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NIEUW HOOFDSTUK 
door partijvoorzitter Jacob Kohnstamm 

In een aantal D'66 periodieken zijn 
de laatste maanden vergelijkingen 
verschenen tussen de Vrijzinnig De
mocratische Bond en D'66. Dat kan 
niet louter toevallig zijn. 
Het zoeken naar de historische wor
tels komt soms voort uit onzekerheid. 
De· tweede helft van het afgelopen 
jaar heeft sterk in het teken gestaan 
van omzien in verwondering. Veel le
den van D'66 (en zij niet alleen!) 
hebben uren- en dagenlang gepraat 
over het hoe en waarom van het ver
lies. In die discussie - soms genade
loos en in ieder geval vol zelfkritiek -
zijn veel vragen gerezen. Heeft D'66 
grondslagen en zo ja zijn deze vol
doende onderscheidend om een eigen
soortige en onafbankelijke politieke 
groepering te rechtvaardigen? 

Wat zijn de hoofdproblemen van onze 
samenleving en wat is daarbij de door 
ons gestelde diagnose? Zijn wij in 
staat onze grondslagen en onze diag
nose te vertalen in concrete beleids
doelstellingen? 

Deze en andere vragen leveren zoveel op 
als een evaluatie ten principale. Bovendien 
herkennen veel partijgenoten zich in de 
mentaliteit die achter die vragen schuil 
gaat: bereid en in staat te zijn te allen tijde 
aan alles te twijfelen. 
Deze levensinstelling mag dan bewonde
renswaardig zijn, voor een politieke partij 
die zich met succes aan kiezers wil pre
senteren is het ten ene male onvoldoende. 
Daarvoor is het noodzakelijk om antwoor
den te geven op die vragen. 
Sinds 1966-en voorwie verder terug wil in 
de geschiedenis sinds de oprichting van de 
Vrijzinnig Democratische Bond in 1901-
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kenmerkt onze politieke groepering zich 
door een aantal wezenlijke uitgangspun
ten. Een fundamenteel democratische ge
zindheid; het streven naar een waardig be
staan voor ieder, vanuit een diepzittend 
respect voor mensen elk met een eigen 
unieke persoonlijkheid; een verantwoord 
beheer van de aarde met al zijn levensvor
men; solidariteit zonder betutteling en met 
open oog voor het feit dat telkens anderen 
in de snel veranderende samenleving zwak 
komen te staan. 
Belangrijk bij dit alles is niet zo zeer het 
opsommen van die uitgangspunten, maar 
het aangeven van het karakteristieke ac
cent dat ze binnen D'66 krijgen. 
Bovendien is het voor de toetsing daarvan 
noodzaak om aan te geven tot welke 
standpunten deze grondslagen leiden, hier 
en nu, in de nederlandse politieke arena. 
Het Democratisch Manifest dat via onze 
Democraat voor U ligt, bevat de verwoor
ding van het denken en het beleid van 
D'66. 
Het Hoofdbestuur hoopt daarover met U 
in de komende weken en op het Congres op 
6 en 7 mei 1983 van gedachten te kunnen 
wisselen. Het vaststellen van het profiel 
tenslotte, markeert de positie van D'66 
alsmede het begin van "een nieuw hoofd
stuk" in de roerige geschiedenis van de 
Democraten '66. • 
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ROEL 1-iSSKAMP>èiè 
nieuwe partijvoor
lichter 
Met ingang van I januari 1983 is Roei 
Heskamp bij de partij in dienst getre
den als partijvoorlichter. 
Eén van zijn hoofdtaken is de coör
dinatie m.b.t. het nieuwe blad DE
MOCRAAT-EXTRA. 
Verder is hij degene die aanspreek
baar is voor de organisatie van 
spreekbeurten en werkbezoeken. 
Ook voor campagnevoorbereiding 
kunt u bij hem terecht. En verder 
hoopt hij antwoord te kunnen geven 
op allerlei vragen op voorlichtings
gebied, zolang die niet specifiek de 
kamerfracties betreffen. Daarvoor 
moet u zich wenden tot Jan Goeijen
bier, de fractievoorlichter. 
Roei kunt u bereiken op het partijbu-. 
reau, tel. no. 070-832468: 

Voorjaarscongres 
De 35ste Algemene Ledenvergade
ring van D'66 vindt plaats op vrijdag 
en zaterdag 6 en 7 mei 1983 in de 
Hanzehof in Zutphen (en NIET, zo
als eerder aangekondigd, op 8 en 9 
april 1983 te Amersfoort!). 

IN VOORBEREIDING 
het boek: 

Theater Taveerne 
Elke dinsdag, tussen 18.00 en 20.00 
uur kunt u fractieleden, hoofdbe
stuursleden, medewerkers van frac
tie of secretariaat enz. ontmoeten in 
de Theater Taveerne, lange Hout
straat 25 te Den Haag. 
Kom eens langs voor een informeel 
gesprek. Een glas wijn of een toma
tensap! Een eenvoudige maaltijd be
hoort ook tot de mogelijkheden. 

