van boe
ren-koüperaties (hetzelfde geldt 
voor het financieringscircuit). Hun 
belangen zijn soms strijdig met die 
van de individuele boeren. Sommi
ge industrieën zijn ekonomisch 
zwak; voor zover dit struktureel is. 
dient de overheid te helpen bij het 
oplossen van de knellende proble
men. Andere beschikken over een 
multinationale machtspositie. die 
soms strijdig is met de belangen 
van zowel de producenten als de 
konsumenten, hier en in de derde 
wereld. De voedselvoorziening 
mag niet worden gedomineerd 
door deze ondernemingen. 
De kontraktuele binding van de 
landbouwers aan toeleverende en 
verwerkende industrieën dient, via 
wetgeving, zodanig te worden be
heerst. dat de zelfstandigheid van 
de agrariërs veilig wordt gesteld. 
In feite moeten we vaststellen dat 
het prijsmechanisme niet altijd 
naar behoren is gehanteerd. In een 
aantal sectoren is het gewenste 
marktevenwicht verstoord en bo
vendien zijn de inkomens van veel 
landbouwers achtergebleven bij 
die van de vergelijkbare andere be
roepsgroepen. 
In geval van structurele overpro
duktie dient het gevoerde markt
en prijsbeleid te worden aangepast 
teneinde zowel de inkomens- als de 
marktfunctie optimaal te kunnen 
vervullen. Dit zal onmogelijk blij
ken zonder de aanvaarding van 
produktiebeheersende maatrege
len, die naar gelang de aard van de 
betrokken sector zullen moeten 
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worden vastgesteld. 
In de produktie-sectoren binnen de 
EG met structurele overschotten 
behoren geen subsidies te worden 
verstrekt voor produktieverho
gende investeringen. De subsidië
ring zal vooral gericht moeten 
worden op het bevorderen van de 
werkgelegenheid. verlichting van 
de arbeid, innovatie en kwaliteits
verbetering en op het beheer van 
natuur en landschap. 
Zowel de doelstelling als de organi
satie van de publiekrechtelijke or
ganisaties dienen kritisch te wor
den onderzocht en zonodig gewij
zigd. De vraag naar de noodzaak 
van het publiekrechtelijk karakter 
van deze organisaties alsmede die 
naar het intern democratisch func
tioneren moet daarbij nadrukkelijk 
aan de orde worden gesteld. Tc 
grote verordenende bevoegdheden 
van deze organisaties zijn onge
wenst. 

5.5. Fiscaal beleid 
Inkomen en vermogen staan bij 
kleine zelfstandigen sterk ten dien
ste van het bedrijf. In het fiscaal 
beleid wordt daarmede onvol
doende rekening gehouden, het
geen een bedreiging vormt voor de 
continuïteit van tal van landbouw
bedrijven. Nodig zijn aanpassingen 
op het terrein van vermogensbe
lasting, successierechten en af
schrijvingen. Gedacht kan worden 
aan afschrijving van inventaris op 
basis van vervangingswaarde en 
aan de mogelijkheid om in bepaal
de gevallen eigen kapitaal dat als 
bedrijfsvermogen wordt gebruikt, 
(gedeeltelijk) vrij te stellen van 
vermogensbelasting en successie
rechten. Tevens moet de fiscale 
positie van in het bedrijf meewer
kende gezinsleden worden verbe
terd. 
Specifiek voor de landbouw nood
zakelijke maatregelen zijn: 
- afschaffing van de belasting op 
het zg. pachtersvoordeel bij over
name van bedrijven. indien er van 
reëel besteedbare winst geen spra
ke is; 
- belastingaftrekbare reserverin
gen voor niet vcrzekerbare klima
tologische risico's. 
De WIR is een fiscale subsidiëring 
die geen rekening houdt met klein
schalig karakter van het agrarisch 
gezinsbedrijf. O.a. door middel 
van . ,kleinschaligheidstoeslagen·· 
zijn ongewenste ontwikkelingen 
naar grootschaligheid en produk
tieverhoging versterkt. Hiervan 
hebben de grote bedrijven relatief 
het meest geprofiteerd. Nodig zijn 
aanpassingen. voor zover niet 
strijdig met EG-regels. ten gunste 
van investeringen die zijn gericht 
op vcrbetering van kwaliteit. ar
beidsomstandigheden. de leefom
standigheden van dieren en beheer 
van natuur en landschap. 

5.6. Grondbeleid 
Het grondbeleid moet gericht zijn 
op de beheersing van de markt en 
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de prijzen van landbouwgrond en 
op de instandhouding van het in
stituut pacht. 
Grond is schaars. Beheersing van 
de grondmarkt is noodzakelijk om 
te voorkomen dat alleen de finan
cieel meest draagkrachtigen nog 
grond in handen krijgen. De Wet 
Agrarisch Grondverkeer is hier
voor ontoereikend. Er zal slechts 
sprake kunnen zijn van een werke
lijke beheersing als er geen direkte 
band tussen verkoper en koper is. 
Om dat te bereiken zullen vrijko
mende gronden door een onafhan
kelijke instantie moeten worden 
toegewezen. Voorrang zal daarbij 
moeten worden verleend aan die 
landbouwbedrijven die voor hun 
voortbcstaan vrijkomende gron
den het dringendst nodig hebben, 
d.w.z. kleine en middcnbedrijven. 
Zowel toewijzigingsnormen als 
prijsvaststelling dienen te berusten 
op objectieve en controleerbare 
criteria. 

5.7. Akkerbouw 
In de Nederlandse akkerbouw is de 
laatste decennia een verontrusten
de bouwplanvernauwing opgetre
den: een grote variatie aan gewas
sen heeft plaats gemaakt voor en
kele hoofdgewassen. Dit heeft een 
sterk vergroot risico t.a.v. de in
komens in deze sector veroor
zaakt. 
Via onderzoek. voorlichting en 
door de overheid gestimuleerde en 
gesteunde marktanalyses moet 
wvrden gestreefd naar gewassen
spreiding. Een voorbeeld is de teelt 
van inheemse, eiwitrijke peul
vruchtgewassen. zoals veldbonen, 
waarvoor een toenemend econo
misch perspectief bestaat. 
Een gevolg van de bouwplanver
nauwing in veel akkerbouwgebie
den is een afnemende bodem
vruchtbaarheid door teruggang van 
het organische stofgehalte van de 
bodem. Een milieuvriendelijke bij
drage aan de oplossing hiervan kan 
de toediening van organische mest, 
afkomstig uit overschotgebieden, 
zijn. 

5.8. Tuinbouw en Fruitteelt 
Door de uitbreiding van de Euro
pese Gcmeenschap en de stijging 
van de energieprijzen is de concur
rentiepositie van de Nederlandse 
tuinbouw onder druk komen te 
staan. Om de producenten in de 
gelegenheid te stellen de produk
tiewijze aan de veranderde ener
gie-omstandigheden aan te passen. 
dient de prijsaanpassing van het 
aardgas in de tuinbouw geleidelijk 
plaats te vinden. Een en ander mag 
er niet toe leiden dat de concurren
tieverhoudingen binnen de EG 
worden verstoord. hetgeen immers 
op termijn zou leiden tot een feite
lijke atbraak van de fundamenten 
van de Europese Landbouwpoli
tiek. t.w. het vrije verkeer van 
landbouwgoeden::n. Energiebe
sparende innovatie (o.m. door ras
senonderzoek) moet door de over-



heid worden aangemoedigd en ge
subsidieerd; dit niet in de laatste 
plaats omdat de overheid zelf de 
overschakeling op gas heeft gesti
muleerd. 
Chemische grondontsmetting moet 
worden vervangen door andere 
methoden (stomen, ruimere 
vruchtwisseling); hiertoe noodza
kelijke investeringen dienen ge
subsidieerd te worden. 
De teelt van tuinbouwgewassen in 
sterk vervuilde gebieden moet 
worden ontmoedigd. 
Door de overproduktie van fruit en 
het hoge kostenpeil in Nederland 
bevindt de fruitteelt zich al vele ja
ren in een crisis. De zeer intensieve 
produktie en de verslechterde con
currentiepositie zullen het aantal 
fruitteeltbedrijven in Nederland 
sterk doen afnemen. Het behoud 
van de fruitteelt zal een differen
tiatie van de produktiewijze verei
sen. Aan de ene kant dient een mo
derne wijze van produceren in 
stand te worden gehouden; aan de 
andere kant zal, binnen het kader 
van landschapsbeheer, een milieu
vriendelijke fruitteelt moeten wor
den aangemoedigd. Aanplant van 
hoog- en halfstammen zal kunnen 
worden gesubsidieerd indien voor 
dit fruit voldoende afzetmogelijk
heden bestaan. 

5.9. Veeteelt 
a. Melkveehouderij 
Vanwege de structurele overpro
duktie in deze sector in Nederland, 
maar ook in de meeste andere 
E.G.-landen, zijn produktiebe
heersende maatregelen hier een 
absolute noodzaak, en wel door 
bedrijfsgewijze kontingentering 
van de melkveeproduktie. Deze 
vorm van kontingentering zal op 
een sociaal verantwoorde wijze 
dienen te worden uitgevoerd, het
geen o.m. betekent dat bij de prijs
vaststelling rekening dient te wor
den gehouden met de negatieve ge
volgen van de produktiebeheersing 
voor de inkomensontwikkeling van 
de melkveehouders. De huidige 
E.G.-medeverantwoordelijkheids
heffing dient te worden afgeschaft, 
omdat ze niet effectief is t.a.v. het 
herstel van het marktevenwicht en 
bedreigend werkt voor de inko
menspositie van de niet-groot
schalige melkveehouders. 
b. Bio-industrie 
Alle soorten veehouderij in Ne
derland worden intensief bedre
ven. De laatstejaren heeft zich een 
extreme vorm ontwikkeld: de zgn. 
bio-industrie. Met behulp van deze 
produktiewijze worden op grote 
schaal dierlijke produkten voort
gebracht in gebouwen, op een klein 
oppervlak en met van buiten aan
gevoerde voedingsmiddelen. Deze 
bedrijfstak geeft aan tienduizenden 
mensen werkgelegenheid, levert 
tegen een lage prijs veelgevraagde 
voedingsmiddelen en draagt in be
langrijke mate bij aan de export. 

Er kleven grote bezwaren aan de 
bio-industrie. Voor het verkrijgen 
van een zo groot mogelijke op
brengst worden kopersulfaat, anti
biotica en hormoonpreparaten aan 
de dieren verstrekt. 
Het gebruik van groeibevorderen
de hormonen moet in de gehele EG 
worden verboden. De verstrekking 
van antibiotica is ongewenst we
gens het gevaar, dat stammen van 
resistente pathogene bacteriën 
ontstaan. De met de mest uitge
scheiden kopersulfaat is schadelijk 
voor het milieu. Deze verstrekkin
gen dienen, zo dit niet reeds is ge
schied, te worden verboden. Ef
fectieve controle op de naleving 
van verbodsbepalingen is in alle 
lidstaten van de EG geboden. 
Elke vorm van veehouderij houdt 
in dat de normale leefomstandig
heden van het dier worden gewij
zigd en beperkt. In de bio-industrie 
gebeurt dit in extremis. 
Het is in dit verband noodzakelijk 
dat in de EG regels worden inge
voerd, die zijn gegrond op art. 3 
van de "European convention for 
the proteetion of animals kept for 
farming purposes". Voorts zullen 
onnodige chirurgische ingrepen 
moeten worden verboden. 
De vaak ernstige aantasting van het 
landschap en de verarming van flo
ra en fauna, die door de bio-indus
trie worden teweeggebracht, ma
ken het noodzakelijk paal en perk 
te stellen aan de vestiging van deze 
bedrijven. Ook de enorme mest
produktie vormt een ernstig 
probleem. Door plaatselijke over
bemesting met deze organische 
mest treden ernstige verontreini
ging van de bodem en eutrofiëring 
van grond- en oppervlaktewater 
op. Er ligt een taak voor de over
heid om het probleem op te lossen 
hoe deze massa's mest te gebrui
ken zonder de genoemde schade
lijke gevolgen. 
De subsidiëring van de mestban
ken in de huidige vorm dient in een 
periode van vijf jaar te worden af
gebroken. 
In het algemeen werkt de intensie
ve veehouderij met een relatief 
hoog energiegebruik en grote hoe
veelheden veevoeders, waarvan 
vele componenten in enorme hoe
veelheden worden ingevoerd. Ver
scheidene van deze componenten 
zijn direkt voor menselijke con
sumptie geschikt. 
Beteugeling van de intensieve vee
houderij in de EG zal, gérelateerd 
aan de omvang van de opgelegde 
beperkingen, tot hogere prijzen 
van de produkten leiden. Dit moet 
worden aanvaard. 
c. Bijenteelt 
De bijenteelt verdient meer aan
dacht. Bij suikeroverschotten zou 
aan de imkers suiker tegen de we
reldmarktprijs beschikbaar kunnen 
worden gesteld. 
d. Diergeneeskunde 
De Wet op de uitoefening van de 
diergeneeskunde moet spoedig tot 
stand komen. Verstrekking van 
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medicamenten - al dan niet door 
toevoeging aan voedsel- dient uit
sluitend op diergeneeskundige in
dicatie te geschieden. 
Harmonisatie van gezondheids
maatregelen voor dieren in de EG 
is een voorwaarde voor een in- en 
uitvoerbeleid, waarbij belemme
ringén op grond van afwijkende 
nationale bepalingen zijn uitgeslo
ten. 
In het gebied van de EG is een 
doeltreffende bestrijding van de 
verspreiding van ziektekiemen al
leen mogelijk als één orgaan van de 
EG verantwoordelijk is voor het 
opstellen van regels én het houden 
van toezicht op de uitvoering en de 
naleving ervan. 

5.10. Voorlichting, Onderwijs 
en Onderzoek 
De voorlichting moet in de eerste 
plaats rekening houden met de 
wensen van de individuele onder
nemers. De voorlichting mag niet 
op direkte wijze het landbouwbe
leid uitvoeren. 
De voorlichtingsinstellingen moe
ten nauwe kontakten onderhouden 
met de instellingen voor onderwijs 
en onderzoek. 
De flexibiliteit van de onderzoeks
programma's moet worden ver
groot. Tevens moet het onderzoek 
meer gericht worden op de nieuwe 
schaars ten. 

5.11. Landinrichting 
Een belangrijk beginsel bij de 
landinrichting dient te zijn, dat 
zorg wordt gedragen voor een zo 
groot mogelijke samenhang tussen 
de agrarische, natuurwetenschap
pelijke, landschappelijke en re
creatieve funkties van de landelijke 
ruimte. 
T.a.v. grootschalige cultuurtech
nische maatregelen is grote terug
houdendheid geboden; het weg
werken van enkele knelpunten, 
bijv. d.m.v. kavelruil, is vaak vol
doende doeltreffend. De geboden 
terughoudendheid geldt m.n ook 
voor het ingrijpend wijzigen van 
het grondwaterpeil. Oók in de 
landbouw zal het gebruik van diep 
grondwater slechts in uiterste ge
vallen mogen worden toegestaan. 
Landinrichting dient plaats te vin
den op basis van provinciale 
streekplannen. 
In de voorbereidende commissies 
dienen alle voorkomende belangen 
vertegenwoordigd te zijn. Aan het 
uiteindelijk besluit moet een multi
criteria analyse ten grondslag lig
gen, waarvan een milieu-effekt 
rapportage en een rentabiliteitsbe
rekening deel uitmaken. Vergoe
ding van schaden t.g.v. beperking 
in eigendom en gebruik moet wet
telijk worden geregeld; art. 49 van 
de Wet R.O. is niet toereikend. 
Een kaderwet .,Beheer Landelijke 
Gebieden" is snel nodig. 
Financiën voor de uitvoering van 
de Relatienota (200.000 ha) en die 
t.b.v. art. 49 WRO moeten onver
kort ter beschikking komen. De di-
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rekt betrokkenen bij de uitvoering 
van de Relatienota moeten eerder 
bij het vervaardigen van de be
heersplannen worden betrokken 
en bij de besluitvorming daarom
trent een zwaardere stem krijgen. 

5.12 Bosbouw 
Voor het totale Nederlandse bos
areaal dient een meervoudige funk
tievervulling uitgangspunt te zijn. 
Een optimale vervulling van de 
verschillende funkties binnen één 
afzonderlijke beheerseenheid is 
echter niet altijd mogelijk. 
Het te voeren beleid heeft de vol
gende hoofddoelstellingen: 
- houtteelt. Gezien de grote import 
van hout en van hout afgeleide 
materialen in Nederland. alsmede 
de situatie op de wereld-hout
markt, is een vergroting van de 
houtwinning in Nederland nood
zakelijk en dient recycling of her
gebruik van hout en houtprodukten 
met kracht te worden bevorderd. 
- welzijn. Deze hoofddoelstelling 
is vooral gericht op de openlucht
recreatie en de inrichting van het 
landschap. Bestaande plannen, 
zoals uitbreiding van bosgebieden 
rond de grote bevolkingscentra en 
aanleg van beplanting langs auto
wegen (speciaal bij kruisingen) 
moeten snel worden uitgevoerd; 
- natuurlijke waarden. Gestreefd 
moet worden naar een groter areaal 
meer natuurlijk (en uiteindelijk 
zelfregulerend) bos met de daarbij 
behorende fauna. 
De beheersvormen dienen van dien 
aard te zijn, dat een optimale ver
vulling van deze drie hoofddoel
stellingen. waar mogelijk, gewaar
borgd 1s. Tevens dienen er be
heersvormen ontwikkeld te wor
den, die een verwevenheid van de
ze doelstellingen, zowel met elkaar 
als met omringende gebieden, mo
gelijk maken. 
Dit moet ook in EG-verband. 

5.13. Visserij 
a. Zeevisserij 
Internationaal beheer van de vis
stapels in het Noord-oosten van de 
Atlantische Oceaan, waartoe ook 
de Noordzee behoort, is noodza
kelijk. Dit vereist de samenwer
king van alle staten waarvan de 
vissers in dit gebied hun bedrijf uit
oefenen, zoals voorheen in de 
North East Atlantic Fisheries 
Commission. De beheersmaatre
gelen in het door de EG-lidstaten 
beheerde gebied zullen mede daar
op afgestemd moeten zijn. Beper
kende maatregelen, zoals quote
ring of gesloten tijden en gebieden, 
zullen vaak onontbeerlijk zijn voor 
een deugdelijk beheer. Zij zijn ge
richt op de instandhouding van de 
visstapels en dienen daarmee de 
sociaal-economische belangen van 
de visserij. Het toezicht op de na
leving van de beheersmaatregelen, 
met name in het EG-gebied, moet 
aanzienlijk worden verbeterd. 
Het is in het algemeen ongewenst. 
dat voor direkte consumptie vis-



soorten worden geëxploiteerd voor 
_ de bereiding van vismeel. 
_ Door het zo spoedig mogelijk ne
- men van stimulerende maatrege
S len, kan de overheid bevorderen, 

_ dat de visserij-vloot zich ontwik
- kelt tot een, die in omvang en capa-
- citeit is afgestemd op de in grote 
_ lijnen al wel vaststaande vangst-
10 mogelijkheden. Daarbij zou onder 
_ meer veel aandacht moeten wor
- den gegeven aan brandstof-bespa-
- rende vistechnieken en scheepsuit-
- rustingen. 
15 Samenwerking van Denemarken, 
_ Duitsland en Nederland bij het be
- heer van de Waddenzee is ook voor 
_ de visserij van belang. De bewa
- king van de kwaliteit van het water 
20 in deze ondiepe zee moet een on
- derdeel van het Eg-beleid worden. 

_ b. Binnenvisserij en visweek 
_ Naar omvang is de beroepsvisserij . 
25 in de binnenwateren van geringe 
_ betekenis. De hoge geldelijke op
- brengsten van aal, baars en snoek-
- baars, soorten die grotendeels 
_ worden geëxporteerd, maken deze 
30 tak van visserij toch belangrijk. De 
_ belangen van de beroepsvissers in 
_ de vangstgebieden van deze soor
- ten verdienen de volle aandacht. 
_ Er zijn misschien mogelijkheden 
35 tot het rendabel kweken van enkele 
_dure vissoorten, zoals aal. Voor
- alsnog zijn er echter geen aanwij-
- zingen die hoge verwachtingen 
_ rechtvaardigen omtrent het op 
40 grote schaal kweken van con
- sumptievis in Nederland. Het on-
- derzoek gericht op het kweken van 
_ vis in geloosd koelwater verdient 
_ enige steun. • 

Congresstuk ECD 2 

Beste Democraten, 
Het hoofdbestuur legt jullie de uit
werking voor van HB-resolutie-Il, 
zoals die op de ledenvergadering 
van 20/21 februari 1981 te Amers
foort is aangenomen. 
In deze Congresdemocraat is op
genomen: 
I. De HB-resolutie-Il, waarin de 
aangenomen amendementen zijn 
verwerkt (bijlage I) 
2. Beslispunten besluitvorming 
(bijlage 2) 
3. Vergelijking tussen de huidige 
situatie en de voorgestelde situatie 
(bijlage 3) 
4. Een tijdsplanning voor de voor
bereiding van AL V's (bijlage 4) 
Het hoofdbestuur zal in de Tweede 
Congresdemocraat de uitwerking 
van het bovenstaande in wijzigin
gen van het Huishoudelijk Regle
ment publiceren. 

Johan Hollemans, 
vice-voorzitter 
organisatie. • 

Bijlage 1 

HB-Resolutie 11 
De Algemene Ledenvergadering van 
D'66, bijeen te Amersfoort op 20/21 
februari 1981, 
overwegende 
a. dat de besluitvorming in de partij 
bij een toenemend ledental en een 
planmatig werken aan vernieuwing 
en verbetering van het politieke pro
gramma, moeilijker verloopt; 
b. dat het van belang is deze 
problemen te ondervangen en terza
ke voorzie.ningen in het Huishoude
lijk Reglement te treffen; 

Besluit 
I tekstvoorstellen hiervoor op het 
najaarscongres 1981 te behandelen, 
Besluit 
11 daarbij de volgende punten als 
uitgangsstelling te hanteren: 

I. De partij belegt, behoudens in 
geval van tussentijdse Tweede 
Kamerverkiezingen en verge
lijkbare "calamiteiten", twee 
congressen per jaar; deelcon
gressen worden afgeschaft. 

2. Het hoofdbestuur stelt - in 
overleg met de Tweede-Kamer
fractie, de Stichting Weten
schappelijk Bureau en de pro
grammacommissie, en de lande
lijke Adviesraad gehoord - een 
meerjarenplanning op ten be
hoeve van op AL V's te behan
delen beleidsprogrammaonder
delen. 

3. De agenda van omvangrijke on
derwerpen met de bijbehorende 
(ontwerp-) voorstellen, voor
zien van een overzicht van de 
essentiële beslispunten, opge
steld door de congres voorberei
dingscommissie, worden ten
minste een half jaar- of zoveel 
langer als uit een integrale pro
cesplanning noodzakelijk blijkt 
- in bezit van ieder lid gesteld. 

4. (Sub-)Regiobesturen en afde
lingsbesturen verplichten zich in 
een daartoe aangewezen tijdvak 
ledenvergaderingen te beleggen 
ter voorbehandeling van 
AL V-agenda's. 

5. Het hoofdbestuur gaat na, of. en 
zo ja welke groepen in de partij 
op welke voorwaarden de be
voegdheid zouden kunnen krij
gen om, evenals regio's en afde
lingen, als zodanig amende
menten en moties op de AL V's 
in te dienen. 

6. Moties en amendementen ten 
behoeve van de AL V behoeven 
ofwel goedkeuring van tenmin-
ste één (sub-)regio- of afdelings
vergadering volgens de gebrui
kelijke stemprocedure, ofwel 
ondertekening van tenminste 25 
(individuele) leden. 

de leden bekend zijn. 
8. a. Amendementen van redak

tionele aard, zulks ter beoorde
ling van de rapportagecommis
sie, worden rechtstreeks in han
den gesteld van de programma
commissie. 
b. Amendementen en moties, 
welke niet voldoen aan nader 
vast te stellen vormvoorschrif
ten, worden niet in behandeling 
genomen. 
c. Amendementen en/ of moties 
van gelijke of vrijwel gelijke 
strekking worden door de Rap
portagecommissie samenge
voegd tot één wijzigingsvoorstel 
of ontwerpbesluit, zulks ter 
beoordeling van de Rapportage- 2. 
commissie waarbij zij HB en in
dieners kan raadplegen. Indien 
er andere groepen van amende
menten of moties zijn met een 
tegengestelde strekking, worden 
samenvoegingen gemaakt, 
waarbij de wezenlijke verschil- 3. 
punten worden geformuleerd. 
d. Aktuele politieke moties 
worden alleen in de AL V-agen-
da opgenomen als de aktuele ur
gentie van de gevraagde uit
spraak wordt gemotiveerd en 
het vigerende beleidsprogram 4. 
niet reeds in het gestelde voor
ziet. 
e. Het hoofdbestuur voegt zijn 
advies aan amendementen en 
moties toe in ad 6. bedoelde 
publikatie van congresstukken. 

9. Afdelingen en (Sub-)regio's dra
gen er zorg voor dat ten behoeve 
van de discussie over de door 
hen ingediende amendementen 
en moties (een) woordvoer
ders(s) aan de AL V deelneemt/ 
deelnemen. 

10. De resultaten van de besluit
vorming terzake beleidspro
gramhoofdstukken worden door 
de programcommissie zodanig 
tijdig verwerkt, dat éénmaal per 
jaar een geaktualiseerd beleids
program verkrijgbaar kan wor
den gesteld. 

IJ. Het hoofdbestuur treft, in sa
menwerking met de SWB, voor
zieningen dat de tijdige publika- 5. 
tie van de agendastukken opti
maal verzekerd wordt. Ingeval 
SWB-werkgroepen om welke 
redenen dan ook de gevraagde 
inbreng niet kunnen leveren 6. 
formeert het hoofdbestuur eige-
ner beweging groepen leden ter 
voorbereiding van de geplande 
agenda-onderdelen, en gaat over 
tot de orde van de dag. 

2. Beslispunten 
besluitvorming 

7. 

b. Dringend voorschrift aan de 
regiobesturen om de AL V
agenda tijdens ledenvergade
ringen te doen bespreken. 
De tijdsplanning van deze le
denvergaderingen dient zoda
nig te zijn, dat aan de sluitings
datum voor amendementen en 
moties kan worden voldaan. 
c. Een motie/amendement 
wordt alleen tot de AL V toe
gelaten, als deze voorstellen 
worden ondersteund door: 
(I) ARV (meerderheid) 
(2) SRV (meerderheid) 
(3) AA V (meerderheid) 
(4) 25 medestanders, die mede 
ondertekenen. 
De leden, afdelingen en regio's 
moeten over voldoende tijd be-
schikken (netto vergadertijd 3 
maanden) om een goede inhou
delijke diskussie te voeren en 
om amendementen en moties in 
te dienen (zie ook bijlage 4). 
De diskussie moet gaan over 
essentiële beslispunten. 
Het hoofdbestuur voegt aan de 
AL V voorstellen en toelichting 
toe, waarin deze beslispunten 
(politieke keuzes) worden aan-
gegeven. 
In deze veranderde situatie 
moeten de taakstellingen, 
werkverdeling en werkwijze 
van de programmacommissie, 
de rapportagecommissie en de 
congresvoorbereidingscom
missie worden aangepast. 
Het hoofdbestuur vraagt de · 
AL V om bovengenoemde 
commissies tot het najaarscon
gres 1982 tot Hoofdbestuurs
commissies te verklaren, zodat 
we diverse taakverdelingen 
kunnen uitproberen. 
Opdat de commissies hun ta
ken naar de ALV in 1982 toch 
kunnen vervullen, behouden 
zij de bevoegdheden, zoals die 
in het Huishoudelijk Regle
ment zijn opgenomen. 
Het hoofdbestuur zal voor het 
najaarscongres 1982 wijzigin
gen voor het Huishoudelijk 
Reglement aan u voorleggen. 
Amendementen en moties 
worden uiterlijk twee weken 
voor de ALV, voorzien van 
HB-aanbevelingen. gepubli
ceerd. 
De agenda voor de AL V met de 
uitnodiging en, na de ALV, een 
kort verslag en een samenvat
ting van de belangrijkste be
sluiten. wordt aan alle leden 
toegezonden (via de Demo-
craat). 
De ALV-voorstellen, amen
dementen. moties en overige 
ALV-stukken. worden ver
zonden aan abonnees op de 
. , Congresstukken''. 

7. Het uiterste tijdstip voor indie- I. 
ning van amendementen en mo
ties wordt zodanig vervroegd 

Er mOeten meer leden betrok
ken worden bij de diskussie 
over de AL V-voorstellen. Dus: 
a. Dringend beroep op afdelin
gen en subregio's om de AL V
agenda tijdens een ledenverga
dering te bespreken. 

8. I. leder lid kan zich abonneren op 
de .. Congresstukken" voor 
een bedrag per jaar dat kosten
dekkend is. dat alle tot de AL V toegelaten 

moties en amendementen ten
minste twee weken voorafgaand 
aan de aanvang van een AL V bij 
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taling. 

8. 2. Besturen van regio's, subre-
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gio's en afdelingen ontvangen l 
exemplaar gratis. 

8. 3. Op de balie van de AL V zijn de 
congresstukken tegen een 
kostendekkende prijs verkrijg
baar. 

9. l. Moties die betrekking hebben 
op actuele politieke situaties, 
waarvan de actualiteit zodanig 
is, dat de sluitingsdatum van 
amendementen en moties hier 
niet op van toepassing kan zün, 
moeten 48 uur vóór aanvang 
van de AL V aan het secreta
riaat, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, worden 
aangeleverd. 

9. 2. De AL V stemt zonder toelich
ting of discussie over het wel of 
niet in behandeling nemen. 

9. 3. De moties die de ALV wil be
handelen worden toegelicht 
door de indiener waarna het 
Hoofdbestuur en de desbe-

treffende fractie advies aan de 
ALV geeft. 
De indiener heeft het recht op 
een laatste woord. 

9. 4. Moties die door de AL V zijn 
toegelaten kunnen niet meer 
worden ingetrokken. 

10. Voor het maart-1982-congres· 
gelden wat de termijnen van 
publikatie van de diverse con
gresstukken betreft, de vol
gende overgangsbepalingen: 
a. Opgave en betaling van 
abonnementen voor toezen
ding van congresstukken in de
cember, januari en februari. 
b. Verzending voorstellen eer
ste week februari. 
c. Sluitingsdatum amende
menten en moties drie weken 
vóór de ALV (d.d.: 
d. Verzending amendementen 
één week vóór de ALV (d.d.: 

• 
Bijlage 3 

PROCEDURESCHEMA A.L.V.'S 

Huidige situatie 

I. I. Het Hoofdbestuur maakt in 
overleg met de SWB een 
meerjarenplanning voor de 
herziening van het beleidspro
gramma en legt deze meerja
renplanning voor aan de Ad
viesraad. 

I. 2. SWB-werkgroepen schrijven 
(in overleg met de portefeuille
houder in de Tweede-Kamer
fractie) een nieuwe of aanvul
lende tekst voor het beleids
programma. 

I. 3. De Programmacommissie legt 
na screening op tegenstrijdig
heden binnen het totale be
leidsprogramma deze tekst 
voor aan het Hoofdbestuur. 

I. 4. Teksten voor het verkiezings
programma worden door de 
Programmacommissie ge
schreven. 

I. 5. Teksten voor huishoudelijke 
zaken, financieel-org. zaken en 
politiek-strategische HE-re
soluties worden door de des
betreffende DB-portefeuille
houders geproduceerd. 

I. 6. Alle teksten worden uiteinde
lijk door het Hoofdbestuur be
sproken, waarbij de politieke 
inhoud kritisch wordt bezien. 
Programmateksten worden aan 
de AL V voorgelegd door en 
onder verantwoordelijkheid 
van het Hoofdbestuur. 

Huidige situatie 

Voorgestelde situatie 

De voorbereidingen blijven gelijk. 
Aanvullingen: 
a. Als een werkgroep zijn teksten 
niet tijdig aanlevert, zodat behande
ling op de AL V in gevaar komt, heeft 
het Hoofdbestuur de bevoegdheid 
om voorzieningen te treffen die be
handeling op de AL V garanderen. 
b. De procesbewaking omtrent de 
voorbereiding van de AL V wordt 
opgedragen aan de Rapportage
commissie. 

Voorgestelde situatie 

2. I. De concept-agenda ·voor de 2. I. 11 maanden vóór de AL V 
wordt een concept-agenda 
voorgelegd aan: 

AL V wordt uiterlijk 7 weken 
voor de AL V aan alle leden 
toegezonden. 

2. 2. Tot 5 weken vóór de AL V kun-
(a) de kamerfracties, 
(b) de Europese fractie en 

nen onderwerpen aan de agen
da worden toegevoegd op ver
zoek van: 
(a) één van de kamerfrakties, 
(b) de Adviesraad, 
(c) tenminste één algemene re
giovergadering. 

2. 3. De teksten die op de AL V be
handeld moeten worden, wor
den uiterlijk 5 weken vóór de 
AL V aan alle leden toegezon
den. 

Huidige situatie 

3. I. Een korte tijd rest om discus
sies over de voorstellen op af
delingsniveau en regioniveau te 
organiseren. 

3. 2. Ieder lid kan met 5 handteke
ningen van andere leden mo
ties/amendementen indienen. 

3. 3. Tijdens de AL V kunnen moties 
en amendementen worden in
gediend, die zijn goedgekeurd 
door tenminste één algemene 
regio-vergadering. 

3. 4. Amendementen op teksten die 
als gevolg van de wens van de 
in 2.2. genoemde organen nog 
aan de agenda worden toege
voegd, kunnen door alle leden 
nog tijdens de AL V worden in
gediend. 

Huidige situatie 

4. I. I. De Rapportagecommissie 
geeft objectieve voorlichting 
aan de ALV. 

4. I. 2. De commissie heeft het recht 
alle door haar nodig geachte in
lichtingen te vragen aan het 
Hoofdbestuur. 

(c) de Adviesraad, 
die het recht hebben onder
werpen aan de agenda toe te 
voegen. 

2. 2. Binnen 5 weken na een AL V 
wordt de agenda voor de vol
gende AL V aan alle leden ver
zonden. 

2. 3. De teksten die op de ALV 
moeten worden behandeld, 
plus alle overige congresstuk
ken, worden binnen 5 weken na 
een AL V verzonden aan de 
abonnee' s op de "congres
stukken''. 

2. 4. De Programmacommissie en de 
Rapportagecommissie verzor
gen voor alle voorstellen een 
begeleidend overzicht van de 
essentiële beslispunten. 

V oorgestelde situatie 

3. I. De discussietijd voor iedere 
AL V is drie maanden (de 
vakantiemaanden juli en au
gustus niet meegerekend). 

3. 2. I. Moties en amendementen 
kunnen worden ingediend na
dat ze zijn ondersteund door: 
ARV (meerderheid) 
ASV (meerderheid) 
AA V (meerderheid) 
25 leden. 

3. 2. 2. Moties en amendementen 
moeten aan duidelijk omschre
ven vormvoorschrift voldoen. 

3. 2. 3. Moties met de strekking 
, ,laten we het later allemaal nog 
maar eens beter overdoen" 
worden buiten de orde ver
klaard, omdat dit een afwijking 
van de vastgestelde agenda in
houdt. 

3. 2. 4. Amendementen zijn gericht 
op de essentiële beslispunten 
en zijn inhoudelijk van aard. 

3. 2. 5. Amendementen die redak
tionele veranderingen wensen 
zijn buiten de orde, omdat de 
AL V het schrijven van teksten 
aan de Programmacommissie 
heeft gedelegeerd. 

3. 2. 6. Afdelingen worden dringend 
verzocht een afdelingsvergade
ring te houden, waarin de 
AL V-agenda wordt besproken. 

3. 2. 7. De regio's worden dwingend 
opgèlegd om ledenvergaderin
gen te laten houden, waar in 
ieder geval de AL V -agenda 
wordt besproken. 

V oorgestelde situatie 

De taakstelling en samenstel
ling van Programmacommissie 
en Rapportagecommissie wor
den gewijzigd. Het Hoofdbe
stuur experimenteert hiermee 
en komt voor het najaarscon
gres 1982 met voorstellen. 

4. I. 3. Vóór de aanvang van de 4. I. 2. De rapportagecommissie en/ 
of de Programmacommissie 
hebben het recht om amende
me 1ten die dezelfde bedoeling 
hebJen te verwerken tot één 
amendement (in de kop wordt 

AL V treedt de Rapportage
commissie in overleg met alle 
indieners van amendementen 
en moties over de uiteindelijke 
redactie van hun voorstellen. 
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Ook de organen die de oor
spronkelijke voorstellen heb
ben ingediend worden hierbij 
betrokken. 

4. I. 4. De Rapportagecommissie 
heeft het recht om. de discus
sie, gehoord, tijdens de AL V 
amendementen in te dienen. 

Huidige situatie 

5. I. I. De programmacommissie 
kan àan de AL V haar stand
punt over (delen van) de tekst
voorstellen mededelen, voor 
zover dit verband houdt met de 
samenhang van het politieke 
programma, zowel naar inhoud 
als naar vorm, alsmede wan
neer zij niet het standpunt van 
het Hoofdbestuur deelt ten 
aanzien van door het Hoofdbe
stuur in de teksten aange
brachte wijzigingen. 

6. I. De amendementen en moties 
en overige congresstukken 
worden afgedrukt in een con
gresboek, dat op de congresba
lie gereed ligt voor alle con
gresdeelnemers. 

6. 2. Het standpunt van het Hoofd
bestuur wordt tijdens de be
sprekingen aan de AL V bekend 
gemaakt. 

Huidige situatie 

7. Moties die betrekking hebben 
op actuele politieke situaties, 
die zich omstreeks de AL V
datum voordoen, kunnen niet 
reglementair worden inge
diend. 

vermeld welke samenvoeging 
heeft plaats gevonden). 

Voorgestelde situatie 

6. I. De amendementen, moties en 
overige congresstukken wor
den vergezeld van de HE
standpunten, uiterlijk twee 
weken vóór de AL V aan de 
abonnee's op de "congres
stukken" verzonden. 

Voorgestelde situatie 

7. I. Moties die betrekking hebberi 
op actuele politieke situaties, 
waarvan de actualiteit zodanig 
is dat de sluitingsdatum van 
amendementen en moties hier 
niet op van toepassing kan zijn, 
moeten 48 uur vóór de aanvang 
van de AL V aan het secreta
riaat, Bezuidenhoutseweg 195, 
Den Haag worden aangele
verd. 

7. 2. De ALV stemt zonder toelich
ting of discussie over het wel of 
niet behandelen van de voor

·gelegde moties. 
7. 3. De moties die de ALV wil be

handelen, worden daarna toe
gelicht. Het HB en de desbe
treffende fractie geven hun ad
vies aan de AL V. • 

jan. 

feb. 

mrt. 

apr. 

mei 

A.L. V. laatste weekend maart 

- Discussie in de regio's 
- A.R.V.'s 

- Programma- en Rapp.
commissie bewaken de amen
dementen en moties laatste 
week: H.B. stelt adviezen 
vast en overige voorstellen 

- lste week: drukklaar maken 
congresstukken, 

- 2de week: drukken 
uiterlijk 14 dagen vóór A.L.V. 
verzenden 

- laatste weekend: A.L.V. 

-Verslag A.L.V. in Democraat 
- Rapp.-com. maakt lijst aktie-

punten n.a.v. A.L.V. en legt 
die voor aan het H.B. 

- H.B. stelt concept-agenda 
A.L.V. vast 

- Concept A.L.V.-agenda naar: 
- kamerfraktie 
- eurofraktie 
- adviesraad 

- Voorstellen tot wijziging 
uiterlijk I juni 

juni en juli 

aug. - H.B. stelt A.L.V.-agenda vast 
- H.B. stelt inhoudelijke voor

stellen voor A.L.V. vast 
(weekend?) 

sept. - tijd voor eventuele bijstelling 
inhoudelijke voorstellen 

okt. - congresstukken verzendklaar 
maken 

nov. - I nov. verzending congres
stukken 

- Discussie in de regio 

dec. - Discussie in de regio 
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Bijlage 4 

A.L.V. laatste weekend oktober 

- H.B. stelt A.L.V.-agenda vast 
- H.B. stelt inhoudelijke voor-

stellen voor A.L.V. vast 
(weekend?) 

- tijd voor eventuele bijstelling 
inhoudelijke voorstellen 

- Congresstukken verzendklaar 
maken 

- I april verzending congres
stukken 

- Discussie in de regio 

- Discussie in de regio 

- Discussies in de regio's 
- A.R.V.'s 

- Programma- en Rapp.-com. 
bewaken de amendementen 
en moties 

- laatste week: H.B. stelt advie
zen vast en overige voorstel
len 

- lste week: drukklaar maken 
congresstukken, 

- 2de week: drukken 
uiterlijk 14 dagen vóór A.L.V. 
verzenden, 

- laatste weekend: A.L.V. 

- Verslag A.L.V. in Democraat 
- Rapp.-com. maakt lijst aktie-

punten n.a.v. A.L.V. en legt 
die voor aan het H.V. 

- H.B. stelt concept-agenda vast 
A.L.V. 

- Concept A.L.V.-agenda naar: 
kamerfraktie, eurofraktie, ad
viesraad. 

- Voorstellen tot wijzigingen 
uiterlijk 20/12. • 
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Congresstuk ECD 3 

De Europese partij
vorming 
In november 1978 maakte D'66 zich 
op voor de eerste rechtstreekse ver
kiezingen voor het Europees Parle
ment. De AL V besloot in Breda dat 
D'66 onafuankelijk aan de verkiezin
gen zou deelnemen en droeg HB en 
Eurofractie op, om contacten op te 
bouwen met andere progressieve 
democratische partijen in de EG en 
met hun parlementaire vertegen
woordigers, om te komen tot een on
afuankelijke, progressieve, demo
cratische groepering. 
HB en Eurofractie werd ook opge
dragen om hierover te rapporteren, 
zodat de AL V over eventuele vor
men van samenwerking in het EP 
kon adviseren. Een dergelijk rap
portagemoment is nu gekomen, 
waarbij de recente ontwikkelingen in 
Engeland en Frankrijk een bezinning 
eens te meer noodzakelijk maken. 
Daarom schreef het HB onderstaan
de notitie, uitmondend in een 
conclusie, in resolutievorm. Aan de 
leden wordt over deze resolutie een 
uitspraak gevraagd op het a.s. no
vember-congres. 
In de volgende congresdemocraat 
volgt een verslag van de Eurofractie, 
over de samenwerking en de con
tacten met partijen in het Europees 
Parlement. 
Pauline van Tets 
secretaris buitenland 

De huidige Europese parlemen
taire fracties 
Voordat D'66 de Europese verkie
zingen in 1979 inging, werd besloten 
dat wij ons voorlopig niet konden 
aansluiten bij een van de bestaande 
EG-partijgroeperingen, omdat de 
enige twee die daarvoor in aanmer
king kwamen, allebei voor ons veel 
bezwaren opleverden; in de socialis
tische groep was de nationale auto
nomie van de diverse partijen groter 
dan de Europese gezindheid, en de 
ELD, de liberale groep, in wiens zeer 
abstract geformuleerde programma 
D'66 zich wel vinden kon, bestond in 
meerderheid uit nogal conservatieve 
partijen. Toch waren 4 van de 5 par
tijen, die in de D'66-resolutie ge
noemd werden als verwante partijen, 
lid van de Federatie van Europese 
Liberale en Democratische partijen 
in de EEG: Dit waren de Engelse 
Liberals, de Italiaanse Republikei
nen, de West-Duitse Liberalen 
(FDP) en de Franse Radicalen. 
Voorts werden in de resolutie mi
lieugroeperingen genoemd. 
Hoe is nu de situatie, tweejaar na de 
verkiezingen? 
De, al voor de rechtstreekse verkie
zingen bestaande Europese parle
mentaire groepen zijn geruisloos 
overgegaan in fracties, zonder dat 
hun samenstelling fundamenteel ge
wijzigd werd. Wel kwam er een hele 
nieuwe, kleine fractie bij. De 410 le
den van het huidige parlement zijn 

gegroepeerd in 7 fracties en een 
groep onafuankelijke leden, waar
onder D'66. Slechts 4 fracties vor
men werkelijk multi-nationale, poli
tieke stromingen; de Christen-de
mocraten, Liberalen, Socialisten en 
Communisten. Dat neemt niet weg, 
dat m.n. de laatste twee onderling 
zeer verdeeld zijn door uiteenlopen
de nationale opvattingen en stok
paardjes. Terwijl toch juist die twee 
stromingen van oudsher sterk inter
nationaal geöriënteerd zijn. Maar 
ook de liberalen zijn het onderling 
lang niet altijd eens, m.n. de Fransen 
haken nogal eens af als het gaat om 
Europese bevoegdheden (zij bena
drukken de nationale-). Van echte, 
trans-nationale stromingen is nog 
geen sprake. 
Daarnaast zijn er twee conservatieve 
groepen: de Europese Progressieve 
Democraten, waarin vnl. Franse 
Gaullisten en de Europese Demo
craten, waarin vnl. Engelse Conser
vatives. 
Helemaal nieuw, en voor D'66 inte
ressant, is de. "Fractie van de Tech
nische Coöperatie en de Verdediging 
van de onafuankelijke groepering en 
leden". Deze fractie van lileden be
staat uit een multinationaal gezel
schap van kleine, progressieve par
tijtjes, met onderling echter grote 
verschillen, allen nieuw in het par
lement. Met 4 van de 11 leden van 
deze fractie zou D'66 zinvol kunnen 
samenwerken: Drie ervan behoren 
tot de Italiaanse Radicalen, voorts is 
er een Ierse onafuankelijke verte
genwoordiger. 
Deze fractie werd uitsluitend opge
richt voor verbetering van de positie 
van onafuankelijke parlementsle
den. Dank zij de steun van de Engel
se conservatieven lukte het om meer 
spreektijd, administratieve onder
steuning, en een plaats in het presi
dium van het EP te krijgen. Zo werd 
de positie van de kleinere groepen 
aanzienlijk verbeterd en ook die van 
de onafuankelijke leden, waaronder 
D'66, die nog bij geen enkele fractie 
zijn aangesloten. 

De Europese partij-organisaties 
De politieke basis van de meeste Eu
ropese fracties is een partij-organi
satie. Maar de bestaande Europese 
partijen zijn niet werkelijk trans-na
tionaal. Hun naam zegt het al: zij 
heten allemaal Federatie of Unie van 
. . . partijen. Partijfunctionarissen 
worden benoemd via nationale par
tijtoppen van de aangesloten partijen 
en het contact met de basis loopt 
dienovereenkomstig. Oorzaak hier
van is vooral, dat de machtsbasis in 
de EG nog vnl. bij de nationale rege
ringen ligt, die doorslaggevende 
stem hebben via de EG-ministerra
den. Daarmee ·ligt het zwaartepunt 
van de democratische controle nog 
in de nationale parlementen en ver
valt een belangrijke stimulans voor 
werkelijk transnationale partijvor
ming: Tegengewicht bieden aan- en 
controle op, het machtscentrum. In 
het EP is daar nog geen sprake van. 
Maar wat niet is kan komen, als er 

aan gewerkt wordt. D'66 heeft al 
voor de verkiezingen besloten om 
dat te doen, samen met progessieve, 
niet-socialistische, internationaal 
gezinde partijen uit andere landen. 
Nationaal nemen zulke partijen 
doorgaans een centrum-linkse posi
tie in en niet zelden vormen zij rege
ringscoalities met socialisten. Enige 
kenmerkende opvattingen van zulke 
partijen zijn: 
- gemengde economie, met een ze
kere mate van overheidscontrole om 
uitwassen te voorkomen, 
- besluitvorming hoort op het ni
veau waar zij wordt toegepast, 
- .democratische controle op 
machtscentra en medezeggenschap 
in de besluitvorming, zowel op poli
tiek als op ondernemingsniveau, 
- een eerlijker verdeling van de 
middelen over Noord en Zuid, 
- een open opstelling t.o.v. nieuwe 
groeperingen, en ondogmatische 
houding t.o.v. communistische par
tijen in West- en Oost-Europ<J .. 
Niet in alle EG-landen is een derge
lijke stroming in één specifieke partij 
geformaliseerd. Soms is zij verdeeld 
over 2 of meer, of onderdeel van een 
behoudender centrumpartij, bijv. in 
landen met een drie-partijenstelsel. 

De centrum-linkse partijen in de 
EG-landen 
Volgt nu een, noodzakelijkerwijs 
beknopt, overzicht van die partijen 
die vanuit Europees perspectief het 
dichtst bij D'66 staan, en waarmee 
wij samenwerken, of dat zouden 
moeten doen. 
In West-Duitsland is maar één cen
trumpartij, de FDP. Vanuit Neder
lands standpunt bekeken is de FDP, 
zeker in het EP, nogal behoudend. 
Maar in een aantal regio's, m.n. in 
Noord Duitsland en W. Berlijn, is de 
partij-aanhang aanzienlijk progres
siever dan de landelijke partijtop. 
Bovendien is er geen alternatief: de 
Duitse Jong Democraten (DJD), een 
zelfstandige jongerenafdeling van de 
FDP, staat qua programma veel 
dichter bij D'66, maar is geen vol
wassen politieke partij. Evenmin als 
Die Grünen, die evenals wij, demo
cratie en een schone omgeving hoog
schatten. Zij haalden echter de 
Bondsdag niet bij de verkiezingen in 
1980 en zijn nu teruggevallen op hun 
regionale en extra-parlementaire ac
tiviteiten. Via het JOAC en de grens
regio's van D'66, Gelderland en 
Limburg, onderhoudt D'66 wel 
contacten met genoemde drie groe
pen, maar ook intensievere contac
ten met de landelijke FDP-top zijn in 
uitvoering; maar moet toch redelij
kerwijs goede buren kunnen zijn. 
In België weerspiegelt het politieke 
partijlandschap de taalstrijd; de niet
socialistische progressieven zijn 
verdeeld over twee kleinere partijen, 
het Rassemblment Walion (RW), 
met als tegenhanger de Vlaamse 
Volksunie (VVU). 
De Vlaamse Volksunie heeft in Ne
derland een nogal ongunstige naam, 
i.v.m. haar connecties met de rechts
nationalistische vlaamse beweging. 
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De partij is zich aan het losmaken 
van deze connecties, maar heeft daar 
nog naweeën van te verwerken. Na
tionaal heeft zij een progressief pro
gramma, m.n. op sociaal econo
misch gebied. Parlementair steunt zij 
doorgaans de socialisten. Toch is te
rughoudendheid geboden, tot meer 
zekerheid bestaat over de precieze 
achterban. 
In Luxemburg is de Democratische 
partij (PD) van Gaston Thorn, in
middels voorzitter van de Europese 
Commissie, een. partij van progres
siefliberale signatuur, die sinds 1974 
coalitieregeringen vormt met de so
cialisten. 
In Italië is de niet-socialistische pro
gressievere stroming verdeeld over 
twee partijen, de zeer radicale, anar
chistisch ingestelde Radicalen, met 
een aanhang van vnl. studenten en 
idealistische jongeren, en de wat ge
matigder Republikeinen. De laatste 
partij heeft, samen met de Liberalen, 
aanzienlijke invloed en nam altijd 
deel aan regeringscoalities met de 
Christen Democraten. Nu levert zij 
zelfs de premier. De partij vindt haar 
aanhang vooral in de grote industrie
centra in het Noorden: middenka
der, intellectuelen en kleinere on
dernemers. 
De Republikeinse Europarlementa
riërs zijn lid van de liberale fractie, 
maar hebben laten weten, dat zij wel 
iets voelen voor een nieuwe groep. 
In Griekenland, dat sinds I januari 
'81 volwaardig EG-lid is. zijn de po
litieke partijen meer gericht op de 
Mediterranee, de Balkan en de mid
den-Europese, neutralistische lan
den, dan op de EG. 
Dat in aanmerking nemend zijn er 
twee met D'66 verwante partijen: De 
Democratische Centrum Unie 
(EDIK), tot voor kort de partij van 
ex-premier Mavros, eens de tweede 
partij in het land. Maar zij heeft de 
laatste verkiezingen steeds zwaar 
verloren aan de socialisten (PA
SOK). De Democratisch Socialisti
sche Partij (KODISO) is een kleine, 
progressieve partij, met invloedrijke 
leiders. Ondanks haar naam behoort 
zij niet tot de internationale, socia
listische stroming. 
Zowel KODISO als EDIK zijn pro
Europeesen behoren, met elk I ze
tel, tot de niet-ingeschrevenen in het 
EP. 
In Denemarken vindt men de pro
gressieve stroming terug in de Libe
ralen (Venstre) en de Radikaal-Libe
ralen (Radikale Venstre). De laatste 
partij was anti- Europees, maar heeft 
die houding onlangs herzien. Zij 
heeft geen zetels in het EP en heeft 
zich al snel na oprichting terugge
trokken uit de ELD-Federatie, om
dat haar EG-opvattingen teveel ver
schilden. De Radikale Venstre is wel 
lid van de Liberale Internationale. 
De Deense Venstre is, mede door 
haar gedeeltelijk agrarische aan
hang, warm voorstander van Euro
pa, en is lid van de liberale fractie in 
het EP. Beide partijen namen deel 
aan regeringscoalities met elkaar en 
met de Socialisten en/of de conser-



vatieven. Met de Venstre partij had 
0'66 nog weinig contact, met de Ra
dikale Venstre is er een goede rela
tie. 
In Ierland is alles anders; m.u.v. de 
Labour party profileren de partijen 
zich vnl. over de "nationale kwes
tie": de eenheid van N.lerland. 
Daardoor raken de sociaal-economi
sche tegenstellingen op de achter
grond. Globaal bestaat Fianna Fait 
uit kleine boeren en een kleine groep 
stedelijke "rijken", en Fine Gael uit 
de rijkere boeren en stedelingen. 
Alleen de Labour Party beschouwt 
zich als vertegenwoordiger van een 
sociale klasse: de stedelijke arbei
dersbevolking. Fianna Fait zou men 
kunnen karakteriseren als conserva
tief liberaal, en is in het EP aange
sloten bij de Gaullisten. Fine Gael als 
conservatief, zij heeft zich aange
sloten bij de Christen Democraten. 
De Labour Party is bij de socialisti
sche fractie. 
Naast de partijen zijn er nog een 
aantal onafhankelijke gekozenen. 
met een locale en geen nationale 
achterban, omdat zij per constituen
cy gekozen worden. Dat geeft het 
Ierse kiessysteem een sterk per
soonlijk karakter. Zo is een voorma
lige Fianna Fait minister als onaf
hankelijke lid van de Technische 
Coöperatiefractie in het Europees 
Parlement. 

maar 11 van de 600 zetels en in het 
EP zelfs helemaal geen zetel. 
De Liberals benadrukken democra
tische procedures, zowel binnen hun 
eigen partij al.s in Europees verband, 
denken internationaal, zijn voor 
ontwapening, zij het niet unilateraal. 
zoals Labour, en staan zeer kritisch 
t.o.v. het (kern)energiebeleid van 
hun eigen regering. Ook staan zij 
zeer kritisch t.o.v. de ELD-federa
tie, waar zij lid van zijn, maar willen 
daar voorlopig wel inblijven, o.a. 
omdat zij nog geen Europese zetels 
hebben. 
Evenals met de FDP, waren de con
tacten met de Liberals op partijtop
niveau aanvankelijk wat stroef, 
vanwege de band met de ELD-fede
ratie. Anderzijds toonden vele Libe
rals belangstelling voor 0'66 op 
grond van sterke overeenkomsten 
tussen beide partijen. 
Een geheel nieuwe situatie doet zich 
voor sinds de oprichting van de So
cio-Democrats, door vier vooraan
staande leden, die uit de Labour 
Party stapten. Deze partij presen
teert zich als een nieuwe centrum
partij, en biedt een toevlucht voor de 
rechtervleugel van de Labour Party, 
en voor ontevreden conservatieven. 
Eeri gedetailleerd politiek program is 
er nog niet, maar de SOP heeft wel 
een aantal uitgangspunten geformu
leerd: allereerst kieswethervorming, 

tabel 1: De progressieve, niet-sociali~tische stromingen in de EG-landen: 

% nation. in de regering EP EP 
Land Partij 

electoraat nu voorheen zetels fractie 

België FDF-RW 7 + 2 NI 
Denemarken Rad. Venstre 5 + 

Venstre 12 + 3 L 
Frankrijk MRG 10 (?) + 2 s 

PRS ? + 4 L 
(MEP) 

BRD FDP 11 + + 4 L 
(die Grünen) 2 

Engeland Liberals 14 
SOP ? nvt 

Nederland PPR 2 + 
0'66 11 + 2 NI 

Luxemburg PO 25 + + 2 L 
Italië P Rad. 3 3 I 

P Rep. 3 + + 2 L 
Griekenland KODISO 4 I NI 

EDIK 7 + I NI 

Fracties: L = liberaal; I = Technische coöperatie; 
NI = niet-ingeschreven; S = socialisten. 

Rest nog de situatie in Engeland en 
Frankrijk. I.v.m. de bijzondere ont
wikkelingen in deze landen wordt 
daar een aparte paragraaf aan ge
wijd. 