Betalingsregeling 
"Tussen 
Daad ... " 

Droom en contributie 1983 

Interviews met Jan Terlouw, Hans 
van Mierlo, Ineke Lambers ... en 
alle andere D'66-bewindslieden uit 
het Kabinet Van Agt-Den Uyi-Ter
louw en het Interimkabinet. 
En: De visie van Laurens Jan Brink
horst en Jan Glastra van Loon, de 
fractievoorzitters, op kabinetsdeel-
name. 
Hoe kon het zo gaan? 
Wat deden D'66-ers eigenlijk in het 
kabinet? 
Waarom de drie "A"zen: Amelis
weerd, Ameland en Afval? 
De teleurstelling en het onbegrip in 
het kabinet. 
De missers; de kritiek en het succes. 
Het isolement en de ergenis. 
Wel of geen lijsstrekker, de neder
laag van september '82. 
D'66-ers over ideeën en macht. En 
over hoe het verder moet. 
Feiten en visies over D'66 in het cri
sisjaar '81-'82, bijeengebracht in in
terviews door: Joris Backer. 
Een uitgave in samenwerking met 
het PSVI, die wellicht ook in de 
boekhandel . verschijnt. Prijs ca. 
f 10,-. 
Belangrijk 
Laat horen of u belangstelling heeft 
voor deze uitgave. Dat is belangrijk 
om de oplage te bepalen! 
Stuur vrijblijvend deze bon in: 

Ons is gebleken, dat de regeling rond 
de gespreide contributiebetaling nog 
niet iedereen duidelijk is. Het is mo
gelijk, als U daar prijs op stelt, dat U 
een regeling tot gespreide betaling 
treft. 
Voorwaarde is wel (vnl. om admini
stratieve redenen) dat U een schrif~ 
telijk verzoek tot zo'n regeling aan 
de penningmeester richt. 
Tot op heden zijn alle verzoeken in
gewilligd. (Overigens vragen wij U 
dringend, als een regeling is getrof
fen, de contributie automatisch van 
uw bank of giro te laten afschrijven). 

Landelijk secretariaat 
Herhaalde oproep voor vrijwilligers 
Dagelijks worden wij overspoeld 
door verzoeken van leden, afdelin
gen en geïnteresseerden om toezen
ding van lijsten, stukken en andere 
informatie. 
Wij willen iedereen graag goed en 
correct van dienst zijn. 
Echter, er is een levensgroot 
probleem: In enkele maanden tijd is 
de personele bezetting van het Lan
delijk Secretariaat teruggebracht van 
371 naar 215 uur per week. 
Op korte termijn is dit alléén op te 
lossen door inzet van vrijwilligers; 
op langere termijn ook door le
denaanwas. 
Er is kopieer- type-, archiveer- en 
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D ja, ik heb te zijner tijd belangstelling voor "Tussen droom en 1

1 daad" 
I I 
I Naam: . .... .. .. .. . ....... ..... .. .. .. ..... .. .. .. ......... .. I 
I I 
I Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I I 
I Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I I 
I Aan: PSVf, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 1 
I Of bel: Arthie Schimmel 070 - 858308. 1 
L----------------------------~ 
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verzend werk. 
WIE HELPT ONS U BETER TE 
HELPEN? 
Bel Marin Engelhard, landelijk se
cretariaat 070-858303. 

Tijdsplanning voor
bereiding congres 
6-7 mei 1983 (ALV-35) 
Waar staat het in? 
a) Beleidshoofdstuk Informatiebe
leid: 
in de december-Democraat (ECD-
35), 
b) het Democratisch Manifest 
in deze Democraat (TCD-35), 
c) voorstellen m.b.t. organisatie en 
communicatie: 
ook in deze Democraat (TCD-35), 
d) hoofdpunten m.b.t. concept-in
leiding, organisatie en communicatie 
ter beslissing voor het congres: 
in de april-Democraat (DCD-35, ver-· 
schijnt ± 20 april 1983), 
e) alle moties, amendementen, be
slis- en hoofdpunten die op het con
gres worden behandeld: 
in het Congresboek (verkrijgbaar op 
het congres; wordt u toegezonden als 
u vóór 15 maart de bon uit de vorige 
Democraat aan het partijbureau 
stuurt). 

Sluitingsdatum; 
a) Moties/amendementen m.b.t. 
informatiebeleid moeten uiterlijk 16 
maart 1983 op het partijbureau zijn; 
b) hoofdpunten op het Democra
tisch Manifest moeten uiterlijk 7 
maart 1983 binnen zijn; 
c) hoofdpuntén op de voorstellen 
m.b.t. organisatie en communicatie 
moeten uiterlijk 16 maart 1983 bin
nen zijn. 
LET OP: Over het manifest moet u 
dUSJ.Iiterlijk op 5 maart vergaderen! 
Wilt u dat uw vergadering wordt bij
gewoond door een DB-, HB- of Ad
viesraadslid, bel dan de vergader
datum door naar het landelijk secre
tariaat (070-858303). 

RADIO...., 
&Tv...-..... ..... 

RADIO 
De eerstvomende uitzen
ding heeft. plaats: op 10 
februari van 18;20 tot 
'18.30 uur op Hilversum 
2. 

. Daarná op 24 februari e~. 
10 maart.1983. enz.,. elke 
14 dagen. zelfdè. tijd, zelf
«}e zender. 
TELEVISIE 
De eerstvolgende televisie
uitzending is op woensdag 
6 april van 19.11 tot 
19.21 uur op Nederland 
2. 
De daaropvolgende op 22 
juni 1983, zelfde tijd, 
zelfde zender. 
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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: . 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn 
Verbeeck, Mieke van Wagen
berg, Kitty Warburg, Roei Hes
kamp. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
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 
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 8 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 2 verschijnt ± 20 
april 1983. 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
maandag 21 maart a.s. 17 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: f 600,-
1/4 pagina: f 500,-
1/6 pagina: f 400,
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: 15.000 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 
giro 1477777 



DILEMMA 
EN HOOGMOED 
door Gerrit-Jan Wolffensperger 

Nadenken over de koers en de toekomst 
van 0'66 is, ook na het krankzinnige jaar 
dat we achter de rug hebben, niet mogelijk 
zonder te beginnen bij de zwakke plekken. 
"Wie men lief heeft kastijdt men" geldt 
ook voor ons. Een analyse voert al gauw tot 
de slotsom, dat vele van de lange diskossies 
die wij h~bben gevoerd cirkelen rond en
kele kernvragen, die juist daarom zo moei
lijk zijn, omdat zij vervlochten zijn met de 
oorsprong en de historie van 0'66 zèlf. 

Misschien wel het meest wezenlijke van 
die punten is wat ik zou willen noemen het 
dilemma van D'66. Wij zullen de vraag 
moeten beantwoorden, waarvoor onze 
partij is opgericht: voor het fatsoenlijk be
drijven van politiek, of voor het bereiken 
van een maatschappij die ons voor ogen 
staat? Is D'66 doel of middel? 
Wie de korte historie van onze partij be
kijkt moet wel constateren, dat wij de na
druk teveel op het eerste zijn gaan leggen. 
We hadden, in de tijd dat we onszelf nog 
een "ontploffingsbeweging" vonden, voor 
dat "fatsoenlijk politiek bedrijVen" zelfs 
eeneigen naatn: we noemden het Pragma
tisme Maar pragmatisme en fatsoen zijn 
niet voldoende om politiek te beoordelen 
of overeenkomsten met oliemaatschappij
en ter diskussie moeten worden gesteld, of 
er een weg door een bos moet worden aan
gelegd, of we in een kabinet tnet het CDA 
moeten blijven zitten. Pijnlijk duidelijk is 
geworden, dat "pragmatisme" nimmer 
een excuus kan zijn voor het ontbreken 
van een heldere maatschappijvisie, die 
richtsnoer is voor ons politiek handelen. 
En daarmee is een eerste conclusie gege
ven: wil D'66 bestaansrecht hebben, dan 
zullen we een visie op de maatschappij 
moeten hebben die aangeeft wat we met 
onze partij willen bereiken. 
En Iaat nu niemand roepen: die visie ligt in 
ons programma. Ons programma is niet zo 
uitstekend als wij onszelf op congressen 
voortdurend voorhouden. Het is een vrij 
rommelige en ongelijke compilatie van 
ideeën die goed waren in 1974, 1978 of 
1980. Meer nog dan in partijorganisatie of 
ledenwerving zullen we onze energie 
moeten steken in het herijken en vernieu
wen van het programma, waarmee we de 
toekomst ingaan. 
Zijn we er dan met een goed programma en 
een maatschappijvisie? Hier ligt een mis
verstand dat ik als onze hoogmoed zou 
willen aanduiden. Al te lang hebben wij 
gedacht dat als wij maar briljante ideeën 
over de maatschappij opschreven, de kie
zers vanzelf wel kwamen. We wezen op 
dat dikke, grijze beleidsprogramma en zei
den: daar moeten de kiezers het mee doen, 
duidelijker kunnen we onze plaats in de 
politiek niet maken. 
Het was misschien beter geweest, als die 
hoogmoed meteen was gestraft, maar de 
kiezers kwamen wèl. Maar ze kwamen 

maar ten dele af op ideeën; teveel kwamen 
ze uit onvrede elders, of om een nieuw 
gezicht. Voor velen van ons is is het pijnlijk 
om te ervaren dat een goed programma nog 
geen waarborg is voor een blijvende plaats 
in de politiek. We zullen om electoraal te 
overleven, moeten leren een onderscheid 
te maken tussen D'66 van binnen uit, en 
van buiten af. Het beleidsprogramma is de 
weerslag van het denken binnen D'66. 
Maar van buiten af, voor de kiezer, is iets 
anders nodig, een herkenbare identiteit die 
onze plaats in het Nederlandse politieke 
bestel aangeeft. 
Dat is, ik zeg het ten overvloede, heel wat 
anders dan grondslagen. Grondslagen zijn 
dingen die je van God of van iemand anders 
krijgt en die je gebruikt om er je program
ma op te bouwen. Wat wij nodig hebben is 
het omgekeerde: het programma moet uit
gangspunt zijn om er een naar buiten toe 
herkenbare identiteit op te bouwen. En het 
is als vaker gezegd, daarvoor zijn ook min
der subtiele middelen nodig: een aandui
ding, een plaatsbepaling. Maar als die aan
duiding dan weer correspondeert met de 
maatschappijvisie die aan het programma 
ten grondslag ligt, is de cirkel rond, en D'66 
al bijna een echte politieke partij. 
Dat er voor D'66 een toekomst is lijdt voor 
mij geen twijfel. Daarvoor zijn er teveel 
mensen voor wie er, net als voor mij, geen 
redelijk alternatief voorhanden is. Niet in 
de dogmatiek van de Partij van de Arbeid, 
niet in het materialisme van de VVD, en 
zeker niet in de geloofsvermenging van het 
CDA. Maar de behoefte aan een vierde 
stroming moet manifest worden gemaakt 
door een maatschappij visie, een consisterit 
programma en een herkenbare identiteit. 
Nederland heeft een progressief liberale 
partij nodig! • 
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DOCUMENTATIECENTRUM 

'. ·T.. NEO.jA. LANOSE PO.·LITIEKE 
pt Uft de PARTIJEN . 

redactie 
Op pagina 7 van de augustus-Democraat 
uit 1972 stond een stukje met de kop "In
terne communicatie bij D'66 is vatbaar 
voor verbeteringen''. In dat artikel van een 
toenmalige "voorbereidingsgroep" werd 
gesteld, dat "bijna ieder lid van D'66 zich 
weleens afgevraagd zal hebben: is D'66 
een beweging als alle andere"? 
Sinds 1972 zijn dergelijke opvattingen wei
nig veranderd, maar er is qua organisatie 
en communicatie enorm veel verbeterd. In 
het "Van de redactie" van oktober 1982 
werd al gesteld, dat het onbehagen velen 
naar de Democraat heeft gedreven. Daar
om en vanwege de aangenomen motie op· 
het laatste congres nu dan de Demo.craat
Extra. Door die Democraat-Extra willen 
we U sneller en vaker gaan informeren wat 
er in "Den Haag" en elders op stapel 
staat. 
Verbetering van de interne communicatie 
dus. In het afgelopen jaar is die onvol
doende geweest. Met name de informatie
stroom uit het kabinet liet te wensen over. 
Daar hebben we op het ogenblik weinig 
last van. Alle ruimte om te laten zien, dat 
bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie 
enorm veel werk verzet. 
Iedereen zal spoedig merken, dat de De
mocraat-Extra niet het enige middel zal 
zijn om de leden beter op de hoogte te 
houden. Ook de (nog)-niet leden zullen dat 
gauw merken. 