De ontwikkelingen in Engeland 
en Frankrijk 
Engeland 
Het Engelse kiessysteem via dis
tricten werkt erg onvoordelig voor 
elke partij, die niet behoort tot de 
twee grootste. Dat is al jaren het lot 
van de Liberals. Zo hebben zij met 
bijna 14% van de stemmen nationaal 

waarvoor ook de Liberalen ijveren, 
voorts een gemengde economie, de
centralisatie van macht en volledige 
Britse deelname aan de EG. De Li
berals beraden zich nu of zij de ver
kiezingen, die voor 1984 moeten 
plaatsvinden, samen met de SOP 
zullen ingaan. Het partijcongres in 
september a.s. moet zich daarover 
uitspreken. In de huidige constellatie 
in Engeland, van grote onvrede met 
Mrs. Tatchers harde beleid en de on
enigheid binnen de Labour, geeft een 
gemeenschappelijke lijst van deze 
twee partijen een kans op een grote 
overwinning. En dat zal het einde 

betekenen van het Britse districten
stelsel. Met een systeem van even
redige vertegenwoordiging zullen de 
Britse centrum-links zetels in het EP 
toenemen en die van de conservatie
ven afnemen. 
Internationaal heeft de SOP nog 
nauwelijks activiteiten ondernomen; 
eerst moet de nationale structuur op
gebouwd. Zij heeft wel belangstel
ling uitgesproken voor contacten 
met 0'66. 

Frankrijk 
De Parti Radical Socialiste (RPS) 
vertegenwoordigde hier van oudsher 
de gematigd-progressieve stroming. 
Deze partij is, ondanks haar naam, 
noch socialistisch noch radicaal. In 
1972 splitsten de links radicalen 
(MRG = Mouvement des Radicaux 
de Gauche) zich onder haar leider 
Maurice Faure dan ook af, omdat de 
RPS elke samenwerking met links 
verwierp. Ondanks de gematigde 
ideeën van haar leider J. J. Servan 
Schreiher liet de RPS zich meeslepen 
in de UDF (Union Democratique 
pour la France) coalitie van Giscard. 
Na de jongste verkiezingen heeft de 
RPS nog maar één zetel over. 
De MRG heeft zich, sinds haar op
richting, aan de socialisten verbon
den. In het Franse systeem heeft een 
partij van I 0 zetels (voor de verkie
zingen) in een Assemblée van 400 
niet veel invloed. Sinds de verkie
zingen heeft de MRG 14 zetels en 
drie ministersposten. In het EP zijn 
haar twee leden lid van de socialisti
sche fractie, maar de partij is niet 
toegetreden tot de Socialistische In
ternationale. Ook de MRG heeft veel 
gemeenschappelijk met 0'66 en er 
zijn dan ook goede contacten. De 
MRG geeft prioriteit aan een demo
cratisch Europa, de mensenrechten, 
een schoon milieu, decentralisatie 
van het gezag (in Frankrijk, waar al
les via Parijs loopt, een politiek zeer 
actuele kwestie) en maakt zich sterk 
voor beperking van de wapenexport. 
In het huidige Franse kiessysteem. 
een soort gemengd districtenstelsel, 
hebben kleine partijen echter een 
zeer wankele basis, zij kunnen elk 
moment weggevaagd worden, zoals 
nu gebeurd is met de RPS. Alleen bij 
een systeem van evenredige verte
genwoordiging heeft de MRG goede 
perspectieven, zelf schat zij haar 
kiezertal op ongeveer eenzelfde per
centage als 0'66. 
Eén van de verkiezingsbeloften van 
Mitterand was herstel van een 
rechtvaardig kiessysteem. Maar of 
hij die belofte ook zal inlossen, is 
lang niet zeker. De beslissing daar
over hoeft pas over 3 à 4 jaar te wor
den genomen. Maar als Minerand er 
wel een positief besluit over neemt, 
zullen alle EG-landen een vergelijk
baar, evenredig kiessysteem heb
ben. Daarmee is de basis gelegd voor 
een nieuw uit te werken, uniform Eu
ropees systeem, zodat echte, trans
nationale, Europese verkiezingen 
zullen kunnen worden gehouden. 
Het is niet waarschijnlijk dat dat al
lemaal voor elkaar zal zijn voor 1984. 
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jaar van de volgende· EP-verkiezin
gen. Maar als het moment daar is, 
bevindt een partij die zich onafhan
kelijk opstelt, en niet geaffilieerd is 
met een of andere partijgroepering, 
zich in een zeer ongunstige posi
tie ... Dat is de keerzijde van de me
daille van ons nu zo comfortabele 
onafhankelijk zijn. 

Groen Europa 
Een belangrijke nieuwe, politieke 
stroming van de zeventiger jaren is 
de milieubeweging. Door het grens
overschrijdend karakter van het on
derwerp waar zij zich op richt, een 
schone omgeving en veilige energie
bronnen, is zij sterk internationaal 
gericht, zij het nog niet sterk georga
niseerd. Ook nationaal bracht nog 
geen enkele groene partij het tot ei
gen vertegenwoordigers in het par
lement. 
Anderzijds verwoorden een aantal 
kleine, radicale partijen, m.n. in Ne
derland en Italië, opvattingen over 
een nieuwe, zuiniger levensstijl voor 
behoud van de aarde en een kritische 
houding t.o.v. de economische 
groeigedachte. De milieubeweging is 
wel zeer breed, maar heeft nog niet 
veel samenhang. In de drie EG-lan
den, waar het kiessysteem juist on
voordelig is voor kleine partijen, 
werden wel partijen opgericht: de 
Ecology Party in Engeland, de Mou
vement d'Ecologie Politique in 
Frankrijk en Die Grünen in de BRD. 
De laatsten brachten het het verst: 
bij de Europese verkiezingen kregen 
zij 3,2% van de stemmen, bijna goed 
voor I zetel in het EP. Maar eenjaar 
later bleven zij nationaal onder de 
2%, veel te weinig om de 5% kies
drempel te halen. In de deelstaat
parlementen en in West-Berlijn heb
ben de Grünen wel zetels. Zwakke 
plek van alle groene partijen is. dat 
zij mensen van heel verschillende 
opvattingen op één aspect vereni
gen. In Frankrijk en Engeland be
staan er dan ook, naast de parle
mentair-politiek gerichte ecologi
sche partijen de onafhankelijk opere
rende, meer actie-gerichte "Friends 
of the Earth": een wereldwijd, los, 
maar effectief netwerk. De Neder
landse Vereniging voor Milieu-De
fensie neemt er ook deel aan. 
De ecologische beweging in EG-lan
den is als zodanig niet in het EP ver
tegenwoordigd, maar zij tracht zich 
nu wel Europees te organiseren. De 
drie bovengenoemde groene partijen 
en de Italiaanse en Nederlandse 
(PPR) Radicalen zijn al enige tijd in 
gesprek om te komen tot de oprich
ting van een Europees actiecentrum. 
0'66 vroeg om toelating als waarne
mer, maar kreeg nog geen uitsluitsel, 
i.v.m. organisatorische problemen. 
Concrete resultaten zijn er nog niet. 
0'66 moet zich, als zelf opgeworpen 
milieupartij, wel positief blijven op
stellen t.o.v. dergelijke initiatieven 
en desgevraagd openstaan voor 
deelneming. 

Hoe nu verder? 
Onze Eurofractie heeft op dit mo-

11~ 



ment geen slechte positie als onaf- Fractie, de progressieve leden in de 
hankelijke: meer vrijheid dan fractie- groep Onafhankelijken en de pro
gebondenen en bijna dezelfde facili- gressieve leden van de Liberale 
te i ten als de officiële fracties (lid pre- Fractie. Ook de twee MRG-leden 
sidium, technische assistentie e.d.). van de Socialistische Fractie, die 
Toch is, m.n. met het oog op toe- geen lid zijn van de Socialistische 
komstige rechtstreekse verkiezin- Internationale, komen in aanmer
gen, voortdurend actie-onderzoek king. 
naar nieuwe samenwerkingsverban- Maar lang niet alle belangrijke, ver
den gewenst. Verwachtingen over de nieuwend-den kende groeperingen 
resultaten moeten daarbij wel realis- zijn in het EP vertegenwoordigd. Het 
tisch zijn: een nieuwe politieke stro- HB moet daarom, op partijniveau, 
ming tover je niet zomaar tevoor- de bestaande bilaterale contacten 
schijn, ook al zijn de. bouwstenen kunnen uitbouwen tot een informeel 
aanwezig, zoals uit dit verslag moge netwerk, met een open oog voor 
blijken. Maar D'66 moet er wel van nieuwe stromingen als de milieube
doordrongen zijn, dat de gekozen weging en- i.v.m. het decentralisa
onafhankelijkheid een voorlopige en tie/regionalisatie-ideaal- nieuw oot
geen definitieve keuze zijn moet. Het staande regionale groepen. 
beste tussenstation naar een nieuwe In de contacten met de formele poli
groepering zou de vorming zijn in het tieke partijen kan de oprichting van 
EP van een zgn. "intergroupe", een de Socio-Dernocrat Party (SDP) in 
informele groep van gelijkgezinden, Engeland een goed aanknopingpunt 
die regelmatig bijeenkomt en sa- zijn, om de progressief-liberale EG 
menwerkt op concrete onderwer- partijen te hergroeperen. Door de 
pen. Naarmate een dergelijke groep SDP zullen de Liberals ook sneller 
aanslaat, zullen er zich geleidelijk bereid zijn om uit de ELD te treden. 
meer belangstellenden bij willen Voor relaties met een dergelijke kern 
voegen. De leden voor deze overleg- is er waarschijnlijk ook vanuit de 
groep zouden gerecruteerd kunnen Duitse FDP belangstelling. 
worden uit de Europees-gezinde Ie- D'66 kan in zulke ontwikkelingen 
den van de Technische Coöperatie een belangrijke en aktieve rol spelen, 

tabel 2: Spreiding van partijen, waarmee samenwerking zinvol is, over een 
aantal fracties in het Europees Parlement 

Partij: Land: Zetels: 
Mogelijke Liberale Fractie (L) samenwerking: 

PVV/PRLW België 4 
UFE F 19 
PLI (lib.) I 3 .. 

·VVD N 4 
FDP D 4 ± 
Venstre Denem. 3 + 
Republ. I 2 + 
PD Lux. 2 + 

Fractie van de 
Technische Coöperatie (I) 

Indep. Ierland I + 
vvu België I 
Radik. I 3 + 
Folkebev. Den em. 4 
PDUP I I 
DP I I 

Niet-Ingeschrevenen (NI) 

DUP N.lerl. I 
MSI-DN I 4 
FDF-RW België 2 + 
D'66 N 2 + 
Neo-Democr. G 14 
KODISO G I + 
EDIK G I + 

Socialisten (S) 

MRG F 2 + 
Socialistische partijen uit alle EG-landen 

door in een vroeg stadium de Engelse 
partijen voor dit idee te winnen. 
Echter. . . opbouw van internatio
nale structuren kost geld. Als de 
partij daar werkelijk belang aan 
hecht, moet zij ook bereid zijn om er 
fondsen voor beschikbaar te stellen. 
Anderzijds laten de zware lasten van 
de partij weinig speelruimte over 
voor het toekennen van gelden voor, 
op zich belangrijke, beleidspunten. 
Besprekingen met de Eurofractie 
zijn gaande over een mogelijke fi
nanciële bijdrage voor dit doel. 

Op 5rond van bovenstaande notitie, 
legt het HB de ALV de volgende uit
spraak voor: 

HB-Resolutie Europa 
De ALV, van D'66 op 13 en 14 no
vember 1981 in Amersfoort bijeen, 
overwegende 
- dat D'66 een vernieuwende stro
ming in het Europese parlement tot 
stand wil brengen, 
- dat de bouwstenen voor een der
gelijke stroming aanwezig zijn, in de 
vorm van vernieuwd-Europces ge
zinde, nationale partijen en stromin
gen in de verschillende EG-landen, 
van oordeel 
- dat D'66 zich moet voorbereiden 
op trans nationale, Europese verkie
zmgen, 
- dat door ontstaan van een nieuwe, 
progressieve partij in Engeland de 
mogelijkheden voor vorming van een 
nieuwe, progressief- Europese groep 
belangrijk zijn toegenomen, 
besluit: 
- dat de onafhankelijke positie van 
D'66 in het Europees parlement 
slechts een tijdelijke kan zijn, 
- de Europese fractie op te dragen 
om in het Parlement een intergroep 
tot stand te brengen, 
- het Hoofdbestuur op te dragen de
ze aktiviteit op partijniveau te voe
den en te ondersteunen, door de bi
laterale contacten uit te bouwen tot 
een netwerk van werkelijk progres
sieve en demokratische partijen en 
bewegingen in EG-landen, daarbij 
prioriteit gevend aan de nieuw ont
staande socio-democratisch-liberale 
kombinatie in Engeland, 
- het Hoofdbestuur en de Europese 
fractie te vragen, om regelmatig over 
de voortgang te rapporteren. • 
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RADIO-ar 
&Tv...._... .... 

Radio 
0'66 is te beluisteren op 
woensdag 16 en woensdag 
30 september a.s. tussen 
18.50 uur en 19.00 uur en 
op woensdag 14 en woens
dag 28 oktober tussen 
18.20 uur en 18.30 uur. De 
uitzendingen komen via 
Hilversum 2. 

Televisie 
De televisieuitzendingen 
van·D'66 vinden plaats op 
woensdag 14 oktober 1981 
en woensdag 16 december 
1981. U moet even in. de 
programmabladen · kijken 
hoe laat en via welk net. 

MENSEN
RECHTEN 
Ga niet naar Zuid
afrikaanse musical 
Hoewel het kultureel verdrag met 
Zuid-Afrika onlangs door de regering 
is opgezegd, draait sinds juli de mu
sical .,!pi Tombi" in Nederland. De
ze muzical zal 4 maanden in het land 
blijven en zo'n 20 plaatsen aandoen. 
Zij geeft een zeer rooskleurig, verte
kend, beeld van de apartheid in Zuid 
Afrika. 
Protesteer, a.u.b. bij de direktie van 
de betreffende zaal of bij de ge
meente, als de musical wordt aange
kondigd in de plaats waar u woont. 

• 



Democratie is duur 
Na alle voldoening over de geweldi
ge verkiezingsuitslag van afgelopen 
mei, moet het hoofdbestuur u nu 
confronteren met de rekening van 
het succes. 
De verkiezingen hebben het uiterste 
gevergd van het gehele partij-appa
raat en vooral ook van het landelijk 
secretariaat, met alle financiële ge
volgen vandien. Teveel werk moest 
met te weinig mensen worden ver
richt. Aandacht voor de financiële 
aspecten, komt dan gemakkelijk in 

· het gedrang. Bovendien valt in een 
. verkiezingstijd aan het stilleggen van 
werk om louter financiële redenen, 
niet te denken. De talloze vragen, 
telefonisch of schriftelijk gesteld, 
moèten worden beantwoord, aan de 
duizenden verzoeken om informatie 
moèt worden voldaan met adequaat 
voorlichtingsmateriaal, het verga
dergebeuren draait op volle toeren, 
etc., etc. De financiële consequen
ties laten zich raden. 
Dit alles kwam natuurlijk niet geheel 

HET 
HOOFD
BESTUUR 
onverwacht. Reeds in maart waren 
maatregelen genomen en werd ge
werkt met bijgestelde begrotingscij
fers, mede om het inmiddels bekend
geworden negatieve saldo van 1980 
van ca. f 50.000 .in te kunnen lopen. 
In de hitte van de verkiezingsstrijd is 
van bezuinigen echter weinig te
rechtgekomen. De genomen maatre
gelen konden onvoldoende of onvol
doende snel worden geëffectueerd. 
Nu de financiële resultaten van het 
eerste halfjaar 1981 bekend zijn, 
wordt bevestigd wat zich reeds liet 
voorzien, namelijk dat het niet goed 
gaat met de partij-financiën. Voor 
het. gehele jaar 1982 laat zich bij on
gewijzigd beleid een tekort becijfe
ren van f 2 ton. Dat is onaanvaard
baar en betekent dat het be.leid als
nog op kortst mogelijke termijn ge
wijzigd moet worden. 

Het financiële draagvlak van de par
tij wordt vrijwel uitsluitend gevormd 
door de offerbereidheid van de leden 
en donateurs. Gezien de verslechte
rende economische omstandighe
den, die toch ook de D'66-er niet on
beroerd zullen hebben gelaten, valt 
de inkomstenontwikkeling mee. Aan 
de bereidheid van de leden om finan
cieel bij te springen, behoeft ook niet 
te worden getwijfeld, maar deze be
reidheid kent haar grenzen. Nu de 
ongunstige halfjaarcijfers bekend 
zijn, mag dan ook niet worden geaar
zeld om het huishoudboekje te her
zien en weer tot een uitgavenniveau 
te komen dat door redelijkerwijze te 
verwachten inkomsten wordt ge
dekt. In de afgelopen hoofdbe
stuursvergaderingen is reeds een 
aantal maatregelen hiertoe genomen 
en er zullen er nog meer volgen. 

Naast een aantal procedure-maatre
gelen om tot een stringentere kos
tenbewaking te komen, ook regel
rechte bezuinigingsmaatregelèn. Het 
mes moet in vrijwel alle kostenpos
ten om niet elke snelle kans op ge
zonde partij-financiën te verspelen. 
Er wordt naar gestreefd ook in het 
tweede halfjaar het noodzakelijke 
partij-gebeuren voortgang te doen 
vinden, maar meer dan dat, zit er niet 
in. Alle, op zichzelf misschien zeer 
nuttige, maar niet beslist onvermüd
bare kostenposten, zullen moeten 
worden geschrapt. Ook de vaste 
lasten, die het overgrote deel van de 
uitgaven vormen, zullen bij een sub
stantiële bezuiniging niet buiten 
schot kunnen blijven. Door het 
hoofdbestuur wordt, in overleg met 
SWB, PSVI. fracties en Financië.le 
Commissie, momenteel bezien wat· 
er verder dit jaar nog kan worden 
bijgesteld en omgebogen. 

De eisen die aan de D'66-organisatie 
op allerlei gebied worden gesteld, 
zijn nu definitief die van de vierde 
grote partij in Nederland. Het finan
ciële draagvlak is daarmee nog niet in 
overeenstemming. Wat dat betreft 
zitten we nog tussen servet en tafel
laken in. Er dient voorlopig zeer be
hoedza;,~m met de beperkte finan
ciële middelen te worden omge
sprongen. De continuïteit dient ge
waarborgd te blijven en dit noopt tot 
zuinigheid. 
Dit is temeer noodzakelijk omdat de 
volgende campagnes voor Staten- en 
raadsverkiezingen voor de deur 
staan en nu reeds hun schaduwen 
vooruitwerpen. Deze campagnes 
zullen ook bij voorkeur gefinancierd 
moeten worden, zonder verdere 
grote financiële aanslagen op de le
den. Om dat mogelijk te maken, zijn 
nu bezuinigingen nodig. De omvang 
daarvan is zodanig, dat alle geledin
gen van de partij de gevolgen zullen 
bemerken. 
Het hoofdbestuur doet hierbij een 
beroep op alle partij-organen en le
den om aan de bezuinigingsoperatie 
mee te werken, opdat wij aan het 
einde van hetjaar kunnen zeggen dat 
1981 niet slechts electoraal, maar 
ook financieel. een goed jaar was. 
Jan Prevoo, 
penningmeester • 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI
NIEUWS 
Vakatures PSVI D'66 
In de vorige en deze Democraat zijn 
twee vakatures voor het bestuur van 
het Politiek Scholings- en Vor
mingsinstituut D'66 gemeld. 
In het PS VI-bestuur worden mensen 
niet in funktie gekozen, het bestuur 
maakt onderling uit wie er in het da
gelijks bestuur PSVI D'66 zitting 
hebben. 
Het algemeen bestuur vergadert on
geveer 7 maal per jaar 's avonds in 
Den Haag of Utrecht. Eénmaal per 

jaar wordt er de hele zaterdag verga
derd wanneer het beleid en de be
groting voor het komende jaar wordt 
vastgesteld. 
Dagelijks bestuursleden van het 
PSVI D'66 vergaderen eens in de 3 
weken. Verder onderhouden zij 
nauw kontakt met de direkteur. 
Naast het meedenken en meebeslis
sen in het algemene beleid rekenen 
bestuursleden in nauwe samenwer
king met de direkteur bepaalde on
derling te verdelen kursussen tot hun 
verantwoordelijkheid. 
Het PSVI bestuur voert inhoudelijk 
en financieel een decentralisatiebe
leid uit voor die kursussen, die voor 
plaatselijke doelgroepen bedoeld 

zijn. Daarom is een nauw kontakt 
nodig met regionale PSVI-koördi
natoren. Ook dit kost tijd. 
Voor meer informatie over doel en 
kursussen verwijs ik naar het Akti
viteitenprogramma 1981, dat als inleg 
in deze Democraat zit. 
Het bestuur van het PSVI D'66 is 
vertegenwoordigd in het bestuur van 
de Stichting Wetenschappelijk Bu
reau D'66 en in de begeleidings
kommissie van het Documentatie en 
Informatiecentrum D'66. De verga
deringen van het Hoofdbestuur D'66 
worden door PSVI bestuursleden 
afwisselend bezocht. 
Martien van Dedem, voorzitter • 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66 zoekt op korte 
termijn een op het landelijk secretariaat in Den 
Haag te werk te stellen: 

ASSISTENT VAN DE 
STAFMEDEWERKER FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE (M/V) 
voor 20 uur per week. 

Taken 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 

het bijhouden van het grootboek; 
de financiële ledenadministratie, waaronder het 
verzorgen van de input voor en het controleren 
van de output van de computer; 
het vervaardigen van de (maandelijkse) 
proefbalans en saldiba_lans. 

Onze wensen 
opleiding op MAVO/LBO niveau; 
in het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden; 
enige ervaring in soortgelijke functie; 
enige kennis van automatiseringsvraagstukken; -·~ 
grote mate van nauwkeurigheid. 

Wat wij bieden 
een deeltijdfunctie van 20 uur in het hart van een 
dynamische politieke partij; 
salarisniveau volgens de voor 
overheidsambtenaren geldende salarisschaal 45 
(bij een volledige dagtaak; 40 uur minimaal 
f 1.937,~ tot maximaalf 2.783,- per maand); 
bij gebleken geschiktheid behoren aanpassing van 
het salarisniveau en van de werktijd tot de 
mogelijkheden; 
kosten voor een eventuele verdere opleiding 
kunnen worden vergoed. 

Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst nadere 
inlichtingen inwinnen bij de Stafmedewerker 
Financiële Administratie, Hans Muylaert, tele
foon 070 - 85 83 03, of (bulten kantooruren) bij het 
voor de financiën verantwoordelijke lid van het 
Hoofdbestuur, Jan Prevoo, telefoon 030-52 11 27. 

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne vóór 21 
januari 1981 tegemoet. 
Sollicitf)tiebrieven te richten aan: 
Hoofdbestuur 0'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 
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Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 

NOTA L 5 

Naar een nieuw zui
velbeleid in de Euro
pese Gemeenschap 
Piet Looise en Sybe Schaap, leden 
van de werkgroep Landbouw, heb
ben een nota samengesteld over het 
Europese zuivelbeleid. Uitgangs
punt van de nota is dat dit beleid 
steeds verder in een crisis komt. De 
bestaande subsidie-structuur leidt 
ertoe, dat steeds grotere overschot
ten worden geproduceerd. Elk land 
binnen de EG kan de produktie on
beperkt opvoeren; de kosten van 
overproduktie worden dan later ver
haald op het EG-budget, doordat een 
door de Gemeenschap gegarandeer
de prijs wordt aangehouden. Op deze 
manier wordt Europa tot middel 
voor nationale voordelen; maar het 
systeem als geheel leidt tot verspil
ling en tot desintegratie-verschijn
selen in de Gemeenschap. 
Het markt- en prijsbeleid in de EG 
heeft tot doel gehad, met behulp van 
een beschermde marktprijs zowel 
een aanvaardbare inkomenspositie 
van de melkveehouders mogelijk te 
maken als marktevenwicht tot stand 
te brengen. De gevolgen van het ge
voerde beleid tonen aan dat deze 
combinatie van functies van de 
melkprijs niet langer kan worden 
volgehouden. Dat betekent dat prijs
garantie van de melk, zonder maat
regelen tot beheersing van de pro
duktie, niet langer mogelijk is. 
De voorstellen in de nota komen er
op neer, dat alleen het garanderen 
van het inkomen nog door het prijs
beleid wordt gediend; 
beperking van de produktie wordt tot 
stand gebracht door het instellen van 
quota. 
Voor alle bedrijven die in de EG aan 
fabrieken leveren, moet een afleve
ringsquotum (= een maximum) wor
den vastgesteld. Dit kan gebeuren 
aan de hand van de leveringen in de 
laatste drie jaar. 
Geleidelijk moet de produktie dan 
worden teruggebracht, bv. elk jaar 
met 2%, vijf jaar lang. Tegelijkertijd 
zou de melkprijs moeten worden op
getrokken, zodanig dat de boer er in 
inkomen niet op achteruit gaat. Wie 
meèr produceert dan het quotum zou 
moeten proberen zijn produktie zon
der steun kwijt te raken. 
Deze maatregelen leveren een be
sparing op in het EG-budget. Deze 
komen weer ten goede van de alge
mene middelen. Wel zou moeten 
worden onderzocht of het geld niet 
op een andere manier ( regivoale pol
tiek, werkgelegenheidsbeleid, inno
vatie) weer bij de landbouw terecht 
zou kunnen komen. 
De quota die aan de fabriek worden 
geleverd zouden niet verhandeld 
mogen worden. Wanneer deze melk 

op de markt zou komen, zou het 
handhaven van het boereninkomen 
worden ondergraven. 
Het argument dat de zuivelover
schotten in de EG niet dan gunstig 
zijn voor de derde wereldlanden, in 
verband met de aldaar bestaande 
voedselschaarste, wordt van de hand 
gewezen. Derde wereld-landen be
schikken in het algemeen niet over 
een beschermde markt en kunnen 
zich daardoor niet verweren tegen de 
gesubsidieerde exporten van de EG. 
Dit is fnuikend voor de handhaving 
of eventuele eigen ontwikkeling van 
cte zuivel; verder dragen de zuivel
importen op grote schaal bij aan de 
desintegratie van het inheemse 
voedselpakket. Het scheppen van 
een EG-mark tevenwicht zal een eind 
maken aan het gesubsidieerde 
"dumpen" van zuivelprodukten in 
de derde wereld-landen. Voorzover 
zuivelvoedselhulp noodzakelijk is, 
zal dit slechts moeten geschieden in 
het kader van internationale regelin
gen. 
De nota kan worden besteld door 
overboeking van f 5,- op giro nr. 
33 222 13 t.n.v. Penningmeester 
SWB D'66 te Den Haag, met daarbij 
een toeslag voor porti, als volgt: 
I exemplaar- 2,-
2-5 exemplaren f 3,-
6-10 exemplaren f 4,-
11-20 exemplaren f 5,-
0p de giro a.u.b. vermelden: 
nota L 5. 

Henk Burgwal 
Op 18 juli j.l. is onverwacht overle
den Henk Burgwal, lid van de Werk
groep Sport van de SWB. Met zijn 59 
jaar stond Henk nog in de kracht van 
zijn leven en hij had een aktief aan
deel in het werk van de werkgroep. 
Zijn overlijden betekent een ernstig 
verlies. Hij ruste in vrede. 

Nieuwe directeur 
SWB 
Per I augustus 1981 is tot directeur 
van de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 benoemd drs. Erik van 
der Hoeven. 
De heer van der Hoeven (35 jaar) was 
voorheen wetenschappelijk mede
werker aan de Universiteit van Am
sterdam. Daarvóór werkte hij enige 
tijd bij de Vereniging Milieudefensie. 
Hij is lid van de Algemene Energie
raad en hoofdbestuurslid van het 
Humanistisch Verbond. Ook is hij 
werkzaam als wetenschapsjourna
list. Hij publiceert o.m. in NRC/ 
Handelsblad, Haagse Post, Bèta, 
Energiebesparing en Economisch
Statistische Berichten. 

De werkgroep 
Jongeren over Werk 
In de huidige periode, gekenmerkt 
door grote werkloosheid, denkt 
vrijwel niemand meer aan herstel 
van volledige werkgelegenheid, dat 
betekent dat men het recht op en de 
plicht tot arbeid nader moet bezien. 
Natuurlijk willen ook jongeren hun 

leven zo zinnig mogelijk inrichten, 
maar de vraag is of de arbeidsmetho
de van vorige generaties daarvoor de 
juiste is. Daarom moet nagedacht en 
gepraat worden over nieuwe manie
ren waarop de verschillende bezig
heden in onze samenleving gericht 
moeten en kunnen worden. 
De werkgroep Jongeren van het 
S.W.B. besteedt haar plenaire 
kwartaal-vergadering aan een moge
lijke aanzet tot een diepgaande dis
cussie over dit thema m.m.v. Suzan
ne Dekker op 19 september a.s. in 
Hotel Smits, Vredenburg 13/14 te 
Utrecht. Aanvang 12.00 uur exact. 
Vanzelfsprekend is iedereen van 
harte welkom! 
Verdere informatie, w.o. discussie
stuk ter voorbereiding van de verga
dering, vanaf eind augustus bij het 
S.W.B. of bij ondergetekende ver
krijgbaar. 
Tot ziens! Met vriendelijke groet, 
Ewald van Wees, 
coördinator Essesteynstraat 5, 
2272 XT Voorburg. Tel. 
070- 868660. 

Werkgroep Sport 
De Werkgroep Sport van de S.W.B. 
roept geïnteresseerde leden van D'66 
op zich aan te melden als actief lid 
van de werkgroep. De Werkgroep 
bereidt standpunten voor de SWB 
voor op sportgebied, en adviseert de 
fractieleden van de Tweede Kamer
fractie. Momenteel is zij vooral bezig 
met "Sport en Internationale Poli
tiek", "Financiering betaald voet
bal'', , ,Sportsponsoring'' en de , ,po
sitie van de vrijwilliger in de sport". 
Door verhuizingen en werkzaamhe
den is de werkgroep wat te klein ge
worden. Om die reden worden geïn
teresseerde leden gevraagd actief te 
worden. Voor aanmelding of nadere 
inlichtingen kan men zich wenden tot 
de coördinator van de werkgroep: 
Jan Berteling, De Carpentierstraat 
95, 2595 HE Den Haag, tel. 
070 - 855920. 

Europese 
minderheden 
De werkgroep Europese minderhe
den heeft zich in het afgelopen jaar 
ondermeer bezig gehouden met on
derwerpen als een vreedzame oplos
sing van het Baskische probleem, de 
betekenis van de autonomie-refe
renda in Spanje en in Groot-Brittan
nië, een mogelijke federalisering van 
de EG, en de verschillende aspecten 
van tweetalig onderwijs in hoog
geïndustrialiseerde staten. 
In de nabije toekomst hoopt de 
werkgroep onderwerpen te behan
delen als een mogelijke verbetering 
van de positie van kleine minderhe
den, en het belang van de recente 
decentralisatie-wet van minister 
Defferre voor de autochtone cultu
rele minderheden in Frankrijk. 
Geïnteresseerden kunnen informatie 
inwinnen of zich opgeven bij de 
coördinator van de werkgroep. 
Mevr. Ph. BloemhotT, 
De Regen 54, Oosterwolde, tel. 
05160- 5469. 
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W.g. Staatsrecht en 
Binnenlandse Zaken 
De werkgroep zal vergaderen op de 
navolgende donderdagen, steeds om 
19.45 uur in het gebouw van de 
Tweede Kamer, Binnenhof? te Den 
Haag: 27 augustus, I oktober en 29 
oktober a.s. De in de vorige Demo
craat aangekondigde vergadering in 
september komt dus te vervallen. 
Het voornaamste agendapunt zal 
steeds wezen onze inbreng voor het 
beleidsprogramma. 
Ronald Verhagen 
Bleulandweg 134, Gouda 
tel. 01820 - I 0444 (kantoor) 
01820- 24923 (privé) • 

UITSTAD 
EN LAND 
Subregio Twente 
Het subregiobestuur Twente zal 
oktober a.s. twee A.S. V. 's uitschrij
ven, nl.: 
I. 15 oktober 1981, voorbereiding 
31e A.L.V. 
2. 22 oktober 1981, bespreking pro
vinciaal programma en presentatie 
kandidaten voor de provinciale sta
ten. 
Beide vergaderingen beginnen om 
20.00 uur en vinden plaats in: Res
taurant Suisse, Stationsplein 14 in 
Almelo. 

Subregio 
Midden-Holland 
Op de algemene subregio vergade
ring van Midden-Holland, die zal zijn 
op 30 september 1981 te Gouda om 
20.00 uur in het "Trefpunt" aan de 
Westhaven nr. 46, zal er naast de 
behandeling van het concept provin
ciaal programma en de AL V van no
vember ook een bestuurslid gekozen 
worden. Kandidaten kunnen zich 
opgeven tot 2 x 24 uur voor de verga
dering bij Henske Visser. Groene 
Zoom 13 Bodegraven. Tel. 
01726- 21929. 

Regio Brabant 
"Dringende oproep"! 
De najaars ARV zal worden gehou
den in Tilburg dinsdagavond 13 ok
tober. Op de agenda o.a. behande
ling eventuele moties voor de AL V 
en regiobestuursverkiezing. Hier
voor worden dringend kandidaten 
gezocht daar de voorzitter, secreta
ris en politiek koördinator zich niet 
meer verkiesbaar stellen. Aanmel
ding bij het regiosecretariaat, Ake
leilaan I, 5582 GO Waalre. • 



Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 

Opvulling van de vacatures in de be
stuurscommissie van het JOAC zal 
ook gebeuren, hopelijk door nieuwe, 
enthousiaste mensen. Tenslotte zal 
een kersvers Tweede Kamerlid wor
den uitgenodigd om te komen praten 
over het te voeren jeugdbeleid van 
D'66. 
De · JOAC-bestuurscommissie zal 
ook verantwoording afleggen over 
de gevoerde activiteiten van het af
gelopenjaar. Dit zal gebeuren aan de 
hand van een jaarverslag, waarvan 
hieronder de belangrijkste punten. 
Na de AJV van 1980 heeft de be-

Kandidaatstelling 
PEAC stuurscommissie zich vol goede 
De voorlopige status van het PEAC moed gestort op haar werkzaamhe
loopt zo langzamerhand af. Binnen- den. 
kort zal het PEAC ook officieel de Van groot belang voor een orgaan 
status krijgen van een hoofdbe- zoals het JOAC, dat zich bezig houdt 
stuurscommissie met zelfstandige metjongerenparticipatie in de partij, 
regionale werkgroepen. Voor deze zijn de contacten met andere partij
toekomstige organisatievorm is in organen. Deze contacten werden 
overleg met de regionale coördinato- dan ook gelegd met o.a. het Hoofd
ren gekozen. bestuur, de afdelings- en regio-be
Ook verder zal er niet veel verande- sturen, de SWB-werkgroep Jonge
ren; het PEAC blijft bijvoorbeeld een ren, het PSVI, het PEAC, etc. 
commissie waarvan zowel mannen Daarnaast trad het JOAC regelmatig 
als vrouwen lid kunnen zijn. naar buiten op, zoals b.·v. de aanwe
Belangrijk is echter wel dat voor het zigheid van de bestuurscommissie
PEAC in zijn definitieve vorm ver- leden op de congressen met een 
kiezingen nodig zijn, waarbij de re- JOAC-informatiestand. En niet te 
gio's de belangrijkste rol vervullen. vergeten valt de Jongerendag op 7 
Een en andermoet nog naderworden februari j.l., een goede inhoudelijke 
uitgewerkt in een huishoudelijk voorbereiding voor het kort daarop 
reglement, doch het kan geen kwaad gehouden Verkiezingscangres te 
reeds nu bij jezelf na te gaan of je je Amersfoort. 
voor het PEAC-kandidaat wilt stel-, Over verkiezingen gesproken! Het 
Jen. Het op landelijk niveau verder JOAC heeft ook een behoorlijke bij
helpen van het emancipatiedenken drage geleverd aan de verkiezings
van en binnen de partij heeft mis- campagne. De voornaamste activi
schien je belangstelling. In Demo- teit van het JOAC bestond uit de 
eraten en PEAC-bulletins en uiter- deelname van D'66-jongeren aan 
aard in de regionale werkgroepen is verkiezingsfora, spreekbeurten e.d. 
te volgen geweest hoe het PEAC zijn in allerlei jongerencentra, jongeren
plaats heeft gekregen binnen D'66. verenigingen en scholen. 
Denk er eens over! Verdere gege- Tijdens deze campagne werd door 
vens volgen in de volgende Demo- deze D'66-jongeren de D'66-ideeën 
craat en via de regionale coördinato- uitgedragen. 
ren. Deze consequente houding bracht 
Inlichtingen bij Carien Evenhuis bijna voortdurend de jongerenorga
(070 - 838523) en Martien van Dedem nisaties van de andere politieke par
(01626- 2720). • tijen in verlegenheid, omdat zij 

steeds weer een van hun moederpar
tij afwijkend standpunt verkondig
den. 

Jongeren Activerings Centrum Duidelijk kwam zo naar voren dat 
het JOAC geen jongerenorganisatie 
is. Het JOAC biedt aanjongeren ac
tieve deelname binnen de partij zèlf! 
Ook nieuwe plannen voor het vol
gend jaar zullen op de AJV worden 
gepresenteerd. 

JOAC 
Algemene Jongeren
vergadering., 

Hierbij valt te denken aan: meewer
ken aan verkiezingscampagne voor 
Prov. Staten en Gemeenteraden, het 

Reserveer zaterdag 3 
maar voor het JOAC! 

oktober a.s. organiseren van een Internationale 

Want op die datum wordt de Alge
mene Jongeren Vergadering (AJV) 
gehouden, en dit is alvast de eerste 
aankondiging. 
Meer informatie over de plaats, aan
vang en agenda van de vergadering 
volgt in de volgende Democraat. 
In ieder geval zullen die dag een 
aantal belangrijke zaken aan de orde 
komen. 
Het werkplan en begroting voor het 
JOAC voor 1982 zal moeten worden 
vastgesteld, en het werkplan en be
groting voor dit lopende jaar zal 
moeten worden gewijzigd. Ook zal er 
een bespreking plaatsvinden over de 
JOAC-activiteiten van dit laatste 
jaar, en er zullen die dag eveneens 
allerlei voorstellen worden gedaan 
voor het komende jaar. 

bijeenkomst, het i.s.m. het PSVI op
zetten van een nieuwe scholingscur
sus voor jongeren, het organiseren 
van Studiedagen, het regelmatig uit
geven van een JOAC-informatie
krantje. 
Kortom, teveel om hier op te noe
men. Daarom ben je, als je meer wilt 
weten, van harte welkom op de Al
gemene Jongeren Vergadering op 
zaterdag 3 oktober a.s. 
Diegenen die het nut zien van een 
orgaan zoals het JOAC, en bereid 
zijn zich voor D'66 en specifiek voor 
de jongeren in D'66 in te zetten, kun
nen zich kandidaat stellen voor het 
lidmaatschap van de bestuurscom
missie van het JOAC. 
Een speciaal beroep wordt gedaan 
op de jonge D'66-leden om zich kan
didaat te stellen. Dit kan door een 

brief te sturen naar het partijsecreta
riaat t.a.v. de secretaris van het 
JOAC met daarin vermeld je naam, 
adres, geboortedatum, datum van je 
lidmaatschap van D'66 en je dage
lijkse bezigheden (beroep of studie). 
Mogelijkheid tot kandidaatstelling 
sluit op 26 september. 

Bestuurscommissie van het Jonge
ren Activeringscentrum D'66. 
Op de Algemene Jongeren Vergade
ring van 3 oktober 1981 zal regle
mentair in een aantal vacatures 
moeten worden voorzien. 
De kandidaatstelling voor het lid-

Nog eenmaal- als invaller- verzorg 
ik deze rubriek. 
Cursief gedrukte tekst is van mij. 
Piet van Baarsset 

Kon het politieoptreden op het 
Binnenhof op 21 april '81 door de 
beugel? 
door Mischa Wladimiroff, Den 
Haag. 

Het optreden van de politie bij de 
handhaving van de openbare orde 
behoort doelmatig, beheerst en cor
rect te zijn. In het kader van de ver
antwoordingsplicht achteraf, dient 
de Raad het beleid van de Burge
meester (en dus het optreden van de 
politie) marginaal te toetsen. De 
vraag is: kon de politie in redelijk
heid tot het omstreden optreden ko
men en was dit optreden, overeen
komstig het hiervoor door mij ge
formuleerde uitgangspunt? 

De doelmatigheid 
Tussen de beheerder van het Bin
nenhof en de Burgemeester is des
tijds de afspraak gemaakt, dat onder 
alle omstandigheden de toegang tot 
het Binnenhof en aldus tot de parle
mentsgebouwen gewaarborgd dient 
te worden. Uit deze regeling vloeit 
voort dat de politie de opdracht had 
om de poorten vrij te maken en vrij te 
houden. 
Daargelaten de al dan niet hoogdra
vende ideeën over het functioneren 
van ons parlementaire systeem, vind 
ik in het algemeen dat demonstraties 
nooit mogen ontaarden in het daad
werkelijk belemmeren van mensen 
in hun doen en laten, direkt of indi
rect, door het afgrendelen van ge
bouwen. Dat geldt naar mijn oordeel 
in het bijzonder ten aanzien van par
lementariërs, omdat deze bij uitstek 
via de vele politieke kanalen beïn
vloed kunnen worden. 
Ik vind dus dat de Burgemeester de 
bewuste afspraak in redelijkheid kon 
maken. 
Uit de beschikbare gegevens blijkt 
dat de demonstranten de toegang tot 
het Binnenhof wilden blokkeren en 
ook daadwerkelijk hebben geblok-

maatschap van de JOAC-bestuurs
commissie wordt hierbij geopend en 
sluit op 26 september 1981. 
Kandidaatstelling dient te geschie
den door middel van een brief met 
daarin vermeld naam, adres, ge
boortedatum, datum van lidmaat
schap van D'66 en beroep of studie. 
De brief dient gezonden te worden 
aan het landelijk secretariaat ter at
tentie van de secretaris van het 
JOAC. Nadere informatie zal wor
den toegestuurd. • 

keerd. Daarbij vind ik niet van over
wegend belang waarom zij dat de
den. Zij deden het. 
Gelet op haar opdracht vind ik het, 
gezien de blokkade, doelmatig dat de 
politie de toegangen heeft vrijge
maakt en vervolgens heeft vrijge
houden. Dat was haar opdracht. 
Naast dit specifieke doel geldt in het 
algemeen, dat de politie de openbare 
orde dient te handhaven en bij ver
storing daarvan de openbare orde 
dient te herstellen. 
Door de blokkade van de poorten 
enerzijds en de opheffing door de 
politie daarvan anderzijds, werd de 
openbare orde verstoord. Herstel 
daarvan was naar mijn oordeel daar
om doelmatig. 

Beheerst optreden 
Geweld dient door een gefaseerd 
optreden zoveel mogelijk voorko
men te worden. Zo het al wordt toe
gepast, dient proportioneel te wor
den gehandeld. Toepassing van ge
weld is de laatste, allerlaatste fase. 
Er is naar mijn oordeel gefaseerd op
getreden. Ik wijs op het herhaald 
sommeren, de pogingen om in ge
sprek te geraken, het aanhouden en 
het tonen van de aangetreden afde
ling ME. Ik betreur het dat deze fase
ring niet van dien aard is geweest, dat 
daardoor geweld vermeden kon 
worden. Alle gegevens evenwel in 
aanmerking nemende, geloof ik dat 
de aard en de vorm van de demon
stratie het snel intreden van de laat
ste fase, namelijk die van de gewelds
toepassing, in de hand werkten. 
Tegenover de vastberadenheid van 
de demonstranten de poorten niet te 
willen ontruimen, stond de opdracht 
van de politie de poorten vrij te ma
ken. Dat moest fout gaan. 
Achteraf kan men zich afvragen of 
verder aanhouden misschien geweld 
had kunnen voorkomen. Ik meen 
van niet. De aanhoudingen leverden 
begrijpelijkerwijs individueel verzet 
op, dat op zich weer geweld uitlokte, 
enerzijds bij de politie die de aan
houdingen wilde volvoeren, ander
zijds bij de demonstranten die ver
dere aanhoudingen wilden verhinde
ren. De geweldsspiraal was toen al 
ingezet. 



Bovendien was het hoogst twijfel
achtig of verder aanhouden, gezien 
het aantal demonstranten - het wa
ren er meer dan -honderden -, onder 
de gegeven omstandigheden wel zin
vol was. 

Correct optreden 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat 
het bij de ontruiming van de Mau
ritspoort toegepaste geweld helaas 
onvermijdelijk en voor zover ik heb 
kunnen nagaan proportioneel was. 
Het optreden daarna leidt tot minder 
duidelijke conclusies. Bij het optre
den van de politie bij de tweede char
ge bij het Mauritshuis, Korte Vijver
berg, Plein neem ik in aanmerking, 
dat er over en weer een onover
zichtelijke situatie was ontstaan. Ik 
weet niet zeker of hierbij van de zijde 
van de politie de meest gewenste be
heersing is getoond. 
De derde charge bij de Buitenhof
poort is naar mijn oordeel wèl binnen 
de door mij hiervoor getrokken gren
zen gebleven. De overige gesigna
leerde gewelddadigheden kan ik niet 
zo goed in enig georganiseerd optre
den plaatsen. Of concrete situaties 
daartoe een individuele politieman of 
politievrouw aanleiding gaven, kan 
ik niet beoordelen. Ik vermoed dat 
het slaan of de mate daarvan niet on
der alle omstandigheden proportio
neel is geweest. 

Conclusies 
Als ik het geheel overzie, acht ik het 
optreden van de politie als geheel, 
gegeven de opdracht en de toege
paste fasering binnen de door mij 
getrokken grenzen gebleven. Ik durf 
die conclusie niet uit te strekken tot 
het optreden ná de eerste charge, bij 
het Mauritshuis, hoek Korte Vijver
berg. Ik meen dat daar individueel 
gefaald is, evenals in de overige late
re losstaande geweldstoepassingen. 
De desbetreffende klachten zullen 
onderzocht dienen te worden en 
moeten passend worden afgedaan. 
De aard van de demonstratie in aan
merking nemende, vind ik de indivi
duele ontsporingen wel begrijpelijk 
en vanuit de leiding niet volledig te 
voorkomen of uit te sluiten. Onder
wijl betreur ik dat het toch is ge
beurd. Mijn eindoordeel is, dat het 
optreden van de politie doelmatig 
was en afgezien van individuele 
fouten grotendeels beheerst en rede
lijk correct. 

WIE PLAKT, DIE KRABT 
door Provinciale Waterstaat, 
Utrecht 

Bij de onlangs gehouden 2e kamer 
verkiezingen heeft u royaal gewon
nen. Dat is een gelukwens waard. 
Er blijft echter zeker één probleem 
over. Da.t betreft de grote hoeveel
heid stickers die vanwege uw partij 
her en der op lichtmasten, verkeers
lichten en wegwijzers is geplakt (veel 
en veel meer dan van andere partij
en). 
Heeft men zich bij uw partij gereali
seerd wie die dingen er weer af moe
ten halen? Onze kantonniers en 
wegwerkers en "Turken"! Deze 
mensen zijn niet zo happy met uw 
plakrage! 
Mogelijk kunt u bij een volgende ge
legenheid nalaten dergelijke stickers 
te laten aanmaken en dus te ver
spreiden. Dan blijven we ver-

schoond van het extra werk van het 
verwijderen. 
En wat denkt u, zou het werkelijk 
veel stemmen uitmaken? Me dunkt 
van niet. 
Wilt u een en ander eens in uw be
stuur overdenken? 

NAWEEËN 
door H. Janssen, Bourgognekliniek 
in Maastricht 

In uw "Democraat" van 5 mei 
beoordeelt mevr. Mr. Anneke Goud
smil de nieuwe abortuswet als een 
wet waar toch wel mee te werken 
valt. 
Ik ben het met haar t:ens waar ze stelt 
dat de zich in drie eisen formuleren
de strijd van de actieve vrouwenbe
weging in feite slechts een symboli
sche strijd is. 
Haar betrekkelijke onbezorgdheid 
over de wachttijd van 5 dagen kan ik 
echter niet delen. Natuurlijk zijn 
daar wel oplossingen voor te beden
ken, maar deze hebben alle het niet 
geringe nadeel dat ze onwettig zijn 
(maar een serieuze controle van deze 
wet is niet mogelijk), dan wel de 
kwaliteit van de hulpverlening aan
tasten. De mogelijke oplossingdie zij 
zelf aandraagt, het vormen van een 
netwerk van verwijzers, is een voor
beeld van een kwaliteitsverlagende 
oplossing. Er zijn tal van buitenland
se artsen die bereid zijn goede voor
en nazorg te verlenen aan vrouwen in 
hun praktijk bij wie zich het 
probleem der ongewenste zwanger
schap voordoet, die echter uit v.oor
zichtigheid vanwege de wetgeving in 
eigen land op het punt van zwanger
schapsafbreking niet bereid zijn een 
verwijzing naar een Nederlandse 
kliniek op schrift te stellen. Mevr. 
Goudsmil zou aan deze vrouwen 
willen aanbevelen in plaats van hun 
eigen voortreffelijke behandelend 
arts een andere hun onbekende arts 
te consulteren die wel bereid is het 
boterbriefje te leveren. Dit lijkt mij 
geen bijdrage aan de kwaliteit van de 
abortushulpverlening. 
Zwangerschapsafbreking is nog 
steeds een controversiële aangele
genheid. De nieuwe wet is een pro
duct van deze controversialiteit. De
zelfde controversialiteit maakt een 
nauwgezette uitvoering van deze wet 
niet mogelijk dan ten koste van juist 
wat deze wet zegt te beogen, een 
zorgvuldige besluitvorming, behan
deling en nazorg. 
Konden de klinieken zich tot op he
den concentreren op het vinden van 
optimale voor- en nazorg voor iedere 
vrouw, nu zullen ze hun energie 
moeten gaan aanwenden ter vervul
ling van formaliteiten. De "goede" 
verwijsbrief zegt minder over de 
zorgvuldigheid der besluitvorming 
van verwezene dan over de opvat
tingen en de moed (Om de verwijzing 
uit te schrijven) van verwijzer. Het 
gedoe om deze , ,goede'' verwijsbrief 
te bemachtigen gaat ten koste van de 
kwaliteit der hulpverlening en ver
oorzaakt voor de vrouwen allerlei 
bijkomende problemen die haar veel 
tijd en geld kunnen gaan kosten, de 
spanning rondom het zeer emotio
neel geladen probleem verhogen en 
de sfeer waarin een en ander plaats 
vihdt behoorlijk kunnen bederven. 
Met name de vrouwen uit streken 
waar de Kerk nog machtig is zullen 

het gelag gaan betalen, vrouwen uit Een dergelijk kliniekje moet in de 
Zuid-Duitsland en Vlaams België buurt van je wijk liggen en bemand 
dus. worden door enkele artsen met in
De kliniek-artsen worden door deze · terne en/ of chirurgische scholing. Zo 
wet voor een onmogelijk dilemma nodig word je van daar uit verder 
geplaatst. Moeten ze zich opstellen verwezen naar een groot ziekenhuis. 
als loyaal burger en dus streven naar De wijkarts heeft ook de mogelijk
een goede ten uitvoerlegging van de- heid ervoor te zorgen dat je herha
ze wet, ook als dit gaat ten koste van lings-medicijnen krijgt. 
de kwaliteit van de hulpverlening? De wijkarts verzorgt ook de bejaar
(abortus legalis van relatief lage denverzorging, gezinsverzorging en 
kwaliteit). Of moeten ze zich opstel- de wijkverpleging als de klant dat 
len als arts en de kwaliteit van hun wil. 
handelen in medische zin laten pre- De opzet zoals die hierboven ge
valeren boven de eisen die de wet schilderd is heeft een aantal voorde
stelt? (abortus illegalis van relatief len: 
hoge kwaliteit). I. Door het beperkte aantal klanten 
Het antwoord dat de Leidse Hoogte- per wijkarts heeft deze meer tijd per 
raar-gynaecoloog de avond dat dit klant voor de begeleiding. 
wetsvoorstel door de Tweede Kamer 2. Door het brede terrein waarop de 
werd aangenomen gaf op de vraag wijkarts zich zal begeven kan er een 
wat hij zou doen indien hij voor dit goede band ontstaan met zijn/haar 
dilemma zou worden gesteld, bevalt klanten en de drempel voor hulp
mij meer dan het antwoord van vraag verlaagd worden. 
mevr. Goudsmil in de "Democraat" 3. De aanwezigheid van een kliniek 
van 5 mei. in of bij de wijk voorkomt vervreem
Een wet die een dergelijk dilemma ding en bevordert ziekenbezoek. 
oproept is vrij immoreel. Het is te 4. De wijkartsen kunnen bij wijkak
hopen dat haar geen lang leven be- tiviteiten betrokken worden en daar
schoren zal zijn. doorook preventiefwerk verrichten. 

GEZONDHEIDSZORG IN DE 
TOEKOMST? 
door Foppe van Mil, Roden 
Het is wenselijk om denkend aan de 
gezondheidszorg zoals die in de toe
komst misschien zou moeten wor
den, eens géén rekening te houden 
met de bestaande strukturen, belan
genverdeling en inkomensposities. 
De discussie zoals die tot op heden in 
de Demokraat is gevoerd, biedt geen 
alternatieven maar slechts een con
solidering van het huidige systeem 
met verlegging van accenten. 
Uit gesprekken met huisartsen is mij 
gebleken dat zo'n 70-80% (!)van hun 
cliënten slechts aandacht willen. 
Zij vinden soms in kleine lichamelij
ke ongemakken een aanleiding om 
die aandacht van hun huisarts te ei
sen, met in veel gevallen alleen de 
bedoeling om hun hart te luchten. 
Wanneer zo'n gesprek niet helpt zou 
er een centraal persoon moeten zijn 
waar je je toe kunt wenden en die ook 
tijd voor je heeft. Zo iemand zou tot 
op bepaalde hoogte medische en 
psychologische kennis moeten heb
ben en goede kontaktuele eigen
schappen. Deze figuur, we kunnen 
hem/haar ook "wijkarts" noemen is 
de vertrouwenspersoon voor een 
kleine groep (plm 1000 b.v.)mensen. 
Hij of zij moet inzicht hebben in de 
fundamenten van het medische en 
psychologische vakgebied (slechts 
beperkte kennis dus) èn een gedegen 
kennis van de maatschappelijke 
strukturen in de betreffende wijk, of 
gebied. 
Deze "wijkarts" bespreekt je ziekte 
met je, voert zo nodig gesprekken of 
is behulpzaam bij de gang naar auto
riteiten of naar de wijkkliniek. 
Door het relatief kleine aantal klan
ten kan zo'n wijkarts goed aandacht 
aan je besteden en je proberen verder 
te helpen wanneer je geestelijk in de 
knoei zit. Wanneer dat niet lukt kan 
hij/zij verwijzen. 
Bijvoorbeeld naar een kleine kliniek 
met enkele behandelkamers en en
kele bedden (b.v. 8-10), beperkte 
onderzoekscapaciteiten (b.v. ECG, 
Röntgen, laboratorium) en een fy
siotherapeutische afdeling. 

5. De wijkarts heeft meer tijd oin de 
klant op de keuzemogelijkheden in 
de hulpverlening te wijzen en daar
over te praten. 
Natuurlijk behoeft dit ideetje nog 
veel uitwerking. 
Gelukkig werd ik bij het uitwerken 
van mijn hersenspinsels niet in het 
minst geplaagd door een financieel 
geweten. Het lijkt me belangrijker 
eerst een idealer systeem te bèden
ken, alvorens de financiële konse
kwenties te overdenken. Vast staat 
voor mij wel dat iedereen die in de 
hulpverlening werkt financieel onaf
hankelijk moet zijn van zijn/haar 
omzet. 

Door plaatsruimtegebrek moet ik 
een aantal inzenders teleurstellen; 
hun bijaragen kunnen niet geheel of 
geheel niet geplaatst worden. 

C. 0. Lumnist wil "omderwille van 
de objectieve impressie" anoniem 
blijven. Onder pseudoniem geschre
ven stukken worden niet geaccep
teerd. 

Nico Lenis uit Harderwijk en Mart 
Goedkoop uit Sliedrecht moet ik ook 
teleurstellen. Afschriften van brie
ven aan anderen, in dit geval de 
NOS' resp. de 'l"elegraaf kan ik niet 
plaatsen, al is de inhoud (het .pro
testeren tegen de pro-Wiegel be
richtgeving) ook nogfzo sympathiek. 
Het P.S. van de briefvan Nico wil ik 
wel overnemen: 

Wat er ook gebeurt tijdens de kabi
netsformatie, ik vertrouw erop, dat 
D'66 zich onder geen voorwaarde 
aansluit bij CDA en VVD en aldus 
een kabinet CDA/VVD/D'66 moge
lijk maakt. Ook een premierschap 
van de heer van Agt in een kabinet 
CDA/P.v.d.A/0'66 acht ik zeer on
wenselijk. 

Dat vind ik een mooi slot voor de 
rubriek, woensdag /9 augustus 1981. 