* * * 
Op dezelfde dag, dat de CDA/VVD-coali
tie in de opiniepeilingen terugzakt naar 76 
zetels, gaat de PvdA een onderzoek in
stellen naar "de vormen, mogelijkheden 
en perspectieven voor burgerlijke en be
stuurlijke ongehoorzaamheid". / 
Opvallend dat de PvdA-partijraadjuist nu 
met zo'n onderzoek komt. Een onderzoek 
door velen in de PvdA-top als onverstandig 
geacht. Die top voelt er veel meer voor om 
de komende periode op een D'66-achtige 
en dus zakelijke parlementaire manier op
positie te voeren en daarmee krediet bij de 
kiezers te winnen. 
Dat onderzoek zou die redelijke, zakelijke 
oppositie weleens kunnen schaden en de 
groeiende populariteit van de PvdA aan
tasten. 
De PvdA bleek liet vorig jaar ,als rege
ringspartij met de kiezers aan de stok te 
krijgen, terwijl vanaf mei vorig jaar de ver
houding tussen de PvdA als oppositiepartij 
en achterban zienderogen verbeterde. 
Een typisch tweesporenbeleid. Het ene 
spoor voor de tijden in het Catshuis en het 
andere voor de oppositiebanken. 
Als de uitkomst van het onderzoek naar de 
burgerlijke ongehoorzaamheid de wissel 
moet worden tussen het brede opposities
poor en dat smalle van het Catshuis is die 
toenemende populariteit van de PvdA een 
bijzonder tijdelijke zaak. 



UIT DE FRACTIES 

ONVOLDOENDE GELD 
VOOR 
BODEMSANERING 
Door Marie-Louise Tiesinga 

Ook de Interimwet Bodemsanering 
werd oog tussen Kerst en Oud-en
Nieuw in de Eerste Kamer behan
deld. Marie-Louise Tiesinga bena
drukte in het debat het belang van 
een preventief beleid, omdat we an
ders het paard steeds achter de wa
gen blijven spannen. Ze sprak de 
hoop uit, dat de huidige minister van 
Ruimtelijke Ordening en Milieube
heer wat de bodemsanering betreft 
dezelfde voortvarendheid aan de dag 
zal leggen als de bewindsvrouw, Ine
kè Lambers, die milieuhygiëne in het 
vorige kabinet in haar portefeuille 
had! De fractie van D'66 kon zich in 
grote lijnen in het wetsontwerp vin
den, maar vond de antwoorden van 
de Minister over de financiering van 
de bodemsanering in de Memorie van 
Antwoord erg teleurstellend. Reden 
voor Tiesinga om de Minister tijdens 
het debat daarover nog enkele vragen 
voor te leggen. 

Voor bodemsanering aan te wenden be
drageJ1 moeten, zo stelt de MvA, beschik
baar komen door herschikking van finan
ciële rijksmiddelen. Dat is een mager 
vooruitzicht en Marie-Louise Tiesinga 
weesdan ook op de in de Tweede Kamer 
met algemene stemmen aangenomen motie 
Mik, die pleit voor reservering van vol
doende geld voor bodemsanering in de 
meerjarenraming. 
In het Regeerakkoord wordt gesproken 
over f 200 mln. voor milieuzaken. Het 
werd n.a.v. een vraag van Tiesinga duide
lijk, dat dit bedrag ook de kosten van bo
demsanering bevat. En dat is natuurlijk 
een lachertje als je kijkt naar wat er alle
maal dringend aan sanering toe is en wat 
dat kost! 

Op haar vraag of de voor 1983 voorziene 
f 115 mln. voor bodensanering niet onvol-

. doende zou zijn, antwoordde Minister 
Winsemius dat dat inderdaad het geval 
was, "maar dat dit bedrag ~amen met de 
mogelijkheid van intering op de overloop 
van verledenjaar t.b.v. f 50mln. voorhet 
komende jaar voldoende zou zijn, op kas
basis". Er blijkt dus een "stuwmeertje" te 
zijn, waardoor in 1983 voor bodemsane
ring f 165 mln. kan worden aangewend. 
D' 66 behoudt haar twijfel- Ineke Lamhers 
heeft dat overigens ook de volgende dag in 
een radio-interview duidelijk gemaakt- of 
dit bedrag voor 1983 voldoende is en of er 
de komende jaren aan de financiële be
hoefte voor bodemsanering kan worden 
voldaan. En concreet antwoord was ook 
niet te krijgen op de vraag van Tiesinga of 
de Minister de bodemsanering structureel 
denkt te kunnen maken zonder heffingen. 
D'66 vond en vindt, dat die heffingen er 
moeten komen al heeft dat ook door ons 
erkende haken en ogen. Bij de behandeling 
in de Tweede Kamer is het artikel dat hef
fingen mogelijk maakte uit de wet ge
schrapt. De toenmalige Minister beloofde 
daartoe met een apart wetsontwerp heffin
gen bodemsanering te komen. In de MvA 
van dèze Minister lij~t deze toezegging van 
de baan en dat betekent, dat de VVD -
daarbij trouw geholpen door het CDA, 
waarmee D'66 een interimkabinet vormde! 
-eerst in de Tweede Kamer het heffingen
artikel om zeep heeft gebracht en dat het 
volgende kabinet, bestaande uit dezelfde 
partijen, vervolgens de toezegging om de
ze zaak bij apart wetsontwerp te regelen, 
niet gestand dreigt te doen. Een fraaie 
vertoning! Op dit punt wenste Winsemius 
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overigens niet nader in te gaan. Hij wil daar 
in de loop van het jaar bij de financiële 
paragraaf van de Wet Algemene Bepalin
gen pas op terugkomen, om dan de gehele 
financiering van het milieubeleid opnieuw 
te bezien. 