• 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

EEN NIEUW BEGIN: 
D'66 REGERINGSFRACTIE 
door Laurens Jan Brinkhorst 

Het is dan toch gelukt: het kabinet 
van CDA, PvdA en D'66, waarvoor 
D'66 zich als enige partij uitdrukke
lijk in de verkiezingen heeft uitge
sproken, is er gekomen. Het is de 
enige meerderheidscombinatie die 
volgens de verkiezingsuitslag mogelijk 
was en blijkens alle opiniepeilingen 
ook de meeste steun van de kiezers 
bad. Alleen deze combinatie beeft een 
voldoende politiek èn maatschappelijk 
draagvlak voor een ander beleid. 
Juist door vóór de verkiezingen dui
delijkheid te scheppen, overeenkom
stig een ons eigen traditie om de kie
zers tevoren invloed te geven bij bet 
soort van regering dat wij wensen, 
heeft onze partij bierbij een doorslag
gevende rol gespeeld. 
Hoe moeilijk bet soms ook was, de 
nieuwe fraktie heeft geen ogenblik de 
centrale opdracht van bet verkie
zingscongres om biernaar te streven 
uit het oog verloren. 

Vernieuwend beleid 
ln het algemeen kunnen wij tevreden zijn: 
de sociaal-economische paragraaf, de tek
sten over kernwapens· en over kernener
gie, sluiten het meest aan bij onze stand
punten. De toekomstige werkgelegenheid 
is alleen gewaarborgd als wij de durf heb
ben allereerst te streven maar industriële 
vernieuwing en dat is nu eenmaal een mid
dellange termijnzaak. 
Kernwapens en kernenergie hebben een 
grensoverschrijdend karakter en daarom is 
het goed dat men er in het regeerakkoord 
blijk van geeft dat te beseffen. Natuurlijk 
hebben ook wij moeten slikken. 

nen, dan zal hij in daden duidelijk moeten 
maken dat de wens van D'66 voor een ver
nieuwend beleid ook werkelijk tot uiting 
komt. 
Stabiliteit en regeerkracht van het nieuwe 
kabinet zullen niet in de laatste plaats af
hangen van het sturend en bindend vermo
gen van onze drie kabinetsleden die essen
tiële posten bekleden. Jan Terlouw op 
Economische Zaken. Hans van Mierlo op 
Defensie, Henk Zeevalking op Verkeer en 
Waterstaat, zij krijgen volop kans zich als 
D'66-bewindslieden te profileren. 
Ook de drie staatssecretarissen krijgen 
boeiende functies. Weinigen zijn beter ge
kwalificeerd. Ineke Lambers voor het mi
lieubeleid, Wim Dik voor de exportbevor
dering en Miehiel Scheltema voor Justitie. 
Het is verheugend dat met name de porte
feuilles vanJustitie en Milieubeleid- Ineke 
Larobers is op haar terrein een quasi mi
nister!- ook de kans bieden om duidelijk te 
maken dat de kwaliteit van de samenleving 
voor ons in moeilijke economische tijden 
essentieel blijft. 

Jan Terlouw, bedankt! 
Ik betuig hier graag publiekelijk dank aan 
Jan Terlouw voor al het werk dat hij de 
afgelopen jaren voor D'66 heeft verricht. 
Geen ander heeft zolang hoofd en hart van 
D'66 gesymboliseerd. Tijdens de kabi
netsformatie heeft hij wederom blijk gege
ven van zijn politieke talenten. Hij bleef 
opgewekt en gelijkmoedig alle beproevin
gen doorstaan. 
Wanneer een ernstige impasse dreigde, 
wist hij via onconventionele methoden 
openingen te vinden. De befaamde .,Jij, 
Joop en ik" -brief is daarvan een voor
beeld. Juist wanneer reëel perspectief op 
een doorbraak leek te ontbreken, wist hij 
de fractie tot nieuwe ideeën te inspireren. 
Hem te vervangen als parlementair leider 
is voor de nieuwe fractievoorzitter een 
buitengewoon moeilijke opgave. 
Voor D'66 breekt een nieuw begin aan. In 
verschillende opzichten zullen wij voor 
een vuurproef komen te staan. De groei 

verschijnt 9 x per jaar 

van acht naar zeventien betekent méér dan 
de toevoeging van negen leden. Het is al
lereerst een kwalitatieve schaalvergroting 
die op het punt van communicatie, organi
satie en wederzijdse informatie in de ge
schiedenis van D'66 geheel nieuwe 
problemen doet ontstaan. Daarom heeft de 
fractie allereerst veel aandacht voor een 
goede organisatie en onderlinge taakafba
kening, niet in het minst om daardoor ook 
voor de partij een duidelijk gezicht te krij
gen. 
Een andere uitdaging is dat elf van de ze
ventien fractieleden geen eerdere parle
mentaire ervaring hadden. Echte zorgen 
daarover behoeven we niet te hebben: het 
eerste optreden in de Kamer van een aantal 
nieuwe leden heeft zeer positieve ver
wachtingen gewekt! 

Coalitie niet "rooms-rood" 
De grootste verandering is wellicht de 
overgang van oppositie- naar regerings
fractie. Nog meer dan van '73 tot '77 zijn 
wij thans een volwaardige coalitiepartner, 
met alle lusten, maar ook alle lasten daar
van. Het nadeel is dat wij nie"t zo frank en 
vrij als in de oppositie standpunten kunnen 

(doorlezen op achterpagina) 

Wellicht het moeilijkst te aanvaarden was 
het hernieuwde premierschap van Van 
Agt, niet omdat wij persé geen CDAer wil
den, maar omdat hij, meer dan wie ook van 
zijn partij, gezichtsbepalend is geweest 
voor de coalitie met de VVD, een kabinet 
dat wij zakelUk vier jaar bestreden hebben. 
En op goede gronden! 

Tweede Congresdemocraat 
Wil de nieuwe premier meer dan alleen 
formeel parlementair ons vertrouwen win-

Amersfoort Congresstukken vanaf pag. 5 



Kandidaten gevraagd 

PARTUVOORZITTER 
In verband met zijn benoeming tot minister van Verkeer en Water
staat heeft Henk Zeevalking zijn functie van voorzitter van het 
hoofdbestuur m.i.v. 11 september 1981 neergelegd. Het hoofdbe
stuur heeft op I 0 september 1981, conform artikel 29 van het 
Huishoudelijk Reglement in de vacature voorzien door de vice
voorzitter politiek Cees Spigt te benoemen tot waarnemend voor
zitter totdat de a.s. AL V in de vacature heeft voorzien. 

VOORZITTER STICHTING 
WETENSCHAPPELUK BUREAU D'66 
In verband met zijn benoeming tot Staatssecretaris van Economi
sche Zaken heeft Wim Dik m.i.v. dezelfde datum zijn functie als 
voorzitter van het SWB-bestuur neergelegd. 
In verband met het bovenstaande attendeert het hoofdbestuur de 
leden erop dat de kandidaatstelling geopend is voor de functies 
van: 
- voorzitter van het hoofdbestuur 
- voorzitter van het SWB-bestuur 
- vice-voorzitter politiek van het hoofdbestuur. 
Deze laatste functie komt vacant, omdat Cees Spigt voornemens is 
zich te kandideren als voorzitter van het hoofdbestuur. 
Gezien de korte termijn, waarop in deze vacatures moet worden 
voorzien heeft het hoofdbestuur besloten om in afwijking van de 
artikelen 23 en 24 van het Huishoudelijk Reglement, de kandidaat
stelling voor deze functies eerst op woensdag 11 november 1981 om 
17.00 uur te sluiten. 
Voor de overige vacatures blijft de reeds gepubliceerde sluitings
datum uiteraard gelden. 
Aanmelding dient te geschieden op de gebruikelijke wijze, zoals 
vermeld op pagina 2 van de Eerste Congres Democraat (7/81). 

Kandidaten gevraagd voor Commissies 
Landelijke Verkiezingscommissie. Inmiddels is bekend geworden, 
dat Joep Fakkel zich terugtrekt als lid van de Landelijke Verkie
zingscommissie. Overigens zou ook uitbreiding van deze commis
sie welkom zijn. Het hoofdbestuur roept dringend kandidaten op 
opdat deze commissie haar taak naar behoren kan blijven uitoefe
nen. De commissie bestaat tot heden uit een te kleine groep men
sen, terwijl de hoeveelheid werk aanmerkelijk zal toenemen. 
Geschillencommissie. Marcel Prop stelt zich niet herkiesbaar. De 
kandidaatstelling voor de thans ontstane vacature sluit: 
Woensdag 11 november 1981, om 17.00 uur. 
Aanmelding dient te geschieden op de gebruikelijke wijze, zoals 
vermeld op pag. 2 van Democraat 7/81. 
De kandidaatstelling voor de overige commissies, genoemd in de 
Democraat 7/81, sluit 9 oktober 1981 om 17.00 uur. 

Commissies 
Rapportagecommissie. In deze 
commissie is nog steeds één vakatu
re. Tevens heeft Frans Rogier te 
kennen gegeven af te willen treden 
als lid van deze commissie. 
Geschillencommissie. Marcel Prop 
niet herkiesbaar. Doeke Eisma: her
kiesbaar. 
Johan Hamaker: herkiesbaar. 
Programmacommissie 
Jan ten Brink: niet herkiesbaar. 
Walter Zegveld: niet herkiesbaar. 
Ernst van Altena: herkiesbaar. 
Herman Schaper: herkiesbaar. 
Jan van Loon: niet herkiesbaar. 
Financiële commissie: In verband 
met de verkiezing tot penningmees
ter van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau D'66, trekt Ed Berkhout 
zich terug uit deze commissie 

VERKIEZINGEN 
PROVINCIALE 
STATEN 
In afwijking van vorige aan
kondigingen, zullen de ver. 
kiezingen van Provinciale 
Staten worden gehouden 
woensdag 24 maart 1982. 
Binnenkort ontvangen de le
den van D'66 (alleen zij die 
aan hun contributieverplich
tingen over 1981 hebben vol
daan) een lijst met namen van 
leden die zich kandidaat heb
ben gesteld voor de Provin
ciale Staten. Het hoofdbe
stuur verzoekt de leden drin
gend om van hun stemrecht 
gebruik te maken door het 
toegezonden stembiljet voor 
11 november 1981 ingevuld 
terug te zenden naar de be
treffende provinciale verkie
zingscommissie. 

Kandidaatstelling 
voor de 
Gemeenteraden 
Op woensdag 2 juni 1982 zul
len de verkiezingen voor de 
gemeenteraden worden ge
houden. Ieder lid van D'66 
dat tenminste zes maanden 
voor de sluitingsdatum van 
de kandidaatstelling lid is en 
voldoet .aan de wettelijke 
vereisten voor verkiesbaar
heid, kan zich kandidaat 
stellen. De kandidaatstelling 
is géopend sinds donderdag 
20 augustus 1981 en sluit 
dinsdag 20 oktober 1981 om 
12.00 uur. 
Voor de aanmelding moet ge
bruik worden gemaakt van 
een standaardaanme1dings
formulier, dat verkrijgbaar is 
bij het landelijk secretariaat 
van de partij. 

N.B. 
I. Inmiddels is er een wets
wijziging aangenomen, die 
ook onderwijzend personeel 
in dienst van de gemeente 
toestaat zitting te nemen in de 
gemeenteraad. 
2. Bovendien heeft het 
hoofdbestuur besloten de 
komende Algemene Leden
vergadering voor te stellen 
het Huishoudelijk Reglement 
te wijzigen, zodat vooruitlo
pend op een wetswijziging de 
leeftijdsgrens voor gemeen
teraadskandidaten op 21 jaar 
wordt gesteld. (Zie TCD 6, 
art. 138). 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

d!l~~ AKTIVITEITEN 

Algemene Ledenvergade
ring, 
De Flint, Amersfoort op 
vrijdag en zaterdag, 13 en 
14 november 1981. 

Adviesraad, Trianon 
Utrecht 
12 december 1981, 10.30 
uur. 

V oorjaars Algemene Le
denvergadering, De Flint, 
Amersfoort op zaterdag 20 
maart 1982. 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarsel, Jan Goeijen
bier, Marie-Louise Tiesinga, Ed 
Veenstra, Stijn Verbeeck, Hugo 
Versloot, Mieke van Wagenberg. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur, het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten d.e verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 35,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 9 verschijnt 
10 december 1981 
Sluitingsdatum copy: 
16 november 1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f 850.-
1/2 pagina: f 500,-
1/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina: f 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 18.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



UIT DE FRACTIES 
TAAKVERDELING TWEEDE 
KAMERFRACTIE 
In het onderstaande overzicht zijn de eerstgenoemde frac
tieleden coördinator op de verschillende beleidsgebieden. 
De als tweede en derde genoemde kamerleden zijn - even
als de eerste- lid van de commissie, die zich met de ver
schillende onderwerpen bezighoudt. Voor alle duidelijk
heid zijn de namen van de plaatsvervangende leden in dit 
overzicht achterwege gelaten. Van de commissies Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, Rijksuitgaven en 
Emancipatie heeft de fractie het voorzitterschap. 

Nederlandse Antillen: Bakker, Mertens 
Buitenlandse Zaken: Schaper, Nuis 
Ontwikkelingssamenwerking: Nuis, Schaper 
Justitie: Wessel, Kohnstanun 
Binnenlandse Zaken: Bakker, Wilhers 
Ambtenarenzaken en Pensioenen: Nypels, Groenman 
Onderwijs en Wetenschappen: Mertens, Cotterell, Wilhers 
Wetenschapsbeleid: Mertens, Wilhers 
Financiën: Engwirda, Veldhuizen 
Defensie: Kohnstanun, Schaper 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Cotterell, Nypels 
Verkeer en Waterstaat: Tommel, Bakker, Mertens 
Economische Zaken: Engwirda, Dekker, Veldhuizen 
Kernenergie: Dekker, Tommei 
Landbouw en Visserij: Ter Veer, Tommel, Dekker 
Sociale Zaken: Nypels, Groenman, Dekker 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk: Wilbers, Cotte
rell, Nuis 
Volksgezondheid: Mik, Wessel, Groenman 
Milieuhygiëne: Mik, Tommel, Ter Veer 
Emancipatiebeleid: Groenman, Ter Veer, Wessel 
Werkwijze der Kamer: Wessel, Nuis 
Civiele Verdediging: Bakker 
Nationale Ombudsman: Wessel 
Rijksuitgaven: Veldhuizen, Engwirda 
Midden- en Kleinbedrijf: Veldhuizen, Ter Veer 
Handelspolitiek: Veldhuizen, Dekker 
Visserij: Ter Veer, (Dekker) 
Vaste Commissie voor de Naturalisaties: Wessel 
Commissie voor de Verzoekschriften: Kohnstanun 
Adviescommissie voor het Restaurant: -
Bouwbegeleidingscommissie: Nuis 

Regionale indeling 
Laurens Jan Brinkhorst: Hele land 
Maarten Engwirda: Hele land 
Gerrit Mik/Pieter ter Veer: Groningen 
Pieter ter Veer/Dick Tommel: Friesland 
Dick Tommei/Erwin Nypels: Drente 
Ernst Bakker/Erwin Nypels (gedeelde eerste): Overijssel 
Aad Nuis/Louise Groenman: Gelderland 
Louise Groenman/Jan Veldhuizen: Utrecht 
Grace Cotterell/Chel Mertens: Noord-Holland 
Jacob Kohnstamm/Ernst Bakker/Chel Mertens: Amsterdam 
Elida Wessei/Jacob Kohnstamm: Zuid-Holland (behalve Rijn
mond) 
Suzanne Dekker/Herman Schaper: Zuid-Holland-Rijnmond 
Chel Mertens/Grace Cotterell: IJ sselmeerpolders 
Herman Schaper/Wil Wilbers: Zeeland 
Wil Wilbers: Brabant 
Suzanne Dekker: Brabant-West/Midden 
Aad Nuis: Brabant-Oost 
Jan Veldhuizen: Limburg 
Gerrit Mik: Limburg-Zuid 
Elida Wessel: Limburg-Noord 

Fractiebestuur 
Voorzitter: Laurens Jan Brinkhorst 
Vice-voorzitter: Maarten Engwirda 
Penningmeester: Louise Groenman 
Secretaris: Aad Nuis 
Lid (Personeelszaken): Erwin Nypels 
Binnenkort zullen twee vertegenwoordigers van de fractiemede
werkers permanent bij de vergaderingen van het fractiebestuur 
aanwezig zijn. 

Eerste Kamerfractie 
Voorzitter: Jan Glastra van Loon 
Secretaris: Marie Louise Tiesinga 
Leden: Suzanne Bischoff 

Jan Vis 

Bewindslieden 
Ministers: Jan Terlouw, Economische Zaken 

Henk Zeevalking, Verkeer en Waterstaat 
Hans van Mierlo, Defensie 

Staatssecretarissen: Ineke Lambers, Milieubeleid 
Miehiel Scheltema, Justitie 
Wim Dik, Economische Zaken 

Verdeling werkzaamheden Euro-fractie 

Aar de Goede: I. Politieke Commissie 
2. Landbouw 
3. Begrotingen (Plv.Lid) 
4. Begrotingscontrole 
5. Economisch-monetaire Commissie (Lid) 
6. Externe economische betrekkingen 
7. Reglementen en verzoekschriften 
8. Ontwikkeling en samenwerking 
9. Delegatie Eeg-Lome-Landen (Lid) 

Doeke Eisma: 1. Sociale zaken en werkgelegenheid (Lid) 
2. Energie en onderzoek (Plv.lid) 
3. Juridische Commissie 
4. Regionaal beleid en ruimtelijke ordening 
5. Vervoer 
6. Milieubeheer, volksgezondheid, 

consumentenzaken 
7. Jeugd, cultuur, onderwijs, 

voorlichting, sport 
8. Delegatie Asean-Landen (Lid) 

Inleveren? 
Terugdraaien? 
Bijstellen? 
Allemaal termen die ons dagelijks om de oren vlie
gen. Ook de Democraat heeft er last van. 
De oplossing? 
Contributie betalen en 

LEDEN WERVEN 

Minder dan 2% (!) van de bijna één miljoen Neder
landers die in mei op D'66 stemden zijn lid van onze 
partij. 
Zoek die mensen op en maak hen lid van D'66. We 
hebben leden nodig! 
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EUROPEEst! 
PARLEMENT D~ 
Nieuwe samenstelling 
Euro .. fractie 
Met ingang van 15 junij.l. is Doe
ke Eisma, vroeger lid van de Eer
ste Kamer voor D'66 en goede be
kende voor heel velen in onze 
partij en daarbuiten, Suzanne 
Dekker- inmiddels Tweede-Ka
merlid geworden - opgevolgd als 
lid van de D'66-fractie in het Eu
ropees Parlement. Intussen heb
ben we samen reeds twee zit
tingsweken achter de rug; het was 
merkbaar dat Doeke vroeger al -
maar dat is al weer zeven jaar 
geleden - een goede bekende was 
in .het toenmalige (benoemde) 
parlement. Het was voor hem een 
plezierig weerzien en voor onder
getekende een veelbelovend 
nieuw begin! 

In onze eerste fractievergadering 
hebben we een verdeling van werk
zaamheden vastgesteld. Van de 15 
parlementaire commissies die er zijn 
zal ik in de eerste plaats de Economi
sche-monetaire Commissie en de 
Begrotingscommissie, waarvan ik lid 
resp. plv.lid ben, doen, waarnaast ik 
zoveel mogelijk ook de werkzaam
heden van de Politieke Commissie, 
van Landbouw, van Begrotingscon
trole, Externe economische betrek
kingen, Ontwikkeling en samenwer
king en van Reglementen en ver
zoekschriften zal volgen. 
Doeke Eisma is lid van de Commis
sie voor Sociale Zaken en werkgele
genheid, plv. lid van de Commissie 
voor energie en onderzoek en zal 
overigens de werkzaamheden van de 
Juridische commissie, die van Re
gionaal beleid en ruimtelijke orde
ning, van Vervoer, van Milieube
heer, volksgezondheid en consu
mentenzaken, als ook die van Jeugd, 
cultuur, onderwijs, voorlichting en 
sport zoved mogelijk in de gaten 
houden. Deze verdeling houden we 
ook aan bij onze debatbijdragen in de 
plenaire vergaderingen. Doeke is 
verder lid van de Asean-delegatie en 
ikzelf lid van de Delegatie die de be
trekkingen tussen de Gemeenschap 
en de ruim zestig ontwikkelingslan
den onderhoudt. 
Overigens hebben we samen een 
aantal werkafspraken gemaakt die 
een goede voortgang van ons werk 
verzekeren; een daarvan is dat we 
om beurten in de "Democraat" ver
slag zullen doen van onze werk
zaamheden. 
We zijn bereikbaar- voorzover niet 
buitenslands - op de adressen hier
onder vermeld, voorzien van tele
foonnummers. Aan de hand van de 
vermelde werkverdeling kunt u zelf 
vaststellen wie u hebben moet als u 
iets te vragen of te melden hebt. 

Het Nederlands Voorzitterschap 
Om beurten vervullen de aangeslo
ten landen het voorzitterschap; het 
afgelopen half jaar was dat Neder
land. Algemeen is dit als weinig in
spirerend ervaren. 
Van Agt, Van der Klaauw en Van der 
Mey hebben het in de voorlichting 
naarNederlandtoe voorgesteld alsof 
de kritiek alleen van Nederlandse 
kant kwam en te maken had met de in 
Nederland in gang zijnde verkie
zingscampanje. 
Lariekoek! De kritiek, goed onder
bouwd, kwam niet alleen van (b.v.) 
Jen van den Heuvel (PvdA) of van 
Aar de Goede maar ook van de "ei
gen" mensen als Jean Penders, Bou
ke Beumer, Sjouk Jonker (allen 
CDA) en Berkhouwer (VVD) 
Wanneer men daarbij optelt de niet 
malse kritiek van buitenlanders als 
de Belgische Socialistische Fractie
voorzitter Glinne, zijn collega's 
Scott Hopkins (Conservatieven) en 
Fanti (communisten), dan blijkt al 
zonneklaar dat deze verdediging van 
een zeer zwak Europees beleid geen 
steek houdt. 
Zeker, er werden enkele successen 
geboekt zoals de snelle vaststelling 
van de landbouwprijzen en het door
gaan van de Jumbo-raad inzake de 
werkloosheid, maar het optreden 
van vele Nederlandse bewindslieden 
heeft in het Europees Parlement een 
povere indruk gemaakt. Dit voor
zitterschap heeft nu plaats gemaakt
per I juli j .I. - voor 

Het Britse Voorzitterschap 
Lord Carrington, de Britse Minister 
van Buitenlandse Zaken maakte 
daarbij in de juli-zitting van het Par
lement een goede entree. Doeke 
Eisma nam aan het debat deel en 
vroeg o.m. of na het niet komen van 
Van Agt naar het E.P. nu wel na de 
eerstvolgende "top" Margaret 
Thatcher verschijnen zou. Hoewel 
er geen harde toezegging kwam is, na 
de opheffing van het Franse bezwaar 
door Mitterand, er de verwachting 
dat dit een volgende keer inderdaad 
gebeuren gaat. 
Het lijkt onbelangrijk maar is dat 
niet: een verdere vergroting van het 
toch al niet sterke prestige van het 
Parlement is hard nodig. Ook vroe
gen we om intensivering van de be
strijding van de werkloosheid in Eu
ropees kader, uitbreiding van de re
gionale politiek, versterking van het 
Europees Energiebeleid en indus
triële innovatie. 
Ondanks mijn aandringen op con
cretere stappen tegen het Turkse re
giem dat de democratie en de men
senrechten herhaaldelijk schendt, 
bleef Carrington vaag, wel zegde hij 
toe dit onderwerp opnieuw in het Eu
ropees Politieke samenwerkings-

overleg aan de orde te zullen stellen. 

De zetelkwestie 
In November vorig jaar nam het 
Parlement een ontwerp-resolutie van 
de zes fractievoorzitters aan waarbij 
aan de Raad van Ministers werd ge
vraagd nu eindelijk een beslissing te 
gaan nemen over de zetel van het 
Parlement. 
Dat zou voor 15 juni 1981 moeten 
gebeuren. Ik heb toen getracht door 
amendering daaraan richting te ge
ven door te stellen dat als criterium 
zou moeten gelden de behoefte de 
zetel van het parlement daar te situe
ren waar ook de executieve (de Eu
ropese Commissie) zetelt. Uiteraard 
zou dan Brussel de eerste keus wor
den. Ook de top van Maastricht is 
onder Nederlandse leiding het zeer 
ongelukkige besluit gevallen de 
"status quo" te handhaven. 
De onhoudbare situatie van reizen en 
trekken, met de daarbij optredende 
inefficiency en geldverspilling, zou 
dus blijven doorgaan. 
Het in de juli-zitting van het E.P. 
gehouden debat heeft daaraan niets 
veranderd; in een met 187 tegen 124 
stemmen aangenomen resolutie 
werd uitgesproken dat alle plenaire 
vergaderingen in Straatsburg blij
ven, commissie- en fractievergade
ringen in Brussel, en het secreta
riaat-generaal, - in Luxemburg ge
vestigd - enkele veren zou moeten 
laten door overbrenging van dien
sten naar én Straatsburg én Brussel. 
In mijn ogen een verslechtering van 
de situatie. Naar de opvatting van 
het overgrote deel der Nederlandse 
parlementsleden een droeve dag 
voor het Parlement. 
Gelukkig gebeuren er ook goede din
gen: een aantal rapporten op initia
tief van het Parlement opgesteld, 
draagt een groot aantal verbeterin
gen aan om de Europese machinerie 
gesmeerder te laten lopen. De vraag 
is nu maar of de Raad van Ministers 
daarop in zal spelen. Dat zal de na
bije toekomst moeten leren. 

Zoals beloofd volgen hier onze 
adressen en tel. nummers: 
Aar de Goede Doeke Eisma 
Brederode 28 Ruygrocklaan 36 
Leiderdorp Den Haag 
071-890769 070-241543 

RADIO..., 
&rv ......... 

Radio 
D'66 is te beluisteren op 
woensdag 14 en woensdag 
28 oktober en op woensdag 
11 november tussen 18.20 
uur en 18.30 uur. Uitzen
ding op Hilversum 2. 
Televisie 
De televisieuitzendingen 
van D'66 vinden plaats op 
woensdag 14 oktober 1981 
en woensdag 16 december 
1981. U moet even in de 
programmabladen kijken 
hoe laat en via welk net. 
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Rectificatie 
Verkiezings
programma 
In het Verkiezingsprogramma zijn 
enkele storende foutjes geslopen. 
Wij willen de belangrijkste graag als
nog even rechtzetten: 

pag. 16, kolom 2, regel 78 moet zijn: 
Parkeer en Reis 

pag. 29, kolom I, regell2 t/m 26 moet 
zijn: 
Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd. 

pag. 33, kolom 2, regel 75 e.v. moet 
zijn: 
Daarom dient Nederland er bij de 
Arabische Staten en bij de PLO op 
aan te dringen, Israël te erkennen 
binnen internationaal erkende gren
zen. Daartegenover dient Nederland 
ook ... (etc) 

Door de visuele overeenkomst van 
de eerste drie woorden van beide 
zinnen was er een belangrijke zin, die 
wel in het Concept-Verkiezingspro
gramma stond, weggevallen. 
Onze verontschuldigingen voor de 
gemaakte fouten. 

Jeugdbeleid pag 291inker kolom regel 
12 t/m 26 
Positief moet worden gewaardeerd 
en gestimuleerd, de bereidheid bij de 
jongeren om zich los te maken van de 
verspillende welvaartseconomie en 
zich opbouwend op te stellen als het 
gaat om het steunen en zelf initiëren 
van activiteiten ter bescherming van 
het milieu en een aangenaam 
leefklimaat in het algemeen. De lage 
organisatiegraad van de jeugd is me
de oorzaak van de geringe aandacht 
van de politiek voor hun problemen. 
Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Extra probleem daarbij zal zijn dat 
de jongeren van vandaag opgegroeid 
zijn in een verspillende welvaarts
economie en weerloos staan als het 
er om gaat het nut van zuinigheid in 
te zien. 
Moet zijn volgens AL V amende
ment: 
(ook gepubliceerd in Congresverslag 
pag 21. maart democraat) 
"Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd." • 



Tweede Con4resdemocraat Amersfoort 

Gewijzigd concept congresagenda 

voor de 31ste Algemene Ledenvergadering van de 
Politieke Partij Democraten '66 
te houden op l3en 14 november 19Sl in "De Flint" te 
Amersfoort 

vrijdag 13 november 1981 
19.30 uur 1. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van 

de congresleiding 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toèlichting op de stemprocedure 

19.40 uur 4. Beleidsprogtam: Hoofdstuk GEHANDICAP-
TENBELEID (TCD I) 

20.30 uur 5. FINANCIÊN ( 
a. Begrotingsaangelegenhèden (bijstelling begro

ting 1981 en begroting 1982) (TCD 2/3) 
b. Advies Financiële Commissie 

21.15 uur 6. Beleidsprogram: Hoofdstuk LANDBOUW (ECD l 
en TCD4) 

22.30 uur 7. Schorsing van de vergadering · 

zaterdag 14 november 1981 
10.00 uur 8. Heropening van de vergadering 

9. Toelichting op de STEMPROCEDURE 
10.10 uur 10. BESLUITVORMING 

a. Uitgangspunten (ECD 2) 
b. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Hoofdstukken Il, III en XI (TCD 5) 
11.15 uur It. PE.ESENTATIE KANDIDATEN voor bestuurs

functies en vaste commissie 
OPENING STEMBUSSEN (eerste ronde) 

11.30 uur 12. WIJZIGINGSTATUTEN EN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT (TCD 6) 

11.40 uur 13. Bespreking Nota "D'66 en de ACTIEGROEPEN" 
(TCD 7) 

12.30 uur 
12.45 uur 
13.30 uur 

SLUITING STEMBUSSEN (eerste ronde) 
LUNCH 
UITSLAG STEMMINGEN (eerste ronde). 
OPENING STEMBUSSEN (twèede ronde) 

13.30 uur 14. EUROPESE PARTIJVORMING (ECD 3, TCD 8) 
14.15 uur SLUITING STEMBUSSEN (tweede ronde) 
14.15 uur 15. Toespraak PARTIJVOORZITTER 
14.45 uur 16. ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
15.30 uur 17. Toespraak van de FRACTIEVOORZITTER 

TWEEDE KAMER. Verslag formatiebesprekingen 
16.00 uur 18. UITSLAG STEMMINGEN (tweede ronde) 
.16.05 uur 19. SLUITING door de partijvoorzitter 

Toelichting 
Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze conceptagenda 
conforin art. 13, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, kunnen tot 
vrijdag 9 oktober 1981, 17.00 uur worden ingediend bij het landelijk 
sekretariaat. 

Congres
mededelingen 
Toegangsprijs 
Het hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor dit 2-daags con
gres te bepalen of f 15,- per per
soon. 

Crèche 
Ook op dit congres kunt u uw kinde
ren toevertrouwen aan een paar 
vriendelijke mensen, zodat u onge
stoord het congres kunt volgen. Wèl 
een verzoek aan de ouders om toch 
zo nu en dan eens te kijken hoe het 
met de kinderen gaat; misschien 
hebben ze wel honger en dorst. En 
dat is iets waar de ouders wel zelf 

voor moeten zorgen dat het gestild 
wordt. 
Wilt u vóór 10 november even aan 
het landelijke secretariaat melden 
dat u voor uw kinderen een plaatsje 
in de crèche wilt reserveren? Aan de 
hand van de aanmeldingen kunnen 
wij bekijken hoeveel , ,oppassers'' er 
moeten worden ingehuurd. Een bij
drage in de kosten wordt zeer op prijs 
gesteld. 

Stemrecht 
Alle leden van D'66 hebben op Al
gemene Ledenvergaderingen stem
recht, mits zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Vol
gens art. 4, lid I van het Huishoude
lijk Reglement dient de contributie 
voldaan te zijn op I april van het 
lopende jaar. BRENG DUS UW 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF UW BETALINGSBEWIJS (gi
ro- ofbankoverschrijving) MEE. De 
leden die nog maar kort lid zijn raden 
wij in ieder geval aan om hun beta
lingsbewijs mee te nemen. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om de contribu
tie 1981 aan de kassa te voldoen. 
ALLEEN LEDEN DIE HUN 
LIDMAATSCHAPSKAART 1981 
OF EEN BETALINGSBEWIJS 
KUNNEN TONEN, ONTVAN
GEN OP HET CONGRES EEN 
STEMKAART. Dit lijkt een enigs
zins bureaucratische maatregel, 
maar wanneer u bedenkt dat het on
mogelijk is om in korte tijd de leden
administratie van 17.000 leden te 
raadplegen, vertrouwen wij erop dat 
u begrip voor deze maatregel kunt 
opbrengen. 
Vervoer. In deze Democraat is geen 
reductiebon van de Nederlandse 
Spoorwegen bijgesloten, omdat he
laas gebleken is, dat slechts een ge
ring aantal congresbezoekers van 

·········•·· ... 

······•······ ... 

Toegangsroutes 

Spoorlijnen 
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deze mogelijkheid gebruik maakt.· 
De aan het drukken en bijvoegen van 
deze bonnen verbonden kosten we
gen geenszins op tegen de opbrengst. 

Hoe De Flint te bereiken? 
Per trein. Bij het station lijn 6, die u 
vlak voor de deur (halte Cheltussin
gel) van de FLINT, brengt. Vertrek 
van het beginpunt: 5 minuten voor 
elk heel en half uur. 
Eigen vervoer: wij hopen dat bij
gaand kaartje u de weg wijst. 

Hotelaccommodatie Amersfoort 
Berghotel: Utrechtseweg 225, tel. 
033-62044. 
't Oude Raadthuijs: Hof 15, tel. 
033-13369. 
Hotel de Witte: Utrechtseweg 2, tel. 
033-14142. 
Kupersoord: Stichtse Rotonde 11, 
tel. 033-12545. 

Wijziging op Con
gresstuk ECD 2 inza
ke besluitvorming 
In punt 10 van bijlage 2- Beslispun
ten Besluitvorming zijn voor het 
voorjaarscongres 1982 aangepaste 
termijnen vermeld. Bij nader inzien 
heeft het Hoofdbestuur besloten op 
dit congres geen wijzigingen op het 
beleidsprogram te behandelen, zodat 
de bestaande procedure voor de be
sluitvorming kan worden gehand
haafd. De abonnement-mogelijkheid 
geldt daarom eerst ter voorbereiding 
van het najaarscongres. Nadere me
dedelingen zullen in de december
Democraat worden gepubliceerd. In 
verband hiermede trekt het Hoofd
bestuur bedoeld punt 10 in. 

N .. 

Leusden C 



Wijziging op het 
Congresreglement 
(gepubliceerd in de Eerste Congres 
Democraat blz. 3). 
Teneinde de indieners van amende
menten en moties de gelegenheid te 
geven om te reageren op adviezen 
van het Hoofdbestuur en de Rap
portagecommissie, heeft het Hoofd
bestuur besloten artikel 3 lid 3 van 
het Congresreglement als volgt aan 
te vullen: "Desgewenst geeft de fun
gerend voorzitter de indiener gele
genheid tot een kort weerwoord al
vorens een motie of amendement in 
stemming te brengen." 

Congresstuk TCD 1 

Concept deel 
Beleidsprogramma 
0'66: 
Gehandicaptenbeleid 
6.2.1. Inleiding 
6.2.1.1 Aanzet tot een beleid 
De verklaring van de Rechten van de 
Gehandicapte Mens van de VN moet 
voor de overheid het vertrekpunt 
zijn voor een gehandicaptenbeleid. 
Sinds 1977 wordt ook in ons land op 
rijksniveau getracht om meer aan
dacht te schenken aan de gehandi
captenproblematiek, hetgeen moet 
uitmonden in een gehandicapten
BELEID. D'66 meent dat in de pe
riode 1981-1985 in ieder geval de 
UITGANGSPUNTEN van dat be
leid moeten worden geformuleerd. 
6.2.1.2. Uitgangspunten 
Onder een gehandicapte verstaat 
men in het algemeen iemand die als 
gevolg van lichamelijke, zintuigelij
ke of geestelijke gebreken of stoor
nissen, langdurig of blijvend beperkt 
is in zijn mogelijkheden om te func
tioneren en zich te ontplooien. 
De mens behoort te worden aan
vaard in zijn totaliteit, d.w.z. als per
soonlijkheid met alle daarbij beho
rende eigenschappen en beperkin
gen. D'66 kiest dan ook voor een ge
handicaptenbeleid waarin de MENS 
centraal staat en niet de handicap~ 
De vele problemen waarmee gehan
dicapten te maken hebben, zijn in 
beginsel alle oplosbaar. Naast mate
riële verbeteringen, is echter ook de 
opstelling van de niet-gehandicapten 
van groot belang. De overheid moet 
een nieuwe visie ontwikkelen op de 
revalidatie en het gehandicaptenbe
leid. Goed overleg tussen dienstver
lenende organisaties, belangenorga
nisaties van gehandicapten en de 
overheid zelf, is noodzakelijk voor 
een evenwichtig beleid. 
Vanuit een integraal beleidskader 
moet het overheidsbeleid op de per
soon zelf gericht worden; voorzie
ningen dienen derhalve te zijn afge
stemd op de persoon zelf, en niet op 

~6 

een collectief. Dit geldt ook voor ge
handicapten. Integraal beleid bete
kent, dat dit zich richt op alle men
sen, inclusief gehandicapten. Bij alle 
overheidsmaatregelen moet daar
meedus rekeninggehouden worden. 
Hoewel wij bepaald geen voorstan
der zijn van het indelen van mensen 
in allerlei categorieën, geven wij 
voor de duidelijkheid enige specifie
ke beleidsvoornemens ten behoeve 
van geestelijk gehandicapten. Men 
dient goed voor ogen te houden, dat 
er in deze categorie zeer grote ver
schillen bestaan in de graad van han
dicap. 
6.2.1.3. Bestuurlijke aanpak 
Momenteel komt het beleid tot stand 
langs een wirwar van regelingen, die 
soms samenhang vertonen, maar va
ker als los zand aan elkaar hangen of 
elkaar tegenspreken. De minister 
van Volksgezondheid en Milieuhy
giëne is nu belast met de coördinatie 
van het gehandicaptenbeleid, amb
telijk ondersteund door een Interde
partementale Stuurgroep. Op zijn 
gunstigst volgen de andere departe
menten, provincies en gemeenten 
het uitgestippelde beleid, maar uit de 
versnippering blijkt al dat van een 
integrale aanpak geen sprake is. 
Daarom bepleit D'66 het volgende: 
a. Aangezien niet alle sectoren van 
het gehandicaptenbeleid in één de
partement kunnen worden onderge
bracht, achten wij de vervanging van 
een staatssecretaris door een Minis
ter van versterking van de positie 
van degene die het beleid moet coör
dineren. Niettemin geven wij ter
wille van de zuiverheid van de 
probleemstelling de voorkeur aan de 
coördinatie te leggen bij de minister 
die Emancipatiezaken in zijn/haar 
portefeuille heeft, i.p.v. bij de Mi
nister van Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne. 
b. Decentralisatie van zoveel moge
lijk aspecten van het beleid naar de 
lagere overheid, waarbij wij om 
praktische redenen kiezen voor de 
provinciale bestuurslaag. Het accent 
moet komen bij de Provinciale 
Overlegorganen Zwakzinnigenzorg 
(POZ) en Provinciale Overlegorga
nen Revalidatie (POR). Deze orga
nen moeten op provinciaal niveau 
het gehele gehandicaptenbeleid 
coördineren en controleren, terwijl 
zij op hun beurt worden gecontro
leerd door Provinciale Staten. De 
samenstelling moet waarborgen dat 
alle bij het gehandicaptenbeleid be
trokkenen voldoende vertegen
woordigd zijn. 
c. Er dient op wetteljke grondslag 
een Nationale Raad Gehandicapten
beleid te worden ingesteld. Deze 
raad moet een afspiegeling zijn van 
de aandachtsvelden waarop het ge
handicaptenbeleid zich moet rich
ten. Naast de gebruikelijke be
voegdheden van dergelijke rege
ringsraden moet deze Raad ook on
gevraagd adviezen kunnen geven, 
gebruikmakend van een eigen stu
diebureau. 
d. Bij het sociaal-economisch over
leg tussen de sociale partners en de 

overheid moeten ook vertegenwoor
digers van gehandicaptenorganisa
ties betrokken worden. Zo wil D'66 
dat er in de S.E.R. één zetel komt 
voor een vertegenwoordiger van de 
gehandicapten. 
e. Op gemeentelijk niveau dient een 
functionaris belast te worden met 
voorlichting en verwijzing inzake de 
problematiek van de gehandicapten. 
f. Het bestaansrecht van gehandi
captenorganisaties dient ook finan
cieel veilig gesteld te worden. Met 
name voor kadertraining en instand
houding van de bureaus moeten de 
nodige middelen beschikbaar ko
men. 
g. Er moet eenheid komen in het 
subsidiebeleid, zodat de financiering 
op evenwichtige wijze plaatsvindt. 
De overheid dient hiervoor criteria te 
ontwikkelen, en deze moeten aan de 
betrokkenen bekend gemaakt wor
den. 
h. Aan het particulier initiatief die
nen hoge eisen van democratisering 
gesteld te worden, en wel zodanig 
dat in elk geval de gehandicapten zelf 
invloed hebben. 
i. Onder bewind stellen van meer
derjarigen wegens een handicap be
hoort met zeer grote omzichtigheid 
te geschieden. Uitgangspunt moet 
zijn dat de gehandicapte zo lang mo
gelijk zelf het beheer over zijn eigen 
financiën moet voeren. Indien on
derbewindstelling toch nodig blijkt, 
moet de bewindvoerder iemand zijn 
in wie de gehandicapte vertrouwen 
stelt. De voorkeur gaat daarom vaak 
uit naar een ouder of ander nauw 
verwant familielid. 
Het oppotten van gelden van gehan
dicapten, en het vervolgens beleggen 
daarvan in allerlei stichtingen en 
fondsen, moet worden tegengaan, 
vooral omdat deze objecten vaak 
verbonden zijn met de inrichting 
waar de onder bewind gestelde ge
handicapte verblijft. 
j. De POZ moet bekostigd worden 
vanuit de Rijksbijdragereling POZ, 
zoals dat ook bij de POR gebeurt. 
Een nieuwe samenwerking tussen 
beide overlegorganen moet gegaran
deerd worden. 

6.2.2. Sociaal-Economische as
pecten 
6.2.2.1. Maatschappelijke activiteit 
6.2.2.1.1. 
De gehandicapten maken zich grote 
zorgen over hun toekomstige moge
lijkheden om de traditionele maat
schappelijke activiteit arbeid te ont
plooien. Door de automatisering 
vindt een verschuiving van werkge
legenheid plaats in functies die nu 
veelal door gehandicapten worden 
vervuld. Bij het werkgelegenheids
beleid moet bijvoorbeeld via een 
automatiseringswetgeving gezorgd 
worden voor extra bescherming van 
de gehandicapten. bit neemt niet 
weg dat mensen in de toekomst ook 
buiten het arbeidsproces actief 
moeten kunnen zijn, bijvoorbeeld in 
hulpverlening in gezondheidszorg 
etc. Ook voor gehandicapten ligt hier 
een belangrijk terrein braak waarop 
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zij maatschappelijk actief kunnen 
zijn. 
In de algemene en speciale beroeps
opleidingen zal aan deze ontwikke
ling meer aandacht moeten worden 
besteed. Bij heroriëntatie van het be
roepsleven is goede voorlichting aan 
gehandicapten nodig (automatise
ring kan ook nieuwe hulpmiddelen 
verschaffen), terwijl een goede 
voorlichting aan niet-gehandicapten 
evenzeer van groot belang is. Deze 
zijn immers nauwelijks op de hoogte 
van de plaatsingsmogelijkheden van 
gehandicapten. 
6.2.2.1.2. 
D'66 pleit voor het per provincie of 
per regio instellen van een zgn. func
tieconsulent. Deze krijgt tot taak het 
met elkaar in contact brengen van 
mensen die partieel betaald of onbe
taald actief willen zijn, en degenen 
die aan die partiële activiteit be
hoefte hebben. Zo kunnen ook men
sen die bijvoorbeeld onder de WAO 
vallen nog dagdelen actief besteden. 
6.2.2.1.3 
Gehandicapten staan dikwijls voor 
uitgaven die buiten het gemiddelde 
huishoudboekje vallen, moeilijk te 
administreren zijn, en daardoor bijv. 
voor de fiscus moeilijk zichtbaar te 
maken zijn. Wij willen bevorderen 
dat voor gehandicapten die perma
nent dergelijke extra kosten maken, 
financiële compensaties mogelijk 
gemaakt worden, bijvoorbeeld in de 
fiscale sfeer. 
6.2.2.1.4 
De Plaatsingswet Mindervaliden 
moet qua naam gewijzigd worden in 
de Wet tot Bevordering van de 
Werkgelegenheid voor Gehandi
capte Mensen, hierna te noemen 
WBWGM. De wet is een goed uit
gangspunt om meer gehandicapten in 
het bedrijfsleven op te nemen. Het 
wijzigen van de plaatsingsnorm van 
2% in 5% kan daartoe bevorderend 
zijn, hoewel D'66 waarschuwt voor 
het economisch afwegingsproces dat 
hierdoor kan ontstaan. Bovendien 
werkt dwang niet bevorderlijk op een 
betere acceptatie van gehandicap
ten. Wij zien dit daarom als een tij
delijke maatregel. Verder bepleiten 
wij dat in deze wet het volgende ge
regeld wordt: 
a. Een goede definitie van "handi
capt" moet ons inziens worden ge
vonden via de weg van nadere uitleg, 
die leidt tot een zorgvuldig opge
bouwde jurisprudentie. Als beleids
bepalend orgaan wordt het GAB 
aangewezen, dat verplicht wordt om 
een onderzoeksteam te formeren 
waarin de gehandicapten vertegen
woordigd zullen zijn. 
b. Plaatsingsmogelijkheden bij be
drijven en overheid moeten onder
zocht en toetsbaar gemaakt worden. 
Bedrijven en overheid moeten func
tieomschrijvingen gaan maken en 
deze bij het GAB deponeren. Zo kan 
worden bezien of een gehandicapte 
voor een functie in aanmerking 
komt, en kan beoordeeld worden of 
een bestaand team door aanpassing 
door hem toegankelijk gemaakt kan 
worden. Financiering van dergelijke 



aanpassingen moet geschieden van
uit de voorzieningensectoL 
e. Indien een gehandicapte sollici
teert moet de werkgever overleg ple
gen met het GAB onder overlegging 
van de betreffende functieomschrij
ving. De werkgever moet de nood
zakelijke aanpassingen aangeven, en 
als hij deze onmogelijk acht moet hij 
dat motiveren. Als de werkgever dit 
weigert moet de gehandicapte zich 
tot de burgerlijke rechter kunnen 
wenden. Die dient de werkgever met 
sancties te kunnen dwingen aan deze 
eisen te voldoen. 
d. Net als ieder ander moet een ge
handicapte kunnen worden ontsla
gen, en heeft een gehandicapte daar
bij dezelfde waarborgen. 
e. De Loondispensatiewet moet 
worden ingetrokken, de eventuele 
loonsuppletie voor gehandicapte 
werknemers aan werkgevers moet 
via de WBWGM geregeld worden. 
De werknemer kan dan zelfhet wet
telijk minimumloon ontvangen, ter
wijl het voor de werkgever redelijk 
kan zijn gezien de beschikbare ar
beidspotentie, dat hij een mindere 
beloning toekent. Via een overbrug
ging kan dan gestimuleerd worden 
dat de gehandicapte toch in dienst 
genomen wordt. Daarnaast kan het 
nodig zijn de gehandicapte via een 
gewenningsproces in de arbeid te 
betrekken. De beloning daarvan 
dient niet via de Wet Sociale Werk
voorziening (WSW) die weer een 
etiket oplevert, maar via de 
WBWGM geregeld te worden. Ook 
loonsuppleties vanuit de AAW en 
WAO dienen voortaan via de 
WBWGM te geschieden. 
6.2.2.1.5 
Uitkeringen uit de WSW, AAW, 
ABW etc. moeten rechtstreeks ter 
beschikking van de gehandicapte of 
diens bewindvoerder komen. Dit 
geldt te meer als het gaat om een 
inkomen uit arbeid. De automatische 
inhouding op deze inkomsten van 
bijvoorbeeld de verpleegkosten 
moet bij wet onmogelijk gemaakt 
worden. 
6.2.2.2. De Wet Sociale Werkvoor
ziening 
6.2.2.2.1. 
Uitgangspunt is een individuele aan
pak, gericht op integratie van de ge
handicapte in het bedrijfsleven en de 
overheid. Volgens D'66 moet de 
WSW totaal geherstructureerd wor
den, aangezien de huidige opzet 
heeft geleid tot een versterking van 
de "hokjesgeest". Enerzijds willen 
de sociale werkvoorzieningen een 
echt bedrijf zijn, met economische 
maatstaven, anderzijds willen ze een 
welzijnsbevorderende instantie door 
middel van revalidatie zijn. Uit onze 
economie zijn ze moeilijk weg te 
denken omdat de verrichte werk
zaamheden in het vrije bedrijf niet of 
nauwelijks meer verricht of betaald 
kunnen worden. D'66 erkent dit en 
pleit dan ook voor verzelfstandiging 
van deze voorzieningen. 
De bedrijven kunnen als doorgangs
vorm naar het vrije bedrijf dienen en 
als opvangcentrum voor hen die niet 

kunnen doorstromen. (Nadrukkelijk 
dient daarbij in de werkteams een 
scheiding te worden gehanteerd tus
sen geestelijk en anderzins gehandi
capten.) Ook kan dit uitstekend aan
sluiten op de beroepsopleidingen 
voor gehandicapten. 
6.2.2.2.2. 
Momenteel wordt een Sociale 
Werkvoorziening veelal bestuurd 
door een directie die bepaalt wat het 
politieke bestuur moet beslissen. 
Het politieke bestuur, samengesteld 
vanuit de Gemeenteraad staat te ver 
van de praktijk. Bovendien ontstaan 
vele werkvoorzieningschappen op 
basis van Gemeenschappelijke Re
gelingen (tussen gemeenten), die het 
bestuur nog verder van de bais bren
gen. Ook hier leidt dit tot ernstige 
conflicten. 
D'66 wil de bestuurlijke verant
woordelijkheid leggen op provinciaal 
niveau, en denkt daarbij aan provin
ciale of regionale bestuurscommis
sies van multidisciplinaire samen
stelling, die politiek gecontroleerd 
worden door Provinciale Staten. 
6.2.2.2.3. 
Voor staffunctionarissen moeten 
landelijk minimumeisen worden op
gesteld aangezien nu ieder bestuur 
zijn eigen eisen stelt. De externe ob
jecten van de huidige WSW zijn in 
deze nieuwe structuur overgebracht 
naar de WBWGM. Mocht dit niet 
gebeuren, dan dient de WSW te ga
randeren dat er een gelijkwaardige 
behandeling in dezelfde functie ont
staat, ook bij ambtenaren. WSW-ers 
die in woonvormen verblijven, 
moeten hun WSW-loon zelf ontvan
gen om vervolgens zelf de woon
kosten te kunnen betalen. 
6.2.2.3. Sociale Zekerheid 
Hier wordt verwezen naar Hoofd
stuk I (Sociaal-Economisch Beleid) 
van dit Beleidsprogramma, met dien 
verstande dat hier wordt opgemerkt 
dat de aldaar behandelde ene enkele 
loondervingsverzekering naast een 
inkomenskant ook een voorzienin
genkant zal kennen. Dit laatste o.a. 
ten behoeve van de gehandicapten. 
6.2.2.3.2. 
De herstructurering van de sociale 
wetgeving (zie Hfdst. I) dient tevens 
in te houden dat er één keurings
dienst ontstaat, zodat gehandicapten 
niet meerdere malen voor dezelfde 
handicap behoeven te worden ge
keurd. Ambtenaren, belast met het 
verstrekken van voorzieningen aan 
gehandicapten, moeten zaken zelf 
kunnen afdoen, zodra eenmaal vast
staat dat de betreffende gehandi
capte recht heeft op de voorziening. 
6.2.2.3.3. 
Het criterium "arbeidsongeschikt" 
werkt stigmatiserend, vandaar dat 
D'66 als mogelijk alternatief voor
stelt "niet in staat zijn een inkomen 
uit arbeid te verwerven'', dit gekop
peld aan de Loondervingswet (zie 
Hfdst 1). Zodra de betrokkene zelf 
gaat verdienen, daalt de uitkering uit 
die wet naar rato, echter zonder dat 
het recht op de uitkering verloren 
gaat. Aldus ontstaat voor de gehan
dicapte een keuze. 

6.2.2.3.4. 
Indien ouders willen dat hun geeste
lijk gehandicapte kind in een pleeg
gezin woont in plaats van in een te
huis of inrichting, moeten de kosten 
daarvan op dezelfde voet als bij
voorbeeld bij de AWBZ, door de 
overheid vergoed worden. 

6.2.3. Ruimtelijke Inrichting en 
Huisvesting 
6.2.3.3.1. 
Eén van de basisvoorwaarden voor 
het volwaardig en zelfstandig aan het 
maatschappelijk leven deelnemen 
door gehandicapten, is een toegan
kelijke samenleving: toegankelijke 
gebouwen, begaanbare straten, be
reikbare woongebieden en een mede 
op gehandicapten gericht Openbaar 
Vervoer. D'66 vindt dus dat een dui
delijke mentaliteitsverandering in de 
samenleving nodig is. 
Bij wet moet geregeld worden dat 
van projecten waar de overheid (via 
subsidies) bij betrokken is, geëist 
wordt dat ze ook voor gehandicapten 
goed toegankelijk en bruikbaar zijn. 
Bovendien moet een stelselmatige 
controle op de naleving van deze wet 
plaatsvinden. 
Bij het toegankelijk maken van de 
samenleving moet rekening gehou
den worden met de verscheidenheid 
van handicap. Er dienen jaarlijks 
budgetten voor de aanpassing van 
bestaande objecten opgenomen te 
worden in de begrotingen van zowel 
de rijks- als van de provinciale en 
gemeentelijke overheden. Reserve
ring van gelden in het kader van de 
werkgelegenheidsverruimende 
maatregelen zou een belangrijke bij
drage zijn in de loonkosten van aan
passingsprojecten. 
In iedere plaats of regio moet een 
officiële vaste commissie bestaan die 
tot taak heeft een beleidsplan ter 
bevordering van de toegankelijkheid 
op te stellen. Deze commissie moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van 
overheid, gehandicapten en dienst
verleners. 
6.2.3.2. Verkeer en Vervoer 
Ten behoeve van het gebruik door 
gehandicapten moeten alle vervoers
en wegenaanlegplannen worden 
beoordeeld op aspecten van toegan
kelijkheid, volgens richtlijnen van de 
overheid. Er dient een wettelijke re
geling te komen voor de volgende 
veiligheidsvoorzieningen: 
a. speciale waarschuwingsborden 
b. een signaal voor gehandicapten 
om andere verkeersdeelnemers te 
melden dat men hulp nodig heeft. 
6.2.3.3. 
Zo veel mogelijk nieuw te bouwen 
woningen moeten in principe bruik
baar zijn voor gehandicapten. Ook 
bij de stadsvernieuwing en renovatie 
zal hiermee terdege rekening gehou
den moeten worden. In de "Be
schikking Geldelijke Steun Huisves
ting Gehandicapten" moeten bepa
lingen worden opgenomen die finan
ciering van het bouwen op voorraad 
van aanpasbare woningen regelen. 
De uitvoering van genoemde be
schikking laat in de praktijk veel te 
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wensen over. De procedures zullen 
dan ook korter en eenvoudiger han
teerbaar gemaakt moeten worden. 
Om zelfstandig wonen voor gehandi
capten te bevorderen moet er een (in 
principe 24-uurs) dienstverlening 
voor de algemene dagelijkse levens
verrichtingen worden opgezet. 
De overheid zal moeten waarborgen 
dat in de collectieve woonvormen 
voor gehandicapten, het leefmilieu 
primair door hen zelf bepaald wordt. 
De inrichting van woonvoorzienin
gen voor gehandicapten moet beter 
gepland, en beter over het land ge
spreid worden. 

6.2.4. Sociaal-Culturele 
aspecten 
6.2.4.1. Sociaal Cultureelleven 
6.2.4.1.1. 
Veel gehandicapten komen mo
menteel onvoldoende toe aan aan
dacht voor de kwaliteit van hun be
staan. Door bevordering van de 
weerbaarheid en mondigheid in de 
ruimste zin, kan een zo groot moge
lijke onafhankelijkheid worden be
reikt, die weer de kwaliteit van het 
bestaan kan bevorderen. 
Om die onafhankelijkheid te stimule
ren moeten gehandicapten zoveel 
mogelijk zelfstandig deelnemen aan 
algemene culturele activiteiten. So
ciaal-culturele centra moeten daar
om voldoende zijn aangepast aan ge
bruik door gehandicapten. 
6.2.4.1.2. 
Op plaatselijk niveau moeten meer 
sociaal-culturele activiteiten voor en 
door gehandicapten georganiseerd 
worden. De aanzet hiertoe moet 
o.m. gegeven worden in de Ge
meentelijke Welzijnsplannen, terwijl 
ook financiële steun aan kadervor
ming en voorlichting noodzakelijk is. 
6.2.4.1.3. 
Er moeten proefprojecten gestart 
worden waarin een Centraal Lande
lijk Contactbureau, gesteund door 
regionale medewerkers, als vraag
baak gaat fungeren voor alle sportie
ve, recreatieve en culturele moge
lijkheden voor gehandicapten. 
6.2.4.1.4. 
Vooral voor geestelijk gehandicap
ten zijn sociaal-culturele activiteiten 
een wezenlijk onderdeel van het te 
voeren beleid. 

6.2.4.2. Sport 
6.2.4.2.1. 
Sport verenigt bewegings-, ontspan
nings-, wedstrijd-, en sociale ele
menten in zich. Vooral het eerste as
pect is voor gehandicapten van groot 
belang bij het leren overwinnen van 
obstakels en dus vergroten van de 
eigen zekerheid. 
6.2.4.2.2. 
De gehandicaptensport moet m de 
Provinciale Sport}aden vertegen
woordigd zijn. De financiering van 
gehandicaptensport moet zo moge
lijk geschieden vanuit een Rijksbij
drageregeling, waarvan de uitvoe
ring in handen is van de provinciale 
sportraden. 
6.2.4.2.3. 
Op langere termijn moet er een we-
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tenschappelijk instituut voor gehan
dicaptensport komen. Daar kan o.a. 
onderzocht worden hoe moet wor
den gekomen tot beroepsopleidingen 
en kadertrainingen gehandicapten
sport. Overigens dient de gehandi
captensport nu al meer aandacht te 
krijgen in de algemene sportoplei
dingen. 
6.2.4.3. Recreatie 
6.2.4.3.1. 
Nederland kent te weinig goed aan
gepaste dag- en verblijfsrecreatie
voorzieningen. Er moeten subsidie
mogelijkheden komen voor het aan
passen van (bestaande) voorzienin
gen. 
6.2.4.3.2. 
Alle gehandicapten die voor hun 
vakantie op speciale hulp of voorzie
ningen zijn aangewezen, moeten in 
principe een toeslag op de vakan
tieuitkering kunnen krijgen. Aan 
mensen die in een verpleeghuis ver
blijven moeten betere recreatiemo
gelijkheden geboden worden. Daar
toe moet het recreatiebudget in het 
verpleegtarief worden aangepast. 
6.2.4.4. Relaties 
Er dient meer aandacht te komen 
voor relaties en seksualiteit van ge
handicapten, met name: 
a. in de voorzieningensfeer, bijv. 
kamers voor paren met voldoende 
privacy; 
b. in de opleiding (en. nascholing) 
voor verzorgende beroepen, waarbij 
gedacht wordt aan hoe de hulpverle
ner daadwerkelijk ernstig gehandi
capten bij hun seksuele beleving kan 
helpen; 
c. bij het stimuleren van voorlich
ting aan het publiek via de media; 
d. door het bevorderen van subsi
diemogelijkheden voor organisatie 
op dit gebied. 
6.2.4.5. Onderwijs 
Op de opleidingsscholen voor on
derwijzend personeel moet het on
derwijs aan gehandicapten in het les
programma worden opgenomen. De 
opleidingen moeten meer gericht 
worden op vroegtijdige onderken
ning van geringe afwijkingen. Een 
voortgezette opleiding hiervoor, 
aansluitend op praktijkervaring, is 
gewenst. Voor het overige onder
wijsbeleid, zie Hoofdstuk 8 van dit 
programma. 

zieningen voorde gehandicapten. De 
verhouding tussen de algemene en de 
categorale voorzieningen behoeft op 
korte termijn bijzondere aandacht 
om tot een evenwichtige opbouw te 
kunnen komen. De ordening is te
vens noodzakelijk om de voorzie
ningen zowel intern als t.o.v. elkaar 
democratischer te maken. 
Belangrijke hulpmiddelen daarbij 
zijn decentralisatie en kleinschalig
heid. Ook een daarop afgestemd 
subsidiebeleid is van belang om dit 
democratiseringsproces op gang te 
brengen. 
6.2.5.2 
Extramurale en intramurale voor
zieningen moeten goed op elkaar 
aansluiten, waar nodig moet de ver
houding worden bijgesteld. Met na
me is dit het geval waar de mogelijk
heid bestaat gehandicapten in hun 
eigen leefomgeving te laten functio
neren. Soms zullen aanpassingen in 
het voorzieningenniveau van de wijk 
of in de woonsituatie nodig zijn. 
6.2.5.3. 
De informatie en adviesvoorziening 
t.b.v. gehandicapten moet worden 
uitgebouwd en verbeterd, waarbij 
gedacht wordt aan het creëren van 
een aantal vaste informatieplaatsen 
bij de algemene maatschappelijke 
advies- en informatieinstellingen. 
6.2.5.4. 
Vroegtijdige onderkenning en op
sporing van kinderen met ontwikke
lingsstoornissen verdient hoge prio
riteit. Op korte termijn moet een 
netwerk van VTO-structuren ont
staan, waardoor experimenten op 
het gebied van vroegtijdige onder
kenning en opsporing van start kun
nen gaan. Deze experimenten mogen 
echter niet leiden tot het op de lange 
baan schuiven van de definitieve 
keuzen. 
6.2.5.5. 
De geestelijk gehandicapte moet zo
veel mogelijk in de gezinssituatie (of 
soortgelijke samenlevingsvorm) 
kunnen blijven. Regelingen waaruit 
de bekostiging hiervan plaatsvindt, 
dienen hierop te worden afgestemd. 
Dit betekent dat het accent bij de 
planning komt te liggen op de extra
murale voorzieningen. Gezinsver
vangende tehuizen, (kinder)dag
verblijven kunnen aanvaardbare tus
senvormen zijn, mits ze de thuissi-

6.2.5 Maatschappelijke tuatie zo dicht mogelijk benaderen. 
dienstverlening 6.2.5.6 
6.2.5.1. Ouders van geestelijk gehandicapten 
Het veld van de maatschappelijke • gaan ook van tijd tot tijd uit of met 
dienstverlening omvat een groot vakantie. Al of niet gesubsidieerde 
aantal instellingen en voorzieningen, vrijwilligerscentrales moeten dit 
waarbij sprake is van een veelheid mogelijk maken door de ouders voor 
van gelijksoortige activiteiten. Hier- de duur van hun afwezigheid een 
door ontstaan overlappingen maar "oppas" te verschaffen. 
ook leemten. Ordening is daarom 6.2.5.7. 
noodzakelijk, met als uitgangspunt De inrichtingen voor geestelijk ge
dat waar sprake 'is van algemeen be- handicapten moeten zoveel mogelijk 
leid t.a.v. de gehele bevolking, als "open tehuizen" fungeren. 
aparte dienstverlening aan gehandi- "Open" slaat dan zowel op de orga
capten niet gewenst is. Een catego- nisatorische aanpak als op de opzet 
rale, specialistische dienstverlening van ~e gebouwen. Ouders van er 
blijft uiteraard noodzakelijk, ener- verblijvende geestelijk gehandicap
zijds ter bewaking van het algemene ten dienen in de besturen verlegen
beleid, en anderzijds ter bevordering woordigd te zijn. 
van noodzakelijke specifieke voor- Defmitief concept Programmacom-

missie 
8 september 1981. 

Essentiele beslis
punten Gehandicap
tenbeleid 

6.2.1.Inleiding 
6.2.1.2. Uitgangspunten 
D'66 kiest voor een gehandicapten
beleid waarbij de MENS centraal 
staat en niet de handicap. Derhalve 
geen categoraal beleid, maar een fa
cetbeleid. 
6.2.1.3. Bestuurlijke aanpak 
De coördinatie van het gehandicap
tenbeleid moet worden onderge
bracht bij de minister, die is belast 
met emancipatiezaken. 
Er dient eenNationale Raad voor het 
Gehandicaptenbeleid te komem, 
terwijl als lid van de SER een verte
genwoordiger van de gehandicapten 
moet worden benoemd. 
Decentralisatie van zoveel mogelijk 
beleidsaspecten naar de provincie. 
Uitgangspunten voor beleidsmaat
regelen: 
- Harmonisatie van het subsidiebe
leid 
- individueel beleid, gericht op zelf
standigheid. (o.a. financieel beheer) 

6.2.2. Sociaal - Economische as
pecten 
6.2.2.1. Maatschappelijke activitei
ten 
D'66 is voorstander van wettelijke 
maatregelen, gericht op 
- gelijkwaardigheid op de arbeids
markt. 
- professionele hulp bij de arbeids
bemiddeling. 
Op grond van bijzondere, niet nader 
aan te geven kosten, dient b.v. een 
forfaitaire fiscale regeling te worden 
getroffen. 
Loonsuppleties via de AAW, de 
WAO en de loondispensatieregeling 
worden in een nieuwe wet Bevorde
ring Werkgelegenheid Gehandicap
ten opgenomen. 
De overheid verplicht zichzelf en het 
bedrijfsleven tot inventarisatie van 
alle functieomschrijvingen en streeft 
naar een afdwingbaar recht op aan
gepaste arbeidsomstandigheden. 
D'66 bevestigde de noodzaak van de 
eigen zeggenschap en beheer van het 
besteedbaar inkomen. 
6.2.2.2. De Wet Sociale Werkvoor
ziening 
Deze Wet moet geherstructureerd 
worden. D'66 is voor verzelfstandi
ging van de sociale werkplaatsen als 
doorgangsvorm naar het vrije bedrijf 
en als opvangcentrum voor niet
doorstromenden. 
D'66 wil, dat de Provincie de be
stuursverantwoordelijkheid op zich 
neemt en denkt daarbij aan provin
ciale of regionale bestuurscommis
sies met een multidisciplinaire sa
menstelling. 
6.2.2.3. Sociale Zekerheid. 
De door D'66 bepleitte loonder
vingsverzekering dient naast een in-
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komenskant ook een voorzieningen
kant te kennen t.b.v. de gehandi
capten. 
Ter beperking van het aantal keurin
gen dient er één keuringsdienst te 
komen. 
De keuzevrijheid van de ouders aan
gaande de plaatsing van hun geeste
lijk gehandicapte kind dient, onder 
een gelijkblijvend recht op tege
moetkoming in de kosten (AWBZ) te 
worden gewaarborgd 

Ruimtelijke inrichting en huis
vesting 
Er dienen wettelijke maatregelen te 
worden genomen t.a.v. 
- de toegankelijkheid van openbare 
projecten 
- de verkeersveiligheidsvoorzienin
gen voor gehandicapten. 
Voor de aanpassing van de bestaan
de gebouwen dienen jaarlijkse bu
getten te worden opgenomen in de 
Rijks, Provinciale en Gemeentebe
grotingen. 
De nieuwbouw dient in principe 
bruikbaar te zijn voor gehandicap
ten. 
D'66 pleit voor de opzet van een 
dienstverlening t.b.v. het zelfstandig 
wonen. 

6.2.4. Sociaal-Culturele Aspec
ten 
6.2.4.1. Sociaal Cultureelleven 
Als proefproject dient een Landelijk 
Contactbureau als vraagbaak voor 
sportieve, recreatieve en culturele 
mogelijkheden te worden opgezet. 
(De onder 6.2.3. genoemde punten 
zijn eveneens van toepassing op de 
Sociaal Culturele Aspecten). 
6.2.4.3. Recreatie 
0'66 is voorstander van een recht op 
vakantie voor alle gehandicapten 
met waar nodig een toeslag op de 
vakantieuitkering. 

6.2.5. Maatschappelijke Dienst
verlening 
6.2.5.4. Op korte termijn moet een 
netwerk van VTO-structuren 
(vroegtijdige onderkenning) ont
staan, waardoor experimenten op 
het gebied van vroegtijdige onder
kenning en opsporing van start kun
nen gaan. 



Congresstuk TCD 2/3 

Hoofdbegroting Politieke Partij Democraten '66 1982 en bijgestelde begroting 1981 

LASTEN 1982 1981 1981 Realisatie BATEN 1982 
Begroting Bijgestelde Oorspr. 1980 Begroting 

begroting begroting 

Personeel 357.000 354.650 354.800 321.598 Contributies 1.267.500 
Secretariaat 207.000 176.645 171.350 246.014 Bijdragen leden 5.000 
Huisvesting 68.500 62.000 60.550 99.117 Donateurs 10.000 
Hoofdbestuur en AR 95.000 73.490 94.500 106.439 Renten 12.500 
Democraat 103.000 96.400 120.400 170.242 Opbrengst voto-meter 1.000 
Publiciteit 52.500 44.235 52.500 158.631 Inkomsten voorgaande 
PEAC 10.000 10.000 3.900 8.756 jaren 10.000 
JOAC 5.000 1.500 5.000 2.052 Diverse baten voor-
Bijdrage aan regio's 234.000 205.000 207.500 153.134 gaande jaren P.M. 
Bijdrage aan Verkie- Opbrengsten speciale • 
zingsfonds 65.000 65.000 65.000 acties 
Bijdrage aan SWB 112.500 100.000 87.500 57.500 Doorbelastingen i.v.m. 
Bijdrage aan PSVI 45.000 45.000 45.000 34.500 dienstverlening aan 
Accountantskosten 15.000 13.000 16.000 18.800 derden 83.500 
Voorziening dubieuze 
debiteuren P.M. P.M. P.M. 2.092 
Kosten voorgaande 
jaren 20.000 20.000 P.M. 
Inhalen tekort 1980 49.680 n.v.t. 

Totaallasten 1.389.500 1.316.600 1.284.000 1.120.612 Totaal baten 1.389.500 

Saldo baten en lasten 0 0 0 49.680 (neg.) 

Advies van de Financiële Commissie over 
de begroting 
Volgens artikel 58 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement heeft de Finan
ciële Commissie o.a. tot taak de Algemene Ledenvergadering advies uit te 
brengen over de goedkeuring van vaststelling van de begroting. 
De financiële Commissie heeft het genoegen om de AL V over de begroting 
1982 en de lijgestelde begroting 1981 een positief advies uit te brengen. 
Namens de Financiële Commissie, 
Erno Maas, voorzitter 

Toelichting op de bij
gestelde begroting 
1981 
Een jaar spoedt zich ten einde dat 
voor D'66 vrijwel volledig in het te
ken heeft gestaan van de Tweede 
Kamerverkiezingen van 26 mei j.l. 
en de daarop volgende kabinetsfor
matie. De verkiezingen werden een 
eclatant succes. De TK-fractie werd 
meer dan tweemaal zo groot. D'66 
werd definitief de vierde grote partij 
in het Nederlandse politieke bestel. 
Dit heeft echter wel een uiterste 
krachtsinspanning gevergd van het 
ten opzichte van de andere grote 
drie, relatief kleine partijapparaat. 
Zoals reeds eerder in de Democraat 
vermeld, vertaalde zich deze in
spanning ook financieel. Het bleek 
dat op belangrijke onderdelen van de 
begroting na een halfjaar de jaarbud
getten al vrijwel uitgeput raakten. 
Deze niet onvoorziene ontwikkeling 
maakte al in het vroege voorjaar her
ziening van de begroting noodzake
lijk. Bovendien was aan de voor
jaars-AL V toegezegd het nog open
staande tekort van 1980 ad ongeveer 

f 50.000 zo mogelijk in 1981 in te 
lopen. 
Het devies luidde: remmen, waar dat 
maar mogelijk was, zonder de acti
viteiten in het kader van de verkie
zingen te beperken. Een tweede be
grotingsbijstelling vond in juni plaats 
en in de late zomer een derde, waar
van het resultaat hierboven cijfer
matig is weergegeven. Het komt er 
per saldo op neer dat, na de aanvan
kelijk voorziene kostenexplosie bij 
ongewijzigd beleid, de resultante van 
de genomen maatregelen weer aardig 
tot de oorspronkelijke begroting 
1981 neigt. Dit vereist echter wèl dat 
de genomen maatregelen (waarvan 
hieronder een overzicht) ook ten 
volle worden geëffectueerd. 
de noodzaak tot bezuinigen behoeft 
overigens niet alleen negatief te wor
den gezien. 
Het dwingt tot een hernieuwde prio
riteitsafweging van wat in het verle
den soms spontaan is gegroeid. 
De kosten van verkiezingsactivitei
ten vinden niet alleen hun weerslag 
in de begrotingscijfers, maar, en 
zelfs in de eerste plaats, in de resul
taten van het separaat beheerde 
Verkiezingsfonds. Het fonds wordt 
gevoed door partijbijdragen en doel-

bijdragen van de leden en dient om 
de directe campagne-activiteiten te 
financieren. 
Ondanks de enorme offerbereidheid 
waarvan de leden hebben blijkgege
ven, valt te voorzien dat met een leeg 
Verkiezingsfonds de komende Sta
ten- en raadsverkiezingen moet wor
den ingegaan. Temeer valt dit te be
treuren, daar een zeer begrijpelijke 
betaalmoeheid na de vele gevoerde 
fund-raising acties bij de leden valt te 
bespeuren. Toch zal er in de komen
de tijd niets anders opzitten, dan op
nieuw een beroep te doen op de be
reidheid van de leden om financieel 
bij te springen. Uiterste terughou
dendheid bij geldverslindende acti
viteiten in het kader van de verkie
zingen, is het minste waar een voort
durend "aangeslagen" lid in deze 
omstandigheden recht op heeft. 
Op de najaars-AL V zullen hopelijk 
de definitieve financiële resultaten 
van de afgelopen campagne bekend 
zijn. De cijfers zullen zo mogelijk 
worden opgenomen in het Congres
boek. 

Toelichting op de be
groting 1982 
Het motto is "pas op de plaats ma
ken" om tijd en financiële ruimte te 
verkrijgen voor consolidatie. Geluk
kig behoeven we nog niet "een stap 
terug'' te doen; het gaat er slechts om 
een hechtere basis te vormen voor 
een verdere kwantitatieve en vooral 
kwalitatieve uitbouw van de partij
activiteiten. 
Hierbij dient te worden bedacht dat 
in steeds verdergaande mate de lan
delijk georganiseerde activiteiten 
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1981 1981 Realisatie 
Bijgestelde Oorspr. 1980 
begroting begroting 

1.192.000 1.246.000 1.034.182 
5.000 2.000 1.311 

20.000 25.000 23.238 
I. 100 1.000 500 

10.000 10.000 7.926 

P.M. P.M. 13.775 

17.500 

71.000 

1.316.600 1.284.000 1.080.932 

slechts het topje van een ijsberg 
vormen, een onderdeel van het 
groeiende netwerk van activiteiten in 
den lande. 
Uitgebreide discussies in Hoofdbe
stuur en met verdere betrokkenen 
liggen ten grondslag aan de gepre
senteerde begroting. Deze kunnen 
hier, al was het alleen maar om kos
tenredenen, niet in extenso worden 
weergegeven. In het Congresboek 
zal een verdere specificatie van de 
verschillende deelbegrotingen wor
den opgenomen. 

Lasten 
Personeel 
Uitgegaan wordt van een vrijwel on
veranderd personeelsbestand. 
Secretariaat 
Ondanks voortgezet restrictief be
leid, is een stijging niet te vermijden, 
alleen al vanwege het toenemende 
aantal leden. 
Hoofdbestuur en AR 
Toenemende kosten, mede in ver
band met te verwachten stemmingen 
via de Democraat en een toenemend 
beroep op onkostenvergoedingen. 
Democraat 
Een uiterst beperkte stijging ten op
zichte van de in 1981 fors gesnoeide 
begroting. 
Voortgezette bezuinigingen bij een 
wat grotere oplage. 
Publiciteit 
Ongewijzigd ten opzichte van oor
spronkelijke begroting 1981. 
PEAC 
Uitgegaan wordt van voortzetting 
van emancipatie-activiteiten. Be
drag ongewijzigd ten opzichte van 
bijgestelde begroting 1981. 
Joac 
Bedrag ongewijzigd ten opzichte van 



oorspronkelijke begroting 1981: zui
nig beleid in 1981 wordt niet "afge
straft" in 1982. 
Regio-bijdragen 
Uitgegaan is van 19.500 x f 12,-. Dit 
laatste bedrag is reeds vastgesteld 
door Voorjaars-AL V 1981. Afgezien 
is van aantasting van de bijdrage in 
tijden (vóór en tijdens Staten- en 
raadsverkiezingen) die juist in de re
gio hoge kosten met zich brengen. 
N.B. Omdat in de bijgestelde begro
ting 1981 wordt uitgegaan van een 
wat geringer aantal contributiebeta
lende leden per ultimo 1981 dan in de 
oorspronkelijke begroting 1981, is 
wat minder te ramen voor de regio
bijdragen 1981 dan aanvankelijk 
voorzien. 
Bijdrage van verkiezingsfonds 
Bedrag van 1981 gehandhaafd. 
Bijdrage SWB en PSVI 
Uitgegaan is van een structurele stij
ging van de partij-bijdrage aan de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D'66. Hierbij dient te worden be
dacht dat door de partij aan de SWB 
verleende diensten voortaan ten 
volle in rekening zullen worden ge
bracht. 
Bijdrage aan PSVI ongewijzigd ten 
opzichte van 1981. 

Baten 
Contributies 
Uitgegaan wordt van 19.500 contri
butie-betalende leden over 1982 met 
een gemiddeld contributiebedrag 
van f 65,-. 
Dit betekent 14% meer leden (tot
nutoe ledenaanwas vrij constant op 
20%, maar de tijden worden somber
der) = 2400 nieuwe betalende leden 
ten opzichte van de raming voor ul
timo 1981 (17 .I 00) en een teruggang 
van het gemiddelde contributiebe
drag van ruim 7% (van f 70 naar 
f 65). 
De contributieregeling 1982 is reeds 
vastgesteld door de Voorjaars-AL V 
1981. 
Donateurs 
Bevordering van het donateurschap 
krijgt het komende jaar speciale aan
dacht. 
Uitgegaan wordt van bescheiden 
succes hierbij. 
Renten 
Minder rente-opbrengsten voorzien. 
Enerzijds door een misschien lagere 
rentevoet, anderzijds doordat op ge
ringere voorhanden liquiditeiten 
minder rente kan worden gekweekt, 
een tendens die ook reeds in 1981 
optrad. 
Doorbelastingen i.v.m. dienstverle
ning aan derden 
Het betreft hier een verdere verfij
ning van doorbelastingen aan frac
ties, SWB en PSVI. 
N.B. In de diverse deelbegrotingen 
zijn de doorbelastingen verwerkt die 
volgens vaste verdeelsleutels wor
den verricht. 
Indien de contributie- of overige 
ontvangsten mochten meevallen ten 
opzichte van de bovenstaande be
groting, wordt voorgesteld deze te 
gebruiken voor het vormen van een 
ook qua liquiditeit nodige reserve, 

bijvoorbeeld in de vorm van een ex
tra afschrijving op het pand Bezui
denhoutseweg, welke afschrijving 
ook om andere reden wenselijk is, 
namelijk daling van de prijzen op de 
onroerend goed-markt. 

Jan Prevoo, 
penningmeester • 

~ Merijntje 
1 ( 

Dokken'66 

Uit: Dagblad "De Stem" van 4 sept. 
1981 

Congresstuk TCD 4 

Essentiële 
beslispunten van het 
concept 
beleidsprogramma, 
onderdeel Landbouw, 
Visserij en 
Voedselvoorziening 
5. 0 Inleiding 

Het totale voedselbeleid wordt 
tot het terrein van het ministe
rie gerekend. daarom moet de 
naam: Ministerie van Land
bouw, Visserij en Voedsel
voorziening worden. 

5.2 Het Europees Landbouwbeleid 
Het Nederlandse landbouw
beleid blijft een integrerend be
standdeel van de gemeen
schappelijke europese land
bouwpolitiek. 
Het verhogen van de arbeids
produktiviteit krijgt een minder 
centrale plaats in het land
bouwbeleid, het aksent komt te 
liggen op een redelijke inko
mensontwikkeling. 

5.3 Relatie tot de derde wereld 
De europese gemeenschap 
moet zijn grenzen openstellen 
voor landbouwprodukten uit 
de derde wereld. 
De nadruk ligt op internatio
nale regelingen van de handel 
in grondstoffen en eindpro
dukten en op bescherming van 
de markten van derdewereld 
landen, 
In internationaal overleg moe
ten produktiedoelstellingen op 
wereldschaal worden vastge-

5.4. 

Hoe blijven wij binnen de financiële 
perken? 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste door het Hoofd
bestuur op voorstel van penningmeesters genomen maatregelen om 
een dreigend tekort te voorkomen. 
Deze maatregelen hebben de volledige instemming van de Financiële 
Commissie. 
Het grootste deel van de besluiten geldt voor zowel 1981 als 1982. 

A. Begrotingsbewaking 
1. Geen committering door deelbegrotinghouders van bedragen bo

ven f 250 zonder voorafgaande fiattering door penningmeester. 
2. Deelbegrotinghouders zijn slechts gemachtigd per kwartaal tot 

één kwart van het jaartotaal op de betreffende begrotingspost te 
committeren, tenzij afwijkend HB-besluit. 

B. Beperking uitgaven 
1. Hoofdbestuur/Adviesraad: beperking vergaderfrequentie; min

der en beperktere mailings; RB-weekenden kostendekkend. 
2. Secretariaat: vacaturestop; beperkingen porti, telefoon, fotoko

pieën, drukwerk; doorlichting takenpakket landelijk secreta
riaat. 

3. Automatisering: vanaf 1 juli j.J. alleen het strikt noodzakelijke; 
gratis uitdraai voor regio's en afdelingen van 10 x per jaar naar 4 
x per jaar. 

4. Congressen: inclusief een in te voeren abonnement op congres
stukken à f 25, kostendekkend. 

5. Democraat: dit jaar één nummer minder (december); volgend 
jaar vooralsnog zeven nummers uit te brengen; acht redactionele 
pagina's per nummer; verhoging advertentie-tarieven; verhoging 
abonnementstarief van f 25 naar f 35; donateurs krijgen niet 
meer gratis Democraat; aan één adres (op verzoek) niet meer dan 
één Democraat. 

6. Publiciteit: bevriezing met ingang van 1 augustusj.l. van betaalde 
publiciteit. 

7. Versnelling opschoning ledenbestand: niet-betalers contributie 
verliezen na één jaar contributieschuld hun lidmaatschap, in 
plaats van na twee jaar. 

C. Verboging inkomsten 
1. Stringenter doorbelastingenbeleid, in de zin van minder mate

rialen en diensten gratis ter beschikking stellen van fracties 
Tweede Kamer/ Eerste Kamer/ Europees Parlement, SWB en 
PSVI. 

2. Oproepen gl!rantiefonds TK-verkiezingen 1981. 
3. Speciale f 15-actie onder alle leden in november, tegelijk met 

contributie-mailing. 

D. Ten aanzien van de liquiditeit 
1. Zo vroeg mogelijke inning contributie 1982. 
2. Zo spoedig mogelijke inning van subsidies betreft vooral SWB en 

PSVI). 
3. In het leven roepen van een Stichting Reservefonds D'66. • 

legd. 
De ontwikkelde rijke wereld 
moet de minder ontwikkelde 
landen de middelen verschaf
fen om een drastische uitbrei
ding van hun voedsclprodukten 
mogelijk te maken. 
Sociaal-ekonomisch en Struk
tuurbeleid 
Het landbouwbeleid van de EG 
dient gericht te zijn op een be
heerste doeltreffende produk
tie. 
Het gemeenschappelijk markt
en prijsbeleid moet worden ge
stimuleerd; gericht op de nood
zakelijke inkomensverbetering 
in de landbouw. 
Het struktuurbeleid moet wor-
den gericht op het behoud van 5.5 
zoveel mogelijk werkgelegen
heid, met een aksent op het be
houd van kleine bedrijven door 
mogelijkheden van nevenin
komsten. 
Bij strukturele problemen in de 
toeleverende en verwerkende 
industrie dient de overheid te 
helpen. 

Door wetgeving moet de zelf
standigheid van de agrariërs 
veilig worden gesteld. 
Produktiebeheersende maatre
gelen moeten worden aan
vaard. 
Voor produktieverhogende in
vesteringen mogen géén subsi
dies worden verstrekt. 
Subsidie moet worden gericht 
op o.a. innovatie en kwaliteits
verbetering. 
Publiekrechtelijke organisaties 
zijn niet onaantastbaar, krities 
kijken naar m.n. het publiek
rechtelijk karakter, het intern 
demokraties funktioneren en 
de verordenende bevoegdhe
den. 
Fiscaal beleid 
Noodzakelijke aanpassingen 
van de afschrijvingsgrondslag, 
de vermogensbelasting, de 
successierechten, de belasting 
op het z.g. pachtersvoordeel en 
de aftrekbaarheid van reserve
ringen voor niet verzekerbare 
kleine atologiese risiko's. 
Aanpassingen van de WIR. 
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5.6 Grondbeleid 
De wet agraries grondbeheer 
dient aangepast te worden: 
m.n. t.a.v de scheiding tussen 
verkoper en koper, voor een 
betere beheersing van het 
prijsmechanisme. 

5.7. Akkerbouw 
Door de overheid moet worden 
gestreefd naar gewassen sprei
ding. 

5.8. Tuinbouw en Fruitteelt 
De prijsaanpassing van het 
aardgas dient geleidelijk plaats 
te vinden. 
Energiebesparende innovatie 
moet door de overheid worden 
gesubsidieerd. 
Chemiese grondontsmetting 
stoppen, alternatieven subsi
diëren. 
Tuinbouw in sterk vervuilde 
gebieden afremmen. 

5.9. Veeteelt 
Er moet een bedrijfsgewijze 
kontingentering komen van de 
melkproduktie. 
De huidige EG-medeverant
woordelijkheidsheffing moet 
worden afgeschaft. 
Groeibevorderende hormonen 
en antibiotica moeten in de EG 
worden verboden. 
Paal en perk stellen aan de 
BlO-industrie. 
De subsidiëring van de mest
banken moet in vijfjaar worden 

afgebouwd. 
Er moet een wet komen op de 
uitoefening van de diergenees
kunde 
Gezondheidsmaatregelen in de 
EG moeten worden geharmo
niseerd. 

5. I 0 Geen opmerkingen 
I.àrldinrichting 
Zeer terughoudend t.a.v. 
grootschalige kultuurtechniese 
maatregelen. 
Gebruik van diep grondwater 
alleen in uiterste gevallen. 
Landinrichting moet plaats
vinden op basis van provinciale 
streekplannen. 
Vergoeding van schaden t.g.v. 
beperking in gebruik en eigen
dom moet wettelijk worden ge
regeld. 
Er is een kaderwet "Beheer 
landelijke gebieden" nodig. 

5. 12 Bosbouw 
Vergroting van houtwinning in 
Nederland is noodzakelijk. 
Natuurlijk bos moet worden 
uitgebreid. 

5. 13 Visserij 
Beheermaatregelen in interna
tionaal verband ter bescher
ming van de visstand zijn 
noodzakelijk. 
De bewaking van de kwaliteit 
van het water van de Wadden
zee moet in EG-verband wor
den geregeld. • 

CONGRESSTUK TCD 5 

Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement Hoofdstukken 11, 111 en XI 

Hoofdstuk 11 -Algemene Ledenvergadering 
Toelichting 
De door het Hoofdbestuur voorgestelde beslispunten besluitvorming hebben 
uiteraard gevolgen voor het Huishoudelijk Reglement, waarvan de Hoofd
stukken 11, 111 en XI op een groot aantal punten aanpassing behoeven. Het 
merendeel van de voorgestelde wijzigingen vloeit rechtstreeks voort uit de 
gewijzigde procedure. 
Voorts worden enkele kleinere wijzigingen voorgesteld, die een betere 
structuur van de tekst beogen. Gezien de uitgebreide toelichting in Congres
stuk ECD 2 acht het Hoofdbestuur een nadere toelichting op onderstaande 
voorstellen niet noodzakelijk. 

Huidige tekst 

Art. 7 
De Algemene Ledenvergadering 
(AL V) wordt gevormd door de leden 
van D'66 

V oorgestelde tekst 

Algemeen 
Art. 7 
I. De Algemene Ledenvergadering 

(AL V) wordt gevormd door de 
leden van D'66 

2. De AL V is het hoogste orgaan 
van D'66 inzake alle aangelegen
heden op landelijk politiek en or
ganisatorisch terrein, voor zover 
die niet door Statuten of Huis
houdelijk Reglement aan andere 
organen zijn opgedragen. 

Art. 8 
De AL V is het hoogste orgaan van 
D'66 inzake alle aangelegenheden op 
landelijk politiek en organisatorisch 
terrein, voor zover die niet door 
Statuten of Huishoudelijk Regle
ment aan andere organen zijn opge
dragen. 

Art. 9 
I. De AL V wordt tenminste een

maal per jaar door het Hoofdbe
stuur bijeengeroepen binnen zes 
maanden na afloop van het boek
jaar. 

2. Tijdens deze AL V worden in elk 
geval de jaarrekening en de be
groting behandeld. Zonodig wor
den verkozen het Hoofdbestuur 
en de commissies. 

Art. 10 
I. Voorts wordt de AL V ter behan

deling van een of meer aangege
ven onderwerpen binnen drie 
maanden bijeengeroepen op ver
zoek van: 
a. één van de kamerfracties van 

D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste twee algemene re

giovergaderingen 
d. tenminste 10 procent van de 

leden 
2. Indien niet binnen twee weken 

aan het verzoek gevolg wordt ge
geven, kunnen de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het Hoofdbe
stuur de AL V bijeenroept of per 
advertentie in drie veelgelezen 
dagbladen. 
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Art. 8 
I. De AL V wordt zo mogelijk 

tweemaal, maar tenminste een
maal per jaar door het Hoofdbe
stuur bijeengeroepen. 

2. De voorjaars-AL V wordt binnen 
zes maanden na afloop van het 
boekjaar gehouden. Tijdens deze 
AL V wordt de jaarrekening van 
het afgelopen jaar behandeld, 
tenzij deze AL V vóór I maart 
wordt gehouden. Tevens wordt 
de contributieregeling en de re
giobijdrageregeling voor het ko
mende jaar vastgesteld. 

3. De najaars-ALV wordt in de 
maanden september, oktober of 
november gehouden. Tijdens de
ze AL V wordt de begroting voor 
het komende jaar vastgesteld. 

4. Beide ALV's hebben allereerst 
tot taak het Beleidsprogram, het 
Verkiezingsprogramma en het 
Europees Programma vast te 
stellen en voorts overige politie
ke, organisatorische en financiële 
besluiten te nemen. · 

Art. 9 
I. Voorts wordt de AL V ter behan

deling van een of meer aangege
ven onderwerpen binnen drie 
maanden bijeengeroepen op ver
zoek van: 
a. één van de kamerfracties van 

D'66 
b. de Adviesraad 
c. tenminste twee algemene re

giovergaderingen 
d. tenminste 10 procent van de 

leden. 
2. Indien niet binnen twee weken 

aan het verzoek gevolg wordt ge
geven, kunnen de verzoekers zelf 
tot die bijeenroeping overgaan op 
de wijze waarop het Hoofdbe
stuur de AL V bijeenroept of per 
advertentie in drie veelgelezen 
dagbladen. 

Voorbereiding 
Art. 10 
1. Het Hoofdbestuur heeft de plicht 

de besluitvorming op de AL V's 
zo grondig mogelijk voor te be
reiden en alle geledingen van de 
partij hierbij te betrekken. 

2. Ter voorbereiding van de AL V's 
is het Hoofdbestuur belast met: 
a. het (doen) opstellen van een 

meerjarenplanning van de 
herziening van het Beleids
program. die voor advies aan 
de Programmacommissie, de 
SWB en de Adviesraad wordt 
overgelegd; 

b. het (doen) vervaardigen van 
alle conceptvoorstellen die 
aan de AL V worden voorge
legd; 

c. het tijdig beschikbaar stellen 
van deze concept-voorstellen 
aan de partijorganen en leden; 

d. de organisatorische maatre
gelen die noodzakelijk zijn om 
een verantwoorde besluit
vorming op de AL V te bevor
deren. 

11~ 



Art.ll 
Het Hoofdbestuur kondigt iedere 
AL V uiterlijk zeven weken tevoren 
aan, met dien verstande, dat tussen 
de datum van verzending van de 
aankondiging en de opening van de 
AL V tenminste zeven weken liggen. 

Art. 12 
I. Een door het Hoofdbestuur bij

eengeroepen AL V behandelt in 
de eerste plaats de hoofdbe
stuursvoorstellen en de daarop 
ingediende amendementen. 

2. Een op verzoek bijeengeroepen 
AL V behandelt in de eerste plaats 
de door de verzoekers aangege
ven onderwerpen. 

Aankondiging en 
agenda 
Art.ll 
I. Jaarlijks stelt het Hoofdbestuur 

de data van de te houden AL V's 
vast en maakt deze planning aan 
de leden bekend. 

2. Uiterlijk elf maanden vóór een 
AL V legt het Hoofdbestuur de 
concept-agenda voor advies voor 
aan: 
a. de Kamerfracties 
b. de Europese fractie, 
c. de Adviesraad. 

3. Tot uiterlijk tien maanden vóór de 
AL V kunnen deze instanties 
voorstellen tot wijziging en aan
vulling van de concept-agenda 
indienen. 

4. Uiterlijk zeven maanden vóór de 
AL V wordt de AL V -agenda door 
het HoQfdbestuur vastgesteld en 
met een korte toelichting in de 
Democraat gepubliceerd. 

Congresvoorstellen 
Art. 12 
I. Zo spoedig mogelijk nadat de 

agenda is gepubliceerd worden 
alle congresvoorstellen toege
zonden aan de (sub)regio- en af
delingsbesturen en aan de leden 
die zich geabonneerd hebben op 
toezending van de congresstuk
ken. 

2. Bij de toezending dienen zodani
ge termijnen in acht te worden 
genomen, dat op ARV's, SRV's 
en AA V's een inhoudelijke dis
cussie over de congresvoorstel
len kan plaatsvinden. Bij de ter
mijnbepaling dienen de maanden 
juni en juli buiten beschouwing te 
worden gelaten. 

3. De onderstaande soorten con
gresvoorstellen dienen uiterlijk 
de onderstaande termijnen voor
afgaande aan de AL V te worden 
toegezonden: 
a. m.b.t. het Beleidsprogram en 

het Europees Programma: vijf 
maanden vóór de AL V; 

b. m.b.t. het Verkiezingspro
gramma, politieke en organi
satorische resoluties, Statuten 
en Huishoudelijk Reglement, 
de jaarbegroting, de contribu
tieregeling en de regiobijdra
geregeling: drie maanden vóór 
de ALV. 

c. m.b.t. de jaarrekening: twee 
weken vóór de ALV. 

4. Bij alle congresvoorstellen voegt 
het Hoofdbestuur een toelichting, 
waarin de essentiële beslispunten 
worden vermeld. 

5. Moties en amendementen m.b.t. 
de ad a en b genoemde congres
voorstellen en de gegevens m.b.t. 
de kandidaten voor besturen en 
commissies, die door de AL V 
worden gekozen, dienen even
eens uiterlijk twee weken vóór de 
AL V te worden toegezonden. 

6. In een congresreglement, dat te
gelijk met de AL V -agenda in de 

Art. 13 
I. De concept-agenda van de AL V 

wordt met inachtneming van de 
artikelen IJ en 12 door het 
Hoofdbestuur vastgesteld en met 
behoorlijke toelichting bij de aan
kondiging van de AL V aan alle 
leden toegezonden. 

2. Tot vijf weken, of zoveel korter 
als het Hoofdbestuur mogelijk 
acht, voor de aanvang van de 
AL V kunnen onderwerpen aan 
de agenda worden toegevoegd op 
verzoek van: 
a. een van de kamerfracties van 

D'66, 
b. de Adviesraad, 
c. tenminste één algemene re

giovergadering. 

Art. 14 
I. In een congresreglement zal als 

sluitingsdatum voor het indienen 
van moties en amendementen 
nooit een vroegere datum worden 
opgegeven dan die welke twee 
weken later ligt dan de datum 
waarop alle leden de congres
voorstellen per post hebben ont
vangen. 

2. Tijdens de AL V kunnen moties 
en amendementen worden inge
diend die zijn goedgekeurd door 
tenminste een algemene re
giovergadering, met dien ver
stande dat ieder lid tijdens de 
AL V moties en amendementen 
kan indienen die betrekking heb
ben op de agendapunten, die vol
gens lid 2 van art. 13 aan de agen
da zijn toegevoegd. 

DEMOCRAAT JAARGANG 14- NR. 8- OKT. 1981 

Democraat wordt gepubliceerd, 
legt het Hoofdbestuur de data, die 
op grond van het gestelde in dit 
artikel en artikel 13 voor deze 
AL V gelden, vast. 

Moties en 
Amendementen 
Art. 13 
I. M.b.t. tot alle geagendeerde con

gresvoorstellen kunnen moties 
en/of amendementen worden in
gediend. 

2. Moties en amendementen kunnen 
worden ingediend door: 
a. ARV 
b. SRV 
c. AAV 
d. 25 individuele leden. 

3. Moties en amendementen inge
diend door een ARV, SRV of 
AA V moeten met absolute meer
derheid van stemmen zijn goed
gekeurd. Bij indiening moeten 
minimaal 2 leden van het betref
fende bestuur schriftelijk verkla
ren en ondertekenen dat de motie 
of het amendement aan deze 
voorwaarde voldoet. 

4. De in lid 2 ad d bedoelde moties en 
amendementen moeten door mi
nimaal 25 leden worden onderte
kend. 

5. De moties en amendementen die
nen te worden opgesteld volgens 
een in het congres-reglement 
vastgelegd model. 
Bij de publicatie van moties en 
amendementen vermeldt het 
Hoofdbestuur een aanbeveling. 

6. Moties en amendementen dienen 
uiterlijk twee maanden vóór de 
AL V bij het landelijk secretariaat 
te worden ingediend. 

7. Moties, die betrekking hebben op 
actuele politieke situaties, moe
ten uiterlijk 48 uur vóór de AL V 
bij het landelijk secretariaat wor
den ingediend. 
Deze moties dienen te zijn on
dertekend door minimaal 25 indi
viduele leden. 

Orde van de ALV 
Art. 14 
I. De AL V behandelt in de eerste 

plaats de geagendeerde congres
voorstellen en de daarop inge
diende moties en amendementen, 
die door de Rapportagecommis
sie zijn goedgekeurd. 

2. Indien een motie of amendement 
door de Rapportagecommissie 
niet wordt goedgekeurd, ontvan
gen de indieners hiervan binnen 
twee weken na de in art. 13 lid 6 
vermelde sluitingsdatum schrif
telijk bericht. 

3. De Rapportagecommissie en de 
Programmacommissie hebben 
het recht op grondslag van de in
gediende moties en amendemen
ten, ook tijdens de AL V amen
dementen in te dienen. 

4. Over het in behandeling nemen 



3. De Rapportagecommissie en de 
Programmacommissie hebben 
het recht op de grondslag van de 
ingediende amendementen ook 
tijdens de AL V amendementen in 
te dienen. 

4. Over niet in de agenda opgeno
men onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genomen, be
houdens het in het tweede lid be
paalde. 

Art. 15 
I. De AL V wordt geleid door een 

oneven aantal voorzitters, die 
door het Hoofdbestuur zijn aan
gewezen uit de leden die geen zit
ting hebben in het Hoofdbestuur 
en de programmacommissie. 
Bij de behandeling van een on
derwerp waarbij één der voorzit
ters uit hoofde van enigerlei par
tijfunctie persoonlijk is betrok
ken, treedt deze niet op als funge
rend voorzitter zolang deze be
handeling duurt. In de gevallen 
betreffende de gang van zaken op 
de AL V waarin het Huishoudelijk 
Reglement niet voorziet, beslis
sen de gezamenlijke voorzitters. 
De fungerend voorzitter van de 
AL V heeft het recht spreektijd te 
verdelen en te beperken. De be
slissingen van de voorzitters zijn 
bindend behoudens onmiddellijk 
beroep op de AL V, die daarover 
stemt zonder discussie. 

2. Op voorstel van de voorzitters 
kan de AL V zich ter voorberei
ding van de plenaire discussie in 
secties splitsen onder leiding van 
de door de voorzitters aangewe
zen sectievoorzitters. Voorstel
len die in een sectievergadering 
minder dan 25 procent van de 
stemmen hebben gekregen wor
den in de plenaire zitting niet aan 
de orde gesteld. Voorstellen die 
in een sectievergadering 25 pro
cent van de stemmen of meer 
hebben gekregen, worden in de 
plenaire zitting aan de orde ge
steld; amenderen van deze voor
stellen is niet mogelijk behoudens 
het bepaalde in lid 3 van artikel 
14. 

Art. 16 
I. Een AL V begint met de aanwij

zing van een stemcommissie en 
een notulencommissie op voor
dracht van de voorzitters. 

2. De stemcommissie registreert de 
uitgebrachte stemmen, beslist 
zonder beroep over de geldigheid 
daarvan en constateert de uitslag 
van de stemming. 

3. De notulencommissie maakt een 
zakelijk verslag van de vergade
ring en draagt zorg, dat het ver
loop van de vergadering op ge
luidsband wordt vastgelegd. 

4. Het verslag van de AL V ligt vanaf 
twee maanden na de AL V ter in
zage op het landelijk secretariaat, 
waar ook de geluidsbanden wor
den opgeslagen. 

5. Het Hoofdbestuur publiceert 
binnen twee maanden na de AL V 
korte samenvattingen van de be
handelde agendapunten en een 
overzicht van de aangenomen en 

van de actuele politieke moties, 
zoals bedoeld in art. 13 lid 7 en de 
in art. 14 lid 3 bedoelde amende
menten, beslist de AL V zonder 
toelichting of discussie. 

5. Over niet in de agenda opgeno
men onderwerpen kunnen geen 
besluiten worden genomen. 

Art. 15 
De AL V wordt geleid door een on
even aantal voorzitters, die door het 
Hoofdbestuur zijn aangewezen uit 
de leden die geen zitting hebben in 
het Hoofdbestuur en de programma
commissie. 
Bij de behandeling van een onder
werp waarbij één der voorzitters uit 
hoofde van enigerlei partijfunctie 
persoonlijk is betrokken, treedt deze 
niet op als fungerend voorzitter zo
lang deze behandeling duurt. In de 
gevallen betreffende de gang van za
ken op de AL V waarin het Huishou
delijk Reglement niet voorziet, be
slissen de gezamenlijke voorzitters. 
De fungerend voorzitter van de AL V 
heeft het recht spreektijd te verdelen 
en te beperken. De beslissingen van 
de voorzitters zijn bindend behou
dens onmiddellijk beroep op de 
AL V, die daarover stemt zonder dis
cussie. 
2. Op voorstel van de voorzitters 
kan de AL V zich ter voorbereiding 
van de plenaire discussie in secties 
splitsen onder leiding van de door de 
voorzitters aangewezen sectievoor
zitters. Voorstellen die in een sectie
vergadering minder dan 25 procent 
van de stemmen hebben gekregen 
worden in de plenaire zitting niet aan 
de orde gesteld. Voorstellen die in 
een sectievergadering 25 procent van 
de stemmen of meer hebben gekre
gen, worden in de plenaire zittingaan 
de orde gesteld; amenderen van deze 
voorstellen is niet mogelijk behou
dens het bepaalde in lid 3 van artikel 
14. 

Art. 16 
I. Een AL V begint met de aanwij

zing van een stemcommissie er 
een notulencommissie op voor
dracht van de voorzitters. 

verworpen congresvoorstellen, 
moties en amendementen. 

Art. 17 
I. Behoudens het in Statuten en 

Huishoudelijk Reglement be
paalde neemt de AL V besluiten 
met absolute meerderheid van 
stemmen. Indien geen der aan
wezige leden stemming wenst, 
kan de AL V bij acclamatie een 
besluit nemen. 

2. Ieder bij een stemming op de 
AL V aanwezig lid kan één stem 
uitbrengen. 

3. Stemming over personen ge
schiedt schriftelijk. Wanneer zich 
voor een functie slechts een kan
didaat heeft aangemeld, kan ver
kiezing bij acclamatie geschie
den. Voor het ovèrige is lid I niet 
van toepassing. 

4. Over zaken wordt gestemd op een 
voor de voorzitters te bepalen 
wijze. 

Art. 18 
I. Indien de AL V de behandeling 

van enig agendapunt naar een la
ter tijdstip verschuift, worden de 
hierop betrekking hebbende mo
ties/amendementen automatisch 
aangehouden tot de feitelijke be
handeling. 

2. Indien het onderhavige agenda
punt inmiddels gewijzigd wordt, 
bepaalt de indiener(ster) van de 
motie/het amendement bij de be
handeling ervan of deze/dit nog 
onderwerp van de beraadslaging 
dient uit te maken. 

Art. 19 
I. Ter voorbereiding van een AL V 

kan het Hoofdbestuur een of 
meer deelcongressen organise
ren, waarop een voorbereidende 
behandeling van een of meer 
agendapunten van de AL V 
plaatsvindt. 

2. De agenda en de voorstellen voor 
een deelcongres worden uiterlijk 
drie weken voor de opening van 
het deelcongres aan alle leden 
toegezonden. 

3. In het deelcongres-reglement 
wordt als sluitingsdatum voor het 
indienen van moties en amende
menten een datum vermeld die 
ten minste een week later ligt dan 
de datum waarop alle leden de 
voorstellen per post hebben ont
vangen. 

4. De besluitvorming op een deel
congres geschiedt overeenkom
stig het gestelde in artikel 15, lid 
2. 

5. Een overzicht van de moties en 
amendementen, die op het deel
congres voldoende steun hebben 
verkregen, wordt aan de leden 
toegezonden of aan de deelne-

2. De stemcommissie registreert de 
uitgebrachte stemmen, beslist 
zonder beroep over de geldigheid 
daarvan en constateert de uitslag 6. 
van de stemming. 

mers van de AL V uitgereikt. 
Op een deelcongres zijn de art. 
14, lid 3, 4, 15, 16, 17 en 18 van 

3. De notulencommissie maakt een 
zakelijk verslag van de vergade
ring en draagt zorg, dat het ver
loop van de vergadering op ge
luidsband wordt vastgelegd. 

4. Het verslag van de AL V ligt vanaf 
twee maanden na de AL V ter in
zage op het landelijk secretariaat, 
waar ook de geluidsbanden wor
den opgeslagen. 

5. Het Hoofdbestuur publiceert 
binnen twee maanden na de AL V 
in de Democraat korte samenvat
tingen van de behandelde agen
dapunten en een overzicht van de 

overeenkomstige toepassing. 
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aangenomen en verworpen con
gresvoorstellen, moties en amen
dementen. 

Art. 17 
I. Behoudens het in Statuten en 

Huishoudelijk Reglement be
paalde neemt de AL V besluiten 
met absolute meerderheid van 
stemmen. Indien geen der aan
wezige leden stemming wenst, 
kan de AL V bij acclamatie een 
besluit nemen. 

2. leder bij een stemming op de 
AL V aanwezig lid kan één stem 
uitbrengen. 

3. Stemming over personen ge
schiedt schriftelijk. Wanneer zich 
voor een functie slechts een kan
didaat heeft aangemeld, kan ver
kiezing bij acclamatie geschie
den. Voor het overige is lid I niet 
van toepassing. 

4. Over zaken wordt gestemd op een 
door de voorzitters te bepalen 
wijze. 

Art. 18 
I. Indien de AL V de behandeling 

van enig agendapunt naar een la
ter tijdstip verschuift, worden de 
hierop betrekking hebbende mo
ties/amendementen automatisch 
aangehouden tot de feitelijke be
handeling. 

2. Indien het onderhavige agenda
punt inmiddels gewijzigd wordt, 
bepaalt de indiener(ster) van de 
motie/het amendement bij de be
handeling ervan of deze/dit nog 
onderwerp van de beraadslaging 
dient uit te maken. 

Art. 19 
Vervalt. 

13r!l '' I 



Hoofdstuk 111 - Hoofdbestuur 

Toelichting 
Hoewel dit hoofdstuk niet rechtstreeks betrekking heeft op de AL V bevatten 
de artikelen 23 en 24 bepalingen over de kandidaatstelling voor het Dagelijks 
Bestuur en de publicatie van kandidaten. Als gevolg van de voorgestelde 
wijzigingen van Hoofdstuk 11 moeten ook deze bepalingen worden aange
past. Omdat voor de kandidaatstelling voor andere besturen (b.v. SWB en 
PSVI) en de vaste commissies geen bepalingen waren vastgelegd, wordt aan 
de tekst van deze artikelen een ruimere toepassing toegekend. Bovendien 
wordt voorgesteld de procedure zoveel mogelijk gelijk te trekken met de 
procedure vastgelegd in Hoofdstuk IX - Kandidaatstelling voor vertegen
woordigende lichamen. 
Bovendien behoeft art. 31, dat de f"manciële verantwoording tegenover de 
AL V regelt, aanpassing als gevolg van de wijzigingen in Hoofdstuk 11. 

Huidige tekst: 
Art. 23 
De gelegenheid tot kandidaatstelling 
voor het Dagelijks Bestuur vangt aan 
onmiddellijk na de aankondiging van 
de datum van de AL V en eindigt vijf 
weken vóór genoemde datum, of zo
veel korter als het Hoofdbestuur no
dig acht. Kandidaten dienen te wor
den opgegeven aan het landelijk se
cretariaat. De kandidaatstelling 
dient vergezeld te gaan van de on
dertekende vragenlijst als bedoeld in 
artikel 19, lid I van de Statuten. 

Art.24 
I. Bij de kandidaatstelling voor het 

Dagelijks Bestuur stelt iedere 
kandidaat op door het Hoofdbe
stuur te verstrekken formulieren 
de volgende persoonlijke gege
vens ter bekendmaking aan de le
den, beschikbaar: 
a. personalia 

Voorgestelde tekst: 
Art. 23 
I. Zo mogelijk bij publikatie van de 

AL V -agenda, doch uiterlijk vier 
maanden vóór de AL V publiceert 
het Hoofdbestuur in de Demo
craat in welkevakaturesin bestu
ren en commissies de AL V dient 
te voorzien. 

2. De aanmeldingstermijn voor de 
kandidaatstelling begint onmid
dellijk nadat door het Hoofdbe
stuur aan de leden mededeling 
hiervan is gedaan en sluit twee 
maanden voor de AL V. 

3. Ieder lid van D'66 kan zich aan
melden als kandidaat door middel 
van een aangetekend verzonden 
aanmeldingsformulier, te richten 
aan het landelijk secretariaat. 

4. Bij aanmelding dient aan de 
voorwaarden, vermeld in art. 
103, lid 2 ad a, b, c end te worden 
voldaan. 

5. Gelijktijdig met de aanmelding 
kan de kandidaat een persoonlij
ke toelichting van maximaal 300 
woorden verstrekken. Deze toe
lichting mag geen verklaringen 
bevatten die strijdig zijn met de in 
lid 4 genoemde verklaringen en 
hierin mogen geen namen van an
dere leden als referentie worden 
vermeld. 

Art.24 
I. De geldigheid van de aanmeldin

gen wordt beoordeeld door het 
Hoofdbestuur, dat verplicht is na 
te gaan of aan de voor de kandi
daatstelling geldende voorwaar-
den wordt voldaan. 

2. Het Hoofdbestuur verklaart een 
aanmelding ongeldig indien: 
a. de feitelijke gegevens, bedoeld 

in art. 103, lid 2, ad a en d 

Art. 31 
I. Jaarlijks biedt het Hoofdbestuur 

de AL V een begroting voor het 
komende jaar ter goedkeuring 
aan. 

2. Tevens dient het Hoofdbestuur 
hierbij een voorstel voor een ge
differentieerde contributierege
ling voor het komende jaar in. 

3. Naast het begrotingsvoorstel 
wordt een meerjarenraming aan 
de AL V ter goedkeuring voorge
legd. 

4. Aan de meerjarenraming en de 
begroting wordt een regeling toe
gevoegd door de financiële bij
drage aan de regio's. Deze bijdra
ge bestaat uit een basisbedrag, 
dat op grond van de meerjaren
raming voor minimaal vier jaar 
door de AL V wordt vastgesteld 
en een aanvullend bedrag, dat 
jaarlijks op de basis van de be
groting wordt bijgesteld. 

5. Separaat legt het Hoofdbestuur 
verantwoording af over de beste
ding van het verkiezingsfonds en 
verschaft inzicht in de voorge
nomen besteding van dit fonds. 

de kandidaat bericht van het 
Hoofdbestuur indien de aanmel
ding niet geldig wordt geoor
deeld. 

4. De kandidaat kan binnen vijf da
gen na de datum van beslissing in 
beroep gaan bij de Geschillen
commissie, die binnen tien dagen 
na datum van het beroep beslist. 

Art. 31 
I. Jaarlijks biedt het Hoofdbestuur 

de AL V een begroting voor het 
komende jaar ter goedkeuring 
aan. 

2. Jaarlijks dient het Hoofdbestuur 
een voorstel in voor een gediffe
rentieerde contributieregeling 
voor het komende jaar. 

3. Jaarlijks legt het Hoofdbestuur 
een regeling voor de financiële 
bijdrage aan de regio's aan de 
ALV voor. 

4. Bij aanbieding van de jaarreke
ning legt het hoofdbestuur ver
antwoording af over de besteding 
van het verkiezingsfonds en ver
schaft inzicht in de voorgenomen 
besteding van dit fonds. 

5. Indien een voorjaars- en een na
jaars-AL V worden gehouden 
gelden de bepalingen in art. 8, lid 
2 en 3 van dit reglement. 