WERELDOMROEP 
Marie-Lquise Tiesinga behandelde voorts 
nog een wijziging van de Wet Omroepbij
dragen, die behelsde, dat de bekostiging 
van Radio Nederland Wereldomroep 
voortaan uit de omroepmiddelen, in plaats 
van uit de algemene middelen zou plaats- . 
vinden. Dat laatste is overigens naar de 
mening van D'66 terecht, maar de fractie 
ging akkoord omdat anders het voortbe
staan van de Wereldomroep zou worden 
bedreigd. De gekke situatie deed zich na
melijk voor, dat de Eerste Kamer deze 
wetswijziging behandelde, terwijl de feite
lijke situatie al op I januari 1982 was inge
treden en er binnen de begroting geen 
ruimt (meer) was voor bekostiging van de 
Wereldomroep uit algemene middelen. 
Een pragmatische aanpak dus, maar een 
waarschuwende vinger naar de verant
woordelijke bewindsman! 
Verder stelde Tiesinga de afgelopen maan
den vragen over de toedeling van de ar
beidsplaatsen uit het arbeidsplaatsenplan 
quartaire sector, over de bezwaren tegen 
het varen met een gemengde bemanning bij 
de marinè en over de samenstelling van de 
Staatscommissie Euthanasie, waarin geen 
vertegenwoordigers zijn benoemd van 
groeperingen die zich al jarenlang met deze 
problematiek hebben bezig gehouden, zo
als de Nederlandse Vereniging voor Vrij
willige Euthanasie. • 

THEMADAG 
Op 23 februari 1983 organiseren de ge
meente Den llaag, buro werkloosheidsbe
strijding, de Gemeentelijke Sociale Dienst, 
de Federatieve Vereniging YRIJBAAN en 
de Stichting De Nieuwe Aanpak Den Haag 
een themadag "(on)betaalde Arbeid". 

Er komen steeds meer initiatieven van 
werklozen, die zich in willen zetten voor 
de samenleving. De gemeenten worden 
gekonfronteerd met de vraag, voorwaar
den te scheppen om deze initiatieven te 
ondersteunen en te stimuleren. 
Aan de hand van eeh aantal praktische in
leidingen zal uiteengezet worden, welke 
problemen een gemeente daarbij onder
vindt. 
Na de lunch zal er een forumdiskussie 
plaatsvinden, o.l.v. dhr. A.P. J. Planken. 
De themadag wordt gehouden in hotel Ba
bylon, gelegen naast het Centraal Station 
te Den Haag (9.00--15.15 uur). 
De kosten van de dag bedragen f 25,-

. (incl. dokumentatiemap). Dit bedrag dient 
overgemaakt te worden op gironummer 
1879724 t.n.v. Federatieve Vereniging 
VRIJBAAN te Den Haag o.v.v. , ,Deelna
me themadag (on)betaalde Arbeid". 
Voor verdere informatie kunt u kontakt 
opnemen met de Federatieve Vereniging 
VRIJBAAN, Benoordenhoutseweg 23, 
Den Haag, tel. 070-246806. 



ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN 
door Jan Glastra van Loon 

Jan Glastra van Loon sprak in de
cember in zijn bijdrage aan de Alge
mene Beschouwingen over tweeon
derwerpen: het sociaal-economische 
en het vredesbeleid. In telegramstijl 
weergegeven zei. hij het volgende. Een 
aantal dingen dat dit kabinet wil, 
willen ook wij. De manier waarop het 

· kabinet zijn doelen wil bereiken en 
wat het daarbij verwaarloost, stuiten 
echter bij ons op kritiek. 
Goed stuurmanschap wordt niet al
leen bepaald door het weer buiten, 
maar ook door het klimaat binnen 
aan boord. Het is ruw buiten en de 
proviand aan boor~ slinkt. Dit kabi
net moet worden geprezen, dat het de 
zeilen reeft (al doet het dat in onze 
ogen te abrupt en brengt het daar
door de bestuurbaarheid van het 
schip in gevaar). Zijn zorg voor de 
verdeling van de proviand laat veel te 
wensen over. 

Er moet worden bezuinigd op de over
heidsuitgaven. Er moet ook voor worden 
gewaakt, dat hierdoor alleen maar kosten 
en problemen worden verplaatst en dat de
ze zo vooral terechtkomen bij dezelfde 
mensen die ook het zwaarst worden ge
troffen door oplopende kosten vaQ levens
onderhoud. Dit kabinet baseert zich tel
kens op macro-economische gegevens, het 
verwaarloost allerlei processen die niet in 
zulke gemiddelde cijfers zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. Wij mogen de lasten van 

BEZUINIGINGSRECORD 
door Suzanne Bischoff 

Tussen Kerst en Nieuwjaar was het 
ongewoon druk in de Eerste Kamer. 
Alleen al in de sociale zekerheid werd 
tijdens dit twaalf uren durend debat 
ruim 47 miljoen per minuut bezui
nigd. Een triest record, temeer daar 
het aantal wetsontwerpen er werke
lijk is doorgejast. Woordvoerster Su
zanne Bischoff wees erop, dat we in 
Nederland een rechtsstaat hebben ge
creëerd. 