Hoofdstuk XI- Slot- en 
Overgangsbepalingen 
Toelichting 
De taken van de Rapportage- en de Programmacommissie zijn vastgelegd in 
Hoofdstuk IV van het Huishoudelijk Reglement. Daar het de bedoeling is 
deze taken nader te regelen in overleg met deze commissies, wordt voorge
steld de onderstaande overgangsbepaling op te nemen: 

Artikel 137 
Gedurende de periode vanaf de najaars-AL V 1981 tot en met de najaars
ALV 1982 heeft het Hoofdbestuur de bevoegdheid de taken van Rapportage
en Programmacommissie, zoals vastgelegd in art. 37, 38 en 40 van dit 
reglement, nader aan te vullen en te wijzigen, met dien verstande dat de 
rechten van de AL V niet mogen worden aangetast. 

Congresstuk TCD 6 

b. gegevens omtrent lidmaat
schap en functies binnen de 
partij. 

2. Het Dagelijks Bestuur zorgt er
voor dat een zakelijke samenvat
ting van deze gegevens uiterlijk 
drie weken vóór de AL V ter be
schikking van alle leden wordt 
gesteld. 

onjuist o~ onvolledig zijn; i Voorstel tot wijziging van de 
b. de beretdverklanngen, be- • • • 

doeld in art. 103, lid 2, ad ben Statuten - HuishoudeliJk Reglement 
c niet of met beperkingen zijn Statuten 
afgelegd; 

c. het hoofdbestuur beschikt 
over schriftelijke aanwijzin
gen die ernstige twijfels op
roepen over de juistheid van 
de afgelegde verklaringen; 

d. de aanmelding na het gepubli
ceerde sluitingstijdstip door 
het landelijk secretariaat 
wordt ontvangen. 

3. Binnen twee weken na sluiting 
van de kandidaatstelling ontvangt 

Toelichting 
In artikel6 van de Statuten zijn de gronden vermeld, waarop het lidmaat
schap eindigt. Een van de redenen is een contributieschuld. die zich 
uitstrekt over meer dan een jaar. Het Hoofdbestuur is van mening dat de 
hiervoor geldende termijn, die theoretisch 15 maanden en praktisch 18 
maanden is, te lang is. Op deze wijze kost een dergelijk lid gedurende 
anderhalf jaar veel geld (Democraat, portikosten, acceptgirokaarten, 
aanmaningen etc.) terwijl er geen enkele bijdrage tegenover staat. Het is 
de bedoeling deze termijn in te korten. 
Bovendien acht het Hoofdbestuur hetjuister de uitwerking hiervan vast te 
leggen in het Huishoudelijk Reglement; statutenwijzigingen vergen im-
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mers een notariële akte. In verband hiermede wordt voorgesteld artikel6 
en artikel 8 lid 2 als volgt te wijzigen. 

Huidige tekst 
Art. 6 
Het lidmaatschap eindigt door: 
a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schriftelijke 

opzegging bij het secretagiaat van 
D'66. Opzegging laat de contri
butieverplichting voor het lopen
de jaar onverlet, ook een even
tuele verzwaring van deze ver
plichting; 

c. schriftelijke opzegging door het 
Hoofdbestuur wegens een con
tributieschuld, zich uitstrekken-
de over meer dan één jaar, met 
inachtneming van het hierom
trent bepaalde in het Huishoude-

Voorgestelde tekst 
Art. 6 
I. Het lidmaatschap eindigt door: 

a. overlijden; 
b. de ontvangst van een schrifte

lijke opzegging bij het lande
lijk secretariaat van D'66; 

c. schriftelijke opzegging door 
het Hoofdbestuur wegens een 
contributieschuld zich uit
strekkende over een termijn 
die nader in het Huishoudelijk 
Reglement wordt geregeld; 

d. schriftelijke opzegging door 
het Hoofdbestuur, wanneer 
het lid niet meer voldoet aan 
de eisen gesteld in art. 5; 

lijk Reglement. Na invoering kan 
men eerst weer tot het lidmaat- 2. 
schap worden toegelaten, wan
neer de contributieschuld is vol
daan; 

e. royement. 
Beëindiging van het lidmaatschap 
op grond van lid I ad b, c, den e 
van dit artikel laat de contributie 
van het lopende jaar onverlet. 

d. schriftelijke opzegging door het 
·Hoofdbestuur, wanneer het lid 
niet meer voldoet aan de eisen ge
steld in art. 5; 

e. royement. 
Art. 8 
2. Bericht van opzegging als lid, zo

als bedoeld in art. 6 ad c wordt 
schriftelijk aan het betrokken lid 
bericht, nadat betrokkene mini
maal twee maal eerder schriftelijk 
aan de contributieschuld is herin
nerd. 

Art. 8 
2. Bericht van opzegging als lid, zo

als bedoeld in art. 6 lid c wordt 
schriftelijk aan het betrokken lid 
bericht. 

Hoofdstuk I - Huishoudelijk Reglement 

Toelichting 
De voorgestelde statutenwijziging heeft tot gevolg dat artikel 4 van het 
Huishoudelijk Reglement, waarin de contributieverplichting is geregeld, 
wordt aangepast. 
Bovendien is het gewenst art. I, dat handelt over de aanmelding voor en de 
ingangsdatum van het lidmaatschap te verduidelijken. Wanneer een afge
voerd lid weer werd toegelaten nadat de contributieschuld was voldaan. 
was het een open vraag welke datum als aanmeldingsdatum geldt. Het 
Hoofdbestuur is van mening dat het logisch is de betaaldatum van de 
schuld aan te houden, omdat het lid in de voorgaande periode zijn rechten 
heeft verspeeld. 
Voorgesteld wordt de artikelen I en 4 als volgt te wijzigen. 

Huidige tekst: 
Art. 1 
Aanmelding voor het lidmaatschap 
geschiedt bij het landelijk secreta
riaat. 
Het lidmaatschap wordt geacht in te 
gaan op de datum van ontvangst van 
de aanmelding. 

Art. 4 
I. De contributie voor enig jaar 

dient te zijn voldaan op I april van 
dat jaar. 

2. De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 
Hoofdbestuur. Deze stelt de be
talingsregeling vast. 

3. Het contributiejaar is gelijk aan 
het verenigingsjaar. 

4. De Algemene Ledenvergadering 
stelt op voorstel van het Hoofd-

Voorgestelde tekst: 
Art. 1 
I. Aanmelding voor het lidmaat

schap geschiedt bij het landelijk 
secretariaat. 

2. Het lidmaatschap wordt geacht in 
te gaan op de datum van aanmel
ding. 

3. Na afvoering als lid wegens con
tributieschuld wordt het lidmaat
schap geacht wederom in te gaan 
op de dátum waarop de contribu
tieschuld is voldaan. 

Art. 4 
I. De contributie voor enig jaar 

dient te zijn voldaan op I april van 
dat jaar, c.q. binnen drie maan
den na aanmelding als lid. 

2. Indien op data, bedoeld in lid I, 
niet aan de contributieverplich
ting is voldaan, is het Hoofdbe
stuur gerechtigd de toezending 
van de Democraat op te schorten. 

3. De contributies worden geïnd 
door de penningmeester van het 

bestuur een gedifferentieerde 
contributieregeling vast. 

Overige wijzigingen 

Toelichting 

Hoofdbestuur, die ervoor zorg 
draagt dat de leden tijdig een ver
zoek tot betaling ontvangen en bij 
niet-betaling eenmaal aan hun 
verplichting worden herinnerd. 

4. De termijn, bedoeld in artikel6 ad 
c van de Statuten, wordt geacht te 
zijn verstreken, indien op I fe
bruari van enig jaar niet aan de 
contributieverplichting over het 
voorgaande jaar is voldaan. De 
betreffende leden ontvangen 
hiervan uiterlijk een maand tevo
ren schriftelijk bericht. 

5. Na afvoering als lid wegens con
tributieschuld kan men eerst weer 
tot het lidmaatschap worden toe
gelaten. wanneer de contributie
schuld is voldaan. 

6. Het contributiejaar is gelijk aan 
het boekjaar. 

7. De Algemene Ledenvergadering 
stelt op voorstel van het Hoofd
bestuur een gedifferentieerde 
contributieregeling vast. 

In de afgelopen periode is gebleken dat enkele artikelen van het Huishou
delijk Reglement niet geheel duidelijk zijn of aanpassing behoeven. Bo
vendien kan art. 65, als gevolg van de voorgestelde wijzigingen inzake de 
besluitvorming vervallen. 
Art. 77 inzake de zittingstermijn van de voorzitter en vice-voorzitter van 
de Adviesraad wijkt af van de normaal geldende termijn. Daarom wordt 
voorgesteld dit artikel aan te passen. Ook wordt voorgesteld art. 81 inzake 
de toezending van adviesraadstukken aan te passen, omdat de hieraan 
verbonden kosten vrij hoog zijn. Gezien de voorgestelde wijzigingen inza
ke de besluitvorming is het voorts gewenst art. 86, dat betrekking heeft op 
ARV' s aan te passen. Bij de samenstelling van de zogenaamde staartlijsten 
van de Tweede-Kamerverkiezingen is gebleken dat art. 110 niet eenduidig 
was over de aan te houden volgorde. Omdat gebleken is, dat niet ieder 
nieuw lid behoefte heeft aan toezending van het beleidsprogram, en de 
hieraan verbonden kosten vrij aanzienlijk zijn, stelt het Hoofdbestuur 
voor om art. 134 zodanig te wijzigen, dat dit program alleen op verzoek 
wordt toegezonden. 
Momenteel geldt voor het passief kiesrecht voor de gemeenteraden een 
leeftijdsgrens van 23 jaar. Bij de kamer is momenteel een grondswetswijzi
ging in behandeling, die straks deze leeftijdsgrens op 21 jaar brengt. 
Teneinde ook kandidaten die t.z.t. aan deze nieuwe leeftijdseis voldoen in 
staat te stellen om zich te kandideren, stelt het Hoofdbestuur voor een 
overgangsbepaling als art. 138 in het Huishoudelijk Reglement op te ne
men. 
Het Hoofdbestuur stelt de AL V de volgende wijzigingen voor. 

Huidige tekst: 
Art. 65 
I. Een werkgroep kan met goedkeu

ring van het bestuur van de Stich
ting Wetenschappelijk Bureau 
D'66 en van het Hoofdbestuur 
onder verantwoordelijkheid van 
het Hoofdbestuur een deelcon
gres organiseren over wijzigingen 
en/of aanvullingen van het poli
tiek programma. 

2. Een dergelijk deelcongres wordt 
beschouwd als een sectieverga
dering als bedoeld in art. 15lid 2. 

3. Art.l9isopzo'ndeelcongresvan 
toepassing. 

Art. 77 
2. Zij worden verkozen voor een pe

riode van een jaar en zijn twee
maal als zodanig herkiesbaar. 

Art. 81 
3. De agenda en daarop betrekking 

hebbende stukken worden, bij
zondere omstandigheden voor-

V oorgestelde tekst: 
Art. 65 
Vervalt. 

Art. 77 
2. Zij worden gekozen voor een pe

riode van twee jaar en zijn een
maal onmiddellijk herkiesbaar. 

Art. 81 
3. De agenda en de daarop betrek

king hebbende stukken worden, 
bijzondere omstandigheden 
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behouden, tenminste acht dagen 
voor de vergadering bekend ge
maakt aan de leden en plv. leden 
van de raad, aan de in art. 75 ge
noemde functionarissen, aan de 
regiobesturen en aan eventuele 
andere betrokkenen. 

Art. 86 
3. De ARV komt tenminste eenmaal 

per jaar bijeen en wordt minstens 
I4 dagen tevoren schriftelijk aan
gekondigd. 

Art. HO 
5. Op de lijsten in iedere kieskring

groep worden de plaatsen 26 t/m 
30 bezet door de nog niet geplaat
ste kandidaten van de ranglijst 
van de eigen kieskringgroep. 

Art. 134 
I. Het beleidsprogram wordt nieu

we leden bij hun aanmelding 
kosteloos ter beschikkrng gesteld 
en is overigens steeds tegen beta
ling verkrijgbaar. 

2. Van de programma's wordt zo 
spoedig mogelijk na de vaststel
ling door de betreffende leden
vergadering kosteloos een exem
plaar aan de leden ter beschikking 
gesteld en zijn overigens tegen 
betaling (zolang de voorraad 
strekt) verkrijgbaar. 

Congresstuk TCD 7 

Houding van 0'66 ten 
opzichte van akties 
en aktiegroepen 

I. Inleiding 
Evenzeer als dat voor andere poli
tieke partijen geldt, komen ook bij 
D'66- zowel op landelijk, regionaal, 
als lokaal niveau - een groot aantal 
verzoeken binnen om steun aan al
lerhande maatschappelijke akties, 
demonstraties, bijeenkomsten, etc. 
van tijdelijke of permanente aktie
groepen. Om te voorkomen dat de 
partij als geheel een onsamenhan
gend en onlogisch gedrag in deze 
vertoont, heeft het hoofdbestuur be
sloten onderstaande nota te produ
ceren. Deze nota is in een voorgaan
de vorm ter diskussie geweest in de 
Adviesraad en bij de Regio's, Subre
gio's en Afdelingen; aan de hand van 

voorbehouden, tenminste acht 
dagen voor de vergadering toege
zonden aan de leden van de raad. 
Deze stukken worden op verzoek 
van de voorzitter ook aan met 
name genoemde plaatsvervan
gende leden toegezonden. 

Art. 86 
3. De ARV komt tenminste eenmaal 

per jaar en, overeenkomstig art. 
12, lid 2, in elk geval tussen drie 
en twee maanden vóór iedere 
ALV bijeen. Een ARV wordt 
minstens twee weken tevoren 
schriftelijk aangekondigd. 

Art. HO 
5. Op de lijsten in iedere kieskring

groep worden de plaatsen 26 t/m 
30 bezet door de nog niet geplaat
ste kandidaten van de eigen kies
kringgroep in de volgorde waarin 
zij op de definitieve landelijke 
ranglijst zijn geplaatst. 

Art. 134 
I. Het beleidsprogram wordt nieu

we leden op hun verzoek koste
loos ter beschikking gesteld en is 
overigens steeds tegen betaling 
verkrijgbaar. 

2. Van de programma's wordt zo 
spoedig mogelijk na de vaststel
ling door de betreffende leden
vergadering kosteloos een exem
plaar aan die leden, die daartoe 
een verzoek indienen, ter be
schikking gesteld en zijn overi
gens tegen betaling (zolang de 
voorraad strekt) verkrijgbaar. 

Art. 138 
In afwijking van het gestelde in art. 
103 lid 2 ad h geldt voor de kandi
daatstelling voor de gemeenteraden 
voorshands een leeftijdsgrens van 2 I 
jaar, die op de dag van de gemeente
raadsverkiezingen moet zijn be
reikt. 

de binnengekomen reakties is de 
nota bijgesteld en waar nodig geher
formuleerd. 
Als zodanig dient de nota ter toelich
ting op de HB-resolutie over akties 
en aktiegroepen. 

11. Taken en funkties van D'66 
als politieke partij 
De wijze waarop politieke partijen 
hun funkties definiëren en taken uit
oefenen is in hoge mate afhankelijk 
van het politieke stelsel, waarin deze 
partijen funktioneren. In het Neder
landse parlementaire stelsel, dat is 
gebaseerd op evenredige vertegen
woordiging, funktioneren partijen 
anders dan in het Engelse meerder
heidsstelsel, of het Franse presiden
tiële systeem. Tegen die achtergrond 
is het omschrijven van taken en 
funkties steeds een betrekkelijke 
aangelegenheid; dat geldt stellig voor 
onderstaande voorlopige beschrij
ving. 

A. Het selecteren van kandidaten 
voor vertegenwoordigende en be
stuurlijke funkties 
Juist met betrekking tot de samen
stelling van de politieke frakties, en 
in het verlengde daarvan door die 
frakties te kandideren politieke be
stuurders, wil D'66 een zo groot mo
gelijke openheid, een zo direkt mo
gelijke demokratie, en - als het 
enigszins kan - uitsluiting van een
zijdige belangenbehartiging bewerk
stelligen. Wij ruimen niet bij voor
baat gereserveerde zetels in voor 
vertegenwoordigers van werkge
vers, werknemers, boeren, konsu
menten, kernenergisten, medici of 
welk andere groepering dan ook; 
evenmin voor specifieke regionale 
belangenvertegenwoordigers. In 
principe zijn het de leden, die zich
zelf kandidaat stellen, en zijn het de 
leden die gezamenlijk, ieder met een 
evenwaardige stem, uitmaken wie de 
partij zullen vertegenwoordigen. Be
sturen dienen zich met grote terug
houdendheid in deze procedure op te 
stellen; uiteraard dienen zij informa
tie te verschaffen omtrent de te ver
vullen funkties, te formuleren welke 
verwachtingen de partij van de funk
tievervulling koestert, kunnen zij le
den stimuleren zich kandidaat te 
stellen en kunnen zij de leden tijdens 
presentaties adviseren omtrent de 
kandidaten; het is echter uitgesloten 
dat het bestuur zelfkandidaten stelt, 
dan wel zich direkt in de individuele 
keuze van de leden mengt. Een der
gelijke volstrekt "open" selektie
procedure brengt uiteraard risico's 
met zich, doch zien wij duidelijk als 
identiteitsbepalend voor D'66. De 
nadruk ligt op het eigen initiatief en 
de eigen kwaliteit van de kandidaten, 
alsmede op het eigen oordeel van de 
leden. Kern van de politieke opstel
ling van de gekozen D'66-vertegen
woordigers is zowel het bemiddelen 
tussen door anderen vertegenwoor
digde belangen, als het opkomen 
voor de niet-vertegenwoordigde be
langen. Vanuit die optiek kunnen 
maatschappelijke akties worden ge
zien als signalerend voor niet-verte
genwoordigde belangen, en daarmee 
als stimulerend, aanvullend en ver
nieuwend in relatie tot de parlemen
taire beleidsontwikkeling. 
B. Het ontwikkelen van een even
wichtig en samenhangend politiek 
programma 
D'66 wil een programpartij zijn, 
waarbij het beleid niet een optelsom 
is van specialisten-wensen, maar een 
afgewogen keuze van prioriteiten in 
het ontwikkelen van een evenwichtig 
en samenhangend program. De pro
gramontwikkeling is een min of meer 
permanent proces, omdat telkens 
nieuwe problemen om nieuwe oplos
singen vragen. Voor D'66 staan ook 
de gevestigde belangen, zelfs indien 
deze als vanzelfsprekendheden in 
het politieke proces zijn verankerd, 
steeds mede ter diskussie. Juist 
daarom hechten wij aan een politiek
programmatische vertaling van ak
ties naar het parlementaire beleids
ontwikkelingsproces toe, ook al 
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heeft de betreffende aktiegroep wei
nig vertrouwen in het parlementaire 
stelsel; het vertrouwensherstel dient 
vanuit het parlement zélf te worden 
bewerkstelligd. Een partij, die toch 
op ondogmatische wijze door middel 
van de politiek leiding wil geven aan 
de maatschappelijke ontwikkeling, 
doet er goed aan "problemen" niet 
weg te schrijven omdat ze wat moei
lijker in het eigen maatschappijbeeld 
passen, vinden wij. 
C. Het bevorderen van de kommuni
katie tussen de bevolking en het 
(openbaar) bestuur 
Als partij treden we niet in het man
daat van de kiezers aan de politieke 
vertegenwoordigers. Die terughou
dendheid legt de primaire verant
woordelijkheid voor het optreden 
binnen het openbaar bestuur bij de 
frakties en schept voor de gekozenen 
de ruimte om hun mandaat ten op
zichte van de kiezers waar te maken. 
In toenemende mate wordt van de 
gekozen vertegenwoordigers ver
wacht dat zij een soort ombudsfunk
tie vervullen tussen de bevolking en 
de overheid. Ook hier geldt weer dat 
traditionele en gevestigde belangen 
deze ombudsfunktie veelal ten volle 
benutten, terwijl juist groepen met 
nieuwe problemen, dan wel nieuwe 
groepen met bekende problemen 
zich pas schoorvoetend op dit pad 
begeven. Als partij vinden we dat de 
D'66-vertegenwoordiger in deze een 
aktieve relatie met de kiezers dient te 
zoeken. D'66 kiest programmatisch 
voor een samenleving, die zowel 
staatkundig als maatschappelijk ge
demokratiseerd zou moeten zijn; op 
die grond kan het als partij zowel de 
weg van de parlementaire aktie, als 
de weg van de maatschappelijke ak
tie hanteren, mits deze beide akties 
gelijkluidende doeleinden dienen. 
D. Het bevorderen van politieke 
deelname van leden en kiezers 
"Meedoen", "meedenken", "mee
beslissen" zijn de aanduidingen, 
waarmee we willen aangeven, dat de 
politiek niet een zaak is van een klei
ne élite, maar dat de politiek in prin
cipe de gehele burgerij aangaat. 
Daarom is een principiële openheid 
juist naar mensen met ideeën, 
problemen, initiatieven, etc. essen
tieel voor het funktioneren van D'66 
als partij. We moeten er voor zorgen, 
dat de interne kanalen en procedures 
altijd open zijn voor het opnemen 
van zaken, waarvoor aktie wordt ge
voerd. Het is de taak van een politie
ke partij om voortdurend mensen te 
mobiliseren voor zijn programma! 
Als open-vernieuwende partij moe
ten wij per definitie gevoelig voor 
akties zijn en blijven die op ons af
komen. 

111. Maatschappelijke Akties en 
Aktiegroepen 
Het verschijnsel van politieke akties 
en aktiegroepen is een wezenlijk 
kenmerk van iedere demokratie, 
waarin een zekere mate van schei
ding van staat en maatschappij voor
komt. Naast het parlement, de staten 
of de raden, als vormen van staat-



kundige vertegenwoordigingen, zijn 
er ook telkens de koepels, adviesra
den en overlegorganen, als vormen 
van maatschappelijke vertegen
woordigingen. De toenemende ver
vlechting van de staatkundige met de 
maatschappelijke representaties 
hebben juist dat verstarde, verstop
te, vernieuwing en verandering te
genhoudende klimaat geschapen, 
waartegen D'66 zich verzet. On
danks hun toch reeds goed veran
kerde belangenbehartiging hebben 
de traditionele belangengroepen de 
maatschappelijke aktie nimmer ge
schuwd. Voor nieuwe problemen 
blijkt de maatschappelijke aktie 
vrijwel de enige weg om de politieke 
agenda te bereiken. Maatschappelij
ke akties zijn gaandeweg een aan
vaardbaar onderdeel van het politie
ke spel - het zout in de demokrati
sche pap - geworden. Op gebieden 
als ruimtelijke ordening/volkshuis
vesting, stadssanering, milieubeheer 
en energievoorziening is de maat
schappelijke aktie reeds min of meer 
onderdeel van het georganiseerd 
overleg met de overheid geworden. 
Veel aktiegroepen hebben duidelijke 
organisatievormen ontwikkeld met 
vertakkingen over het gehele land. 
Houding van D'66 ten opzichte van 
akties en aktiegroepen 
Het gaat niet aan maatschappelijke 
aktiesen aktiegroepen te beoordelen 
naar maatstaven die voor de parle
mentaire beleidsontwikkeling zou
den moeten worden aangelegd. Er 
blijven altijd wezenlijke verschillen 
tussen politieke partijen en maat
schappelijke belangen- en aktiegroe
pen. Richten deze laatste zich per 
definitie op één belang of één be
paald probleem, van politieke partij
en wordt verwacht voor zo'n 
probleem een politieke vertaling te 
vinden, waardoor het hanteerbaar 
wordt in de parlementaire besluit
vorming. Het is weinig zinvol belan
gen- en aktiegroepen eenzijdigheid te 
verwijten, omdat dát nu juist hun be
staansgrondslag is. Politieke partij
en, die akties ondersteunen, vereen
zelvigen zich niet mét die aktie groep, 
maar geven door hun steun politieke 
erkenning aan het probleem dat via 
de aktie aan de orde is gesteld. 
Het is weinig doenlijk gebleken één 
algemene richtlijn te ontwikkelen 
met betrekking tot alle denkbare en 
mogelijke akties. Het hoofdbestuur 
heeft gemeend tot een zekere orde
ning van aktievormen te kunnen ko
men, waardoor toch enige helder
heid over plaats en rol van de partij 
met betrekking tot akties kan worden 
verkregen. We laten daarbij bewust 
buiten beschouwing allerlei maat
schappelijke akties van pressie- en 
belangengroepen, zoals bedrijfsbe
zettingen tot behoud van werkgele
genheid, gebouwbezetting ter ver
werving van inspraak of medezeg
genschap, (vaar) wegenbezetting ter 
verkrijging van beleidswijzigingen; 
dit ondanks het besef dat je daar als 
politieke partij soms plaatselijk zeer 
bij betrokken kan zijn (werkgelegen
heid/demokratisering etc.!). Tenein-

de toch enige duidelijkheid te ver
schaffen willen we de navolgende 
driedeling in soorten akties maken: 
1. Demokratisering van het buiten
lands beleid 
Als er iets duidelijk is geworden, dan 
is dat de sterk toegenomen interna
tionale politieke belangstelling bij de 
bevolking. Het grote aantal aktie
groepen in de vorm van landen-ko
mité's (Chili, Zuid-Afrika, Polisario, 
Indonesië, Israël, etc.) of thema-be
wegin_gen (anti-kernwapen/kern
energie, derde wereldbeweging, 
etc.) met bijbehorende akties zijn 
daarvan een illustratie; 
2. Het op de politieke agenda krijgen 
van eigentijdse nieuwe problemen; 
Een heel duidelijke tweede kategorie 
zaken, waaromheen zich akties en 
aktiegroepen hebben gevormd zijn 
vraagstukken van volkshuisvesting 
(stadssanering, leegstand, etc.), mi
lieu (milieudefensie, waddenzee, 
markerwaard) & energie, emancipa
tie (vrouwen, jeugdigen, gehandi
capten, het roze front, etc.) en min
derheden (zowel vreemdelingen, ex
koloniseerden als landgenoten); 
3. Akties en aktiegroepen voor typi
sche plaatselijke en/of regionale 
problemen; 
Vanuit de direkte betrokkenheid van 
veel burgers bij maatregelen van de 
overheid vloeien ook vele akties, en 
soms vrij permanente aktiegroepen 
voort; je zou in sommige gevallen 
kunnen spreken van , ,aktie als rede
lijk alternatief voor falende in
spraak"; het gaat veelal om konflik
ten met of wensen en verlangens ten 
aanzien van het lokale of regionale 
openbaar bestuur. 

IV. Algemene houding ten op
zichte van akties en aktiegroepen 
Het lijkt het hoofdbestuur juist als 
D'66 een positieve in plaats van een 
afwijzende houding ten opzichte van 
het verschijnsel "maatschappelijke 
akties" inneemt. Er zijn stellig be
zwaren tegen sommige akties of ak
tiegroepen aan te voeren. Het be
langrijkste bezwaar voor D'66 is de 
vanzelfsprekendheid waarmee zij 
hun politieke wensen op één bepaal
de zaak richten en druk uitoefenen, 
opdat deze wensen prioriteit krijgen 
boven konkorrerende politieke wen
sen. Zoals reeds gezegd is dat een 
noodzakelijk kenmerk van een ak
tiegroep, en hen ook niet te verwij
ten. Voor een politieke partij als 
D'66 gaat het daarentegen juist om 
de wensen van verschillende maat
schappelijke groeperingen en belan
gen in onderling verband te brengen 
en te rangschikken door middel van 
het opstellen van een politiek pro
gram, waarin prioriteiten worden ge
steld binnen het kader van een ge
wenst geachte lange-termijn-ont
wikkeling. Aan de andere kant zijn 
de aktiegroepen, zoals deze de laat
ste tienjaar ontstaan zijn, niet geheel 
vergelijkbaar met de normale pres
sie- of belangengroepen. Aktiegroe
pen zijn ook en vooral een uiting van 
onvrede met het ondoorzichtige en 
ondemokratische politieke systeem 

in Nederland, waarbinnen de burger 
het lijdend voorwerp is van de ge
vestigde belangen, of dit nu partiku
liere of overheidsbelangen zijn. Ook 
D'66 is uit deze onvrede ontsproten! 
Daarom lijkt een positieve houding 
tegenover deze nieuwe deelnemers 
aan de politieke strijd op zijn plaats. 
Partij-politieke steun aan maat
schappelijke akties verdient een 
zorgvuldige overweging. 

V. Konklusies 
V.l. D'66 vindt dat de maatschappe
lijke aktie een stimulerende, aan
vullende en vernieuwende taak kan 
hebben ten opzichte van de parle
mentaire beleidsontwikkeling. 
Voorwaarde voor deze positieve 
houding tegenover akties en aktie
groepen, is het - zonodig kritisch -
aanvaarden door de aktievoerenden 
van het parlementair besluitvor
mingsproces in de politiek; aktie
groepen en groeperingen, die zich -
als doel - tegen de parlementaire 
demokratie keren, behoeven niet op 
welwillendheid van D'66 te rekenen; 
V .2. Er moet een goede kompeten
tie-regeling komen, waarbij wordt 
vastgesteld welk partij-orgaan be
voegd is tot.het nemen van een be
slissing omtrent deelna'lle van D'66 
aan een aktie: het is daarbij zonder 
meer duidelijk dat uitsluitend het 
hoofdbestuur bevoegd is inzake lan
delijke akties; regio-, subregio- of af
delingsbesturen zijn bevoegd met 
betrekking tot "eigen-bereik-ak
ties", dat zijn akties met uitsluitend 
respektievelijk provinciale, ge
westelijke of gemeentelijke proble
men als aktiedoel; voor de "het-ei
gen-bereik-overstijgende-akties", 
dat zijn regionaal of lokaal gevoerde 
landelijke akties, dient het betrokken 
bestuur zich te schikken in de lande
lijke beleidslijnen; 
V.3. Afdelings-, subregio- of regio
besturen nemen de beslissing tot 
deelname aan, dan wel initiatief tot 
de zogeheten , ,eigen-bereik-akties''; 
zij raadplegen daarbij in ieder geval 
de betreffende staten- en raadsfrak
ties en zo mogelijk en zonodig de 
ledenvergadering vooraf; voor zover 
het onderwerp van de aktie nog niet 
politiek-programmatisch is vertaald, 
verplicht het betreffende bestuurs
orgaan zich bij motie of program
voorstel de kwestie aan de ledenver
gadering voor te leggen; het doel van 
de aktie mag niet in strijd zijn met het 
geldende beleidsprogramma en de 
gekozen aktiemiddelen niet buiten 
de aanvaarde grenzen van de rechts
orde vallen; 
V .4. Omdat de verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid van de bereiksover
stijgende akties uitsluitend bij het 
hoofdbestuur kan liggen, kan tot 
deelname van afdelingen of (sub)re
gio' s aan dergelijke akties slechts 
worden overgegaan in overeen
stemming met het hoofdbestuur; ter 
bevordering van de kommunikatie 
binnen de partij wijst het hoofdbe
stuur de BB-sekretaris-buitenland 
aan als de funktionaris, waarmee 
overleg wordt gepleegd bij akties van 

internationaal georiënteerde of bui
tenland-politieke aktiegroepen, en 
de BB-sekretaris-politiek als de 
funktionaris, waarmee overleg 
wordt gepleegd bij akties van speci
fiek binnenlands-politieke aktie
groepen; een dergelijke overlegver
plichting komt eerst dan aan de orde, 
nadat het betreffende afdelings- of 
(sub)regiobestuur besloten heeft 
daadwerkelijk aan de aktie te kunnen 
en willen deelnemen en twijfel be
staat omtrent het partijstandpunt; 
V.S. Het hoofdbestuur zal geen al
gemeen aktiebudget beschikbaar 
stellen voor aktie-deelname van 
welke aard ook, noch zal de finan
ciële verhouding tussen hoofdbe
stuur en regio's kunnen worden ge
wijzigd op grond van aktie-deelname 
in die regio's; deelname aan akties 
dient uit het eigen budget te worden 
bekostigd; het landelijk sekretariaat 
kan en mag niet worden belast met 
werkzaamheden, voortvloeiend uit 
aktie-deelname van D'66(sub)regio's 
of afdelingen. 



HB-resolutie 
Aktiegroepen 
De Algemene Ledenvergadering van 
0'66 bijeen te Amersfoort op 13 en 14 
november 1981 
overwegende: 
a. dat aan de partij gerichte verzoe

ken om steun aan allerhande 
maatschappelijke akties, demon
straties en vergelijkbare, mani
festatieve bijeenkomsten van tij
delijke of permanente aktiegroe
pen beantwoord moeten kunnen 
worden op een in de D'66-doel
stellingen passende wijze; 

b. dat - ter voorkoming van onsa
menhangend en daarmee beeld
verwarrend gedrag van de partij 
als geheel - het gewenst is dat de 
partij zijn houding ten opzichte 
van akties en aktiegroepen nader 
bepaalt; 

besluit: 
I. aktiesen aktiegroepen in beginsel 

positief tegemoet te treden tenzij 
of totdat blijkt dat de aktievoe
renden zich uitsluitend of mede 
ten doelstellen de grondslagen 
van onze parlementaire demo
cratie aan te tasten danwel het 
funktioneren van ons parlemen
tair stelsel te verhinderen; 

2. slechts aan akties deel te nemen 
waarvan het doel niet in strijd is 
met het geldende beleidsprogram 
en de gekozen middelen niet bui
ten de door D'66 aanvaarde gren
zen van de rechtsorde vallen; 

3. eigener beweging als partij(-or
gaan) geen initiatieven tot buiten
parlementaire akties te ontplooi
en zolang er middelen voorhan
den zijn om de in ons program 
verankerde doelstellingen langs 
parlementaire weg - waar moge
lijk uiteraard via eigen vertegen
woordigende organen- te dienen; 

4. het nemen van beslissingen om
trent deelname aan door derden 
geëntameerde landelijkeaktiesen 
regionaal of lokaal gevoerde ak
ties m.b.t. een zaak van (inter) 
nationale betekenis op te dragen 
aan het hoofdbestuur; 

5. het nemen van beslissingen om
trent deelname aan danwel initia
tief tot externgerichte akties met 
uitsluitend provinciale, regionale 
of lokale problemen als aktiedoel 
op te dragen aan het desbetref
fende regio-, subregio- of afde
lingsbestuur; 

6. bij de besluitvorming omtrent 
deelname aan danwel initiatieftot 
externgerichte akties het voor 
deze beslissing verantwoordelij
ke bestuur te verplichten in ieder 
geval D'66 leden in vertegen
woordigende organen op de in het 
geding zijnde bestuursnivo's en 
zo mogelijk de betreffende leden
vergadering vooraf te raadplegen; 

7. bij de besluitvorming omtrent 
deelname aan danwel initiatieftot 
extern gerichte akties de voor de
ze beslissing verantwoordelijke 
fraktie in vertegenwoordigende 
lichamen te verzoeken in ieder 

geval de partijbesturen op het in 
het geding zijnde bestuursnivo 
vooraf te raadplegen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Congresstuk TCD 8 

Verslag Eurofractie 
over samenwerking 
en contacten met 
partijen in het Euro
pees Parlement 
A. de Goede 
S. Dekker (tot JO juni 1981) 
D. Eisma (vanaf JO juni 1981) 

Vanaf onze start in juli 1979 werd in 
het Europees Parlement (EP) een 
"coördinatiefractie" van technische 
samenwerking gevormd door o.a. 
Italiaanse radicalen, de Denen en de 
Vlaamse Volksunie. Wij hebben een 
uitnodiging tot toetreding niet aan
vaard omdat ons mandaat van de 
ALV (Breda nov. 1978) dit niet toe
liet en de nieuwe fractie erg inhomo
geen is ( de Denen zijn b.v. erg anti
EEG). 
Als gevolg van overleg met het pre
sidium van het EP zijn de faciliteiten 
van niet-ingeschrevenen, waar wij 
nog steeds toe behoren, niet slechter 
dan die van de coördinatie-fractie. 
Reeds vanaf 1979 vinden er contac
ten plaats met de Italiaanse Republi
keinen (IRP) in het EP. Eind 1979 
nam Suzanne Dekker deel aan een 
congres dat door hen samen met de 
jongerenbeweging van de Duitse Li
beralen (FDP) werd georganiseerd. 
Thema was de vooruitzichten voor 
Europese integratie na de recht
streekse verkiezingen en met name 
de institutioneel-politieke voorzie
ningen om de beoogde verdere inte
gratie te bereiken. Het voorjaars
congres van D'66 werd door· een 
vertegenwoordiger van de IRP bij
gewoond. 
Mei 1981 werd Suzanne Dekker uit
genodigd voor het landelijk congres 
van de IRP in Rome. Binnen deze 
partij bestaat een met name ook door 
haar aktieve jongerenorganisatie ge
stimuleerde stroming, die grote be
zwaren heeft tegen de behoudende 
koers van de liberale fractie (ELD) in 
het EP, waarvan de IRP thans nog 
deel uitmaakt. De voorkeur van de 
IRP voor D'66 bleek uit het uitnodi
gen van D'66 i.p.v. de VVD en werd 
opvallend gedemonstreerd in de re
devoering van de leider van de IRP 
voor het congres van meer dan 2000 
gedelegeerden. Hij gaf een uitvoeri
ge adhesiebetuiging aan D'66 in het 
kader van een uitgebreide uiteenzet
ting over Europese ontwikkelingen. 
Parallel aan dit congres was een in
ternationale "ronde-tafel" -bijeen
komst georganiseerd met als onder
werp "Perspectives of demoeratic 

leftin Europe''. Hieraan namen deel 
de (Duitse) voorzitter van de ELD, 
de voorzitters van de Vlaamse en 
Britse liberale partijen en vertegen
woordigers van de Franse MRG, de 
Griekse Sociaal Democraten en de 
Catalaanse Republikeinse Partij. 
Tijdens dit overleg tekende zich een 
duidelijke afstand af tussen de 
rechts-liberale stellingname van de 
voorzitters van de Duitse en Vlaam
se liberalen enerzijds en - met on
derlinge nuanceringen - de progres
sieve inslag van de overige deelne
mers anderzijds. In het markeren 
van die afstand was de opzet van de
ze bijeenkomst geslaagd. 
Opvallend waren ook de gemeen
schappelijke aspecten in de uiteen
zettingen van die overige deelne
mers, zowel qua inhoudelijke visie 
als politieke plaatsbepalingen ten 
opzichte van meer traditionele, ge
vestigde partijen. Geconcludeerd 
mag worden dat die overige partijen 
bezig zijn met hun eigen, veelal nog 
jonge ontwikkelingsproces op weg 
naar nieuwe politieke formuleringen 
en zich wensen te onderscheiden van 
meer gevestigde politieke indelin
gen. D'66 krijgt een zekere voor
beeldfunctie als verwante nieuwe 
partij die zich nationaal tot een grote
re partij heeft ontwikkeld. 
Deze bijeenkomst bracht de aanwe
zige partijen voor het eerst in deze 
combinatie bijeen. Meer dan een 
wederzijdse verkenning kon hieruit 
nog niet resulteren. Een follow-up 
lijkt gewenst. 
Een belangrijk perspectief kan zijn 
gelegen in de partij-politieke ontwik-

keling in het Verenigde Koninkrijk. 
Indien bij de EP verkiezingen van 
!984 een samenbundeling van Britse 
Liberals en Sociaal Democraten 
(groep Jenkins) plaatsvindt, kan een 
geheel nieuwe situatie ontstaan. 
Verbrijzeling van de thans grote 
Conservatieve Fractie (van de 81 
Britten bezetten zij 60 zetels in de 
EP) alsook een danige aanslag op de 
huidige Labour Groep in de Socia
listische Fractie. Een thans bestaan
de "rechtse" meerderheid, mede 
ook gevormd door de ELD zou dan 
kunnen omslaan in een "linkse" 
meerderheid. 
Zowel Aar de Goede als Suzanne 
Dekker hadden talrijke informele gè
sprekken die echter niet als formele 
gesprekken met andere partijen kun
nen worden beschouwd en zich dus 
minder goed lenen voor publieke 
rapportage. 
Tijdens de juli-zitting van het EP in 
1981 had Doeke Eisma een gesprek 
met twee leden van de Catalaanse 
Republikeinse Partij. Zij toonde 
i.v.m. de a.s. toetreding van Spanje 
tot de EEG veel interesse voor D'66 
en afspraken werden gemaakt voor 
wederzijdse toezending van partij
programma's en uitnodigingen voor 
elkaars partijcongressen. 
Tenslotte leidde het lidmaatschap 
van Aar de Goede van het Presidium 
van de EP, gedurende een jaar, ook 
tot talrijke formele contacten met 
o.a. de fractieleiders, terzake van de 
werkwijze van het Parlement alsook 
m.b.t. vele politieke onderwerpen.• 

Advertentie 

ALG. JONGERENVERGADERING 
17 OKTOBER 
Dr. F. H. de Bruyne-Lyceum, 
Koningsbergerstraat 2, Utrecht. 

Programma: 
11.00 uur 1. opening. 

2. jaarverslag en evaluatie 1980/1981. 
3. décharge JOAC-bestuurscommissie. 
4. presentatie kandidaten voor de 

JOAC-bestuu rscomm issie. 
5. werkplan en begroting 1982, wijziging 

begroting 1981. 
6. lunchpauze. 
7. uitslag verkiezing. 
8. gastspreker: 

Gerrit Mik 
9. sluiting. 

Gelieve uw lidmaatschapskaart mee te nemen in 
verband met stemmingen. 
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HET 
HOOFD
BESTUUR 
Geen nieuwe 
kernwapens 
in Europa 
Dat is het motto van een grote 
demonstratie, die op 21 november 
a.s. in Amsterdam zal plaatsvin
den. Deze demonstratie wordt 
georganiseerd door: PvdA, D'66, 
PSP, PPR, CPN en de vredesbe
wegingen. 

De jaren 80 kunnen van beslissende 
betekenis zijn voor de toekomst van 
de mensheid. De atomaire dreiging 
neemt toe, in Europa en elders op de 
wereld. NAVO en Warschaupact 
gaan voorop in het opeenstapelen 
van de meest vernietigende wapens, 
waarmee zij in staat zijn de wereld 
vele keren totaal te vernietigen. De 
modernisering van de nucleaire mid
dellange afstandsraketten in beide 
militaire blokken, voegt hieraan een 
volgende en ingrijpende stap toe. 
Ook de beslissing van de Ameri
kaanse regering om de neutronen
bom in produktie te nemen vergroot 
het gevaar van een kernoorlog in Eu
ropa. 
Daartegenover staat een groeiend 
verzet van de Europese bevolking. 
Gevraagd wordt om een nieuw vei
ligheidsbeleid en verlangd wordt van 
regering en parlement dat deze met 
eigen initiatieven komen. Een meer
zijdig en veelomvattend ontwape
ningsproces moet op gang komen, 
waarbinnen een kernwapenvrij Eu
ropa een belangrijke stap is. 
Voor de demonstratie wordt door de 
deelnemers aan de regering ge
vraagd, om op haar instemming met 
het NAVO-besluit van december '79 
terug te komen, en om de NAVO
partners te verzoeken, dit besluit in 
heroverweging te nemen. 
Aangezien ons verkiezingspro
gramma plaatsing van nieuwe kèrn
wapens op dit moment afwijst en wij 
het verzet tegen verdere bewape
ning, zowel in de eigen gelederen, als 
daarbuiten, zeer ernstig nemen, 
heeft het MB, met instemming van 
de TK-fraktie, besloten om aktief 
aan de demonstratie deel te nemen 
en ook de leden van D'66 daartoe op 
te roepen. 
De afdelingen worden gevraagd om 
hun leden te mobiliseren. Affiches en 
pamfletten kunnen worden aange
vraagd via: Jynnte Schokking, tel. 
020- 250141 of Martin Maassen 
020- 269037. 

Pauline van Tets 
sekretaris buitenland 

Markermeer 
Beste Democraten, 

Hoewel ons beleids- en verkie
zingsprogram zich duidelijk uit
spreken over de toekomst van het 
Markermeer, is er door sommige 
partijgeledingen bij herhaling bij 
het Hoofdbestuur op aangedron
gen in de partij een diepgaande 
discussie over achtergronden, 
motivering en gevolgen van dit 
standpunt mogelijk te maken. 

Nu de procedure m.b.t. een planolo
gische kernbeslissing in gang is gezet 
en periodiek - via perspublicaties 
over nieuwe studies terzake deelas
pecten van of alternatieven voor de 
rijksplannen voor het Markermeer
in brede kring aandacht voor deze 
problematiek wordt gevraagd, wil 
het Hoofdbestuur gehoor geven aan 
genoemd verlangen tot discussie in 
de partij. Op 13 juni j.l. besloot het 
Hoofdbestuur t.b.v. de D'66-inbreng 
in de brede maatschappelijke discus
sie t.a.v. de toekomstige bestem
ming van het Markermeer een "be
geleidingscommissie PKB-Marker
meer" in het leven te roepen. De be
langrijkste onderdelen van het in
stellingsbesluit worden hieronder 
vermeld: 
"De commissie-ad-hoc functioneert 
onder verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur en krijgt tot taak: 
- het vanuit verschillende weten
schappelijke en/ of technische disci
plines beoordelen en vanuit D'66-
optiek becommentariëren van de in 
deze openbare discussie gehanteer
de informatieve en/of zekere stand
puntbepaling bepleitende nota's, 
voorstellen en (deel-)studies; 
- het gevraagd en eigener beweging 
adviseren van D'66-frakties in verte
genwoordigende lichamen ter on
derbouwing van hun standpuntbe
paling aangaande met de Marker
meerproblematiek samenhangende 
politieke vraagstukken, voorzover 
deze in het betreffende vertegen
woordigende lichaam actueel zijn en 
om een standpuntbepaling van de 
betreffende fracties vragen; 
- het - tussentijds en periodiek -
rapporteren van hun bevindingen 
aan Hoofdbestuur, SWB(-werk
groepen) en Programmacommissie. 
De ad-hoc-commissie is samenge
steld uit een vaste kern van verte
genwoordigers uit de meest betrok
ken partijorganen en kan naar be
hoefte worden uitgebreid met des
kundigen, wier inbreng vanwege de 
aard der aan de orde zijnde nota's 
e.d. gewenst wordt. Partijleden die 
menen op grond van eigen deskun
digheid of ervaring op deelterreinen 
een -waardevolle inbreng te kunnen 
leveren, kunnen die de kerngroep 
van de commissie, danwel het 
Hoofdbestuur schriftelük kenbaar 
maken en bij behandeling van het 
betreffende onderwerp tijdelijk tot 
de commissie toetreden. 
De kern van de commissie wordt 
tenminste gevormd door:. 
- één vertegenwoordiger van het 
Hoofdbestuur, 
- één lid aangewezen door de Twee
de-Kamerfractie, 
- één lid aangewezen door de Sta
tenfractie van Noord-Holland, 

- een lid aangewezen door de 
Raadsfractie van Amsterdam, 
- één lid aangewezen door het re
giobestuur Zuidelijke IJsselmeer
polders, in overleg met de afdeling 
Lelystad, · 
- één lid aangewezen door de Pro
grammacommissie, 
- drie leden aangewezen door of 
vanwege het SWB-bestuur en af
komstig uit de meest betrokken sec
ties of werkgroepen. 
Bij het werven/aanwijzen van leden 
wordt gestreefd naar een zo breed 
mogelijke spreiding van terzake 
doende deskundigheid en ervaring." 
Ondertussen hebben diverse regio
besturen en/ of statenfracties uit pro
vincies, gelegen rondom het IJssel
meer, gereageerd op dit RB-besluit. 
Enerzijds om kenbaar te maken dat 
aan een dergelijke discussie wat hen 
betreft geen behoefte bestaat, ander
zijds met het verzoek ook van bo
vengenoemde kern deel uit te ma
ken. 
Ter verduidelijking zij hier nogmaals 
beklemtoond dat het Hoofdbestuur 
een open functionerend discussie
platform voorstaat, waaraan ieder 
die belang heeft bij een goed gemoti
veerd en gedocumenteerd standpunt 
over de Markermeerproblematiek 

moet kunnen deelnemen. Er bestaat 
dan ook geen enkel bezwaar tegen 
deelname vanuit andere dan de ge
noemde bestuurlijke en vertegen
woordigende lichamen binnen de 
partij. De in het Hoofdbestuursbe
sluit opgevoerde kern bedoelt niet 
meer te zijn dan een aanspreekbaar 
organisatorisch verband, dat zorg 
draagt voor de minimaal noodzake
lijke continuïteit in een dergelijke 
discussie en waarborgen schept dat 
er ook conclusies uit het besprokene 
worden getrokken, waarmee andere 
partüleden desgewenst hun voordeel 
kunnen doen. 
Het Hoofdbestuur roept langs deze 
weg belanghebbende en/of geïnte
resseerde (sub)regio- en afdelingsbe
sturen, staten- en raadsfracties op de 
namen en adressen van leden die aan 
deze interne discussie wensen deel te 
nemen, aan het secretariaat schrifte
lijk kenbaar te maken vóór I oktober 
a.s. opdat zij kunnen worden uitge
nodigd voor een eerste constitueren
de bijeenkomst. 

Met vriendelijke groeten, 
namens het Hoofdbestuur, 

Jan van den Hazel, 
secretaris politiek. 

DIC·WEGWIJZER 

Nieuw! 
Het Documentatie- en Informatiecentrum van de partij heeft in het afgelo
pen jaar heel wat stukken van, over en voor geïnteresseerde D'66-ers 
verzameld. 
Het DIC brengt nu een losbladige toegang tot de informatie-verzameling 
uit. Per slot van rekening staat of valt openheid en demokratie met een 
goed informatiebeleid! 
Een greep uit de verzameling! 

voor allen: 
regelmatig aangevulde adreslijsten 
voor afd./regio's: 
beschikbare informatie voor programma's en nota's 
voor frakties: 
een ingang op beschikbare inhoudelijke stukken, specialisaties van colle
ga's 
voor AR-leden: 
ingang op documentatie ter voorbereiding van de diskussie 
voor leden met een speciale belangstelling: 
index op beschikbaar informatiemateriaal over speciale onderwerpen, 
bladen om wegwijs te raken in de partij 
Eind september komen de eerste bladen gereed; aanvullingen volgen in de 
laatste maanden van 1981. Iedere belangstellende kan zich abonneren à 
f 25,00 op de WEGWIJZER 1981 via onderstaande bon. Wij zenden dan 
een acceptgiro toe. Aan het eind van de maand volgend op de ontvangst 
van het abonnementsgeld verzenden wij de tot dan uitgekomen wegwijze
rinhoud. In december wordt de abonnementsprijs voor 1982 vastgesteld. 
Een naslagwerk waarvoor ieder aktief lid een centraal plaatsje zal inrui
men! 

JA, ik abonneer mij op de DIC-WEGWUZER 1981 

naam, voorletters: .............................................. . 

straat, huisnr.: .................................................. . 

postkode, woonplaats: ........................................ , .. . 

handtekening: .................................................. . 
N.B. 
De tenaamstelling van de acceptgiro zal dezelfde zijn als het verzendadres 
voor de Wegwijzer. • 
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UITSTAD 
EN LAND 
Uitnodiging 
Regiobestuur, subregiobesturen en 
Provinciale Verkiezingscommissie 
van Zuid-Holland nodigen U bij deze 
uit voor: 
a) een Algemene Regiovergadering, 
te houden 31 oktober in "'t Parle
ment", Nieuwe Rijn 52 te Leiden, 
met als agenda: begrotingsbehande
ling Provincie, verkiezing 3 plv. AR
leden, hoofdstuksgewijze vaststel
ling Provinciaal Programma en pre
sentatie Statenkandidaten. Aanvang 
10 uur, opvragen vergaderstukken, 
kandidering plv. AR-leden, alsmede 
indienen van door vijf leden onder
tekende moties/amendementen tot 
24 oktober bij Paul de Graaf, Bree
straat 33-A, 2311 CH Leiden; con
cept-programma vanaf I oktober bij 
uw afdeling; 
b) de volgende Algemene Subre
giovergaderingen/presentaties, via 
forumdiskussie, van Statenkandi
daten. 
Stemrecht op vertoning lidmaat
schapskaart of betalingsbewijs 1981. 
- Leiden en Omstreken: 19/10 ASV 
met Programmabehandeling en pre
sentatie in "Eigenzorg", Stations
weg 29 te Leiden 
- Drechtsteden: 20/10 ASV met 
Programmabehandeling en presen
tatie (verdere agenda bij de afde
lingssecretariaten) in het Politiek 
Centrum, Groenmarkt 90 te Dor
drecht 
- Rijnmond: 26/10 Programmabe
handeling en presentatie in Hotel 
Centraal, Kruiskade 12 te Rotterdam 
- Haaglanden: 27/10 Programmabe
handeling en presentatie in het poli
tiek café in de Haagse Kunstkring, 
Denneweg 64 te Den Haag 
- Duin- en Bollenstreek: 28/10 ASV 
met verkiezing ni_euw SB, Program
mabehandeling en presentatie in de 
Pauluskerk, Ruishoornlaan te Lisse 
- Midden Holland: 6/11 (in tegen
stelling tot eerdere aankondigingen) 
presentatieavond in gebouw Nabij, 
LaurapJein 2 te Alphen aan de Rijn 
Aanvang 20 uur. Presentaties voor 
alle regioleden toegankelijk, stem
recht op ASV's alleen voor leden uit 
de betreffende subregio op vertoon 
van lidmaatschapskaart 1981. 
c) Een ARV op 16 januari 1982 met 
o.m. verkiezingen lijsttrekkers P.S.; 
nadere informatie volgt nog. • 

Regio Gelderland 
De Regio Gelderland organiseert ter 
voorbereiding van het landelijk na
jaarskongres een Algemene Re
giovergadering op dinsdagavond 20 
oktober 1981 in het Provinciehuis, 
Markt 11 te Arnhem. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Tevens zal op deze ARV de presen
tatie plaatsvinden van de kandidaten 
voor de Gelderse Staten. 

Agenda: 
I. Opening door de Regiovoorzitter. 

2. Benoeming Kongresleiding. 
Benoeming Stemkommissie. 
Benoeming Notulenkommissie. 
3. Regiofinanciën. 

4. Toespraak door de Regiovoor
zitter Frans Scholten. 

5. Eerste Ronde Presentatie Kandi
daten voor Provinciale Staten. 

6. Voorbereiding ALV. 
7. Tweede Ronde Presentatie Kan

didaten voor Provinciale Staten. 
8. Voortzetting Voorbereiding 

ALV. -
9. Sluiting. 
I.v.m. de financiële situatie zal de 
toegangsprijs f 5,00 zijn. 
Amendementen en moties dienen op 
18 oktober a.s. voor 12.00 uur te 
worden gezonden aan de regiose
kretaris, Zuiderlaan 41, Zevenaar. 
De Ie Regiopenningmeester Hans 
Peters heeft wegens funktieverande
ring de Regio Gelderland verlaten. 
Zijn funktie zal worden waargeno
men door de 2e Regiopenningmees
ter Leo van der Meer totdat op 16 
januari 1982 een nieuwe funktionaris 
zal zijn gekozen. 
Het adres van Leo is Huygenslaan 20 
te Arnhem. Het Gironummer is 
3899260 ten name van de Penning
meester Regio Gelderland, Demo
kraten '66. 
De ARV die het provinciaal pro
gramma zal vaststellen en de lijst: 
trekker voor de slatenverkiezingen 
zal kiezen zal plaatsvinden op 16 ja
nuari 1982 in het Provinciehuis te 
Arnhem. Nadere mededelingeq 
hierover volgen nog. 
Jan Traag 
Ie Regiosekretaris. 

Kandidaatstelling 
voor de 
Rijnmondraad 
Op woensdag 2 juni 1982 zullen, te
gelijk met de gemeenteraadsverkie
zingen, de verkiezingen voor de 
Rijnmondraad worden gehouden. 
Ieder lid van D'66 dat tenminste zes 
maanden voor de sluitingsdatum van 
de kandidaatstelling lid is en voldoet 
aan de wettelijke eisen voor verkies
baarheid, kan zich kandidaat stellen. 
De kandidaatstelling is geopend 
sinds 20 augustus jl. en sluit dinsdag 
20 oktober 1981 om 12.00 uur. 
Aanmelding uitsluitend via een stan
daardformulier dat verkrijgbaar is bij 
het landelijk secretariaat of bij de se
cretaris van het Subregiobestuur 
Rijnmond. 
Op woensdag 11 november 1981 zal 
er een A.S.V. worden gehouden in 
wijkgebouw ,,De Larenkamp'', 
Slinge 303 te Rotterdam zuid. 
Aanvang: 20.00 uur. Belangrijke 
agendapunten: 
- presentatie Rijnmondraadkandi
daten. 
- bespreking Rijnmondverkiezings
programma. 
Het verkiezingsprogrammazal vanaf 
14 dagen voor genoemde A.S. V. op 
aanvraag verkrijgbaar zijn bij de se
cretaris van de Subregio. 

Het Subregiobestuur 
Rijnmond. 

Regio Gelderland 
Op 17oktober 1981 vindt de najaars
ARV plaats. 
De volgende funkties dienen dan 
vervult te worden in het 
Regiobestuur: 
Vice-voorzitter, 2e sekretaris en 

Kampagneleider. 
Het R.B. stelt thans de kandidaat
stelling open voor de genoemde 
funkties, Informaties en kandidaat
stellingsformulieren zijn te verkrij
gen bij het regiosekretariaat. 
Nadere mededelingen volgen nog 
over de overige agendapunten. 