We zijn er daarbij trots op dat onze burgers 
een zekere rechtszekerheid hebben dat 
hun lonen niet kunnen worden gehalveerd 
zoals in Argentinië of ze worden opgepakt 
zoals in Chili en achter het ijzeren gordijn. 
En vooral al~je uitkeringen - dus het be
staansniveau - van mensen aanpakt moet 
je met de grootste zorgvuldigheid te werk 
gaan. En dat was juist niet gebeurd. Bi
schoff had, het aantal onzorgvuldigheden 
opgeteld, dat waren er twee in de argu
mentatie, twee in de wetgeving zelf en vijf 
in de procedure, b.v. het achterwege laten 
van adviesaanvragen aan daartoe bif wet 
ingestelde colleges. 
Daarbij was het als parlementariër bijna 
onmogelijk om te beoordelen wat de ge-

volgen zouden zijn voor bepaalde groepen 
in de samenleving, zoals de bijstandsmoe
ders en de gehandicapten. 
Ook werd weer een stap gedaan om de 
vrouwen terug te duwen achter het aan
recht, ondanks alle lippendienst die is be
wezen aan individualisering en de derde 
richtlijn van de EEG. 
In de kinderbijslag werd de zesde grote 
wijziging in vijf jaar ingevoerd en als de 
politiek hàar zin krijgt zullen daar volgend 
jaar nog drie op volgen. De vraag is of je na 
zoveel wetswijzigingen nog wel van 
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een oplopende staatsschuld niet afwente
len op een volgende generatie, maar ook 
niet die van een ontwrichte maatschappij 
en een cynisch sociaal klimaat. 
Harde cijfers en kwalitatieve beschrijven
de gegevens vechten niet alleen binnens
lands, maar ook buitenslands om de voor
rang. In internationaal verband betreffen 
die cijfers vooral aantallen kernbommen 
en lanceerinrichtingen, de zachtere kwa
litatieve gegevens de (wederkerige) af
schrikwekkende uitwerking daarvan. Niet 
de wapens, maar de men&en die ze maken 
en kunnen gebruiken vormen de echte be
dreiging van vrede en veiligheid. Niet op 
de vernietigende kracht van die wapens en 
op de vraag, of zij elkaar in evenwicht hou
den, moeten we daarom onze aandacht 
concentreren, maär op de vraag, of de we
derkerige afschrikking met die wapens een 
duurzaam, stabiel systeem kan zijn. 
In feite is het een bewapeningswedloop
systeem. Ook vermindering van de wapens 
kan echter geen duurzame stabiliteit ople
veren. Technologische ontwikkelingen en 
het streven de eigen veiligheid te vergroten 
zullen ieder tijdelijk bereikt evenwicht 
toch weer verstoren. Een waarachtig en 
effectief veiligheidsbeleid mag daarom niet 
beperkt blijven tot wapensystemen en hun 
afschrikwekkende werking. Het zal er ook 
op gericht moeten zijn vertrouwen en po
sitieve wederkerige afhankelijkheidsrela
ties te doen ontstaan. Vermindering van de 
bewapening moet gepaard gaan met ver
groting van gemeenschappelijke economi
sche belangen. • 

rechtszekerheid kunt spreken. Dit zijn een 
aantal voorbeelden van de rommeligheid 
en onzorgvuldigheid waarmee de wetten 
tot stand kwamen. Bischoffheeft ten prin~ 
cipale de stelling verdedigd dat de rechts
zekerheid niet mag wijken voor de bezui
nigingsdrift. 
In het debat waren een aantal kleine licht
puntjes te bekennen. Allereerst noemden 
de bewindslieden de procedure die was ge
volgd "nauwelijks toelaatbaar" en spra
ken van "als het effe kan gebeurt dit nooit 
meer''. Ten tweede werden er twee moties 
aangenomen,. een waarin werd verzocht 
om maatregelen, indien de gehandicapten 
er door allerlei bezuinigingen samen teveel 
op achteruit gàan, een andere ten behoeve 
van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
opdat ze niet gestraft gaan worden voor het 
feit dat ze nog een paar dagen per week 
wèrken. Aangezien moties in de Eerste 
Kamer meestal kamerbreed worden aan
genomen (anders worden ze meestal niet 
ingediend) hebben ze wel enige invloed. 
Ondanks deze lichtpuntjes moet het geheel 
worden gekenschetst als het bezuinigen 
van 47 miljoen per minuut met de oogjes 
dicht, vooral bij de CDA en VVD frakties. 
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis 
van de rechtsstaat. • 



UIT DE FRACTIES 

.TELEURSTELLING EN EEN 
WAPENFEIT 
door: Doeke Eisma 

Het vak van Europarlementariër ver
eist een dikke huid en een groot uit
houdingsvermogen. Keer op keer 
worden we geconfronteerd met te
leurstellende ontwikkelingen, meestal· 
als gevolg van besluiteloosheid van de 
Raad van Ministers. Zo vond in no
vember de Jumbo-Raad plaats die 
een aanzet zou moeten geven voor een 
gemeenschapsbeleid ter vermindering 
van de werkloosheid. Plannen, zoals 
een richtlijn voor vrijwillige deeltijd
arbeid, een garantie tot beroepsoplei
ding of een baan voor jongeren die 
zich voor het eerst op de arbeids
markt aandienen, zijn er voldoende. 
Maar de Jumbo-Raad kwam niet tot 
besluiten en dat was teleurstellend. 