In de komende maanden zullen weer 
verschillende afdelingen worden op
gericht. 
De kontaktadressen zijn: 
Eibergen: Marjo van Maastricht
Thijssen. Tzaland 24, 7152 GE Ei
bergen (tel: 05454-2883) 
Nijkerk: Meine Smit, Lanecamp 46, 
3861 LP Nijkerk (tel: 03494-54785) 
Zelhem: Riet de Roos-Rodenburg, 
Kolkstruikweg I, MC Zelhem 
Borculo: Mia te Rietmole-Bleumink, 
Pagendijk 4, 7271 DH Borculo 

De eerstkomende GARD-vergade
ring vindt plaats op 14 SEPTEMBER 
1981 in het Provinciehuis te Arnhem 
(aanvang 19,30 uur). 
Agendapunten: 
Evaluatie funktioneren GARD 
Notitie i.z. voorbereiding ARV's 
Notitie i.z. regionale werkgroepen 
Deze laatste 2 stukken zijn op ver
zoek van het RB geschreven door 
Thom de Graaf en Gerard Jan 
Brummer. 

De ARV ter vaststelling van het pro
vinciaal programma en ter verkie
zing van de lijsttrekker vindt plaats 
op 16 januari 1982. 
Nadere mededelingen volgen ook 
hierover nog. 

Regiosekretariaat 
Zuidenlaan 41 
6905 AC Zevenaar 
tel: 08360-24019/33519 
N.B.- Het R.B. is akkoord 
met de afdelingsvoordrachten 
i.z. A.V.C.'s. 

Organisatie en planning cursussen in de Regio Overijssel 

Cursus 
Begeleiderscursus 
Prov. Staten 

Bestuurders 

Gemeenteraadswerk 

Basiscursus DIS 

Campagnecursus 

Plaats 
Landelijk 
Holten 
Zwolle 
Provinciehuis 

Nader te bepalen 
Holten 

Oost-Overijssel 

West-Overijssel 

Zwolle 
Enschede 
Nader te bepalen 

Data 
4-5 sept. 
12-19 sept. 
15/12 1981 
5-12-19-26 jan. 
2-9-16-18-23 
febr. 1982. 
febr. 1982 
1-8-15-29 sept. 
1981 
23/2-2-9-16-23-
30/3-6- 13 april 
1982 
4-11- I 8-25-/3 
1-8-15-22/4 

Opmerking 
Zes deelnemers, organisatie P.S.V.I. 
Programmabespreking 
"Groningse cursus" 
plus eigen materiaal. 

Training discussie Organisatie P.S.V.I. 
Bestuurderscursus P.S.V.I. plus eigen 
materiaal. Zie voorstel P. Fokkink. 
Cursusmateriaal P.S.V.I. De cursus in 
Oost-Overijssel begint één week voor de 
cursus in West-Overijssel, zodat "les
inhalen" mogelijk is. 

aug. en sept. Materiaal P.S.V.I., "groene mapje". 
aug. en sept. 
6-13-21 febr. 1982 Werkoverleg campagne-coördinatoren. 

Algemeen 
De cursus "Provinciale Staten" is uitsluitend bestemd voor kandidaat Statenleden. Dit aantal schatten wij op 
15. 
De cursus voor gemeenteraadsleden is bestemd voor kandidaat gemeenteraadsleden. Dit aantal schatten wij op 
40, waarvoor we twee cursussen plannen. 
De cursus voor bestuurders organiseren wij voor afzonderlijke groepen, te weten, voorzitters, secretarissen, 
penningmeesters en leden in andere functies. In totaal schatten wij dit aantal op 100, waarvoor vier cursussen 
worden gegeven. 
De basiscursus discussie-techniek achten wij belangrijk voor de nieuwe bestuurders en de steunfractieleden. 
Dit aantal schatten wij op 30, waarvoor twee cursussen worden gegeven. 
De cursus voor campagneleiders is voornamelijk bedoeld als een werk-overleg ter voorbereiding op de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Siska van der Aa-Hahn 



Regio Overijssel 
Het regiobestuur en de sub-regio's in 
Overijssel heeft haar A.S.V's en 
A.R.V. als volgt gepland: 
15 oktober: 
A.S.V. sub-regio Twente in Hotel 
Suise te Almelo. Deze A.S. V. is be
stemd als voorbereiding op de 
A.L.V. 
22 oktober: 
A.S.V. sub-regio Twente. Bespre
king Provinciaal Verkiezingspro
gramma en presentatie van de kandi
daten voor de Provinciale Staten. 
17 oktober: 
A.S. V. sub-regio IJsselmond en 
Salland. Voorbereiding A.L.V., 
bespreking Provinciaal Verkiezings
programma en presentatie van de 
kandidaten voor Provinciale Staten. 
31 januari 1982: 
A.R.V. te Almelo. Vaststelling Pro
vinciaal Programma. 
Alle leden in Overijssel ontvangen 
voor bovenvermelde vergaderingen 
tijdig een uitnodiging en het consept
verkiezingsprogramma. 

Regio Noord-Brabant 
0'66 Provinciale Statenfraktie 
Noord-Brabant 
In het tweede halfjaar 1981 zal de 
statenfraktie op onderstaande data 
vergaderen: 
12-10; 19-10; 26-10; 02-11; 30-11; 
07-12. 
Plaats: 
Provinciehuis, kamer nr. 65, Ie eta
ge, 
Brabantlaan I, 's-Hertogenbosch. 
Aanvang: 19.30 uur. 
Mary Noordhoff 
Fraktie-management 
Provinciehuis 
Brabantlaan I 
5216 TV 's-Hertogenbosch 
Tel.: 073- 125454, tst. 2173 (ma. en 
vr. 09.00-17.00 uur) • 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 
Kernwapens en ont
wapening 
De regionale emancipatiewerkgroep 
Noord-Holland organiseert een lan
delijke informatie- en diskussie dag, 
over: 
KERNWAPENS EN 
ONTWAPENING 
's Ochtends bespreking van een 
aantal stellingen, 's middags diskus
sie met Laurens Jan Brinkhorst en 
Herman Schaper. 
Een informatiemapje kan tevoren 
aangevraagd worden bij: 
Ineke vd Steur, Bergerweg 41, 1816 

BN Alkmaar, tel. 072-124372 (van 
13.30-15.30 u.). Kosten: f 3,50, 
s.v.p. storten oprek. nr. 376434082, 
Rabobank Alkmaar, tnv "emanci
patie w.g. NH." Toegang zaal: 
f 5,-. 
datum: zaterdag 31 oktober a.s., 
aanvang 10.30 
plaats: Krasnapolski, Amsterdam, 
(kleine zalen) • 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 

SWB
NIEUWS 
0'66 en het Midden
en Kleinbedrijf 

Inleiding 
Vanaf 1971 benadrukt D'66 in de 
Tweede Kamer het belang van een 
nationaal industrie- en innovatiebe
leid en de speciale rol hierbij van de 
kleinere en middelgrote onderne
mingen. Daarnaast heeft D'66 veel
vuldig de politieke en economische 
functie van alle middelgrote en klei
ne bedrijven (MKB) aangegeven. 
De functie van het M.K.B. wordt 
nog door velen onderschat, zowel 
binnen als buiten de politiek. Medio 
1980 verzocht Maarten Engwirda 
(Tweede Kamer fractie) de werk
groep Midden- en Kleinbedrijf van 
het Wetenschappelijk Bureau van 
onze partij een nota op te stellen over 
het M.K.B. als geheel. Deze nota 
kwam in april 1981 tot stand onder de 
naam: "Zelfstandigheid in redelijke 
vrijheid". 

Inhoud 
Uit deze nota blijkt, zoals Maarten 
Engwirda in de inleiding en samen
vatting al aangeeft, waarom D'66 
voor deze sector van onze economie 
een speciale belangstelling heeft. 
Het Midden- en Kleinbedrijf bezit 
immers een aantal kenmerken, die in 
de maatschappijvisie van D'66 hoog 
gewaardeerd worden: veelvormig
heid, spreiding van bevoegdheden en 
kundigheid, een geïndividualiseerd 
en gedifferentieerd aanbod van goe
deren en diensten, een minder groot 
beslag op infrastructurele voorzie
ningen en het milieu, meer aanpas
singsvermogen aan culturele en 
technische veranderingen en vooral 
de functie van voedingsbron van 
vernieuwing van het bedrijfsleven. 
Om wat cijfers te geven: als wij uit
gaan van de definitie dat het M.K.B. 
alle bedrijven omvat met een maxi
mum van 99 werknemers, voorziet 
het M.K.B. in meer dan 39% van de 
werkgelegenheid in ons land. Als wij 
de overheid niet meerekenen gaat 
het zelfs om meer dan 49%. Deze I ,8 
miljoen mensen werken in meer dan 
300.000 verschillende bedrijven. 
Na een schets van de problemen van 
het M.K.B. worden in de nota de 
mogelijkheden van de middelgrote 
en kleinere bedrijven in de komende 
jaren aangegeven. Hierbij wordt de 
verwachting uitgesproken, dat de 

consument de komende jaren niet 
méér te besteden zal hebben en 
daarom een voorkeur zal geven aan 
produkten die afgestemd zijn op 
haar/zijn individuele smaak. Ook zal 
er vermoedelijk meer aandacht ko
men voor duurzaamheid en kwali
teit, met name voor de duurdere 
goederen. 
Daarna worden in de nota de be
leidsvoorstellen van D'66 ten aan
zien van het M.K.B. opgesomd. Be
langrijk in dit verband is het voorstel 
om te komen tot een inflatie neutrale 
belastingheffing. Een paar van de 
andere voorstellen zijn verstrekking 
van risicodragend vermogen, een 
meer op het M.K.B. gericht aan
koopbeleid van de overheid; de op
richting van een centrale gegevens
bank voor het Midden- en Kleinbe
drijf, met informatie over subsidie
mogelijkheden, technologische ont
wikkelingen, nationale en interna
tionale marktkennis. 
De nota sluit af met een aantal moties 
die in de afgelopen jaren door de 
Tweede Kamerfractie zijn inge
diend. 

Het beleid nu 
D'66 neemt nu deel aan de regerings
coalitie, waarbij Jan Terlouw minis
ter van Economische Zaken is. D'66 
krijgt dus nu de kans om de voor
stellen met betrekking tot het Mid
den- en Kleinbedrijf om te zetten in 
een concreet beleid. 
Verder naderen de verkiezingen 
voor gemeenteraden en provinciale 
staten. Het belang van het M.K.B. 
voor een plaats of regio staat buiten 
kijf; denk bijvoorbeeld wat voor een 
slag het voor een regio is als een 
groot bedrijf failliet gaat voor de 
werkgelegenheid. Van belang is dus 
dat bij de komende verkiezingen de 
rol van de kleinere bedrijven aan de 
orde komt. 

Vervolg 
D'66 wil de nu ontwikkelde visie zo-

als neergelegd in deze nota verder 
uitwerken en vertalen in daadwerke
lijke beleidsvoorstellen ter verster
king van de positie van het M.K.B. 
Een stimulerende rol hierbij speelt 
de werkgroep M.K.B. Deze werk
groep hecht eraan zich nog met en
kele ondernemers uit te breiden. die 
een actieve inbreng willen leveren. 
(De nota en verdere informatie zijn 
verkrijgbaar op het S.W.B .. tel. 
070 - 858303). 

Wim Overmeer en Rolf Rijk
mans • 

Oproep 
Oproep: de werkgroep Informatie
beleid en Automatisering en de 
Tweede Kamerfractie willen graag in 
contact komen met deskundigen op 
het terrein van het PTT-beleid in de 
ruimste zin. Zou u zich hierover in 
verbinding willen stellen met; 
Theo Timman,Middenweg 307 
Amsterdam, tel: 020-930089. 

Werkgroep 
Verre Oosten 
De volgende bijeenkomst van de 
werkgroep zal plaatsvinden op 
maandag 14 september 1981, te 19.15 
uur in het gebouw van de Tweede 
Kamer, Binnenhof7, Den Haag. Be
sproken zal worden de notitie "Chi
na": Volksrepubliek en Taiwan". 
Hierin wordt nader ingegaan op de 
achtergronden van het twee-China 
probleem en wordt een analyse ge
geven van de economische moge
lijkheden van achtereenvolgens de 
Volksrepubliek China en Taiwan. 
Op basis daarvan worden een aantal 
suggesties gedaan voor een D'66 
standpunt t.a.v. de beide China's. 
De belangrijkste conclusies zijn: 
- de oplossing van het twee-China 

Advertentie 

Maarten Engwirda, lid Tweede Kamerfractie van 0'66, zoekt 
voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een 

PERSOONLIJK MEDEWERKER/MEDEWERKSTER 
(part-time) 
Taakomschrijving: 

voorbereiden van wetgevingsaktiviteiten op het terrein 
van Financiën (incl. belastingen) en Eco.nomische Zaken 
(industrie-po I itiek); 

afhandeling van correspondentie; 

onderhouden van externe contacten in en buiten de partij 
0'66; 

- voorbereiding en begeleiding van werkbezoeken. 

De voorkeur gaat uit naar een pas afgestudeerd 
econoom/econome c.q. jurist(e) met financieel-eco
nomische belangstelling. 

Verwantschap met de ideeën van 0'66 is voor deze functie 
vereist. Voor iemand met persoonlijke interesse in het func
tioneren van de praktische politiek wordt een zeer afwisse
lende werkkring geboden met onregelmatige werktijden. 

Aanvangsalaris: f 2.220,- bruto per maand (+ 71/2% vakan
tietoeslag per jaar). 

Inlichtingen: 
Maarten Engwirda, fractie 0'66, Binnenhof 1A, te 's-Gra
venhage. Tel.: 070-61.49.11 of 070-55.38.40. 

DEMOCRAAT JAARGANG 14 ~NR. 8 ~OKT. 1981 
21 (!I '' I 



EEN ONONTBEE.RLIJKE 
BRON VAN IDEEENVOOR 

IEDERE DEMOCRAAT 
De redactie van Idee '66 bestaat uit leden 
van D'66 en baseert zich op uitgangs
punten en doelstellingen van die partij. 
Het blad verschijnt onder auspiciën van 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
van D'66. 

Op den duur is ook D'66 zelf daar het 
beste mee gediend. 
• verschijnt 4 x per jaar 
• verscheen voor het eerst in april1980 
• telt minimaal32 bladzijden per nummer 
• kost per jaar (1981) f 29,50 

De redactie is evenwel onafhankelijk. Zij 
beperkt haar speurtochten naar bijdragen 
voor dit blad niet tot leden van D'66 en 

• heeft al ruim 1600 abonnees 
• glijdt ook bij u in de bus als u 

onderstaande antwoordcoupon invult. 
(Het abonnementsgeld wordt schuwt kritische commentaren op 

programma en de aktiviteiten berekend naar rato van de nog te 
verschijnen nummers.) van de partij niet. 

Ik neem tot wederopzegging een abonnement op 
Idee '66 (504) à/ 29,50. 
Rechtstreeks/via boekhandel* _______ -~-_" _____ _ 
Naam: ______________________ __ 

Adres: __________ _ 

Postcode: ______ Plaats: ... 

Datum: _______ Handtekening: __ __ 
* Doorstrepen wat niet van toepassing is. * * Levering, facturering 
en incassering: Libresso bv. Deventer. Leveringen en diensten 
volgens voorwaarden gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank 
te Zutphen, onder nummer 129/80 d.d. 22 december 1980. 

ANTWOORDCOUPON 
Deze coupon in open envelop zonder postzegel opsturen naar 
Van Loghum Slaterus, Antwoordnummer 426, 7400 VB Deventer. 



probleem ts geen Nederlands 
probleem. 
- voortzetting en uitbouw van de 
relaties met de Volksrepubliek zijn 
noodzakelijk, mogelijkheden echter 
beperkt. 
- erkenning van de feitelijke auto
nomie en souvereiniteit van Taiwan 
en erkenning van het grote potentieel 
van dat eiland is noodzakelijk. 
- scheppen van mogelijkheden tot 
kontakt en overleg met Taiwanese 
autoriteiten buiten het strikt econo
mische is gewenst, dit in navolging 

NIEUWS 

van een relatiekader zoals ontwor
pen in Amerika voor betrekkingen 
met Taiwan. 
Belangstellenden die mee willen 
werken en denken over deze en an
dere zaken het Verre Oosten betref
fend kunnen kontakt opnemen met 
de coördinator van de werkgroep: 
Hans Krom, Noordenburglaan 46, 
2271 VH Voorburg tel. 070-861272.• 

UIT DE ADVIESRAAD 
Al heeft u lange tijd niets van de Ad
viesraad gehoord, dat wil nog niet 
zeggen dat er uit die hoek niets te 
melden valt. Integendeel. In de af
gelopen maanden is er druk verga
derd, om niet te zeggen: meegefor
meerd. Maar daarover straks meer. 
In de vergadering van 20 juni werd er 
een nieuw presidium gekozen. Peter 
van den Brandhof nam de fakkel 
over van Jacob Kohnstamm, die na
drukkelijk werd bedankt voor het 
vele werk dat hij gedurende vier jaar 
voorzitterschap Adviesraad heeft 
verzet. Behalve Peter van den 
Brandhof, tot voorzitter, werden tot 
vice-voorzitters gekozen: Gerdjan 
Hoekendijk en Cees Slottje. 
In deze vergadering gaf Jan Terlouw 
voor de eerste maal -en het zou niet 
de laatste maal zijn- een verslag van 
de formatie-besprekingen. Nu kun
nen we constateren dat we het als 
warm lopen aan de zijlijn kunnen be
schouwen. De maanden daarna zou 
het er bij de formatiebesprekingen 
heet aan toe gaan. 
Laurens Jan Brinkhorst gaf verder 
inhoud aan het buitenlands beleid, 
waarbij de Oost-West verhoudingen 
en met name de PLO ter sprake 
kwamen. Ook de contacten welke 
D'66 heeft met verwante europese 
partijen, kwamen ter discussie. 
Na een maand- 25 juli- was weder
om de kabinetsformatie het belang
rijkste onderwerp van gesprek. Toen 
rolden de namen van de thans in het 
kabinet zittende D'66-ers al door de 
Adviesraad. Jan Terlouw kreeg een 
motie mee, waardoor hij zich verze
kerd wist van de steun van de Ad
viesraad. In die motie werd nl. zijn 
poging, om van het vermagerde mi
nisterie van Economische Zaken 
weer een goedgevulde portefeuille te 
maken, ondersteund. 
Het hoofdbestuur maakte in deze 
vergadering al voorzichtig melding 
van de slechte financiële positie van 
de partij. De verkiezingen waren dan 
wel gewonnen, maar hadden handen 
vol geld gekost. Hoe het apparaat 
draaiende te houden met een reeds 
ver overschreden begroting? Het 
hoofdbestuur zegde toe er in de vol
gende vergadering op terug te ko
men. 
Het hoofdbestuur kreeg overigens 
wellof toegezwaaid voor de voortva
rendheid waarmee het stuk "besluit
vorming" tot stand was gekomen. 

Dit voorstel, dat in het najaarscon
gres zal worden besproken, geeft de 
nieuwe lijn aan waarlangs de besluit
vorming vanaf de basis tot aan de 
AL V moet gaan lopen. 
In die vergadering van 25 juli sprak 
de Adviesraad ook zijn mening uit 
over een politieke motie. De motie 
Dippel verzocht de fraktie om "via al 
haar ter beschikking staande midde
len te bevorderen dat zowel de rege
ring en het volk van Israel als het 
Palestijnse volk en haar vertegen
woordigers kennis te laten nemen 
van onze sterk groeiende zorg over 
de door de regering van Israel inge
slagen weg en de gevolgen hiervan 
voor lsrael, het Midden-Oosten en 
de totale internationale gemeen
schap". 
En ook in de vergadering van 29 au
gustus nog steeds de formatie. Jan 
Terlouw zichtbaar vermoeid en on
gelukkig over de houding van het 
CDA met de "mitsen" en "maren". 
Maar de Adviesraad stak hem een 
hart onder de riem door de motie 
Meerburg aan te nemen, waarin o.a. 
de mening werd uitgesproken dat 
D'66 zich niet bescheiden hoeft op te 
stellen, gezien de verkiezingswinst. 
De Adviesraad was duidelijk terug 
van vakantie. Een tweetal politieke 
moties werd aangenomen. In demo
tie Slottje werd de Tweede Kamer
fraktie geadviseerd met kracht stel
ling te nemen tegen de opvatting dat 
het productiebesluit van de zgn. 
neutronenbommen een zuiver Ame
rikaanse aangelegenheid is. 
De motie Blaauw sprak verontrus
ting uit over het feit dat de abortus
wetgeving niet in het verslag van de 
formateurs uitputtend aan de orde is 
gekomen. De motie benadrukte het 
gewicht van de problematiek rond de 
uitvoering van die wetgeving. 
Het hoofdbestuur deed haar toezeg
ging gestand om de Adviesraad na
der in te lichten over de benarde par
tij-financiën en over de stappen die 
het HB reeds heeft genomen om tot 
drastische bezuinigingen te komen. 
Helaas voor de Adviesraad, maar 
ook zij ontkomt niet aan een pijnlijke 
ingreep. De Adviesraad had zich al 
bereid verklaard gas terug te nemen, 
waardoor de gevraagde 20% bezui
nigingen realiseerbaar zouden wor
den. Een nog verder gaande maatre
gel van het HB - de verzending van 
de vergaderstukken aan de plaats-

vervangende Adviesraadsleden te
rug te brengen tot I per regio- werd 
door middel van een motie van het 
presidium hartgrondig afgewezen. 
Inmiddels probeert Peter van den 
Brandhof - bemiddelend als een 
voorzitter betaamt- de pil te vergul
den door de plaatsvervangende le
den zelf te laten bepalen of zij prijs 
stellen op toezending van de verga
derstukken. Nu maar hopen dat niet 

alle 50 plaatsvervangende leden op 
de verzendlijst willen blijven staan, 
want dan komt de vraag: wat is ster
ker? Het hoofdbestuur of de motie 
van de Adviesraad. Het antwoord 
wordt dan met spanning tegemoet 
gezien. Maar u bent voorlopig weer 
bijgepraat door 

Kitty Warburg 

In de Democraat 7 van september 1981 staat op pag. 13 een advertentie 
voor een assistent van de stafmedewerker financiële administratie op het 
landelijk secretariaat. Daar de advertentie op enige punten foutieve in
formatie verschafte, wordt hij hieronder opnieuw afgedrukt. 

Advertentie 

De Politieke Partij Democraten '66 zoekt op korte 
termijn een op het landelijk secretaria,at in Den 
Haag te werk te stellen: 

ASSISTENT VAN DE 
STAFMEDEWERKER FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE (M/V) 
voor 30 uur per week. 

Taken 
De medewerker zal o.a. worden belast met: 
· het bijhouden van het groötboek; 

de financiële ledenadministratie, waaronder het 
verzorgen van de input voor en het controleren 
van de output van de computer; 
het vervaardigen van de (maandelijkse) 
proefbalans en saldibalans. 

Onze wensen 
opleiding op MAVO/LBO niveau; 
in het bezit van Praktijkdiploma Boekhouden; 
enige ervaring in soortgelijke functie; 
enige kennis van automatiseringsvraagstukken; 
grote mate van nauwkeurigheid. 

Wat wij bieden 
een deeltijdfunctie van 30 uur in het hart van een 
dynamische politieke partij; 
salarisniveau volgens de voor 
overheidsambtenaren geldende salarisschaal 45 
(bij een volledige dagtaak; 40 uur minimaal · 
f 1,937,- tot maximaal f 2.783,- per maand}; 
bij gebleken geschiktheid behoren aanpassing van 
het salarisniveau en van de werktijd tot de 
mogelijkheden; 
kosten voor een eventuele verdere opleiding 
kunnen worden vergoed. 

Alvorens te solliciteren kunt u desgewenst nadere 
inlichtingen inwinnen bij de Stafmedewerker 
Financiële Administratie, Hans Muylaert, tele
foon 070 - 85 83. 03, of (buiten kantooruren) bij het 
voor de financiën verantwoordelijke lid van het 
Hoofdbestuur, Jan Prevoo, telefoon 030 - 52 11 27. 

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne vóór 21 
oktober 1981 tegemoet. 
Sollicitatiebrieven te richten aan: 
Hoofdbestuur D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 

Zij, die reeds gereageerd hebben op de vorige advertentie, zouden wij 
willen verzoeken, als zij dat wensen, opnieuw te reageren. 

• 
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INLEVEREN 
Het mag de oplettende lezer niet ont
gaan zijn dat de jongste nummers van 
"Democraat" wat mager zijn uitge
vallen. Wat omvang betreft valt het 
nog wel mee: het ritselt immers weer 
van de congresstukken, maar de vaste 
rubrieken zijn nagenoeg alle verdwe
nen.-
De verklaring voor een en ander vindt 
u in het vorige nummer (september 
'81) op pagina 13 onder de kop "De
mocratie is duur". De penningmeester 
zet daar uiteen dat er wat problemen 
zijn met de partijfinanciën. "Het mes 
moet in alle kostenposten ... " staat er, 
en "Alle, op zichzelf misschien zeer 
nuttige, maar niet beslist onvermijd
bare kostenposten, zullen moeten wor
den geschrapt". 
Deze twee citaten doen het geheel on
recht - u moet het dus wel nog even 
helemaal lezen, als u dat nog niet deed 
- maar zij vormen wél de verklaring 
voor deze gedecimeerde Democraat. 
De redactie, vol begrip voor de 
problemen van partijbestuurders, pro
beert in te zien dat een partijblad een 
op zichzelf misschien zeer nuttige, 
maar niet beslist onvermijdbare kos
tenpost is. Zij doet voorts pogingen 
met het hoofdbestuur hierover in ge
sprek te blijven. 

Redactie Democraat 

0'66 Regeringsfractie 
(Vervolg van pagina I) 

betrekken, omdat ook wij zijn gebonden 
aan een regeerakkoord. Het voordeel is dat 
wij in staat worden gesteld idealen ook in 
daden om te zetten. 
De opgave van de fractie in deze situatie is 
tweeërlei: het kabinet steun en loyaliteit 
bieden, maar ook zorg dragen dat de eigen 
identiteit in deze kabinetsperiode niet 
verloren gaat. Wij zijn niet toegetreden als 
smeerolie voor een Rooms-Rode coalitie. 
Het kabinet èn de regeringspartners zullen 
zich daarvan steeds bewust dienen te zijn. 
Enige zorg daarover behoeft overigens niet 
te bestaan, want het regeringsprogram 
biedt alle ruimte om het eigen profiel van 
D'66 gestalte te geven. De fractie zal niet 
aarzelen deze ruimte te vinden waar voor 
ons essentiële zaken aan de orde zijn. 
Eensgezindheid en creativiteit, zelfbe
wustheid zonder arrogantie zullen daarbij 
sleutelwoorden voor ons optreden moeten 
zijn. 

VVD: consistent conservatief 
Behalve met kabinet en regeringsfracties 
zullen wij met een oppositie te maken krij
gen. D'66 is altijd dualistisch geweest. 
Parlement en regering hebben ieder een 
eigen verantwoordelijkheid en daarom zal 
de fractie de dialoog met de oppositie zeker 
niet uit de weg gaan. Voor werkelijk pro
gressief-liberale gedachten uit die hoek 
zullen wij ons moeten openstellen, maar 
gezien het optreden van de VVD als con
sistent conservatieve partij, kunnen onze 
verwachtingen niet hoog gespannen zijn. 
Hans Wiegel heeft er nooit een geheim van 
gemaakt dat de omvang van de VVD voor 
hem belangrijker is dan de kwaliteit van 
haar ideeën. Juist ook daarom hoeven wij 
niet bevreesd te zijn dat de VVD van Wiegel 
ons de wind uit de zeilen zal nemen. Het zou 

Bij voortduring worden wij gevraagd of het mogelijk is voor D'66 leden geen 
Democraat te ontvangen. Deze vraag is afkomstig van meerdere D'66-ers op één 
adres. Tot nu toe is dat niet mogelijk, omdat de kosten vanwege de extra hande
lingen te hoog zijn. Wanneer echter zou blijken, dat er langzamerhand een vol
doende aantal D'66-ers is, dat om deze reden afstand van de Democraat wil 
doen, kunnen wij die mogelijkheid introduceren. Er moeten minstens 1000 leden 
zijn, die geen Democraat meer wensen, om tot introduktie te kunnen overgaan. 
Met behulp van deze bon, die u uit de Democraat kunt knippen kunt u aan het 
Landelijke Secretariaat opgeven of u afstand wilt doen van de Democraat. 
Mochten er voldoende aanmeldingen komen, dan zal dit experiment in 1982 in 
kunnen gaan. 

Per 1/1/1982 zou de toezending van de Democraat aan mij gestopt kunnen wor
den. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ........................................................... . 

Lidmaatschapsnummer: ................................................. . 
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voor deze partij een misverstand zijn te 
denken dat de D'66-toetreding tot het kabi
net ons thans monddood heeft gemaakt. In
tegendeel. Juist nu krijgen wij de kans de 
doorbraak naar andere politieke verhou
dingen te laten beklijven. 
Het beloven boeiende tijden te worden. • 

Advertentie 

12V2JAAR 
MEDISCH 
COMITÉ 
'Het Bestuur van het Medisch 
Comité heeft besloten een nood
zending van 50 ton melkpoeder 
naar V iet Nam te sturen', aldus 
prof. Ben Polak, voorzitter van 
het Medisch Comité 
Nederland-V iet Nam. 
Met deze woorden bood hij 
prof. Hoang Dinh Cau, vice
minister van volksgezondheid, 
de zending melkpoeder aan 
voor de kinderziekenhuizen 
van Ho Chi Minh-stad. 

Melkzending 
'De melkpoeder vertegenwoor
digt een waarde van 
f 134.000,- ', aldus Ben Polak. 
'Dit is voldoende om 10.000 
baby's en kinderen gedurende 
5 maanden van melk te 
voorzien.' 

50ton 
melkpoeder 
'Indien de juiste maatregelen 
uitblijven', zegt mevrouw Duong 
Quynh Hoa, kinderarts in Ho Chi 
Minh-stad, 'zal de ondervoeding 
voortdurend toenemen. Bij 
toevoeging van melk aan het 
voedselpakket treedt zeer snel en 
duidelijk verbetering in.' 

Jubileumgift 
f.13,40 
Draagt u bij in die zending 
melkpoeder? Stort dan een jubileum
gift op postgiro 10 90 400. MCNV, 
Amsterdam. Met f 13,40 helpt u een 
baby 5 maanden lang aan voldoende 
melk. 

GIRO 10 90 400 
Medisch Comité 
Nederland- V iet Nam, 
Postbus 5701, 
I 007 AS Amsterdam 

Chef blijft!? 



Partijsecretariaat: Bezuidenhou 
telefoon: 070-858303 
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:nECENTRUM 
DOCUMENT6sE pQUT\EKE 

verschijnt 9 x per jaar 

DEMOCRÁ ISEREN 
VAN DEMOCRATEN 

NEDERLA~RT\JEN 
P zingen waarbij ieder lid kan stemmen. 

Amersfoort, 13 en 14 november 1981, was 
daar een voorbeeld van. Ik vind datje ons 
"one (wo)man, one vote"-systeem moet 
handhaven, overigens niet zonder rede
lijkheid. Daarom wil ik zeker zorgen dat 

Wakker worden op zondagmorgen. 
Partijvoorzitter van D'66. Natuurlijk 
ben ik geen onnozele hals: je kandi
daat steUen betekent gekozen willen 
en kunnen worden. Op vrijdagavond, 
op zaterdag ontmoette je in de. wan
delgangen je vrienden, je bekende 
D'66-ers, en je voelde hoe de kansen 
stegen. En dan 's middags even over 
half drie de stemcommissie. Jij. Dank 
congres. 

Dank 
Die zondagmorgen schreef ik een brief aan 
Cees Spigt. Met hem heb ik de teleurstel
ling gevoeld en ik heb hem bewonderd. In 
moeilijke tijden, toen Henk Zeevalking 
werd uitgeschakeld, trad hij op als waar
nemend voorzitter, een lange verkiezings
campagne lang. Vrije-tijdsbesteder, war
me drager van D'66-idealen. Later toen 
Henk minister werd, was hij het wéér die 
zijn taak overnam. Bedankt daarvoor. 
Partijvoorzitter Henk Zeevalking, een rots 
waar Mozes een bron in heeft geslagen. 
D'66 had hem vaak nodig en altijd was hij 
er. Op zijn plaats. Een jonge onstuimige 
partij op weg helpend. Hij zal geen loftui
tingen op prijs stellen. Alleen daarom laat 
ik ze hier weg. Hij heeft ze wel verdiend. 
Lof en dank ook voor die anderen: Jan van 
de Hazel, secretaris politiek, Pauline van 
Tets, secretaris buitenland en Jan Prevoo, 
penningmeester van de partij. 

Een congres kiest 
Voor joumalisten was mijn keuze tot partij
voorzitter een verrassing. Dat schreven ze 
in hun kranten. Om die reden is het best 
goed stil te staan bij onze manieren. "Ver
raste joumalisten" betekent immers dat ze 
een andere verwachting hadden: gedood
verfde kandidaten en geijkte kanalen. En 
zo werkt dat niet bij D'66. Soms overigens 
in ons nadeel. D'66 is ook een manier van 
denken, een manier van doen. Daarom 
hebben we vastgelegd in onze reglementen 
hoe open en hoe democratisch we willen 
zijn. Een partij voor mondige mensen. 
Vandaar open kandidaatstelling, waaraan 
ieder lid mee kan doen. Vandaar verkie-

we gaan discussiëren over zaken als aan
bevelingen, presentatie en termijnen. 
Maar ons karakter moet blijven, open en 
duidelijk. Een congres kiest, daarover 
geen misverstand. 

Op weg 
D'66 is de partij waar ik me thuis voel. 
Verstrengeld met de politieke idealen zijn 
menselijke maat en openheid. Ik wil graag 
met de negen andere leden van het dage
lijks bestuur en met de twaalf hoofdbe
stuursleden uit de regio samen de lange 
mars gaan maken. 
Wij zijn uitgegroeid tot een middelgrote 
partij. En op zijn minst zijn alle namen van 
organen en delen van onze partij indruk
wekkend. Misschien wat minder de sa
menhang. Dat kan ook niet anders. Als je 
lid van D'66 bent word je op een of andere 
manier bij het partijgebeuren betrokken. 
We groeien en we doen ons best. Maar ik 
zou een helderder beeld willen: hoe lopen 
alle verbindingen, wie spantzich waarvoor 
in? En hoe is dat herkenbaar? Geen echte 
zorgen, wel een verplichting voor het 
hoofdbestuur om een en ander duidelijk te 

doorlezen op pag. 3 

IN DIT 
NUMMER 
Nieuw dagelijks .bestuur 

Uit de fracties 

Congresimpressies 

Congresverslagen 

Democraten schrijven 

In het komende nummer: 
de oude rubrieken terug? 
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20 
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Kandidaat
stelling 
adviesraad 
In het voorjaar van 1982 wordt de 
Adviesraad van D'66 herkozen. De 
kandidaatsstelling daarover opent op 
7 januari 1982 en sluit op 16 februari 
1982. Leden die daarin geïnteresseerd 
zijn en aan de voorwaarden voldoen 
kunnen zich kandidaat stellen. For
mulieren daarvoor met alle bijbeho
rende informatie zijn aan te vragen op 
het landelijK partijsecretariaat in Den 
Haag. 
Joh. Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

Kunstaanbod 
Afdelingen van D'66 die op welke ma
nier dan ook problemen hebben met 
de samenstelling of de verwoording 
van een paragraaf "Kunst en cul
tuur" in hun gemeenteprogramma, 
kunnen- als zij daar prijs op stellen
.gebruik maken van de assistentie van 
de Werkgroep Kunsten van de 
S.W.B. 
Op welke manier dat te verwezenlij
ken zou zijn kunt u zelf regelen in 
overleg met 
Ernst van Altena, Drakenstein 56, 
1121 HD Landsmeer, tel. 02908 -
3038 of met 
Aad Nuis, c.q. Ellen Beek, p/a Twee
de Kamer, Binnenhof la, 2513 AA 
Den Haag, tel. 070 - 614911, toestel 
2407 

Kandidaten 
gevraagd 
voor het 
Dagelijks 
Bestuur 
Het Hoofdbestuur attendeert de le
den erop dat voor de eerstvolgende 
ALV d.d. 20 maart 1982 voor de vol
gende functies kandidaten zullen 
worden gevraagd: 
- vice-voorzitter organisatie 
- secretaris organisatie. 
De functie van vice-voorzitter orga
nisatie komt vacant, omdat Johan 
Hollemans deze functie neerlegt. 
Mieke van Wagenberg is reglemen
tair herkiesbaar voor de functie van 
secretaris organisatie. 
In de Eerste Congresdemocraat ko
men wij met uitgebreide informatie 
over deze functies terug. 

Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie 

RADIO..., 
&Tv ............... 

Radio 
D'66 is te .beluisteren elke 
woensdag om de veertien 
dagen altijdom 18.20 uur 
op Hilversum 2. 
Woensdag 23 december, 6 
en 20 januari en 3 fe
bruari a.s. 

Televisie 
De eerstvolgende televi
sieuitzendingen van D'66 
vinden plaats op woens
dag 16 december en 
woensdag 17 februari 
1982, beide keren om 
19.50 uur via Nederland 1. 

,!f~~' ... 

d AKfiVITEITEN 

Algemene Ledenverga
dering Voorjaar 1982 
te Amersfoort in De Flint 
op zaterdag 20 maart 
1982 (agenda in het ko
mende nummer). 

Adviesraad 0'66 
te Utrecht in Trianon, 
Oude Gracht 252 op za
terdag 23 januari 1982, 
10.30 uur. 

Nieuwe samenstelling Programma
commissie: 
Ernst van Altena 
Hans Wijers 
Carien Evenhuis 
Dirk van der Werff 
Noor Stehouwer 
Suzanne Bischoff (namens Eerste 
Kamer) 
Aad Nuis (namens Tweede Kamer) 
Herman Schaper (namens Tweede 
Kamer) 
en nog twee leden namens Hoofdbe
stuur. 
Voorlopig contactadres: Miehiel ten 
Brink, Oude Vest 85-A, 2312 XT 
Leiden. 

Nieuwe samenstelling 
commissie: 
Renso Kamps 
L. M. de Keijzer 
R. H. J. Koopmans 
Th. J. J. Sanders 
Johan Hollemans (voor het Hoofd
bestuur) 
Toegevoegd secretaris: Kitty War
burg. 

Nieuwe samenstelling Geschillen
commissie: 
Doeke Eisma 
Johan Hamaker 
Jan Dirk van Ketwich Verschuur 
Jacob Kohnstamm 
Marja de Leeuw 
Frank van Dooren 
Marya van Empel 
Bram Warburg 
Yvonne Stolp-Keuzenkamp 
Yvonne Gerner 
Johan Hollemans (namens Hoofdbe
stuur) 
Toegevoegd secretaris: Kitty War
burg. 

Nieuwe samenstelling Landelijke 
Verkiezingscommissie 
Manfred Albersen 
Emmy Bolsius 
Ernst Jansen 
Willem Wijermars 
D. H. de Graaf 
E.P. Honig 
W. van der Vlist 
Johan Hollemans (namens Hoofdbe
stuur) 
Toegevoegd secretaris: Kitty War
burg. • 

Achter op de brief 
Vlak voor zijn aftreden als penningmeester van D'66 schreef 
Jan Prevoo u een brief. Hij deed daar twee acceptgirokaarten 
bij. Als u daar al op gereageerd hebt dan hoeft u niet verder te 
lezen. 

Hebt u uw handtekening nog niet gezet, dan moet u weten dat 
er in de contributieregeling achter op de brief een fout is 
geslopen. In de op twee na laatste regel staat dat uw contri
butie vóór 1 apri11982 dient te zijn voldaan. Dit moet echter 
zijn: vóór 1 februari 1982! Het is daarom maar het beste om 
snel te tekenen. En de kaarten te posten. De partij heeft uw 
steun echt nodigt 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarse!, Jan Goeijen
bier, Marie-Louise Tiesinga, Ed 
Veenstra, Stijn Verbeeck, Hugo 
Versloot, Mieke van Wagenberg. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 

Correspondentie, copy e.d. 
~'richten aan het redactiesecreta
:~t van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheld 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur, het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen. worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen, voorzien 
van een* 

De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 35,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4,
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 maal 
per jaar. 
Democraat nr. I van de nieuwe 
jaargang verschijnt 4 februari 
1982 
Sluitingsdatum copy: 
maandag 11 januari 1982, 17 uur. 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/1 pagina: f 850,-
1/2 pagina: f 500,-
l/3 pagina: f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina: f 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 19.000 ex. 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 
Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



vervolg van pag. 1 

laten zien. Eigenlijk een boeiende opgave: 
hoe democratiseren we de democraten? 
Gelukkig zijn velen van ons in nieuwe rol
len, in fracties, regering, besturen en 
straks in raden en staten. Van één kant 
lastig, vooral echter een typische uitdaging 

WIE IS WIE 
IN HET NIEUWE 
DAGELIJKS 
BESTUUR? 
1. Jan van Berkom, voorzitter 
2. Bob van den Bos, vice-voorzitter po

litiek 
3. Johan Hollemans, vice-voorzitter or

ganisatie 
4. Miehiel ten Brink, secretaris politiek 
5. Mieke van Wagenberg, secretaris or-

ganisatie 
6. Nico Wegter, secretaris buitenland 
7. Karel Klaver, penningmeester 
8. Richard Drexhage, tweede penning

meester 
9. Johan Heemskerk, publiciteitscoördi

nator 
Hugo Versloot, tweede publiciteits
coördinator (ontbreekt op foto) 

10. Magda Berndsen, notuliste 
11. Tineke Veenstra, notuliste. • 

voor een veranderingsgezinde partij, die 
niet aan dogma's zit vastgeklonken. 

Politiek 
D'66 heeft op het congres van 14 november 
1981 zijn stem laten klinken. Met onze leu
ze meedoen aan de vredesmars. We waren 
er, en terecht. Geen twijfelende partij. Ik 
ben gelukkig met deze ontwikkeling. D'66 
heeft in Nederland betekenis. Wij zijn een 
partij die uitgaat van redelijkheid, maar die 
niet marchandeert met de programma
punten. 
Nu om ons heen andere partijen wanhopig 
naar hun identiteit zoeken, zijn wij al op 
weg naar een nieuwe samenleving. Het 
antwoord op problemen is niet te vinden in 
vastgeroeste ideeën, bloedgroepen en ver
re idealen. 
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D'66 is aantrekkelijk omdat het vanaf de 
oprichting oplossingen heeft gezocht en 
gevonden. Vandaag erkend en herken
baar. 
We hebben succesvolle kamerverkiezin
gen gehad, we zitten in de regering Van 
Agt-Den Uyi-Terlouw en we gaan in alle 
provinciale staten en in vele gemeentes 
vertegenwoordigd worden. De inzet van 
alle D'66-ers is nodig. We zullen het klaren 
met onze manier van denken, onze manier 
van doen, een redelijk alternatief. 

Ik doe graag een beroep op u allemaal. 
Op mij kunt u rekenen. 
Jan van Berkom 
partijvoorzitter • 



UIT DE FRACTIES 

DE POLITIEK HEEFT IETS GOED 
TE MAKEN 

Verkorte weergave van Laurens Jan 
Brinkhorsts bijdrage aan het debat 
over de regeringsverklaring. (Door de 
inkorting zijn niet alle onderwerpen 
opgenomen). 

( ... ) Het nieuwe kabinet treedt aan op een 
tijdstip waarop nationaal en internationaal 
de problemen ons aan alle kanten boven 
het hoofd dreigen te groeien. De interna
tionale economische crisis heeft in de in
dustrielanden al tot 23 miljoen werklozen 
geleid en dat aantal groeit nog dagelijks. 
De wereldwijde instellingen waarop de 
economische orde na de Tweede Wereld
oorlog werd gegrondvest zijn in ernstig 
verval en er is nog geen enkel uitzicht op 
een nieuwe, rechtvaardige internationale, 
orde die de toenemende kloof tussen grote 
delen van de Derde Wereld en de indus
trielanden doet verminderen. 
Dichter bij huis dreigt de onmacht van de 
Europese instellingen het economisch en 
politiek nationalisme aan te wakkeren. 
Nationaal is de verzorgingsstaat uit balans 
geraakt. Ze was een noodzakelijke voor
waarde voor de vrijheid van velen, maar 
vroeg haar prijs: gigantische bureaucra
tieën hebben de mensen tot nieuwe afhan
kelijkheid gebracht. Ze heeft nog geen 
antwoord gegeven op de vraag hoe najaren 
van groei en verdeling van het meerdere, 
nu een rechtvaardige verdeling van het 
mindere moet plaatsvinden (bij een steeds 
groter wordende schaarste en toenemende 
werkloosheid). 
Sommige gevaren - en dit is nieuw - be
dreigen het leven op aarde in zijn voortbe
staan zelf: de kernoorlog is daarvan de 
meest zichtbare en afschrikwekkende: wij 
verkeren in een proces van wederzijdse 
escalatie in Oost en West, terwijl ook de 
wapenverkopen aan de Derde Wereld gi
gantisch toenemen. 
Maar nog gevaarlijker, want sluipender, is 
de ecologische bedreiging. Het onherstel
baar uitputten en beschadigen van de aarde 
door een kortzichtige, richtingsloze en 
daardoor op zelfvernietiging gerichte 
"ontwikkeling". Wereldwijd lijkt het of de 
mensen door hun collectieve handelen de 
schepping nog eens overdoen, zij het in 
omgekeerde volgorde: wij bouwen niet op 
maar wij breken af. Volgens de recente 
publicatie "Bewaar de Aarde" gaat per 
dag ruim één plant- of diersoort op aarde 
verloren. De basis van ons hele leven 
wordt daarmee smaller. 
Vanuit die optiek zijn twee reacties moge
lijk: "doemdenken" en het benadrukken 
van de uitzichtloosheid als gevolg van een 
toenemend gevoel van machteloosheid en 
vereenzaming. Angst, moedeloosheid en 
wegvluchten uit de werkelijkheid zijn hier-

~4 

van het gevolg. Wij raken uit balans, uit 
evenwicht. ( ... ) 

Naar een nieuw evenwicht 
Wij kiezen voor een andere invalshoek. 
Crisis betekent ook beweging, het vormt 
ook een uitdaging. Een uitdaging die er
kent dat oplossingen in nationaal verband 
niet voldoende zijn, omdat daarvoor de 
internationale samenhang te groot is, of dat 

foto Gerard Helt, Utrecht 

nu gaat om vrede en veiligheid (kernwa
pens), ecologie (Rijn-zout), ontwikke
lingssamenwerking (armoede in de wereld) 
of economische groei, werkloosheid en 
inflatie. 
De uitdaging om een nieuw evenwicht te 
vinden in die beweging vereist moed. Wij 
moeten die moed opbrengen om te zoeken 
naar nieuwe vormen van sociale samen
werking, naar nieuwe produktie- en con
sumptiepatronen, naar nieuwe manieren 
van besturen en organiseren. We moeten 
zoeken naar nieuwe antwoorden op nieu
we vragen. 
Er rijzen nogal wat vragen. Dat geldt voor 
onze parlementaire democratie die onder 
druk staat, dat geldt voor onze economie in 
problemen, dat geldt voor dè nieuwe 
schaarsten die zich aandienen (energie en 
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milieu, natuur en cultuur), dat geldt voor 
de nieuwe verhoudingen in de wereld. 
Het regeerakkoord biedt samen met de re
geringsverklaring een redelijke basis, maar 
ook niet meer dan dat. Met name op veilig
heirlsgebied -voorwaar geen onbelangrijk 
deel van het beleid- bestonden en bestaan 
verschillen van inzicht tussen de coalitie
partners. Ter wille van een consistent vei
ligheidsbeleid is te hopen dat in de toe
komst meer gemeenschappelijkheid kan 
worden gevonden. 
De fractie van D'66 geeft haar loyale steun 
aan het kabinet, maar zal niet aarzelen ook 
kritiek te uiten waar dat nodig is. Uiteinde
lijk blijft in iedere coalitie, ook in dit drie
partijenkabinet, iedere partij haar eigen 
identiteit behouden. Het kabinet zal mer
ken dat dat met D'66 het geval is. Als het 
bijv. gaat om emancipatiebeleid, om me
dezeggenschap en democratisering, of om 
milieubescherming zullen wij staan voor 
onze eigen uitgangspunten. Wij verwach
ten van het kabinet een slagvaardig en ver
nieuwend optreden. De emancipatiepara
graaf is daarvan een goed voorbeeld. Wij 
vonden dat een verfrissende tekst. Als de 
aangekondigde beleidsvoornemens wor
den verwezenlijkt zijn we zeker een stuk 
verder. ( ... ) 
Geen kritiek op de politieke samenstelling 
van het kabinet. Wie kritiek heeft op het 
feit dat D'66 de combinatie CDA - VVD 
voor de verkiezingen al heeft afgewezen 
dient te bedenken dat politiek allereerst 
kiezen voor een beleidslijn is. D'66 heeft 
vier jaar oppositie tegen een overwegend 
conservatief kabinet gevoerd: het kon en 
mocht niet worden verwacht dat wij ver
volgens bereid zouden zijn als progressief 
alibi voor een voortzetting van deze koers 
te functioneren. In plaats daarvan hebben 
wij de kiezers een zo groot mogelijke dui
delijkheid verschaft. Door onze opstelling 
viel er op 26 mei werkelijk te kiezen voor 
een andere regering, een ander beleid en de 
kiezers hebben die keus gemaakt. · 
Dat de premier van het oude kabinet op
nieuw minister-president in het nieuwe ka
binet is, heeft D'66 veel moeite gekost, dat 
moet in alle duidelijkheid worden gezegd. 
( ... ) 

Kàbinetsformaties zwakte in staatkun
dig bestel 
De afgelopen kabinetsformatie heeft ove
rigens opnieuw de fundamentele zwakte in 
ons staatkundig bestel blootgelegd: de on
macht tot regeringsvorming na verkiezin
gen, en dat stemt zeker niet tot tevreden
heid. De regering is zich hiervan gelukkig 
bewust, zoals blijkt uit de opening van de 
regeringsverklaring. Wij delen de opvat
ting dat nog steeds de burger voor een par
lement kiest, maar hij nauwelijks enige in
vloed op de vorming van een kabinet J,eeft. 
Ik hoop dat dit gemeenschappelijk besef 
zalleiden tot méér dan een staatscommis
sie. In ieder geval mag deze niet dienen om 
zaken te begraven. 
Enkele opmerkingen wil ik toch nu al ma
ken. 
Een nieuwe dialoog in en buiten de Kamer 
is daarom nodig over staatkundige ver
nieuwing op dit punt. De afgelopenjaren is 
erop dit punt een stagnatie opgetreden. Als 
mijn bijdrage tot deze dialoog doe ik de 
volgende suggesties waarop ik een reactie 



van de regering verwacht. 
a. Tot (in)formateur wordt benoemd de 
leider van de grootste partij na de verkie
zingen 
b. Deze krijgt een beperkte tijd en gele
genheid een coalitiekabinet te vormen 
c. Als afronding van de formatieprocedu
re vraagt het kabinet een vertrouwensvo
tum in het parlement. ( ... ) 

Democraten onder druk 
Ook moet ik stilstaan bij andere "oneven
wichtigheden" in onze democratie. Van 
verschillende zijden is erop gewezen dat er 
iets mis is met de stuurinrichting van de 
overheid. Op deelgebieden wordt er op los 
geregeld, gestuurd en besloten, meer dan 
ooit te voren zelfs, maar de instrumenten 
die voor de centrale samenhang van het 
beleid moeten zorgen zijn uiterst zwak. 
Het eigenlijke roer wil niet meer luisteren, 
en dat maakt de koers onzeker. 
Decentralisatie kan het bestuur dichter bij 
de burgers brengen - als ze tenminste ge
paard gaat met meer toegankelijkheid en 
doorzichtigheid- en het kan de overbelas
ting van de centrale overheid tegen gaan. 
Een tovermiddel is het niet. Macht wordt 
nu eenmaal niet gemakkelijk afgestaan; de 
macht is bij ons vooral gaan zitten in de 
gespecialiseerde sectoren, - en specialis
ten zijn zelden hartstochtelijke voorstan
ders van decentralisatie, althans waar het 
om hun eigen specialisme gaat. Ik hoop dat 
het nu anders zal gaan. 
Er is wat mis met onze democratie als ac
tievoerders van allerlei slag zich steeds 
wreveliger en minachtender uitspreken 
over het parlement en het stelsel waar dat 
parlement de spil van is; als op de muren 
leuzen verschijnen als , ,Jullie rechtsorde is 
de onze niet"; als buitenparlementaire ac
tie, dé democratische belofte van de jaren 
zestig, her en der dreigt om te slaan in de 

vruchteloze verbittering van anti-parle
mentaire woede. Onze parlementaire de
mocratie verdient het, daartegen met alle 
kracht van onze overtuiging te worden 
verdedigd. 
Maar dat betekent niet dat er voor het par
lement enigerlei reden is tot zelfgenoeg
zaamheid. Alleen als wij erin slagen demo
cratie en doelmatigheid te combineren, in 
onze eigen organisatie tot een betere afwe
gmg van deelbelangen, die aan alle kanten 
aan ons trekken, te komen, zullen politiek 
en parlement het vertrouwen kunnen her
winnen dat nu aan velen lijkt te ontzinken. 
( ... ) 
( ... )Tenslotte moet ook het kabinet aan 
het herstel van de democratie meewerken 
door het parlement een belangrijke stem te 
geven. Op dit punt zal de fractie van D'66 
extra alert zijn, hetgeen ook overeenkomt 
met onze opvattingen inzake staatkundig 
dualisme. ( ... ) 

Economie in problemen 
( ... )Het is geen geringe zaak wanneer de 
Nederlandse economie zo uit het lood is 
geslagen, dat het kabinet moet constateren 
dat zij voor de zwaarste opgave staat se
dert de herstelperiode na de Tweede We
reldoorlog. D'66 deelt dat oordeel. Mijn 
fractie is van mening dat snel herstel van de 
dynamiek van onze economie nodig is. Het 
regeerakkoord, maar meer nog het infor
matierapport van de heren De Galan en 
Halberstadt geven aan hoe ernstig de si
tuatie is. Wij zijn de beide heren erkentelijk 
voor hun "boedelbeschrijving". Alleen op 
basis van feiten is nieuw beleid mogelijk. 
Dat nieuwe beleid zal alleen met medewer
king van de sociale partners kunnen wor
den gemaakt. Het kabinet heeft terecht ge
kozen voor een gemengde benadering: èn 
een korte- èn een lange-termijn beleid. 
Beide zijn nodig. 
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foto Nico Naeff, Den Haag 

Te hopen valt dát werkgevers en werkne
mers dat zullen inzien. Hun eerste reacties 
zijn niet hoopgevend, maar dat kan nog 
veranderen. Een matigingsbeleid is niet los 
te zien van een investeringsbereidheid die 
tot industrievernieuwing moet leiden. 
Daarbij mogen ondernemers de overheicts
rol niet terugbrengen tot alleen maar be
zuinigingen en snoeien op de sociale uitke
ringen. Anderzijds kunnen werknemers 
niet gelijktijdig pleiten voor het tegengaan 
van verdergaande nivellering, voor koop
krachthandhaving via loonsverhogingen 
en voor behoud van arbeidsplaatsen. Er 
moet ergens worden gekozen. 
Als men handhaving van de werkgelegen
heid centraal stelt en de koppeling van de 
actieven aan de niet-actieven essentieel 
vindt, kan niet alles tegelijkertijd. D'66 
vindt dat het kabinet de basis heeft gelegd 
voor meer vertrouwen voor industrieel 
herstel èn werkgelegenheid. 
Wij waarderen het dat met alle noodzake
lijke ombuigingen het kabinet ruimte heeft 
gevonden voor 2 à 2,5 miljard aan nieuw 
werkgelegenheidsbeleid. ( ... ) 
( ... ) Als voorschot \1tn mijn kant zou ik 
het aantal deeltijdbanen in de kwartaire 
sector zeker willen uitbreiden. In het licht 
van het regeerakkoord zijn de 5000 à 6000 
deeltijd- en volle banen in de regerings
verklaring wel erg mager. Wij juichen het 
toe dat bestrijding van de jeugdwerkloos
heid hoge prioriteit krijgt. ( ... ) 
( . . . ) Sanering van de overheidsfinanciën 
moet hoge prioriteit hebben. Terugdrin
ging van het financieringstekort in deze 
kabinetsperiode naar ongeveer 41/2% is 
geen monetaristische luxe, maar bittere 
noodzaak. Het kabinet schetst een drama
tische toename van de rentelast op de 
staatsschuld. Wij delen die zorgen. De af
gelopen tien jaar hebben parlement en re-

~ 



~ 
gering volstrekt onvoldoende oog gehad 
voor de problemen van management en 
controle op de overheidsfinanciën. ( ... ) 

ter van Economische Zaken die deelt. Wij 
hebben ook twijfels over de mogelijkheid 
van deze afzet. Als compromis om de 
overheidsfinanciën voor het volgend jaar 
rond te krijgen was het wellicht onvermij
delijk. Niettemin hopen wij dat de minister 
alles in het werk zal stellen om voor 1983 te 
streven naar een vermindering van deze 
extra afzet. ( ... ) 

( ... ) De stabilisatie van de collectieve 
lastendruk is een andere randvoorwaarde 
van het regeerakkoord. Terecht wordt 
daarmee vastgesteld dat wij met de steeds 
verdergaande stijging (onder het kabinet 
Den Uyl tot 62,4%, wat onder het kabinet 
Van Agt I doorging tot 68%) de psycholo
gische grenzen van het maatschappelijk 
aanvaardbare hebben bereikt. ( ... ) 
( ... )Daarmee kom ik tot de andere rand
voorwaarde van het regeerakkoord, na
melijk een aanvaardbaar inkomensbeleid. 
Wij zullen alles in het werk moeten stellen 
om het koopkrachtoffer van de minima tot 
-I% te beperken. Dat is een eis van sociale 
rechtvaardigheid. Juist nu van iedereen 
een inkomensoffer gevraagd wordt en dus 
ook van deze inkomensgroep, moet an
derszijds de samenleving als geheel de so
lidariteit opbrengen hen naar vermogen te 
ontzien. 
Met de extra afzet van4 miljard m3 aardgas 
voor 1982 hebben wij problemen. Uit ener
giepolitiek oogpunt bestaan hiertegen 
grote bezwaren en ik begrijp dat de minis-

Nieuwe verhoudingen in de wereld 
( ... ) Ook op het terrein van de internatio
nale betrekkingen kan het "doemdenken" 
ons verlammen. De onmiskenbare bedrei
gingen scheppen anderzijds nieuwe kansen 
en uitdagingen. ( ... ) 
( ... ) Onze minister van Defensie heeft het 
zelfs in demissionaire status aangedurfd 
onconventionele geluiden tegenover zijn 
collega's te uiten en zichzelf daarbij 
spreekbuis gemaakt van velen die op een 
werkelijk stabiel Europees veiligheidsstel
sel hopen, dat minder afhankelijk is van de 
onzekere koers van de beide supermach
ten. 
Het is vooral onder druk van de Europese 
publieke opinie dat op 30 november onder
handelingen over nieuwe kernwapens in 
Europa tussen Amerika en Rusland begin-

advertentie 

multifunktioneel schaap (r/o) met 
verwisselbare poten 
Zo luidt de samenvatting die één van onze medewerkers gaf van de eisen te 
stellen aan een nieuw HOOFD ALGEMENE ZAKEN op ons partijsecretariaat 
Stafmedewerkster Kitty Warburg, die deze funktie tot nu toe vervulde, gaat ons 
verlaten en dus zoeken wij iemand anders. 

Wat moet die nieuwe functionaris (m/v) zijn, hebben en kunnen? En waarom? 
• een opleiding op HBO-niveau en ervaring in een funktie als deze 
• bewezen organisatietalent 
• duidelijk leiding geven 
• op niveau werk indelen naar taak, verantwoordelijkheid en tijdsplanning 
• gevoel voor democratische verhoudingen in onze organisatie 
• vaardig in de omgang met allerlei mensen 
• bereid en in staat om ook buiten de kantooruren te werken als dat zo uitkomt 
• onder alle omstandigheden in staat de zaken koeltjes in de hand te houden. 

Wij vragen nogal wat! 
Dat is dan ook nodig om de volgende taken behoorlijk aan te kunnen: 
• de leiding van ons partijbureau, zowel administratief als organisatorisch 
• de begeleiding van allerlei organisatorische procedures binnen de partij 
• de bewaking van de uitvoering van werkzaamheden in tijd en kwaliteit 
• de secretariaatsvoering van diverse commissies 
• nog het een en ander waarover wij tijdens de sollicitatieprocedure van ge

dachten kunnen wisselen. 

Salarisindicatie: tussen f 2.852,- en f 4.684,- bruto per maand. 

Wie de uitdaging aandurft zorgt dat 
zijn/haar brief uiterlijk 29 december a.s. in 
het belit is van: 
mevr. A. M. van Wagenberg 
Partijsecretariaat Democraten '66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ 's Gravenhage 
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nen. De Europese landen hebben daarop 
nog volstrekt onvoldoende invloed. On
verantwoorde uitspraken van Amerikaan
se ministers, maar ook onverantwoordelijk 
gedrag van Russische duikboten in territo
riale wateren van neutrale landen veront
rusten ons. Daarom mogen de Europese 
landen er niet in berusten dat de dialoog 
alleen tussen de twee supermachten gaat. 
Maar om dat te bereiken is ook Europese 
solidariteit nodig. Daarom dient de rege
ring ook steun te geven aan bondskanselier 
Schmidt om een ontmoeting tot stand te 
brengen tussen de presidenten Reagan en 
Brezjnev. 

Nul-optie 
Het dubbelbesluit van twee jaar geleden 
had onze instemming niet en heeft dat nog 
steeds niet. Maar wij moeten vaststellen 
dat op basis daarvan thans onderhandeld 
gaat worden. Aandringen op intrekken van 
het besluit door de bondgenoten nu zou 
niet alleen geen enkel effect hebben, het 
zou, en dat is erger, uitgesproken schade 
doen en daarmee de mogelijke verwezen
lijking van de zgn. nul-optie, het niet plaat
sen in West-Europa in ruil voor wezenlijke 
concessies van de Sovjet Unie, in de weg 
staan. 
Maar aangezien wij voorrang willen geven 
aan wapenbeheersing, moeten we ook aan 
de bondgenoten meedelen waarom Ne
derland in december geen besluit over de 
plaatsing van kernwapens in Nederland wil 
nemen. Door die uitspraak houden wij de 
onderhandelingen onder druk, maar ver
mijden een breuk met de bondgenoten. Wij 
kunnen ons in deze lijn van het kabinet 
vinden. Niettemin handhaven wij ons oor
deel dat ontwikkelingen op wapenbeheer
singsgebied een heroverweging van het 
moderniseringsbesluit zinvol kunnen ma
ken. 
( ... )Ik vat samen. Voor velen in ons land 
moet de politiek in de laatste vijf maanden 
meer dan ooit de aanblik hebben geboden 
van het bouwen van een steigertje van lu
ciferhoutjes in een onafzienbare zee. Er is 
teleurstelling gegroeid en onbegrip, be
vreemding en soms daardoor zelfs ver
vreemding van de onmacht in de politiek. 
De politiek heeft iets goed te maken. In de 
komende tijd zullen we een nieuw uitzicht 
moeten openen. Er moeten nieuwe oplos
singen worden gevonden voor nieuwe 
problemen, én het élan moet worden ge
wekt om die oplossingen te realiseren. 
Lukt ons dat niet, dan zal de teleurstelling 
verstarren tot verbittering, en zal het anti
parlementaire element in de politiek aan 
invloed winnen. 
Lukt het ons wel, dan zal het wankelende 
vertrouwen terugkeren. Een vertrouwen 
dat overigens in ons democratische land 
altijd gemengd is met een flinke scheut kri
tische wantrouwigheid. En zo hoort het 
ook. ( ... ) • 



AANTAL EN 
EENSGEZINDHEID 
Toespraak Aad Nuis op de Vredes
demonstratie 
Zaterdag 21 november 1981 te Am
sterdam 

Onder de huizen aan dit plein zijn er twee 
waar je zo op het oog niets bijzonders aan 
ziet, maar waar heel scherp naar ons ge
luisterd wordt. Het ene is een officieel ge
bouw van de Amerikanen, het andere van 
de Russen. 
Tegen die huizen zeggen we: het is goed 
dat jullie luisteren, want we hebben jullie 
met zijn allen iets mee te delen. Dit is onze 
boodschap voor het huis van de Amerika
nen. Die rede van jullie president van de 
week, dat was een klein stapje in de goede 
richting. Mooi zo. Maar denk niet dat je 
daarmee van ons af bent. We verlangen 
vanjullie datje nu ook echt gaat onderhan
delen over die raketten en datje tot resul
taten komt, want wij willen geen nieuwe 
kernwapens, niet in Oost-Europa en ook 
niet in West-Europa. 
En nog iets: hou op met die waanzinnige 
praat over een beperkte kernoorlog, waar 
Europa dan het "theater" van zou zijn, 
zoals jullie het uitdrukken. We zijn mensen 
van vlees en bloed, precies zoals jullie. We 
zijn niet jullie theaterpoppen of tinnen sol
daatjes, die je kunt omsmelten als het je 
nodig lijkt. 
En dit is onze boodschap voor het huis van 
de Russen. Mochten jullie daar op het 
ogenblik in je vuistje zitten te lachen, hou 
daar dan onmiddellijk mee op. Denk niet 
datjullie ons voor jullie karretje kunt span
nen. Ook jullie tinnen soldaatjes zijn we 
niet, en dat willen we ook nooit worden. 
Vergis je daar niet in. Die SS-raketten 
waarmee jullie ons onder schot houden, 
die nieuwe driekoppige monsters vooral, 
die willen we weg hebben. We verlangen 
vanjullie datje nu echt gaat onderhandelen 
over die raketten, en dat je tot resultaten 
komt. Want wij willen die nieuwe kernwa
pens niet, niet bij ons in West-Europa en 
ook niet gericht op ons vanuit het Oosten. 
Mensen, waarom zouden ze eigenlijk naar 
ons luisteren in die twee huizen? Wapens 
hebben we niet en kernwapens zeker niet, 
dus zijn we niet machtig op de manier waar 
zij aan gewend zijn. Wij hebben, afgezien 
van onze argumenten, alleen ons aantal, en 
onze eensgezindheid. 
Die eensgezindheid is geen eenvormig
heid. De vredesbeweging is goddank niet 
in uniform. Over het doel zijn we het eens, 
over de weg die daarheen voert niet altijd. 
(Vannacht is dat nog gebleken in de Ka
mer.) Ik sta hier als vertegenwoordiger van 
een regeringspartij, die er vertrouwen in 
heeft- kritisch vertrouwen- dat de nieuwe 
regering in staat zal zijn nieuwe, doeltref
fende vredesinitiatieven te ontplooien. 
Anderen hier denken daar anders over. Wij 
in D'66 denken datje een taaie volharding 
nodig hebt om het logge raderwerk van de 
internationale politiek in beweging te 
brengen. Anderen hier hebben daar minder 
oog voor. De discussie daarover gaat mor
gen verder. Nu niet. Nu zijn we bij elkaar 
om de wereld te laten weten waarover wij 

het eens zijn. 
Waarover zijn we het eens? Dat er geen 
kernoorlog mag komen in Europa. Dat het 
daarom afgelopen moet zijn met die waan
zinnige wedloop van steeds meer en steeds 
duivelser wapentuig. Dat we wakker zijn 
geworden, en dat we ons niet meer in slaap 
laten sussen. Dat we geen nieuwe kernwa
pens willen in Europa. Niet in Nederland, 
noch in enig ander land. Om dat tegen de 
wereld te zeggen zijn we naar Amsterdam 
gekomen. Allemaal, en als één mens. • 

EUROPEES~ 
PARLEMEN~ 
VERSLAG 
EUROFRACTIE 
Het is niet zozeer moeilijk om een 
verslag over onze werkzaamheden op 
te stellen, maar wel moeilijk om aan 
te geven op welke wijze onze aktivi
teiten direkte gevolgen hebben voor 
de inwoners van Europa! Immers het 
is de Democraat-lezer bekend dat de 
bevoegdheden van Europarlementa
riërs ondanks veel verbaal geweld nog 
maar gering zijn. Inmiddels zijn er 
een aantal plannen vanuit het Euro
pees Parlement (E.P) gelanceerd om -
al of niet met wijziging van het Ver
drag van Rome - de invloed van het 
parlement te vergroten. 

Hierin ligt voor ons een belangrijke taak; 
immers mede met het oog op de verkiezin
gen in 1984 zullen de bevoegdheden van 
het parlement moeten worden uitgebreid. 
Wanneer ik een verslag doe over de afge
lopen maanden betreft het v.n.l. mijn eigen 
aktiviteiten - daarbij gesteund door onze 
medewerker Bert Schwarz - aangezien 
Aar de Goede wegens rugklachten groten
deels uitgeschakeld was. Gelukkiggaat het 
hem nu beter en zal hij vanaf de 2e novem
berzitting in Straatsburg en Brussel weer 
present zijn. 
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Als ik het E.P. vóór de direkte verkiezin
gen vergelijk (ik was al lid in '74/'75) met 
nu dan was het toen een rustig, vriendelijk 
gezelschap zoals b.v. de Eerste Kamer, 
terwijl het nu het karakter heeft van een 
Tweede Kamer. Het is een turbulent, poli
tiek en zelfbewust Parlement geworden dat 
zich met een veelheid van onderwerpen 
bezighoudt. Zo sprak ik tijdens de plenaire 
zittingen over het werkgelegenheidsbeleid 
(septemberzitting) en - op basis van een 
notitie van Aar- over de staalherstructure
ring ( oktoberzitting). 
Vooral bij het eerste onderwerp was het 
opvallend hoezeer men, ook op europees 
niveau, nog vastzit aan het (niet-realisti
sche) beleid van volledige werkgelegen
heid zonder aandacht te hebben voor een 
beleid voor de nu al 9 miljoen werklozen in 
de Europese Gemeenschap (E.G.), waar
van het merendeel op afzienbare termijn 
geen uitzicht op arbeid heeft. Andere on
derwerpen waarmee ik mij tijdens de ple
naire zittingen bezighield, waren onder
wijs aan migrerende werknemers, een eu
ropese gezondheidskaart en energiebespa
ringen in het verkeer. 
Het debat is verlevendigd door de - onder 
engelse invloed - ingevoerde vragenuur
tjes aan de europesecommissie en de Raad 
van Ministers; ze verschaften mij aanlei
ding voor interventies over voedselhulp 
aan Polen, kwaliteitsnormen van zwem
water, schending van mensenrechten in 
Iran en Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbewe
ging. 
Bij de begrotingsbehandeling pleitte ik 
vooral voor ontwikkeling van alternatieve 
energiebronnen aangezien de E.G. nog te 
eenzijdig op de kernenergielijn zit. Tijdens 
de perskonferentie gehouden met de me
deondertekenaars van de betreffende 
amendementen, deelde ik mee, een per
manente werkgroep te zullen vormen met 
geestverwanten op dit onderdeel in het 
E.P. 
Bij de stemming over onze amendementen 
- die overigens werden verworpen - ble
ken er nog zo'n 40 collega's te zijn. Daar
naast viel mij tijdens deze zitting op dat er 
nog weinig bereidheid bestaat om de be
groting van het Parlement zelf aan te pak
ken. Er zou o.a. best iets afkunnen van de 
vaak kostbare faciliteiten zoals reis- en on
kostenvergoedingen. Maar de bereidheid 
om in eigen vlees te snijden is helaas nog 
niet bij de meerderheid aanwezig. 
Binnenkort is het de beurt van D'66 om 
opnieuw gedurende een jaar in het Bureau 
van het Europees Parlement te zitten (dat 
is een bijeenkomst o.l.v. voorzitter E.P. 
met fraktievoorzitter en vicevoorzitter 
E.P.). 
In dit verband kon ik tijdens de november
zitting al eens kennis maken met dit zich
zelf veelal herhalend gezelschap. 
Het geeft een goede aanleiding om nadere 
kontakten te leggen, want deze zijn met 
geestverwanten zowel politiek inhoudelijk 
als over de fraktievorming in de toekomst 
noodzakelijk. Hierover had ik reeds een 
bevredigend gesprek met de Griek Pesma
zoglou (Kodiso-Kae). Contacten met Ita
liaanse Republikeinen en Franse Radica
len zijn in voorbereiding. 
Een verslag over de aktiviteiten in de par-
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lementaire commissies sociale zaken, 
energie en (sinds kort) de rechten van de 
vrouw zou teveel ruimte vragen. 
Dit verslag heb ik mede gedaan omdat ik 
hoop dat op onderdelen de interesse van 
een aantal D'66-ers is gewekt. Mag ik de
genen die aan onze aktiviteiten een bijdra
ge denken te kunnen leveren, oproepen 
daarover met een van ons kontakt op te 
nemen? (De taakverdeling tussen Aar de 
Goede en mij werd in de oktober-Demo
craat gepubliceerd.) Met name in deze 
overgangsperiode als niet-ingeschrevenen 
hebben wij beiden een maximale onder
steuning van de partij nodig. Naást de 
voortreffelijke hulp di() de werkgroep Eu
ropa ons geeft kan ik me voorstellen dat 
D'66-ers- niet leden van deze werkgroep
ons op ad-hoc basis kunnen ondersteunen. 
Aar de Goede 
Brederode 28 
Leiderdorp 
071-890769 
Doeke Eisma 
Ruychrocklaan 36 
Den Haag 
070-241543 • 

DE ENGELSE 
ALLIANTIE, 
STARTPUNT VOOR 
EEN NIEUWE 
EUROPESE 
GROEPERING? 
Eind oktober bracht een D'66-dele
gatie, bestaande uit Laurens Jan 
Brinkhorst, Aad Nuis en ondergete
kenden een bezoek aan Londen voor 
gesprekken met vertegenwoordigers 
van de Liberale en de Sociaal Demo
cratische Partij, over de vorm van 
toekomstige relaties, vooral in het 
perspectief van de Europese Gemeen
schap. 

Bij de Liberalen werd gesproken met par
tijleider Steel, met de voorzitter, de bui
tenlandsecretaris en de directeur van het 
wetenschappelijk bureau van die partij. Bij 
de SDP werd gesproken met (voorlopige) 
leiders Jenkins, Rodgers, Owen, met de 
fractiesecretaris en met Eurogroep-lid 
Dick Taverne, die op 14 november ll. ons 
D'66-congres toesprak. Een kort verslag 
van onze indrukken. 

De Liberalen 
Uit de contacten komt een partij naar vo
ren die verschillende stromingen heeft, 
waarvan een belangrijke de radicaal-libe
rale is. 
De partij is verrast en blij over het grote 
succes van de Alliantie, maar lijkt rege-

ringsverantwoordelijkheid wat te vrezen. 
Op dat moment zou er ook een scheiding 
kunnen optreden tussen pragmatici die 
willen regeren en puriteinen die het zorg
vuldig opgebouwde liberale denken willen 
bewaren. 
Van de ongeveer 150.000 leden zijn er 
vooral veel gekozen in lokale en regionale 
lichamen, maar zij speelden tot voor kort 
landelijk een geringe rol als gevolg van het 
districtenstelsel. 
Hoewel de liberalen zich niet allen even 
gelukkig voelen in de Federatie van Euro
pese Liberalen en Dernokraten (ELD), zijn 
zij voorlopig niet van plan die te verlaten. 
Deels omdat zij niet in het Europees Par
lement vertegenwoordigd zijn en daarom 
niet werkelijk verantwoording hoeven te 
dragen voor de (overwegend conservatie
ve) besluiten van de Europese Liberale 
fractie, deels omdat oude banden nu een
maal niet gemakkelijk worden verbroken. 
Hoewel D'66 op alle niveaus bij de Libe
rals goed staat aangeschreven, zijn formele 
contacten niet goed mogelijk: wij zijn nl. 
noch lid van de ELD, noch van de Liberals 
Internationale (een overigens veel genuan
ceerder gezelschap dan de ELD). 

DeSDP 
Na ons bezoek rijst het beeld op van de 
SDP als een beweging die verschillende 
elementen samenbrengt. Aan de ene kant 
ontevredenheid over de afgelopen jaren, 
zowel wat betreft Labour als Conservatie
ve regering(en), ongerustheid over de 
abrupte koerswijzigingen die bij rege
ringswisseling optreden en onvrede met 
interne ontwikkelingen in met name de 
Labour Party. 
Aan de andere kant een authentieke bewe
ging van mensen die nu eindelijk iets , ,an
ders" hebben gevonden, anders dan de be
staande partijen, dan wel die het geloofzijn 
kwijtgeraakt in "-ismen" en in het klasse
bewust stemmen. Met name aan de basis 
blijkt ongeveer 40% van de leden nooit 
eerder lid te zijn geweest van een andere 
partij. Deze motivatie doet op vele punten 
aan de opkomst van D'66 denken. 
De SDP-leiding maakt een competente en 
geloofwaardige indruk, met professionele 
ideeën over het hanteren van macht. De 
Liberals beschouwen zij als een partij, 
waarmee ze inhoudelijk veel punten van 
overeenstemming hebben. Ze zijn zich 
zeer bewust van de extra dimensie die zij, 
de SDP, aan de Alliantie toevoegen, maar 
waarderen de inhoudelijke inbreng van de 
Liberals daarbij. 
Die extra dimensie blijkt ook wel uit de 
reeks overwinningen, of bijna overwinnin
gen die in de recente voorverkiezingen zijn 
gehaald. We hoeven maar aan Shirley Wil
liams' zege in Crosbyte denken! 
Aanvankelijk hadden Owen en Williams en 
een aantal voormalige LabourMP'szich 
best willen aansluiten bij de Socialistische 
Internationale. Die weg wordt echter door 
de Labour Party afgesneden. Vraag is ook, 
of de nieuwe achterban er erg enthousiast 
over zou zijn. Aansluiting bij de ELD 
wordt niet overwogen. D'66 verkeert, 
vrijwillig, in een soortgelijke positie. 
Wederzijds werd de noodzaak van formele 
en regelmatige contacten tussen SDP en 
D'66 bevestigd, en samenwerking op het 
Europese vlak als wenselijk uitgesproken. 

De Defensiepolitiek 
Een enkel punt van de inhoudelijke discus
sie met beide partijen kunnen wij slechts 
aanstippen. 
Interessant waren de discussies over de
fensiepolitiek. Ook in Engeland is met na
me het onderwerp nucleaire bewapening 
een heet politiek hangijzer. Het nieuwe Li
berale manifest wijst de Britse kernmacht 
af. Het meest recente Liberale congres 
sprak zich uit voor een eenzijdige stap 
(geen plaatsing van kruisraketten in Enge
land), maar fractieleider Steel verklaarde 
na afloop dat hij zich aan dat besluit niet 
gebonden achtte. 
De SDP heeft nog geen officieel, door de 
leden goedgekeurd partijprogram, maar 
een concept vermeldt behoud, doch geen 
vernieuwing van de Britse kernmacht en 
bepleit tweezijdige ontwapening. Owen 
sprak zich uit voor de "nul-optie" en zei 
geen voorstander te zijn van plaatsing van 
Pershing 11 raketten in West-Duitsland. 
Vermoedelijk is de SDP iets behoudender 
op defensiegebied dan de Liberals, maar 
loopt de werkelijke scheidslijn, evenals in 
Nederland, dwars door de partijen heen. 

De Alliantie 
Het fenomeen Alliantie, in de opiniepeilin
gen nu tot ongeveer 45% van de stemmen 
gestegen, is te typeren als I+ I= 3. 
De SDP en de Liberal Party maken elkaar 
geloofwaardig, doordat ze samen een 
meerderheid kunnen halen. Elk brengt 
daarbij zijn specifieke punten in. De 
Alliantie is niet zonder problemen. Om er 
enkele van inhoudelijke aard te schetsen: 
- welk kiessysteem? 
- defensiepolitiek? 
Over de vraag wat de Alliantie moet wor
den, bestaan verschillende meningen. De 
ene visie is: een gelegenheidsalliantie om 
iets te bereiken, met behoud van zelfstan
digheid der twee partijen. De andere is een 
samensmelting op termijn, over de duur 
waarvan men ook weer van mening kan 
verschillen. Of een van beide visies over
heerst (in beide partijen) is niet vast te 
stellen. 
Of beide partijen een alliantie blijven vor
men is een vraag die van cruciaal belang is 
voor de Europese partijvorming. 
En hoewel dat niet zeker is, ligt het wel 
voor de hand dat beide partijen tot en met 
de Europese verkiezingen blijven samen
werken. 
Hun zogenaamde "alliance-candidates" 
zijn van groot belang voor nieuwe partij
vorming in Europa. Deze zullen de fractie
vorming in het Europees Parlement be
langrijk kunnen beïnvloeden, doordat zij 
met D'66 en anderen een nieuwe groep 
kunnen vormen. 
Het is voor D'66 van belang dat de Allian
tie zo door blijft gaan, en succesvol blijft. 
Door regelmatiger formele contacten met 
de SDP en evenzovele, maar dan informele 
contacten met de Liberalen kunnen wij een 
bijdrage leveren aan het begin van een Eu
ropese Vierde Stroming. Het zou gek zijn 
als een stroming bij de grens ophield ... 
Ons bezoek aan Londen, en de komst van 
Dick Taverne naar Amersfoort lijken een 
goed begin te zijn geweest. 
Pauline van Tets 
Joris Backer • 



Congresimpressies 
van Stijn Verbeeck 

Er waren onder de ruim achthonderd 
congresgangers ook twee meisjes uit 
Groningen: Carla Ooibekkink ·en Ga
briëlle van der Spoel. Politiek (nog) 
dakloos wilden ze wel eens een con
gres bijwonen en dat deden ze. Hoe 
het ze vergaan is weet ik niet, maar 
ik zou ze. alleen al uit esthetische 
overwegingen het partijlidmaatschap 
willen aanbieden. Helaas ga ik daar 
niet over, ik ga alleen over de Demo
craat en dat is één en al kommer en 
kwel. Omdat andere deelbegrotingen 
hun budgetten overschrijden hebben 
wij geldgebrek, dus papiergebrek, 
dus plaatsgebrek. Maar voor mijn 
impressies trek ik me daar niets van 
aan: ik was trouwens net binnen in 
Amersfoort toen ik de congresvoor
zitter hoorde vragen: "Hoe groot is 
een ogenblikje?" Tijdgebrek dus! We 
zijn een héél gebrekkige partij. De 
Telegraaf was weer het beste geïn
formeerd: "D'66 heeft tekort aan 
geld en kader. Dit bleek op het par
tijcongres, waar ondanks een uitzon
derlijke (weten zij veel!) entreehetrmg 
van f 15,- geen geld was om bloemen 
te bekostigen voor de gedoodverfde, 
maar net niet als partijvoorzitter 
herkozen Cees Spigt." 

Neen, dan de Volkskrant: "Het congres 
werd gekenmerkt door een lauw aandoen
de vriendelijke eensgezindheid~'. 't Is ook 
nooit goed. Bij elke discussie roepen ze 
over verdeeldheid in de partij, ben je het 
eens, dan ben je lauw! NRC/Handelsblad 

viel ook wat op: "Op het overwegend 
huishoudelijk congres kwamen nauwelijks 
actueel-politieke moties aan de orde". Ze
ker vroeg vertrokken? 
De G.P.D.-correspondent tenslotte wist te 
melden: "dat het hoofdbestuur wel even 
opkeek van de verkiezing vanJan van Her
kom tot voorzitter". Maar we mogen deze 
"pers over D'66" niet besluiten zonder te 
vermelden dat de meeste koppen spraken 
over 21 november en over ons massale be
sluit om aan de manifestatie deel te nemen. 
Ze hadden er toch nog even aan getwijfeld. 
Hans van Mierlo had ze natuurlijk ook 
mooi tuk. Alsof je die via een ordevoorstel 
aan het praten kunt krijgen! Partijlid van 
Mierlo zei dat hij namens de minister van 
defensie gerechtigd was te laten weten dat 
deze geen enkele consequentie zou ver
binden aan de congresuitspraak "dat mas
sale deelname van de partij aan de anti
kernwapendemonstratie in Amsterdam 
gewenst is". 
Maar dat stond allemaal in alle kranten. Er 
stond niet in dat we vrijdagavond ons be
leidsprogram hebben verrijkt met een 
nieuw hoofdstuk gehandicaptenbeleid, bij 
de vaststelling waarvan zichtbaar en on
zichtbaar gehandicapten elkaar behoorlijk 
in de haren zaten. Er werd nog steeds aan
dacht gevraagd voor het toch zo klaarblij
kelijke feit dat gehandicapten ook mensen 
zijn, terwijl je zou verwachten dat een par
tij als D'66 er vrede mee zou hebben dat 
eigenlijk alle mensen gehandicapt zijn, 
maar dat dat bij sommigen wat meer op
valt, vooral tijdens zo'n congres van ons. 
Soms kom je er als congresleiding ook 
nauwelijks meer uit. Wat doe je met amen
dement 476 dat, aanvankelijk redactioneel 
verklaard, tijdens de behandeling van het 
hoofdstuk plotseling een amendement op 
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een niet meer bestaande tekst blijkt? Zand 
erover! Even daarvoor werd 434 door het 
congres verworpen, terwijl 432, van de
zelfde strekking, maar eerder redactioneel 
verklaard, al door het congres was aange
nomen. Je vraagt je af wie er nog in de 
rapportagecommissie wil zitten. Theo 
Sanders, zonder huidige of vroegere func
ties binnen de partij, maar wel tot 1979 
voorzitter van het Aalsmeerse afdelings
bestuur van de P. v .d.A., heeft er zich bij 
acclamatie in laten luizen. Maar hij is dan 
ook organisatie-agoog! 
Het landbouwbeleid was ook aan de orde. 
Soms vind ik dat buiten de orde, maar je 
mag de boeren in de partij niet voor het 
hoofd stoten door te zeggen dat je het niet 
kunt volgen. Maar voor boer ben ik te 
stom. Bij de financiën- waar ik al helemaal 
geen verstand van heb- was zelfs een mo
tie die door de vrouw van de nog net niet 
afgetreden penningmeester was onderte
kend en dus door het hoofdbestuur over
genomen en dus weer zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen en zo zie je maar 
weer. Misschien wordt de Democraat nou 
toch weer een echt blad en ik hoop dat u het 
nu nog kunt volgen. 

Onbeduidend 
Zaterdagmorgen was het congres vóór een 
verlenging van de spreektijd van kandida
ten voor het partijvoorzitterschap. Zij kre
gen vier in plaats van twee minuten, maar 
vragen stellen aan de kandidaat-voorzit
ters was er niet bij. En ik had zo graag aan 
, ,mij n-naam-is-J oop-Coorengel-en-wel
hierom'' willen vragen waarom hij zich wel 
kandidaat stelt voor het partijvoorzitter
schap en niet voor dat van de S.W.B. 
Daarvoor was alleen Theo Timman be-. ~ 
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schikbaar en die werd het dus. Zijn voor
ganger Wim Dik had volgens Piet van 
Baarse!, die hem bedankte voor zijn in
spanningen, niet alleen zijn vleesfabriek, 
maar ook de belangrijke functie van voor
zitter van de S. W .B. laten schieten voor 
een onbeduidend baantje op Economische 
Zaken. 

'Het ritselde weer van de functiewisselin
gen op dit congres. Ik geloof nooit dat het 
hoofdbestuur het accepteert dat we al die 
nieuw-gekozenen in deze Democraat ver
melden. Dat kost veel te veel papier. Neem 
nou het dagelijks bestuur van de partij: zes 
van de tien zijn nieuw. Zouden die "oud
jes'' het zó slecht hebben gedaan? Ik heb er 
nooit iets van gemerkt. Misschien moeten 
we toch eens wat beter op ze letten. En al 
die nieuwe namen van verkiezings-, pro
gramma-, campagne-, rapportage- of ge
schillencommissie die vindt u wel ergens in 
kleine lettertjes onder de mededelingen 
van het hoofdbestuur. 
De tekst van een gecorrigeerde HE-reso
lutie over de Europese partijvorming vindt 
u ook ergens in dit nummer. Misschien 
denkt u: waar heeft hij het nou weer over, 
maar daar moet u niet te licht over denken. 
Wij stellen internationaal best wat voor. 
Welke partij in Nederland heeft een se
cretaris buitenland die in het buitenland 
woont? De onze woont buiten Brussel, 
da's dus behoorlijk buiten, zijn huisnum
mer heeft hij laten veranderen in 66 en zijn 
telefoonnummer is 09 - 3227674836 en 
vanaf het streepje mag u dat allemaal ach
ter elkaar doordraaien (of drukken), maar 
géén vergissingen, want dan neemt Luns 
zelf op. Die ontbrak overigens in Amers
foort, net als de afgevaardigde van de 
Deense Democraten, die we wél hadden 
uitgenodigd, maar die met een locale kabi
netscrisis zat. Manifest aanwezig was Vir
ginia Tsouderou, lid van de Ko.Di.So. (en 
u begrijpt dat dat de Griekse sociaal-demo
craten zijn). Een andere buitenlandse gast, 
Dick Taverne, wiens voorouders een her
berg uitbaatten te Delft, sprak namens de 
Engelse Social Demoeratic Party het con
gres in zodanig Nederlands toe, dat Jan 
van Ketwich (wie anders?) zijn speech van 
de volgende echo voorzag: "Het is duide
lijk welke voertaal het nieuwe Europa 
krijgt: het Nederlands!" 

Discussie of dreigement 
In het Nederlands discussiëren wij met el
kaar, in het Nederlands ook dreigen wij 
elkaar. Actuele politieke moties vragen 
nooit lang de aandacht, evenmin als dis
cussies over statuten of huishoudelijk 
reglement. Al snel wordt het zware ge
wicht van het dreigende aftreden de zaal 
ingeworpen en die gaat daar op dit uur van 
het congres grif voor plat. Hoe drukker het 
wordt, des te minder is een congres ge
neigd naar argumenten te luisteren en des 
te beter derhalve te manipuleren. Motie 
1200, over een soepele toepassing van het 
huishoudelijk reglement in kleinere gé
meenten, was een gave basis voor een dis
cussie tussen de rekkelijken en de precie
zen in de partij. Zelfvind ik datje over deze 
dingen helemaal niet moet praten. Maar als 
het aan de orde komt is het goed dat rand
stedelingenzich realiseren dat Eigebergten 
en Nijkerken minstens zo belangrijk zijn 

Virginia Tsouderou en Dick Taverne 

als komende en gaande partijbesturen. 
Zo verdween ook motie 1603 - over het 
gebrek aan openheid over de kabinetscrisis 
-onder de tafel. Het begon er al mee dat de 
regio Utrecht haar niet belangrijk genoeg 
vond om te verdedigen. Daarom deed Jan 
Schonk het maar, toch óók uit de regio. Je 
kunt als politieke partij onderhandelaars in 
een kabinetscrisis niet tot de "openbare 
orde" roepen. Je kunt wel beleefd tegen je 
kamerfractie zeggen dat je het jammer 
vindt dat zij dat gebrek aan informatie over 
haar kant heeft laten gaan. Maar als je dan 
hoort wat er van die kant aan staatsrechte
lijke bla-bla losbarst, dan weet je dat wij 
(D'66) eenmaal op dit punt aangeland, niet 
meer normaal met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen. Tegenover mensen die 
tegen elke prijs gelijk willen hebben kun je 
beter niet opbieden. Het laatste bod is al
tijd: zoek het maar uit, ik doe niet meer 
mee! Juist nu de fracties groter worden is 
een goede voorlichting over wat in die 
fracties gebeurt belangrijk, want daardoor 
voorkomen we situaties waarin de fractie 
moet gaan uitleggen dat ze het zo goed 
bedoelen en dat de partij dat moet begrij
pen. Onze eigen Democraat heeft een ru
briek "Uit de fracties" (waar nog nooit op 
beknibbeld is!) en die het lezen waard is. 

Ex cathedra 
Tegen het einde kwamen de toespraken. 
Zeevalking eerst. Als partijvoorzitter, of 
meer om van dat ambt afstand te doen, 
want al sinds ruim een half jaar nam Cees 
Spigt de zaken waar. Van de toespraken 
zijn geen samenvattingen, daarom hier 
maar enkele citaten. 
"Toen wij in 1966 begonnen, wilden wij 
meer duidelijkheid in de politiek brengen 
en de kiezer niet alleen invloed geven bij de 
samenstelling van de volksvertegenwoor
diging maar zo mogelijk ook in de samen
stelling van een na de verkiezingen te for
meren kabinet. Dat laatste kon in ons sys
teem slechts door vóór de verkiezingen te 
verklaren met wie we na de verkiezingen 
het liefst en het best een regering konden 
vormen. Zo ging het in 1966, zo ging het in 
1981 nog." 
, ,Met colleges van Gedeputeerde Staten en 
Burgemeester en Wethouders van een dui
delijke politieke signatuur en met een hel
der program vermijdt men politieke wind-
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stilte in staten en raden. Ik vind dan ook 
dat D'66 bij de komende staten- en raads
verkiezingen moet stellen er naar te stre
ven programcolleges te vormen en waar 
mogelijk vanwege de duidelijkheid moet 
aangeven met welke partijen. Zo geeft men 
althans enigermate de kiezer invloed op de 
samenstelling van de colleges van Gede
puteerde Staten en Burgemeester en Wet
houders. Een bijkomend voordeel in ver
gelijking met de landelijke politiek is nog 
dat nu de vrouw of man uit de staten- en 
raadsleden moet worden gekozen men bij 
de verkiezingsstrijd al kan aangeven wie 
kandidaat staat voor Gedeputeerde Staten 
of voor Wethouder." 
Toen kwam Jan Terlouw. Gevraagd door 
het hoofdbestuur, maar niet als zodanig op 
de congresagenda geplaatst. En dat kan 
niet, want hij is zo rechtlijnig als de wis
kunde die hij lang geleden studeerde. Het 
hoofdbestuur moest dus door de bocht en 
beleefd aan het congres vragen of ene Jan 
Terlouw mocht spreken. Het congres had 
er niet de minste moeite mee. Alleen Caor
engel (waar heb ik die naam meer ge
hoord?) wilde bij motie van orde Hans van 
Mierlo achter de microfoon. Hoe van 
Mierlo zulks oplost vertelde ik u al. 
Jan Terlouw liet er intussen geen twijfel 
over bestaan wie de politiek leider van de 
Democraten is. Hij zei dat de regerings
verklaring rond was, dat hij wel eens een 
meningsverschil had met Joop den Uyl, 
maar dat je daar niet de conclusie aan 
mocht verbinden van een "misplaatste" 
coalitie. En over de relatie van D'66 met de 
P.v.d.A., resp. de VVD, zei hij dat de 
P.v.d.A. toch dikwijls hetzelfde nastreeft 
als D'66, al zoekt zij het vaak in de ver
keerde hoek, en letterlijk: "Ik ga liever uit 
wandelen met iemand die soms verdwaalt, 
dan dat ik verkeer met iemand die altijd 
thuis blijft". 
Tenslotte sprak Laurens Jan Brinkhorst, 
voor het eerst als fractievoorzitter. Hij 
hield een lang betoog, moedig, want velen 
met mij moesten toch even wennen aan dat 
andere gezicht na acht jaar Jan Terlouw, 
die vlak vóór LJB sprak het spreekge
stoelte had verlaten. 
Wat moet ik uit Brinkhorsts tekst citeren? 
U moet ook zelf maar komen luisteren. U 
had hem kunnen horen zeggen: 
"De minister van Economische Zaken 
heeft gezegd dat de vorige regering met 
Shell en Esso de afspraak heeft gemaakt 



dat zij voor W/2 miljard gulden in Neder
land zullen investeren en dat hij zich aan 
die afspraak zal houden zolang de partners 
eraan voldoen. Wij houden hem aan zijn 
toezegging dat bedrag scherp in het oog te 
houden, dat die investeringen op tijd ko
men en dat de Nederlandse industrie daar 
genoeg van zal profiteren. Tenslotte ver
wachten wij dat concrete heronderhande
lingen zullen volgen als de winsten hoger 
zijn dan nu gedacht en dat bij nieuwe vond
sten het staatsaandeel zal stijgen." Zó be
groet je je voorganger. 
"Wij zijn geen getuigenispartij voor wie 
woorden belangrijker zijn dan daden, voor 
wie alleen de gezindheid telt van waaruit 
idealen worden aangeprezen. De gezind
heid mag nooit worden losgekoppeld van 
de gevolgen voor de praktijk. Wij zijn be
reid verantwoordelijkheid te dragen en om 
in dat proces vuile handen te krijgen. Maar 
het mag ons nooit gaan om de macht alleen. 
Macht mag alleen worden uitgeoefend als 
de controleerbare opdracht van de bur
gers." 
Over de kernbewapening zei Brinkhorst: 
"Het dubbelbesluit van twee jaar geleden 
had onze instemming niet en heeft dat nog 
niet. Maar wij moeten vaststellen dat op 
basis daarvan thans onderhandeld gaat 
worden. Aandringen op het intrekken van 
het besluit door de bondgenoten nu zou 
niet alleen geen enkel effect hebben, het 
zou, en dat is erger, uitgesproken schade 
doen en daarmee de mogelijke verwezen
lijking van de nul-optie, het niet-plaatsen in 
West-Europa in ruil voor wezenlijke con
cessies van de Sovjet-Unie, in de weg 
staan. 
Maar aangezien wij voorrang willen geven 
aan wapenbeheersing, moeten we ook aan 
de bondgenoten meedelen waarom Ne
derland in december geen positief besluit 
over de plaatsing van kernwapens in Ne
derland wil nemen. Door die uitspraak 
houden wij de onderhandelingen onder 
druk, maar vermijden wij een breuk met 
het bondgenootschap. Geen nieuwe kern
wapens in Nederland en geen nieuwe in 
Europa is een boodschap die wij zowel aan 
de Amerikanen als aan de Russen moeten 
sturen. Dat is de kern waar het ook volgen
de week zaterdag om gaat. En ik zal daar 
bij zijn." . . 
Voor die laatste opmerkmg kreeg de meu
we fractievoorzitter een geweldig applaus 
van. het congres. Waarschijnlijk zal de 
buitenwacht aan Jan van Herkom gaan 
vragen wat nu het verschil is tussen D'66 
onder Terlouw en D'66 onder Brinkhorst. 
Ik zal hier het antwoord vast geven: D'66 is 
een partij die onder alle omstandigheden 
mensen weet te vinden, die in staat zijn 
perfect te verwoorden wat in de partij leeft. 

Iets minder bureaucratisch, wat minder 
dreigen met aftreden, de rekkelijken en de 
preciezen samen aan de pils, zoals na afloop 
van het congres, en dan zie ik het met die 
partij van ons best weer goed gaan. On
danks of dankzij een splinternieuw dagelijks 
bestuur, want die moeten het eerst nog even 
waar maken. Ik weet niet of ze zelf inmid
dels ontdekt hebben dat het congres niet is 
gesloten. Mij deert het niet, want ik" ben 
nogal rekkelijk. • 

advertentie 

MET fl3,40 HELPT U 
EENBABY 
SMAANDENLANG 
AANMELK 

Dr. Duong Quynh Hoa 
in interview met cineast 

t - Manus vander Kamp: 
'Nederland heeft veel gedaan. 

' 

Ik heb reeds vóór de bevrijding 
van VietNam veel gekregen. 

' 

Sinds de bevrijding is er geen 
jaar geweest, dat niets is ge-

' 

stuurd. In het bijzonder noem 
ik afgelopen jaar, toen voor de 

' 

kinderziekenhuizen in Ho Chi 
Minh-stad 50 ton melkpoeder 

' 

is aangekomen. Opnieuw is 
nu 50 ton melkpoeder 

'gestuurd.' 

' '--· 

Dr. Hoa, kinderarts 
(foto: Manus van der Kamp) 

50 ton melkpoeder 
Viet Nam telt 54 miljoen 
inwoners, onder wie 26 miljoen 
kinderen van 15 jaar en jonger. 
Voor hen weegt het tekort aan 
voedsel het zwaarst. 
Het Medisch Comité Nederland 
Viet Nam kan voor f 134.000,-
50 ton melkpoeder sturen. Dat is 
voldoende om 10.000 baby's en 
kinderen 5 maanden lang van 
melk te voorzien. 
De melk wordt door de zieken
huizen uitgereikt. Vooraf 
worden er vitaminen aan toe-

gevoegd. ' 

Geef een bijdrage voor die ' 
melkpoeder. Maak een bedrag 
over op postgiro 10 90 400. ' 
MCNV, Amsterdam. 
Voor f 13,40 helpt u een baby I 
5 maanden lang aan--

Medisch Comité 
Nederland-VietNam 
Postbus 5701 
1007 AS Amsterdam. 

Bij voortduring worden wij gevraagd of het mogelijk is voor D'66 !eden geen,, 
Democraat te ontvangen. Deze vraag is afkomstig van meerdere D 66-ers op een 
adres. Tot nu toe is dat niet mogelijk, omdat de kosten vanwege de extra hande
lingen te hoog zijn. Wanneer echter zou blijken, dat er langzamerhand ee'! vol
doende aantal D'66-ers is, dat om deze reden afstand van de Democraat wil 
doen kunnen wij die mogelijkheid introduceren. Er moeten minstens 1000 leden 
zijn, 'die geen Democraat meer wensen, om tot introduktie te kunnen overgaan. 
Met behulp van deze bon, die u uit de Democraat kunt knippen kunt u aan het 
Landelijk Secretariaat opgeven of u afstand wilt doen ~an de J?emoc~aat. . 
Mochten er voldoende aanmeldingen komen, dan zal dit expenment 10 1982 10 

kunnen gaan. 

Per 1/l/1982 zou de toezending van de Democraat aan mij gestopt kunnen wor
den. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: ••••••.•••••...•••..•••••••....• 

LidmaatschapsnUDIIDer: ••..••••••...••..•...• 



Terugblik op een 
Congres 
De algemene tendens bij een te
rugblik op de AL V is tevreden
heid. De organisatie en de besluit
vorming verliepen gesmeerd. De 
stemming in het congres was pri
ma. 
Wij hebben belangrijke onder" 
delen voor het beleidsprogramma 
vastgesteld en we hebben de 
voorbereidingen voor volgende 
AL V's beter gestructureerd. 
Het congres koos 6 nieuwe leden 
voor het Dagelijks Bestuur, die 
we elders in deze Democraat aan 
u voorstellen. 
Tevredenheid ... !? 

Onrust knaagt aan mij. Ligt het wel 
zo eenvoudig? Gaat het goed met de 
partij als er geen strubbelingen meer 
zijn, als we zéér efficiënt prachtige 
teksten vaststellen? We stellen 
prachtige organisatiestructuren vast. 
En wee degene die ooit eens een 
foutje zou maken. 
Of laten we dan de menselijke maat 
voor wat die is? Hoeveel welwil
lendheid ten opzichte van elkaar 
kunnen we opbrengen? Of is de Ge
schillencommissie altijd de enige 
oplossing? 
Hoe prachtig zijn de teksten die we 
hebben vastgesteld in de diverse on
derdelen van het beleidsprogramma? 
Onze uitgangspunten voor demo
cratisering en integriteit in de poli
tiek komen wel heel sterk onder druk 
te staan als we bedenken dat ons 
hoofd ons goede en mooie dingen 
laat opschrijven en vaststellen en de 
uitwerking veel te wensen overlaat. 
De vraag is: wat is het allemaal 
waard als ons hart er niet bij is, als we 
niet meer een beroep op elkaar kun
nen doen, maar alles moet worden 
uitgevochten via de (strikte) regels, 
via de Geschillencommissie. 
De gemeenteraadsverkiezingen na
deren. 
De status en de macht klopt bij velen 
aan de deur. Ook in onze partij zijn 
de resultaten niet fraai. Mensen rol
Jen vechtend over straat. 
Het Hoofdbestuur maakt overuren 

om te proberen de ruzies te sussen. 
Uitspraken van de Geschillencom
missie lossen de echte problemen in 
een afdeling nooit op. Het gaat om de 
mentaliteit. Mensen zoeken de 
publiciteit als ze ruzie hebben en 
brengen daarmee onze partij in dis
crediet. 
Helaas is het zo dat de partijen van 
elkaar de meest verschillende dingen 
vinden. Helaas is het ook zo dat vaak 
blijkt dat beide partijen gelijk heb
ben. 
Structuren, regels en programma's 
helpen niets als ons hart er niet bij is. 
Hier ligt voor ons in de komende 
maanden de werkelijke opdracht. 
Ik wens u veel wijsheid toe. 
Johan Hollemans, 
vice-voorzitter organisatie • 

Congresverslag over 
agendapunt 10 en 12 
van de agenda 
De AL V heeft over het agenda
punt besluitvorming zeer eensge
zinde beslissingen genomen. 

voorstellen in TCD 6 gedaan onge
wijzigd door de AL V zijn vastge
steld. Wel werd een amendement op 
het Huishoudelijk Reglement aange
nomen, waardoor ook regiobesturen 
het recht hebben gekregen een afde-

dit voorstel dan ook goed. 
Johan Hollemans, 
vice voorzitter organisatie • 

De belangrijkste wijziging die de 
AL V aanbracht in de Hoofdbe
stuursvoorstellen betrof de abon
nementen op de congresstukken. 
De AL V heeft bepaald dat alle ba
sisstukken gratis aan alle leden 
ter beschikking moeten komen. 
Dus via de Democraat. 

lingsvergadering bijeen te roepen. 
Bij agendapunt 12 heeft het congres Gehandicaptenbeleid 
ook gediscussieerd over de vraag of 
kandidaten voor de gemeenteraden, 
die niet voldoen aan de eis dat ze 6 
maanden vóór de sluiting van de in
terne kandidaatstelling lid moeten 
zijn van onze partij, alsnog zouden 
moeten worden toegelaten. 
Na enige discussie werden alle voor

De amendementen en moties mogen stellen in deze richting verworpen. 
alleen aan die leden ter beschikking De eis van de 6 maanden termijn 
worden gesteld die zich daarvoor staat dus nog steeds vast. Het hoofd
hebben aangemeld. Deze verzending bestuur zal deze lijn ook zonder eni
mag tegen een kostendekkende prijs ge uitzondering vasthouden. 
geschieden. De AL V bepaalde ver- Het hoofdbestuur deed het voorstel 
der dat de beslissingen tijdens de ·aan de AL V om± 150 kandidaten die 
AL V in het vervolg niet meer met waren afgewezen als kandidaat voor 
absolute meerderheid maar met een de gemeenteraden omdat zij niet 
gewone meerderheid van stemmen hadden voldaan aan hun contributie
moeten worden genomen. Dat bete- verplichtingen alsnog de kans te ge
kent dat in het vervolg alleen zal ven deze betaling voor 14 november 
worden gestemd voor of tegen. De te verrichten. De enige basis voor 
blanco stemmen vervallen. deze maatregel is een door het 
Bij agendapunt 12, wijziging Statu- hoofdbestuur uit naam van de lande
ten en Huishoudelijk Reglement, Jijke verkiezingscie. geschreven 
waren op de RB-voorstellen geen brief aan de desbetreffende kandi

In het door D'66 te ontwikkelen 
gehandicaptenbeleid zal steeds de 
mens en niet de handicap centraal 
staan. 't Gaat daarbij om een in
tegrale benadering van alle ge
handicapten; onderscheid tussen 
lichamelijk, geestelijk of zintuig
lijk gehandicapten is beleidsmatig 
alleen dan zinvol en acceptabel 
wanneer de aard van de handicap 
daartoe dwingt. Hoofddoel van 
beleid blijft: het zoveel en zover 
mogelijk wegnemen van de be
lemmeringen die een volwaardig 
funktioneren als (mede)mens en 
staatsburger in de weg staan. In 
de regeringsperiode 1981-1985 
zullen op rijksoivo in ieder geval 
de centrale uitgangspunten voor 
een gehandicaptenbeleid moeten 
worden geformuleerd. 

amendementen ingediend, zodat de daten, waaraan men verwachtingen Hoewel het congres bij amendement 
advertentie zou kunnen ontlenen. Het hoofdbe- duidelijk liet blijken geen voorstan

stuur is mét de AL V van mening dat der te zijn van een categoraal beleid, 

Het Instituut voor Internationale Excursies te 
Bergen Nh kondigt de verschijning aan van haar 
programma 1982! Oriëntatiereizen voor 
volwassenen en jongeren naar: 

Israël/Midden-Oosten/Egypte/ Afrika/lndonesia 

Kleine groepen, deskundige leiding. 
Telefoon 02208 - 2600, 
Postbus 54, 1860 AB Bergen Nh. 

het niet betalen van de contributie maar- vanuit de Universele verkla
een laakbare zaak is. ring van de rechten van de gehandi
Temeer daar de partij in een uiterst captemens,-actiefwilbijdragenaan 
moeilijke financiële situatie ver- de emancipatie van de categorie me
keert. Het hoofdbestuur is echter deburgers, ging een amendement dat 
ook van mening dat het voor het po- voorstelde dit facet beleid dan maar 
Iitiek functioneren van onze partij direct onder te brengen bij de minis
van essentieel belang moet worden ter van Emancipatiezaken, haar 
geacht, dat de schaarse ervaring van vooralsnog te ver. Welk coördine
ingewerkte leden van veel belang is rend departement straks de zorg 
voor onze partij. voor het wegnemen van de velerlei 
De zorg voor goed functionerendè belemmeringen bij een volwaardig 
fracties in de gemeenteraden is dan participeren in onze samenleving op 
ook de enige reden, waarom het zich moet nemen, zal bepaald wor
hoofdbestuurdit procedureel minder den zodra ten aanzien van (bijvoor-
fraaie voorstel aan de AL V heeft beeld) de voorstellen van de com
voorgelegd. missie Vonhoff omtrent de inrichting 
De AL V keurde na enige discussie 1 en het funktioneren van de rijks-
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dienst beleidsuitspraken door de 
partij zijn gedaan. Dat zal eerst het 
geval zijn wanneer in een volgende. 
AL V een nieuw hoofdstuk "Bin
nenlands bestuur" wordt vastge
steld. Eenmaal deze uitgangspunten 
als beleidskader vastgesteld heb
bend, kostte het weinig moeite een 
groene draad in de stroom overige 
amendementen (een kleine tachtig, 
waarvan bijna de helft door de con
gresleiding met instemming van de 
vergadering redactioneel werd ver
klaard) aan te brengen. 
De nieuwe regel - ingevoerd in het 
congresreglement- dat de indieners 
van een amendement in 't vervolg 't 
laatste woord hebben alvorens tot 
stemming wordt overgegaan bewees 
goede diensten. De aanbevelingen 
van het hoofdbestuur - voorheen 
sluitstuk van de discussies - kunnen 
nu door de indieners in tweede ter
mijn nog eens aangescherpt dan wel 
met kracht van ter zake doende ar
gumenten of informatie bestreden 
worden. Deze handelwijze voor
kwam in ieder geval dat een door het 
hoofdbestuur onvoldoende op z'n 
consequenties doorzien, en dienten
gevolge ten onrechte aanbevolen 
amendement werd overgenomen. 
Bedankt Ad Bestman, je alerte reak
tie en heldere analyse van de voorge
stelde passage heeft ons tijdig voor 
deze misstap behoed en mij weer in 
het juiste spoor van consistente 
hoofdbestuursaanbevelingen terug
gedrukt! 
Hoor en wederhoor tussen indieners 
en hoofdbestuur droeg er voorts toe 
bij dat voorstellen tot schrapping -
omdat uitwerkingen in andere be
leidsprogramhoofdstukken aanmer
kelijk beter geformuleerd waren -
zonder aarzeling werden overgeno
men. Daarmee is de samenhang in 
óns beleidsprogram, m.n. tussen ge
handicaptenbeleid en het onderwijs
hoofdstuk en paragrafen met betrek
king tot sociaal cultureel werk, ge
diend en zijn we tot en met de behan
deling van het laatste amendement 
consequent gebleven aan ons uit
gangspunt: geen categoraal beleid, 
alleen verbijzondering waar dit on
vermijdelijk is gezien de aard van die 
handicap. 
De ontwerptekst legde naar verhou
ding veel nadruk op materiële voor
zieningen die getroffen moeten wor
den om ook een gehandicapte vol
waardig als mens te laten functione
ren. De aanvaarde amendementen 
benadrukken gelukkig ook de meer 
immateriële zaken als de mentale 
toegankelijkheid van de samenleving 
van gehandicapten, de medezeggen
schap in particuliere en publieke or
ganisaties die zich het welzijn van de 
gehandicapten ten doel stellen, het 
zelfbeschikkingsrecht en de keuze
vrijheid van de gehandicapte waar 
het vitale verlangen als de zeggen
schap over en het beheer van eigen 
inkomen en/ of vermogen aangaat of 
het de keuze en aanvaarding van 
woonruimte en een arbeidsplaats 
betreft. 
Zorgvuldige besluitvorming is be-

langrijk, maar ... papier is geduldig. 
Eerst wanneer Tweedekamer-, sta
ten en raadsfrakties er alles aan doen 
deze stellingnames tot beleid te ver
heffen - via de unaniem aanvaarde 
motie om hoofd en hart tenminste 
evenredig te laten spreken en bijeen 
te houden beloofden we onszelf en 
elkaar de menselijke maat weer meer 
reliëf in ons politiek handelen te ge
ven- zullen we weten hoe serieus we 
onszelf en onze gehandicapte me
demens nemen. 
Jan v.d. Hazel 
inmiddels ex-secretaris politiek. • 

0'66 en de aktie
groepen 
De ontwerpresolutie die het 
hoofdbestuur het congr_es voor
legde ter afronding van de opinie
vormende discussies in de partij 
over onze houding t.a.v. groepen, 
manifestaties is op één punt aan
gepast vastgesteld. 