Rapporteur-Eisma 
Ook in Europa denkt men dat herstel van 
de werkgelegenheid en herverdeling van 
beschikbare arbeid de werkloosheid zullen 
verminderen. Zelfs als dit lukt dan blijft er 
toch sprake van een strukturele werkloos
heid. 
Daarom moeten we ons bezinnen over de 
huidige arbeidsmoraal, betaalde versus 
onbetaalde arbeid en de traditionele ver
houding tussen werk en vrije tijd. Diverse 
keren heb ik in de plenaire debatten zowel 
als in de parlementaire kommissievergade
ringen aandacht voor deze essentiële on
derdelen van een werkgelegenheidsbeleid 
gevraagd. De Commissie Sociale Zaken 
benoemde mij onlangs tot rapporteur over 
het onderwerp vrijwilligerswerk zodat ik 
mij met bovèngenoemde problematiek be
zig zal kunnen houden. 
Een tweede teleurstelling vormden de re
sulaten van de Milieuraad die begin de
cember plaatsvond. Tot een communau
tair verbod op invoer van zeehondenpro
dukten werd niet besloten. Onbevredigend 
voor het milieu was ook het resultaat van 
de Rijkscommissie die omstreeks dezelfde 
tijd bijeen kwam. Frankrijk kon nog steeds 
niet een definitieve datum noemen waarop 
een begin zal worden gemaakt met de ver
mindering van het lozen van afvalzout in 
de Rijn. Moest Nederland zo langzamer
hand niet eens een proces bij het Interna
tionaal Gerechtshof aanspannen? 
Samen met Steven van Hoogstraten be
zocht ik commissaris Narjes om ons voor
stel voor een communautaire regeling van 
grensoverschrijdende milieu-effecten na
der toe te lichten. Het bleek ons dat dit 

D'66 initiatief, inmiddels unaniem onder
steund door het parlement, door de Euro
pese Commissie niet wordt bestreden, 
doch om politieke redenen (nog) niet haal
baar werd geacht Ik hoop daarop elders 
uitgebreider terug te komen. 
Met het rapporteurschap over de dumping 
van chemisch en radioaktiefafval in ocea
nen, dat de parlementaire milieucommissie 
mij ook toewees, hoop ik een bijdrage te 
leveren om het (onterechte) image dat onze 
partij in de weken voor de 2de Kamerver
kiezingen opgedrongen werd, te verbete
ren. 
Onderwerpen waarover Aar de Goede en 
ik in de parlementaire vergaderingen van 
november en december debateerden be
troffen het Zeerechtverdrag, alternatieve 

EUROPEES~ 
PARLEMENJi) 
energiebronnen en energiebesparing, de 
economische situatie in 1983, bescherming 
Middellandse Zee, de cadmiumrichtlijn, de 
2de lezing van de begroting 1983, veilig
heidsmaatregelen in vliegtuigen en ver
eenvoudiging van formaliteiten op lucht
havens, het deens voorzitterschap en de 
topkonferentie te Kopenhagen, Suriname, 
de Vredelingrichtlijn, invoerbeperkingen 
in Frankrijk, toetreding 'van Spanje en 
Portugal en communautair onderzoeks
beleid. 
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D'66 Europolitiek 
De volgende anekdote wil ik in dit verslag 
niet onvermeld laten. Bij de plenaire be
handeling van een rapport over het onder
wijs-onderricht in de rechten van de mens 
in de EEG kondigden wij aan tegen dit 
verslag te stemmen, hoewel ook wij na
tuurlijk felle verdedigers van de mensen
rechten zijn. Dit deden wij omdat de Ge
meenschap geen enkele bevoegdheid op 
dit terrein heeft, bovendien behoort dit 
reeds tot het werkterrein van UNESCO en 
de Ra;td van Europa en aan doublures heb
ben we geen behoefte. 
Na mijn bijdrage aan het debat betuigden 
enkele liberalen en socialistische collega's 
en zelfs een christen-democratische ita
liaanse buurman instemming met mijn be
toog. Wie schetst onze verbazing toen later 
bleek dat deze frakties het betreffende 
rapport steunden. Verklaringen die ik 
achteraf kreeg betroffen zaken als de be
treffende rapporteur en daarmee zijn frak
tie niet afvallen, afspraken die tussen frak
ties waren gemaakt, steun die in ruil voor 
rapporten van anderen wordt verkregen 
e.d. 
Het is slechts als voorbeeld voor de wijze 
waarop D'66-ers politiek bedrijven. De 
zaak onafhankelijk op zijn merites bekij
ken, zich niet teveel laten hinderen door 
gevoeligheden bij anderen en daar ook 
konsekwent naar handelen. 
Ik besluit met het wapenfeit van de begro
tingsbehandeling in december. De botsing 
tussen Raad van Ministers en Parlement 
betrof niet eens zozeer de begroting 1983, 
doch de aanvullende en gewijzigde begro
ting 1982. De wijze waarop de Raad Enge
land wilde compenseren leek het Parle
ment teveel op een institutionalisering van 
de verwerpelijke "juste-retour" methode 
en was daarom onaanvaardbaar. De onge
woon talrijk aanwezige parlementariërs 
toonden zich, op de engelse vertegen
woordigers na, unaniem in de afwijzing 
van deze aanvullende begroting en veroor
zaakten een konflikt met de Raad. 
Het is goed dat van de, overigens geringe, 
parlementaire bevoegdheden, het begro
tingsrecht ten volle is benut. • 

"De groen.e lijn" 
Hebt u dat ook wel eens? Dat u 
denkt: "Wat zou D'66daar nou van 
vinden?" En dan in de krant wel de. 
opvattingen van andere partijen 
vindt en niet die van ons? 
Toch wilt u antwoord op uw vraag en 
eigenlijk meteen. 
Natuurlijk kunt u proberen een frac
tielid, iemand uit het Hoofdbestuur 
of het partijbureau te bellen, maar 
vaak zult u toch niet direct antwoord 
krijgen. 
In het vervolg gaat dat gemakkelij
ker: U belt 
"DE GROENE LIJN": 070-850788 
en gedurende drie minuten hoort u de 
meest actuele standpunten van onze 
Tweede-Kamer-, Eerste-Kamer- en 
Europees-Parlement-fracties en het 
Hoofdbestuur. 
Let wel: u kunt alleen luisteren en 
het antwoordapparaat is 'tijdens de 
kantooruren niet ingeschakeld. 
DE GROENE LIJN: 070-850788. 