Punt 4 dat de verantwoordelijkheid 
voor de beslissing tot het al of niet 
deelnemen onder D'66-vlag regelt, 
luidt nu definitief als volgt: 
4a. Het nemen van beslissingen 
omtrent deelname aan door derden 
geëntameerde landelijke acties op te 
dragen aan het hoofdbestuur; 
4b. het nemen van beslissingen om
trent deelname aan regionaal of lo
kaal gevoerde akties m.b.t. een zaak 
van nationale betekenis te laten aan 
het regio- of afdelingsbestuur, na 
overleg met het HB. Indien er geen 
overeenstemming is tussen regio of 
afdelingsbestuur en HB, beslist de 
meerderheid van de regio- of afde
lingsvergadering. 
Een motie van de ARV Overijssel 
met de aanbeveling de door deze 
ARV aangenomen resolutie door het 
hoofdbestuur te laten omzetten in 
aanvullende bepalingen voor het 
Huishoudelijk Reglement werd door 
het congres verworpen. Met het 
hoofdbestuur was de ledenvergade
ring van mening dat gewaakt moet 
worden tegen al te uitbundige en ge
detailleerde regelgeving in de partij. 
De bedoeling van Overijssel, om ie
dereen van de nu afgesproken han
delwijze bij aktiegroepen en aktiesin 
kennis te stellen en aan de genomen 
besluiten te binden, zal uitgewerkt 
worden in een door het Hoofdbe
stuur uit te geven informatieset. 
Jan v.d. Hazel • 

Tekst HB-resolutie 
Europa 
De AL V van D'66 op !3 en 14 no
vember 1981 in Amersfoort bijeen, 
overwegende 
a. dat D'66 een vernieuwende stro
ming in het Europese parlement tot 

stand wil brengen, 
b. dat de bouwstenen voor een der
gelijke stroming aanwezig zijn, in de 
vorm van vernieuwd Europees ge
zinde, nationale partijen en stromin
gen in de verschillende EG-landen, 
van oordeel 
c. dat de opstelling van de bestaande 
politieke federaties in de EG sedert 
de eerste Europese verkiezingen 
geen aanleiding geeft tot een gewij
zigde houding van D'66 t.a.v. die fe
deraties als zodanig, 
d. dat D'66 zich moet voorbereiden 
op trans-nationale, Europese ver
kiezingen, 
e. dat door de ontwikkelingen in het 
Europese politieke krachtenveld, 
met name m.b.t. de SDP en de Libe
rals in het Verenigd Koninkrijk, de 
mogelijkheden voor vorming van een 
nieuwe, progressief-Europese groe
pering belangrijk zijn toegenomen, 
f. dat de onafhankelijke positie van 
D'66 in het Europees parlement 
slechts een tijdelijke kan zijn, 
gelet op 
g. de notitie over Europese partij
vorming als gepubliceerd in de De
mocraat van september 1981, 
besluit 
I. het hoofdbestuur op te dragen de 
bilaterale contacten op partijniveau 
uit te bouwen tot een netwerk van 
werkelijk progressieve en democra
tische partijen en bewegingen in 
(a.s.) EG-landen. 
2. de Europese en nationale fractie 
te verzoeken deze activiteiten te 
voeden en. te ondersteunen en de Eu
ropese fractie te verzoeken om in het 
Europese Parlement een contact
groep voor geregeld overleg tot stand 
te brengen. 
3. het Hoofdbestuur, de Europese 
en de nationale fractie te verzoeken 
regelmatig over de vooruitgang te 
rapporteren zodat het congres tijdig 
in staat wordt gesteld te besluiten 
over de definitieve opstelling van 
D'66 bij de eerstvolgende Europese 
verkiezingen. • 

HET 
HOOFD
BESTUUR 
BEDANKT!! 
Jan ten Brink 
Jan Glastra van Loon 
Walter Zegveld 
V oor al het moeilijke en veelei
sende werk dat jullie in de afgelo
pen jaren als leden van de pro
grammacommissie hebben ver
richt. 
Het zal voor de nieuwe leden niet 
eenvoudig zijn jullie bijdrage te 
evenaren. 
Johan HoUemans, 
vice-voorzitter organisatie • 

Uit het Hoofdbestuur 

In zijn laatste vergaderingen heeft 
het Hoofdbestuur zich voorbereid op 
de 31 ste AL V te Amersfoort, nu 
weer enkele weken geleden. De 
amenderingen op de beleidshoofd
stukken Landbouw en Gehandicap
ten en op de resolutie "D'66 en Ac
tiegroepen" vroegen om de gebrui
kelijke voorbereidingen en besluit
vorming in het Hoofdbestuur. 
Het Hoofdbestuur heeft het congres ... 

advertentie 

Coördinator gevraagd 
De Werkgroep VERKEER & WATERSTAAT vraagt met 

spoed een co6rdlnator, ten behoeve van haar to
taalscala van sub-groepen. Enige kennis van verkeer 

en vervoer te land, ter zee en/of In de lucht wordt 
zeer op prijs gesteld. De voorkeur gaat uit n~ar een 
goed organisator, die bij voorkeur zijn/haar vakge· 

bied heeft In deze sector. · 
Aanmeldingen worden spoedig Ingewacht biJ Hans de 

Lange onder tel.nr. 070 - 858303 tst. 7, of schriftelijk 
bij het SWB D'66, Bezuidenhoutseweg 195; 2594 AJ 

Den Haag. 



... 
een ingrijpende WIJZiging van het 
Huishoudelijk Reglement voorge
steld, nl. inzake de besluitvorming in 
de partij. In voorgaande vergaderin
gen heeft het Hoofdbestuur besloten 
dat voor de financiële consequenties 
van de nieuwe besluitvorming direct 
dekking moest worden gezocht: wie 
mee besluit, betaalt. Amenderingen 
om dit voorstel af te wijzen besloot 
het HB aan het congres te ontraden. 
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben de partij een felle discussie 
ontlokt over de eis van 6 maanden 
lidmaatschap als voorwaarde voor 
kandidaatstelling. Het HB heeft zich 
steeds aan deze eis, die én in de Sta
tuten én in het Huishoudelijk Regle
ment vastligt, gehouden. Amende
ringen en moties om het HB dispen
satiemogelijkheden te geven besloot 
het HB aan de AL V ten sterkste te 
ontraden. 
De kandidaatstelling voor de ge
meenteraadsverkiezingec blijft 
trouwens een voortdurende zorg van 
het Hoofdbestuur. Vele kandidaten 
voldeden niet aan de noodzakelijke 
voorwaarden, vooral de contributie 
bleek veel te vaak niet betaald te zijn. 
Het HB moest zijn teleurstelling uit
spreken dat leden zo onzorgvuldig 
kunnen handelen, terwijl de partij zo 
met haar financiën moet schipperen. 
Naarmate het congres naderde kon 
het Hoofdbestuur zich terecht zor
gen maken over de vervulling van 
enige vacatures in het DB. Spontane 
aanmeldingen van kandidaten ble
ven uit. Het HB is derhalve op zoek 
gegaan naar kandidaten. Uiteindelijk 
hebben zich, zoals u ongetwijfeld 
bekend is, meerdere kandidaten 
voor verschillende functies gemeld. 
Het Hoofdbestuur zal in het vervolg 
veel meer aandacht besteden aan de 
melding van vacatures. 
Op de vergadering van 8 oktober is 
het Instellingsbesluit van het PEAC 
besproken. Ingevolge de voorlopige 
instelling in 1979 zou het PEAC na I 
à 2 jaar middels een definitief instel
lingsbesluit gestalte krijgen. Uit het 
voorstel dat ter tafellag werd echter 
niet duidelijk, welke juridische sta
tus het PEAC binnen de partij zou 
krijgen en hoe de financiën moesten 
worden geregeld. Daarom heeft het 
HB besloten het PEAC voorlopig op 
de bekende voet door te laten gaan. 
Ondertussen bestudeert het HB wel
ke status een (advies)commissie van 
het HB moet krijgen. 
De SWB heeft het HB de voorstudie 
"Deeltijdarbeid" ter fiattering voor
gelegd. In zijn laatste vergadering 
heeft het HB deze voorstudie voor 
publicatie vrijgegeven. 
Mieke van Wagenberg • 

UITSTAD 
EN LAND 
Burgemeesters
benoeming 
Precies negen jaar na de benoeming 
van de eerste D'66 burgemeester in 
Nederland (Jan van Ketwich in 
Breukelen) hebben we weer een pri
meur: de eerste Democraat als bur
gemeester beneden de grote rivieren. 
Met ingang van 16 december 1981 is 
benoemd tot burgemeester van de 
Brabantse gemeente Nuenen onze 
partijgenoot Harry Terwisse, mo
menteel wethouder van bedrijven, 
verkeer e.a. te Helmond. Terwisse is 
econoom, 45 jaar en al 15jaar partij
lid, waarvan bijna 14 onafgebroken 
raadslid, c.q. wethouder. • 

Regio Gelderland 
A. 
Het Regiobestuur nodigt de leden uit 
voor het Regiokongres (ARV) van 16 
januari 1982. 
Plaats: Provinciehuis te Arnhem, 
aanvang: 10.00 uur. 
Agenda 

I. Opening en mededelingen. 
2. Benoeming Kongresleiding. 

Benoeming Stemkommissie. 
Benoeming notulenkommissie. 

3. Vaststelling Kongresagenda. 
4. Goedkeuring Besluitenlijsten 

ARV 7-2-1981 (zie Regionieuws 
9.) 
15-6-1981 (zie Regionieuws 9). 

5. Regiofinanciën. 
a. Verslag over het jaar 1981 

beschikbaar op kongresba
lie. 

b. Begroting 1981 
beschikbaar op kongresba
lie. 

c. Verslag van de kaskommis
sie. 

d. Decharges over 1981. 
6. Verslag door de Statenfraktie. 
7. Behandeling Provinciaal Pro

gramma (le Ronde). 
8. Presentatie en verkiezing kandi

daten voor: 
a. Vice-voorzitter Regiobe-

stuur. 
b. 2e sekretaris. 
c. Ie penningmeester. 
d. Regionale publiciteits- en 

campagne coördinator. 
(RPCC). 

9. Behandeling Provinciaal Pro
gramma (2e ronde). 

I 0. Presentatie en verkiezing lijst
trekker voor de Statenverkiezin
gen. 

11. Behandeling politieke resolu
tie(s). 
Behandeling overige moties. 

12. Toespraak RegiovoorzitteL 
13. Toespraak Lijsttrekker. 
14. Sluiting 

B. 

I.v.m. de financiële toestand is 
de toegangsprijs f 5,-. 

De volgende vacatures dienen in het 

Regiobestuur te worden vervuld: 
a. Vice-voorzitter (Toon Janse is 

niet meer herkiesbaar) 
b. 2e Sekretaris (lsabelle Verdegaal 

is reglementair aftredend) 
c. Ie Penningmeester (vacature) 
d. Regionale Publiciteits- en Cam-

pagne Coördinator (vacature). 
De kandidaatstelling is geópend. 
Eventuele kandidaten worden ver
zocht om gebruik te maken van het 
aanmeldingsformulier in het Regio
nieuws dat in de loop van december 
verschijnt. 
c. 
Het regiobestuur heeft besloten een 
fonds te vormen i.v.m. de Staten
verkiezingen 1982. 
Giften kunnen worden gestort op gi
ronummer 3899260 t.n.v. Penning
meester Democraten '66 Gelderland 
onder vermelding van "Campagne 
'82". 
D. 
I.v.m. de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1982 verzamelt het Regiobe
stuur voor belangstellenden pro
gramma's van de diverse afdelingen. 
Deze zijn ter inzage bij Hetty Vrisou 
van Eek (tel. 03453 - 1556). 
E. 
Het Provinciaal Verkiezingspro
gramma is in ontwerp gereed: Het zal 
op het Regiokongres van 16 januari 
1982 worden vastgesteld. I.v.m. de 
hoge kosten kan het niet aan alle le
den worden gezonden. 
Het programma is echter verkrijg
baar bij: 
Marieke van den Bazel 
Jonker Sloetlaan 13 
6721 VM Bennekom 
tel.: 08389 - 8023 
Alle afdelingen ontvangen twee 
exemplaren. 
(Zie verder Regionieuws 9). 
Tot ziens op 16januari 1982 
Jan Traag 
Ie Regiosekretaris. • 

Regio Zuid-Holland 
Regiocongres 16. 1.1982 in de Sta
tenzaal van 't Hof te Dordrecht. Be
reikbaar met bus 3A of acht minuten 
lopen van Station N.S. 
Op dit regiocongres zal het verkie
zingsprogramma worden vastgesteld 
en zal de lijsttrekker voor Zuid-Hol
land worden gekozen. 
Agenda 
10.00 Opening 
10.05 Congresreglement 
I 0.10 Verkiezing stemcommissie en 

notulencommissie 
10.15 Presentatie kandidaten voor

zitter, secretaris politiek, 
penningmeester regio-be
stuur, alsmede regio HB-Iid 
en plv. regio HB-Iid. 

10.25 Presentatie kandidaten plv. 
AR -lidmaatschap 

10.30 Sluiting stembussen I 
10.37 Begroting 1982 plus verkie

zing kascommissie 
10.50 PPI: vaststelling inleiding 

verkiezingsprogramma 
11.00 PP2: vaststelling II.b.2. na lid 

g (splitsing van Zuid-Holland) 
11.45 PP3: vaststelling III.d.5. 

(Zestienhoven) en de plaats 
van 111 .d. in het verkiezings
programma 

12.00 Presentatie en verkiezing van 
de lijsttrekker 
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12.30 Sluiting stembussen 11 
PP4: vaststelling hoofdstuk
ken V tot en met X 

15.45 Algemene politieke moties 
16.00 Sluiting 
Voorde onderdelen PPI, PP2 en PP3 
worden thans nieuwe teksten voor
bereid. Deze zijn verkrijgbaar via uw 
afdelingssecretariaten. Hierop kunt 
u nog amendementen indienen. Ook 
is daar de rest van het concept-ver
kiezingsprogramma verkrijgbaar. 
Stukken voor deze A.R. V. kunnen 
worden aangevraagd tot één week 
voor de vergadering bij Paul de 
Graaf, Breestraat 33A, Leiden, tel. 
071 - 141886. Kandidaatsstelling tot 
2 x 24 uur voor de aanvang van de 
vergadering bij bovenstaand adres. 
Ruud Stam 
Voorzitter regio Zuid-Holland • 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 

SWB
NIEUWS 
Enige suggesties van 
de Werkgroep Sport 
voor de gemeentelij
ke begrotingen 
Het komt in ons land veelvuldig voor, 
dat binnen het kader van de gemeen
telijke bestedingen nog al eens indi
recte, verstopte, of verkapte subsidies 
worden verstrekt aan sportverenigin
gen (maar ook aan andere instellin
gen), die in de betreffende gemeente 
actief zijn. De werkgroep Sport van 
het Wetenschappelijk Bureau 0'66 
wil een paar ideeën aan de hand doen, 
waardoor het voor de huidige en de 
toekomstige fracties van 0'66 iets ge
makkelijker wordt het gemeentelijk 
financieel beleid op dit gebied te door
gronden. 

Ons beleidsprogramma stelt dat D'66 
een tegenstander is van indirecte, 
verstopte of verkapte subsidies. El
ke bijdrage van gemeentewege dient 
als zodanig duidelijk herkenbaar te 
zijn. 
Voor vele gemeenten zou het dan 
ook al een aardige stap in de goede 
richting zijn wanneer zij het systeem 
van de z.g. sectorbegroting zouden 
gaan hanteren. Uit elk sectoronder
deel dient dan naar voren te komen 
wie hoeveel en voor welk doel krijgt. 
Pas dan is het voor de afgevaardig
den van D'66 binnen College en Raad 
mogelijk om tot een juiste afweging 
te komen van aan diverse instellin
gen beschikbaar gestelde bedragen. 
In ons land zijn er nogal wat ge
meenten waar raadsleden bindingen 
hebben met gesubsidieerde instellin
gen. De fractie van D'66 dient er dan 
nauwlettend op toe te zien dat er 
geen onevenredige en/of ondoor
zichtige bevoordelingen plaatsvin
den. 



Er moet duidelijkheid komen over de 
werkelijke kosten die voor rekening 
van de gemeenschap zijn wanneer 
accommodaties en het verrichten 
van (b.v. onderhouds-) diensten te
gen een niet kostendekkend tarief 
beschikbaar worden gesteld. Dit ook 
om een rechtvaardige en redelijke 
vergelijking van de gemeentelijke 
uitgaven voor de sport t.o.v. de uit
gaven van andere welzijnssectoren 
mogelijk te maken. Kortom, de me
ning van de werkgroep is: binnen de 
gemeente moet ernaar gestreefd 
worden de beschikbare middelen zo 
eerlijk mogelijk te verdelen. Elke 
vorm van financiële steun uit de al
gemene middelen van de gemeente, 
die niet onmiddellijk als zodanig her
kenbaar is, moet worden afgewe
zen. • 

Nota Deeltijdarbeid 
(een voorstudie) 
Auteurs: Bert Bakker, Mat Botman, 
Erik van der Hoeven, Loes van der 
Valk, Bram van der Wees. 

In het verkiezingsprogramma 
1981-1985 van 0'66 werd een lans 
gebroken voor deeltijdarbeid. Het 
tekort aan werk, dat ook in het 0'66 
verkiezingsprogramma naar voren 
kwam, werd daar voor een belangrijk 
deel "opgevuld" door een plan, in de 
komende vier jaar 400.000 deeltijd
banen te scheppen, geliik verdeeld 
over de overheid (inclusief semi
overheid) en het bedrijfsleven. 
Aan deze doelstelling is in dit rapport 
van de SWB-0'66 vastgehouden; 
maar tegelijkertijd wordt geconsta
teerd dat het scheppen van deeltijd
banen bepaald niet eenvoudig is, en 
dat deze operatie zorgvuldig moet 
gebeuren (gelijke rechten voor deel
tijd- en voltijdwerkers, aanpassing 
sociale voorzieningen, scheppen van 
deeltijdbanen op alle niveaus, in alle 
sectoren en in dezelfde mate voor 
mannen en vrouwen) om ongewen
ste effecten te voorkomen. 
Ook komt de SWB-0'66 in dit rap
port tot de conclusie, dat het effect 
van het scheppen van deeltijdbanen 
op het werkloosheidscijfer voorlopig 
moeilijk voorspelbaar is. Niet alleen 
mensen die nu als werkzoekend in
geschreven staan, komen voor een 
deeltijdbaan in aanmerking; ook 
mensen die nu niet als zodanig inge
schreven staan, kunnen zich op de 
arbeidsmarkt melden wanneer de 
mogelijkheden van deeltijdarbeid 
worden verruimd. Ook zien wij mo
gelijkheden voor mensen die anders 
volledig arbeidsongeschikt zouden 
worden verklaard, om door middel 
van deeltijdarbeid toch nog maat
schappelijk actief te blijven; ook 
zo'n ontwikkeling zou niet tot uit
drukking komen in daling van het 
aantal geregistreerde werklozen. 
Deeltijdarbeid zit in de lift: tussen 
oktober 1977 en april 1980 steeg het 
aantal deeltijdbanen met 142000 of
wel27% tot 673000. Het totale aantal 
banen nam in dezelfde periode met 
niet meer dan 5% toe. (1). 
Dit effect kan worden versterkt door 
een doelgerichte stimulering door de 
overheid. In eigen huis kan de over
heid vele deeltijdbanen scheppen; 
vaak bestaat juist daar een achter
stand in deeltijdarbeid. Door middel 
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Waarom doen wij dit? 
Bent u ook een van die velen, die genieten van die 
indrukwekkende stoere zeilschepen en Amsterdam
se stadsgezichten uit vervlogen jaren? Zo ja, dan 
stellen wij u in de gelegenheid te profiteren van 
een prachtige aanbieding. 
Wij lieten twee series van 8 foto's reproduceren op 
het formaat 30x40cm. 

Serie A - zowel op 
volle zee als in de 

Serie B - Amsterdam 
Rokin 1890 

haven van Amsterdam. Damrak 1897 
U.S.S.R. "Krusenstern" Nieuwe Zijds 1860 
Italië "Amerigo Vespucci" Damrak 1902 
Polen "Dar Pomorza" Noordermarkt 1890 
Duitsland "Gorch Fock 11" Lijnbaansgracht 1899 

Hoe bestelt U? 

Rozengracht 1870 
Overtoom 1903 

Vul de bon in en stuur die in een envelop 
(met postzegel) met uw betaling naar: 

JANSSEN PRINTS 
POSTBUS 2007 
1180 EA AMSTELVEEN 

Geef wel op de bon aan welke serie(s) U wilt ont
vangen. Uw betaling kan in de vorm van een giro
betaalkaart, een bankcheque of Eurocheque. 
U ontvangt Uw bestelling binnen 4 weken na betaling. 

Nóg gemakkelijker bestellen. 
kunt U door overschrijving van het bedrag op 
postgiro 3441334 of op bankrekening nr. 
94.92.27.293 van de Centrumbank, van Baerlestr. 87 
Amsterdam, tgv Janssen Prints. onder vermelding 
van "Prenkn" (met serie letter(s)! 

Wanneer U op deze wijze bestelt hoeft U de bon 
niet op te sturen. dat scheelt U een postzegel. 

U betaalt slechts f 13,90 
per serie van 8 stuks 

(+/2, 10 verzendkosten) 

Wilt U ze ingelijst ontvangen 
Wanneer u gebruik maakt van onze inlijstservice, 
betaalt u slechts !110,- (incl. verzendkosten) per 
serie van 8 reprodukties kant en klaar ingeraamd 
in praktische en mooie wissellijsten(30x40cm) met 
ontspiegeld acryl-glas. 
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Ja, stuur mij: 
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aan: Janssen Prints, Postbus 2007, 
1180 EA Amstelveen 



Als u 40 jaar of jonger bent ... 
Vul dan nu de bon in · 

. voor een uiterstvoonlelige 
Zlekte~Ds~en Uit het Ziekenfonds? Dan in de VGCN. Premies waar u betervan wordt. 

- De VGCN is het logische vervolg op het Kijk maar: Welke ziektekostenpremie 
Ziekenfonds. Tal van Ziekenfondsen en en welke risicodekking u kiest, 

• 
instellingen staan achter de VGCN en bepaalt u zelf. De VGCN laat u, als u 
de kans is zelfs groot dat uw Zieken- 40 jaar of jonger bent, kiezen uit 6 
fonds bij de VGCN is aangesloten. speciale pakketten. Maar welk pakket 'nerze enng Dat betekent dan dat u vaak op hetzelfde u ook kiest, u bent altijd verzekerd 

~ ~ e kantoor verzekerd blüft. Maar nu als van een uiterst voordelige premie. 
particulier. DeVGCN premies kunnen elke ver

gelijking doorstaan, dit zijn de pre
mies: VGCN maakt geen winst ... 

endatmerkt 1111111111111111111111111111111111111 u aan de 
KIND premies 

Metbijna300.<XXJ 
verzekerden is 
deVGCNde 
grootste ziekte
kostenverzeke
raarvanons land. 
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VGCNver
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felijk en han
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MAANDPREMIES 3e KLASSE 
Volledig pakket- eigen risico f 500,
Volledig pakket- eigen risico f l.(XXJ,
Volledig pakket- eigen risico f 1.500,
Volledig pakket- eigen risico f2.00J,
Zonder huisarts, met genees-
middelel} - eigen risico f 400,-
Zonder huisarts en zonder genees-
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f60,-
f52,-
f47,-
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afhankelijk van een medische beoordeling. 

2. Vanaf 41 jaar gelden bij toetreding andere tarieven. Voor alleen
staanden worden bovengenoemde eigen risico-bedragen gehalveerd. 

voordelige premies, speciaal als u 40 jaar 
of jonger bent, want de VGCN is niet 
bedoeld om winst te maken maar om u 
en uw gezin afdoende te beschermen 
tegen de hoge kosten die medische 
verzorging nu eenmaal met zich brengt. 

Nàg een belangrijk VGCN pluspunt: 
wanneer u zich bij de VGCN 
verzekert, krijgt u tijdens de verdere 
verzekeringsduur géén toeslagen 
berekend en ook geen verhoging van 
eigen risico omdat u ouder wordt. 

Daarom: stuur vandaag de bon in. Dan bent u voortaan veilig èn voordelig bij de VGCN onder dak. 
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... 
van voorlichting, consulenten voor 
deeltijdarbeid bij arbeidsbureaus en 
(indien nodig) een sociaal contract 
met werkgevers en werknemers kan 
ook bij het bedrijfsleven deeltijdar
beid worden gestimuleerd. 
De kosten van het scheppen van 
deeltijdbanen (voor het bedrijfsleven 
vaak doorslaggevend) blijken moei
lijk te becijferen. Ze hangen af van 
vele factoren, onder andere het in
komen dat hoort bij de banen die 
worden gesplitst (door de werking 
van premiegrenzen bij vele sociale 
regelingen). Iets hogere kosten kun
nen geheel worden teniet gedaan 
door een groter enthousiasme van de 
deeltijdwerker. Het feit dat bedrij
ven waarin deeltijdarbeid ingevoerd 
is, positiever oordelen over het ver
schijnsel dan andere bedrijven, is in 
dit opzicht bemoedigend. 
Bij het schrijven van dit rapport is 
een van de belangrijkste conclusies 
geweest, dat de maatschappij tot nu 
toe zozeer op voltijdbanen ingericht 
is, dat doorvoering van deeltijdar
beid als volwaardige arbeidsvorm 
voorlopig op moeilijkheden stuit. 
Aanpassing van vele regelingen is 
gewenst. Dit rapport draagt de on
dertitel,, voorstudie'' om duidelijk te 
maken dat nog veel werk verzet moet 
worden, door ons en anderen, om 
een werkelijk concreet plan voor 
vele volwaardige deeltijdbanen sa
men te stellen. 

De nota is te bestellen door overboe
king van f 7,- (incl. porti) op giro 
3322213 t.n.v. penningmeester 
SWB, Den Haag, onder vermelding 
van· Nota E 8. 

0'66 studiedag 
Titel: "Leven en werken in de in
formatiemaatschappij'' 
Datum: zaterdag 23 januari 1982 
Plaats: Triomfatorkerk, Kanalenei
land, Utrecht (bus 7) 
Aanvangstijd: 10.00 uur 
Kosten: f 25,-. 
Maximaal aantal deelnemers: 70 
Uiterste aanmeldingsdatum: 5 janua
ri 1982 
Aanmelden bij: SWB-bureau, Be
zuidenhoutseweg 195, Den Haag, 
tel. 070- 858305, onder vermelding 
van studiedag/23 januari 

Sprekers en hun onderwerpen 
(discussie thema's): 
J. Terlouw 
Bestuurbaarheid van de informatie
maatschappij 
D. Overkleeft 
Informatie als produkt 
(De rol van de informatie-industrie 
en haar exportmogelijkheden) 
J. Kist 
Consument in de informatiemaat
schappij 
(Invloed consument op beleid infor
matiemaatschappij) 
(Invloed consument op de media en 
vice versa) 
A. Manten 
Samenwerkingsmodel overheid, be
drijfsleven en consument in de in
formatiemaatschappij 
(Hoe het samenwerkingsmodel in te 
vullen?) 
(Informatie-politiek) 
T. Huppes 
De informatisering van de samenle
ving, enige economische en sociaal
culturele gevolgen 
(Arbeid en culturele identiteit) 

Werkgroep Staats
recht/Binnenlandse 
Zaken 
Begin 1982 zal de Werkgroep een 
studiedag organiseren over het ont-

werp voor een nieuwe gemeentewet. 
Tijdens deze dag zullen een viertal 
sprekers het ontwerp- elk vanuit een 
andere gezichtshoek - bespreken. 
Daarnaast zal op deze dag ook tijd 
ingeruimd worden voor een discus
sie over de positie van de burge
meester. De verkiezing danwel be
noeming van de burgemeester zal 
daartoe door twee inleiders worden 
besproken. 
Uiteraard zal ruim de gelegenheid 
worden geboden om over beide on
derwerpen te discussiëren. 
Vanaf? december kunnen geïnteres
seerden inlichtingen inwinnen bij het 
secretariaat van de werkgroep en bij 
P. van den Berghe, Beemden JO, 
5541 AB Reusel. Zo spoedig moge
lijk zullen datum, vergaderplaats en 
andere belangrijke gegevens op rui
me schaal bekend worden . ge
maakt. 

Homogroep 
Sinds april 1981 heeft een aantalle
den van D'66 aan de oprichting van 
een homogroep gewerkt. Inmiddels 
heeft de groep de status van SWB
werkgroep aangevraagd. De huidige 
groepsleden zijn van mening dat het, 
ondanks het vele begrip in onze partij 
voor homofilie en de beleving van 
homoseksualiteit nodig blijft hierom
trent meer gericht beleidsvoorstellen 
aan politieke ambtsdragers en de 
partij zelf te verstrekken. Belangen
behartiging is een van de doelstellin
gen van de groep; de groep wil an
derzijds meer zijn dan enkel een lob
by binnen de partij om eenzijdig op
gevatte belangen te bepleiten. 
De groep telt nu dertien leden, en dat 
is niet voldoende. Versterking van 
de groep is zeer welkom, vooral ook 
door vrouwen. M.n. deskundigheid 
op het terrein van juridische aange
legenheden, maatschappelijk werk, 
belastingheffing en sociale zekerheid 
is welkom. 
Voor meer informatie: de algemeen 
coördinator Willem Jan Koch, Mid
dellaan 260, 4811 VM Breda, tel. 

076 - 227754, of de secretaris Jacob 
Boetje, Roerstraat !08, 2584 TW 
's Gravenhage, TeL 070 - 522094. 

Projectgroep 
energiescenario 
Binnen de werkgroep energie bestaat 
sinds kort een projectgroep energie
scenario, die in de komende maanden 
een schets van een energiescenario 
dat de politieke keuzen van D'66 
weerspiegelt, wil gaan opstellen. 
Zo'n studie kan worden gezien als 
een poging, de standpunten van D'66 
op energiegebied te onderbouwen. 
In D'66 moeten veel mensen zijn, die 
met dit bijltje kunnen hakken. De 
stuurgroep Maatschappelijke Dis
cussie Energiebeleid had althans de 
grootste moeite, mensen uit te kie
zen voor hun technische steungroep, 
die geen D'66-er waren! Willen al 
diegenen, die denken een bijdrage 
aan een scenariostudie te kunnen Ie
veren, contact opnemen met Erik 
van der Hoeven, p/a SWB, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
tel. 070 - 858303? 

SWB-pakketten 
Nota's voor (a.s.) Gemeenteraadsle
den. Geen f 114,50, maar slechts 
f 56,- incl. portikosten. 

Door het enorme succes van deze 
aktie heeft de SWB besloten nog een 
beperkt aantal van deze complete 
sets SWB-nota's ter beschikking te 
stellen ( 40 stuks). 
Na overboeking van f 56,- op gi
ronr. 3322213 t.n.v. penningmeester 
SWB D'66 wordt het pakket u om
gaand toegezonden. Nu mèt de 
nieuwe Nota Deeltijdarbeid! 
U kunt het pakket ook afhalen, dan 
bespaart u nogmaals f 6,- en is de 
prijs per pakket slechts f 50,-. 
Een en ander zo lang de voorraad 
strekt! • 

Samenstelling Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 
Naam: 
Th. E. Timman 
J. Pool 
E. F. Berkhout 

Adres: 
Middenweg 307, 1098 AT Amsterdam 
Essenpark 18, 2351 CJ Leiderdorp 
Roelofstraat 28, 25% VN Den Haag 

Telefoon (thuis, werk) 
020- 930089 
071 - 410510, OIO- 635313 
070- 249587, 070- 771906 

Functie en taken: 
voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
secretaris (Dagelijks Bestuur) 
penningmeester (Dagelijks 
Bestuur) 

Algemeen Bestuur, gevormd door leden van het dagelijks bestuur tezamen met: 
Mw. E.G. Cotterell Heemraadschapslaan 45, 1181 TZ Amstelveen 
Mw. S. Dekker Toussaintkade 36, 2513 CK Den Haag 
M. van Empel Juliana de Lannoylaan 37, 5582 EA Waalre 
M. P. Gans Postbus 45, 2060 AA Bloemendaal 
A. van Hengel Leklaan 56, 2987 EK Ridderkerk 
H. A. Hutte Kerkepad 13, 8412 ST Hoornsterzwaag 
J. F. Jeekei Batjanstraat IJ, 2585 VR Den Haag 
W. Kiffen Bomhavestraat 33, 7201 VW Zutphen 
K. J. R. Klompenhouwer Tattistraat 143, 3066 CJ Rotterdam 
C. Mertens Torenven JO, 1027 AM Amsterdam 
Mw. C. Rottländer-Meyer Heemskerckstraat 3, 2518 EH Den Haag 
R. D. Stam Merelstraat 194, 2352 VJ Leiderdorp 
M. Ververs Koningin Emmalaan 9, 8051 PC Hattem 
Mw. C. J. Weeda Lawickse Allée 98, 6707 AM Wageningen 
plus twee afgevaardigden van het HB 
E. van der Hoeven Doornenburg IJ, 1121 GP Landsmeer 
J. de Lange Postbus 84070, 2508 AB Den Haag 
Mw. P.J. M. van Kleffens Dignaland 90, 2591 CD Den Haag 

020- 410524, 070- 614911 
070-453607, 070-614911 

04904 - 4607' 040 - 784107 
023- 272442 

01804- 14737, 070- 904789 
05165- 2502 

070 - 603346, 070 - 949393 
05750- 17368 

OIO- 213905 
020- 36%22, 070- 614911 
070 - 466761 ' 070 - 602918 
071 - 410126, 070- 949393 

05206- 43276, 05200- 15910 
08370- 15518 

02908 - 3566, 070 - 858303 
070- 858303 

070 - 859358, 070 - 858303 
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plvv. lid namens fractie T.K. 
plvv. lid namens fractie T.K. 
IDEE '66 

lid namens PSVI 

lid namens fractie T.K. 

directeur SWB D'66 
secretaris SWB D'66 
secretaresse SWB D'66 
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advertentie 

Aktiviteiten Scholing en Vorming D'66 

VOORJAAR 1982 

Presentatiekursus 

Deze kursus is bedoeld voor mensen, die zich 
kandidaat hebben gesteld voor de gemeente
raad. Veel nieuwe kandidaten zijn onzeker 
hoe zij in verkiezingsbijeenkomsten het prak
tische politieke beleid van D'66 moeten pre
senteren. In deze kursus zal daaraan al oefe
nend aan de hand van eigen vragen en erva
ringen gewerkt worden (eventueel met behulp 
van video). De kursus is opgezet in samen
werking met Kerk en Wereld. 

Waar en wanneer 
I. Kerk en Wereld, Driebergen, S--10 januari 
1982 
2. Kerk en Wereld, Driebergen, S--10 februari 
1982 
3. Kerk en Wereld, Driebergen, S--10 februari 
1982 
4. Kerk en Wereld, Driebergen, 7-9 mei 1982 

Info en aanmelding 
PSVI D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag. Aanmelding: vóór 15 december 
1981 

Kosten 
Kursus I en 4: f 60,- (6 dagdelen) 
Kursus 2 en 3: f 80,- (8 dagdelen) 

Kursus voor kampagne
voerders 

Deze kursus is bedoeld voor mensen, die 
daadwerkelijk de verkiezingskampagnes voor 
gemeenteraad en provinciale staten organise
ren. Inhoud: praktische informatie over de te 
voeren kampagnes. 

Waar en wanneer? 
Kontakt der Kontinenten, 16-17 januari 1982 
Soesterberg 

Info en aanmelding 
PSVI D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag. 
Aanmelding: Vóór 20 december 1981 

Kosten 
f 25,- per persoon 

GRONINGEN ______ _ 
Presentatietechniek 26, 28, 30 jan., 2 febr. 
Kollegeonderhandelingen voorjaar 1982. 
Weekend nieuwe raadsleden najaar 1982 
Themadag gemeentebegroting najaar 1982 
Diskussie- en vergadertechniek najaar 1982 
Info en aanmelding: Ton Bergman, Kalkwijk 
15, 9603 BB Hoogezand, 05980- 95233 

FRIESLAND--------
Drempeloverschrijdingskursus vrouwen 
voorjaar 1982 
bestuurderskursus 
voorjaar 1982 
Info en aanmelding: Ellen van Hulzen, Sin
derhoven 22, 9254 GD Hardegarijp, 
05110- 3250. 

DRENTHE--------
Basiskursus gemeenteraad 
jan. 1982 
Info en aanmelding: Arend Jager, Alb. 
Schweitzerplantsoen 8, 9301 HB Roden, 
05908- 17205. 

OVERIJSSEL-------
Basiskursus gemeenteraad 
Oost-Overijssel: 23 feb., 2, 9, 16, 23, 30 
maart, 6, 13 april 
West Overijssel: 4, 11, 18, 25 maart, I, 8, 15, 
22 april 
Basiskursus provinciale staten: 15 dec., 5, 12, 
19, 26jan., 2, 9, 16, 18, 23 feb. 
Info en aanmelding: Siska v. d. Aa, Beeku
merstraat 308, 7548 PV Boekelo, 
05428- 2729. 

GELDERLAND-------------
Bestuurderskursus voorjaar 1982 
Themadagen (aspirant)raadsleden 
voorjaar 1982 
Info en aanmelding: Toon Janse, Nassauweg 
24, 6703 CJ Wageningen, 08370- 14237 

UTRECHT.--~--~-------
Oriëntatiekursus nieuwe stijl 
voorjaar en najaar 1982 
Kadertraining emancipatie 
Bestuurderskursus 
voorjaar 1982 
Info en aanmelding: Marijke Hopman, Beere
veld 16, 3621 GW Breukelen, 03462- 2763. 

NOORDHOLLAND---------
Forumtraining emancipatiewerkgroep 
voorjaar 1982 
Bestuurderskursus 
najaar 1982 
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ZUID HOLLAND _________ __ 
Bestuurderskursus 
voorjaar/n~aar 1982 
Info en aanmelding: PSVI D'66, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
070- 858303. 

ZEELAND------------
Bestuurderskursus 
febr./maart 1982 
Info en aanmelding: PSVI D'66, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag 
070- 858303 

NOORD BRABANT.------
Oriëntatiekursus 30 jan. en 13 febr. 1982 
Oriëntatiekursus 30 jan. en 13 febr. 1982 
Bestuurderskursus 7/8 mei 1982 
Presentatie 27 maart en 3 april 1982 
Gemeenteraadslid en praktijk maart 1982 
Themadag gemeentefinanciën sept./okt. 1982 
Oriëntatiekursus najaar 1982 
Info en aanmelding: Arjen Oostra, Willem Pij
perpark I!, 5144 VH Waalwijk, 
04160- 31748. 

LIMBURG---------------
Bestuurderskursus 
voorjaar 1982 
Info en aanmelding: PSVI D'66, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
070 - 858303. 

ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOL-
DERS----------
Bestuurderskursus febr./maart 1982 
Info en aanmelding: PSVI D'66, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
070 - 858303. 

Lijstje van aanwezig kur
susmateriaal op het PSVI 
0'66 

De geschiedenis van D'66 f 12,50 
Bestuurderskursus f 5,-
0riëntatiekursus f 5,
Aanvullend D'66 materiaal 
op de kursus gemeenteraad van de sbk f 7,50 
Docnmentatie- en Informatiemap Provinciale 
Staten f 32,50 
Wenken en tips voor het opzetten van verkie
zingskampagnes f 5,
Kollegeonderhandelingen f 2,-
Diskussie en vergadertechniek f 5,-
Deze prüzen zün exclusief verzendkosten. • 



VECHTlil 
Pieters en Frank Oostdam. Het toe
treden van deze nieuwe leden bete

Jongeren Activerings Centrum kent echter ook een afscheid, nl. van 
Jules Kortenhorst, Jan Schonk en 

VOOR VOEDSEL Ja~c 
Michael Beek. Op deze plaats willen 
wij hen nogmaals bedanken voor hun 
fantastische inzet en werkkracht. 
Ook Jan van den Hazel, DB-lid in het Elke dag opnieuw 

nietweten 
hoe je maag gevuld 
zal worden. 

Solidaridad steunt groepen 
kleine boeren en krottenbewoners 
in heel Latijns Amerika 
die vechten voor voedsel. 
Met hun vakbonden, koöperaties 
en basisgroepen vechten zij voor 
een rechtvaardige verdeling van 
voedsel en grond. Die · i 
verdienen onze steun. 

I.AA1YIA1 

JOAC, willen wij allerhartelijkst be
De Algemene Jongeren Vergadering danken. Als zijn opvolger, heten wij 
is als je dit leest inmiddels al een Miehiel ten Brink van harte welkom. 
tijdje achter de rug. Het concept- Tenslotte willen we de taakverdeling 
werkprogramma 1982 werd er vast- binnen de bestuurscommissie be
gesteld en hierdoor geïnspireerd is de kend maken, zodat je ons kunt 
nieuwe JOAC-bestuurscommissie schrijven of bellen als je meer infor
vol enthousiasme aan de slag gegaan! rnatie wilt over de JOAC-activitei
Enkele belangrijke programmapun- ten. 
ten zijn: presentatie van het JOAC in voorzitter, Frans Hasselaar, Kor
regio's en afdelingen, meewerken noeljestraat 2-202, 9741 JB Gronin
aan provinciale en gemeenteverkie- gen, 050- 779802. 
zingen, scholingscursussen voor alg. secretaris, Ingrid Pieters, Mar
jongeren, een JOAC-folder en een shallaan 380, 8527 TW Utrecht, 
JOAC-informatiebulletin. 030 - 947872. 
Het doel van het programma is het 2e secretaris (publiciteit), Frank 
stimuleren van regionale (en plaat- Oostdam, Javastraat 35, 6524 LT 
selijke) activiteiten voor en door jon- Nijmegen. 

VAN JE HOREN! 
geren. Je begrijpt dat een landelijke secretaris buitenland, Jos Koeleman, 
bestuurscommissie dit niet alleen Pr. Margrietlaan 12, 3454 AK De 
kan doen. We doen dan ook een be- Meern, 03406 - 2256. 
roep op alle (jonge) Democraten die penningmeester, Tom Meevis, Wit
er voor voelen om mee te werken aan breuksweg 385-002, 7522 ZA En
deze regionale activiteiten, zich aan schede, 053 - 893292. 

Voedsel is er genoeg. 
Het wordt alleen niet goed verdeeld. 
Er is grond genoeg om voedsel op te 
verbouwen. Maar grond wordt vaak 
gebruikt voor winst-gewassen. 
Vooral de armen trekken zo aan het 
kortste eind. 

Voer daar aktie tegen. 
Schrijfbrieven aan Braziliaanse boeren 
ter ondersteuning van hun strijd. 
Ondervraag Nederlandse soja
importeurs. Vraag parlementsleden 
om een goede warenwet. 

Solidaridad, een aktie 
die niet alléén Om geld 
vraagt. maar oc:ik om uw mening 
over onze eigen handel en wandel. 
Laatje horen! 

te melden als regio- (of afdelings-) regio-coördinator, Wens Rupert, 
contactpersoon voor het JOAC. Dit Rustenburgerdwarsstraat 19, 1074 JJ 
betekent in de praktijk het contract Amsterdam, 020 - 767742. 
leggen tussen het JOAC- betuur en comm. scholing en vormingswerk, 
de jongeren en het bestuur in de ei- Peter van Eijk, Uilenstede 164-1174, 
gen regio c.q. afdeling. Voor meer 1183 AN Amstelveen, 020- 457949. 
informatie en voor aanmelding kunje contactp. w.g. Jongeren, Pier Tho
terecht bij lngrid Pieters (adres en . Jen, Dusartstraat 63-1, 1072 HP Am-
telefoon staan elders vermeld). · sterdam, 020 - 722654. 
Naast het vaststellen van het werk- ' JOAC-deelbegrotinghouder, Miehiel 
programma kwam tijdens de AJV 

1 

ten Brink, Oude Vest 85a, 2312 XT 
ook de verkiezing van drie nieuwe Leiden, 071 - 141934. • 
bestuurscommissieleden aan de or-

Laan van Meerdervoort 148 2517 BE Den Haag Tel 070-655207 G1ronummer 1804444 de. De nieuwe leden die we mogen 
begroeten zijn: Tom Meevis, Ingrid 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI- NIEUWS 
Bestuur, regionale koördinatoren en bureau Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 0'66 
Naam 
Miehiel Faassen 
Wim Kiffen 
Bertie Sixma 
Joke Staal 
Geerling Visch 
Pierre Wijier 
Piet Zoun 
Karel Klaver 
Miehiel ten Brink 
Elida Wessel-Tuinstra 
Louise Groenman 

Adres 
Asterlaan 3, 3871 CA Hoevelaken 
Bomhoevestraat 33, 7201 CW Zutphen 
Laan van Spieringshoek 13, 3118 LL Schiedam 
Rollaaf 23, 4761 HR Zevenbergen 
Bordine 30, 8604 AD Sneek 
Burg. van Baaklaan 10, 3648 XT Wilnis 
Akkerwinde 327, 2906 XS Capelle a/d IJssel 
Nieuwegeer 56, 3271 BR Mijnsheerenland 
Oude Vest 85a, 2312 XT Leiden 
Willem de Zwijgerlaan 43, 2341 EH Oegstgeest 
Parnassusweg 143, 1077 DE Amsterdam 

Telefoon (huis, werk) 
03495 • 35090 
05750. 17368 

010- 702318 
01680- 27241 
05150- 16481 
02979- 3537 

010- 512118 
01862- 2592 

071 - 141934 
071 • 152007, 070- 614911 
020- 728279, 070- 614911 

Regionale koördinatoren scholing en vorming 
Ton Bergman 
Ellen van Hulzen 
Arend Jager 
Siska van der Aa 
Toon Janse 
Marijke Hopman 
An Loot 
Ruud Stam 
Peter Burgs 
Arjen Oostra 
Jo Toussaint 
John Halff 

Kalkwijk 15, 9603 BB Hoogezand 
Sinderhoven 22, 9254 GD Hardegarijp 
Albert Schweitzerplantsoen 8, 9301 HB Roden 
Beckummerstraat 308, 7548 PV Boekelo 
Nassauweg 24, 6703 CJ Wageningen 
Beereveld 16, 3621 GW Breukelen 
Eemnesserweg 29a, 1261 HH Blaricum 
Merelstraat 194, 2352 VJ Leiderdorp 
J. van Reigersbergstraat 161, 4336 XD M'burg 
Willem Pijperpark 11, 5144 VH Waalwijk 
Burg. van Deelensingel 56, 5941 BD Velden 
Punter 3105, 8242 EC Lelystad 

05980 - 95233 
05110. 3250 
05908 - 17205 
05428- 2729 
08370 - 14237 
03462- 2723 
02153- 11856 

071 - 410126 
01180- 34253 
04160. 37148 
04702- 1789 
03200 • 26337 
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Funktie 
sekretaris 

voorzitter 

penningmeester 
namens HB 
namens HB 
namens de fraktie 
namens de fraktie (plv.) 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Zd. IJsselmeerpolders 
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Van Apollinaire tot 
Wedekind 
Vogels van uiterst gevarieerde plui
mage streken op vrijdag 20 novem
ber jl. neer in het Maison Descartes 
in Amsterdam. Opvallende kledij uit 
alle richtingen en een enkele stem
mig geklede heer als bijvoorbeeld de 
Franse culturele attaché. Middel
punt van dit alles: Ernst van Altena 
in zijn kwaliteit van dertig jaar ver
taler van poëzie. Ernst heeft onvoor
stelbaar vee! vertaald. Een greep uit 
vele namen: Aznavour, Barbara, 
Brassens, Brei, Ferrat, maar ook 
Bierman, Brecht, Kästner, Knef en 
ook Malherbe, Molière, Sartre, 
Verlaine ... 
Veel daarvan is nu gebundeld in 
"Van Apollinaire tot Wedekind" 
met een prachtig omslag van Ad van 
Tiel uitgegeven door Agathon in 
Bussum. 
Het eerste exemplaar van dit verza
meld vertaalwerk werd uit handen 
van Ernst in ontvangst genomen 

door staatssecretaris Wim Dik, na
mens de.- door staatszaken verhin
derde - minister van Economische 
Zaken Jan Terlouw. Wat moet een 
minister van Economische Zaken 
met een bundel vertaalde poëzie? 
Dat bleek uit de rede van Jan Ter
louw die werd uitgesproken door 
Wim Dik. 
"Vertalen is import en export van 
literatuur. Literatuur leeft bij de gra
tie van een zo rijk en gevarieerd mo
gelijk aanbod. Literaire vertalers 
gaan de markten van vreemde cultu
ren af, brengen produkten mee en 
voegen die toe aan het eigen literaire 
aanbod". Zo beschouwd is Ernst 
van Altena ook aan de westzijde van 
de Bezuidenhoutseweg- daar ligt het 
ministerie van E.Z.- een man van 
importantie. Hij was dat aljaren aan 
de oostzijde van die weg - daar ligt 
het partijsecretariaat - al kent elke 
partij zijn Beotiërs en al heeft nie
mand daar zoveellast van gehad als 
juist Ernst. Zelfheb ik altijd gedacht 
dat het verspreiden van poëzie en 
zeker van vertaalde poëzie in Ne
derland zoiets was als het strooien 
van edelstenen voor slachtvee. Maar 
Ernst van Altena zegt bij de aanbie
ding van dit boek: "Onze politieke 
partij is misschien wel de enige 
waarin cultuurpolitiek meer is dan 
lippendienst, waarin de fracties niet 
één aangewezen mannetje voor de 
franje hebben maar een meerderheid 
van in cultuurpolitiek geïnteresseer-
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OVER HET FUNKTIONEREN 
VAN EEN SUBREGIO
BESTUUR 

Het is van diverse kanten gebleken 
dat het niet altijd duidelijk is welke 
aktiviteiten een subregiobestuur kan 
verrichten. Om te proberen hierover 
een diskussie op gang te brengen lijkt 
het nuttig te melden wat er in onze 
subregio (Z.O. Brabant) gaande is. 
Ter informatie: de regio Noord-Bra
bant is opgedeeld in vier subregio's 
van ongeveer gelijke grootte. De 
subregio Z.O. Brabant omvat 33 ge
meentes, met (sinds kort) 16 afdelin
gen. Elf gemeentes hebben een eigen 
afdeling, vier afdelingen omvatten 2 
gemeentes en één afdeling bestaat uit 
8 gemeentes. De Agglomeratie 
Eindhoven, bestaande uit 11 ge
meentes, maakt deel uit van de sub
regio. De Agglomeratieraad wordt 
direkt gekozen, vandaar dat de sub
regio nogal wat aandacht moet be
steden aan de agglomeratie. Daar dit 
in andere subregio's, behalve Rijn
mond, niet speelt, zullen we hier 
verder geen aandacht aan besteden. 
Daarnaast worden de volgende akti
viteiten verzorgd door het subregio
bestuur Z.O. Brabant: 
A. Eens per half jaar is er een bij
eenkomst voor alle raadsleden uit de 
subregio. Deze bijeenkomsten zijn 
opgezet om de raadsleden, die vaak 
als éénling D'66 vertegenwoordigen 
in hun Raad, ook in de gelegenheid te 
stellen met soortgenoten te laten 
overleggen over gezamenlijke 
problemen. Voor de betreffende bij
eenkomst krijgen alle raadsleden een 
aantal vragen te beantwoorden over 
één of twee onderwerpen. Deze ant
woorden worden door de politiek 
coördinator samengevat tot een dis
kussiestuk van hooguit twee kantjes. 
Dit dient als leidraad voor de avond. 
Er wordt ook een verslag van de bij
eenkomst gemaakt. De volgende on
derwerpen zijn tot nu toe aan de orde 
geweest: 

de leden en waarvan de m1msters 
zich respectievelijk hebben bezigge
houden met journalistiek, de organi
satorische kant van het amateurto
neel of het schrijverschap ... " Als 
dat waar is dan zullen vele partijle
den zich nu naar de boekhandel 
spoeden om deze bundel te bemach
tigen. Voor de economen onder hen 
zij vermeld dat het boek 768 pagina's 
telt, dat er bijna zevenhonderd tek
sten in staan van honderdtweeën
veertig bekende en een aantal ano
nieme auteurs en dat het voor 
f 49,50 te koop is. Hoe weinig dat is 
per pagina, per gedicht of per auteur 
moet u zelf even uitrekenen. Maar 

Begrotingen en meerjarenplanning. 
Bestemmingsplannen. 
De kaderwet specifiek welzijn. 
Hoe ga je om met raadsleden uit an
dere partijen. Hoe zorg je er voor dat 
eigen ideeën naar voren worden ge
bracht. Het funktioneren van een 
raadslid t.o.v. de "bevolking". Over 
de openheid van B en W en de amb
tenaren t.a.v. raadsleden. Moeten 
wij na de volgende verkiezingen een 
wethouder kunnen leveren en aan 
welke eisen moet zo iemand vol
doen. 
B. Eens per vier maanden is er een 
bijeenkomst voor de bestuursleden 
uit de afdelingen van de subregio. Dit 
bevordert de onderlinge kontakten 
en men kijkt eens over de grenzen 
van de eigen afdeling. Problemen 
van gezamenlijke interesse worden 
besproken, zoals het voorbereiden 
tot de AL V; het selekteren van kan
didaten voor bestuursfunkties, ad
viesraad e.d.; hoe de afdeling dele
den in beweging moet krijgen, res
pektievelijk houden; het werven van 
nieuwe leden; de verkiezingskam
pagne(s); het coördineren van ge
meenteraadsprogramma's; de be
stuurlijke indeling van de provincie; 
politieke scholing en vorming. Ook 
enkele onderwerpen, die met de 
raadsleden zijn besproken, zijn ook 
met de afdelingsbestuurderen. be
sproken. We hebben ook getracht de 
afdelingsvergaderingen onderling op 
elkaar af te stemmen om daarbij te
vens te bevorderen dat men elkaars 
afdelingsvergaderingen gaat bezoe
ken als daar onderwerpen van meer 
algemene belangstelling aan de orde 
zijn; maar dit is mislukt. 
C. Er zijn incidentele kontakten met 
afdelingen om problemen te bespre
ken en om eventuele moeilijkheden 
te helpen oplossen. Dit laatste komt 
gelukkig zelden voor. 
D. Als er maar één seintje komt uit 
een bepaalde gemeente, trachten we 
zo spoedig mogelijk met de daar 
woonachtige leden en andere be
langstellenden een bijeenkomst te 
beleggen. Op d~e en de daarop vol
gende bijeenkomsten, tot en met de 
officiële oprichting, is vrijwel steeds 
iemand van het subregiobestuur 
aanwezig. Aldus zijn in de afgelopen 
2 jaar 8 nieuwe afdelingen van start 
gegaan. 
E. Halfjaarlijks vindt een ledenver
gadering plaats. Behalve huishoude
lijke zaken komen onderwerpen aan 
de orde als Adviesraad, energie, 
emancipatie, bestuurlijke herinde
ling, etc. 
F. Na de zomervakantie is een 
werkgroep van start gegaan, met uit 
elke afdeling een vertegenwoordiger 
om een raamwerkprogramma te ma
ken voor de Raadsverkiezingen. 
G. Waar nodig helpt/bemiddelt het 
bestuur met de kampagne en het 
PSVI. Voorts worden uiteraard 
kontakten onderhouden met het re-lezen is beter dan rekenen! 

s.v. • giobestuur. 
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H. Niet te vergeten, op de bestuurs
vergaderingen wordt ook (smakelijk) 
over de landelijke politieke ontwik
keling gepraat. 
Het is een hele lijst en het kost de 
bestuursleden dan ook veel tijd, vaak 
I of 2 avonden in de week. We heb
ben echter het gevoel dat onze be
stuursaktiviteiten op prijs worden 
gesteld door Raadsleden en afde
lingsbestuurders. Voor veel van die 
aktiviteiten is de regio veel te groot 
en bovendien heeft het regiobestuur 
veel werk met typisch provinciale 
aktiviteiten. 
E.P.Honig 
D. van Hornelaan 13,558/ CZ Waal
re tel. 04904 - 2045 

KERNWAPENVRUE 
GEMEENTES? 

In Trouw las ik dat de enige D'66-er 
in de Raad van Hellevoetsluis de 
doorslag gaf in een stemming over 
"Hellevoetsluis als kernwapenvrije 
gemeente". De Raad zal zich voor
taan met hand en tand verzetten te
gen de opslag van kernwapens al
daar, terwijl tevens werd besloten 
alle andere gemeenten in Nederland 
te verzoeken hetzelfde te doen. 
De tegenstanders van de motie had
den kennelijk vooral bezwaar tegen 
het feit dat de Raad zich met zo'n 
landelijke kwestie bezighield. Ik heb 
daar ook mijn twijfels over. Maar 
misschien zijn er hele goede speci
fieke redenen waarom Hellevoet
sluis beter geen kernwapens op zijn 
grondgebied kan hebben! De Raad 
moet het recht hebben dat uit te 
spreken. 
Ik heb me wel gestoten aan het feit ; 
dat de D'66-er heeft meegewerkt aan 
het verzoek aan alle Gemeenteraden 
in Nederland om eenzelfde besluit te 
nemen. De consequentie daarvan is 
immers dat alle kernwapens uit Ne
derland worden verwijderd. Hoe
zeer men wellicht persoonlijk deze 
IKV-leus onderschrijft, het betrok
ken raadslid heeft zich hiermee als 
D'66-vertegenwoordiger op landelijk 
terrein tegen het D'66-programma 
gekeerd. Dat moet je naar mijn ge
voel niet doen. 
Arend Meerburg 
Twee brieven zonder commentaar 
van de redactie. Wel met excuses 
aan al die andere briefschrijvers. 
Toch maar dóórschrijven: misschien 
wordt de Democraat weer dikker en 
plaatsen we dan ook weer wat meer 
brieven. • 
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