ANDROPOV-VOORSTEL 
SERIEUS NEMEN 
door, GEORGE KNOTTNERUS, 
Baarn 
Naar aanleiding van de jongste ont
wikkelingen op het gebied van wa
penbeheersing (althans de schijnbaar 
vruchteloze pogingen daartoe) ver
zoek ik met klem aan te dringen bij de 
voorzitter van de tweede kamer op. 
een spoeddebat. 
Met die ,jongste ontwikkelingen" 
bedoel ik het voorstel van Sovjet lei-· 
der Andropov waarbij hij aanbiedt 
het aantal russische raketten voor de 
middellange afstand te reduceren tot 
2!50 (was 600) in ruil voor niet moder
nisering aan NAVO-zijde en de af
wijzende reactie van de belangrijke 
westerse mogendheden. 
Dit voorstel is mijns inziens bepaald 
niet van constructieve elementen 
ontbloot, aangezien 150 van die 250 
raketten op West Europe gericht 
zouden blijven - ongeveer hetzelfde 
aantal als W. Europa (Engeland en 
Frankrijk) op de Sovjet-Unie hebben 
gericht. 

De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

met vuur in de buurt van explosie
ven. Het Andropov voorstel heeft 
ditmaal namelijk wel degelijk een 
handvat geboden voor werkelijk zin
volle onderhandelingen. 
Daarom verzoek ik D'66 met grote 
voortvarendheid en gerechtvaardig
de vastberadenheid alle krachten in 
de Kamer te mobiliseren om de rege
ring publiekelijk de kans te geven dit 
handvat vast te pakken. 

Het is mijns inziens niet zo onterecht HET RECHT VAN DE VROUW 
als VS, Frankrijk en Engeland ons OM TE WERKEN 
willen doen geloven dat de SU deze door J. H. ten Haken, Enschede 
Britse en Franse raketten wel als een In de Democraat van december 1982 
bedreiging van haar veiligheid er- lees ik - wat ik overigens ook reeds 
vaart en zodoende wil betrekken in uit de dagbladpers had vernomen -
de onderhandelingen. dat D'66 blijft vast houden aan het 
De snelle en eensgezinde afwijzing recht van vrouwen te gaan werken, 
van het Andropov voorstel door VS, ook als hun man werkt. 
Engeland en Frankrijk heeft mij dan Dat recht wordt, voor zover mij be
ook verbijsterd. kend, door niemand betwist en ook 
Het voorstel verdient een construc- ik zal dat niet doen. 
tieve benadering uit ethische en tac- Nu echter het kabinet heeft besloten 
tische overwegingen. Immers: om dubbelinkomens extra te gaan 
I. Het gaat hier om een verminde- belasten en de D'66 fractie zich ook 
ring van vele tientallen SS 20 raket- dáár tegen keert meen ik evenwel 
ten en enkele honderden SS 4 en SS 5 daarbij enkele kanttekeningen te 
raketten in ruil voor niet plaatsing moeten plaatsen. Wat is namelijk het 
van 572 (nog niet geleverde) NAVO geval? 
raketten. Niet voldoende misschien, Op het moment dat ik dit schrijf zijn 
maar een heel eind in de goede (wa- er in Nederland over de 600.000 
penbeheersings)richting. werklozen. Enkele consequenties 
2. Wanneer de SU al zover is dat zij daarvan zijn b.v.: 
de grootte van haar arsenaal mid- I. Diegenen onder de werklozen die 
dellange afstandsraketten koppelt kostwinnèr zijn van een gezin met 
aan de grootte van die van Engeland een enkel inkomen moeten een flinke 
en Frankrijk, zou dit op zichzelf een financiële veer laten. Nog gezwegen 
basis zijn voor kansrijke onderhan- van eventueel later optredende ern
delingen voor verdergaande weder- stige gevolgen als "eigen huis ope-
zijdse wapenreducties. . ten" e.d. 
3. Als Nederland dit initiatief, zo 2. Schoolverlaters die niet aan de 
vlak voor de heropening van de on- slag kunnen komen raken gefru
derhandelingen in Genève, niet op- streerd en gedemotiveerd. 
pakt, zou dit voor de vredesbewe- 3. De premies voor de werkloos
ging een reden kunnen zijn een radi- heictsverzekering moeten opge
caler koers te varen. Hierdoor zou, brachtwordendoorde(snelinaantal 
wanneer straks een besluit moet afnemende) werkenden. 
worden genomen over plaatsing van Nu de ontvangers van de dubbelin
de nieuwe raketten in Nederland, komens blijven vasthouden aan het 
onze democratie wel eens ernstig op (moeilijk te betwisten) recht van bei
de proef kunnen worden gesteld. de partners om te werken- kan niet 
Dat de NAVO landen ieder Sovjet schelen ten koste van hoeveel 
wapenbeheersingsvoorstel tege- werklozen - lijkt het mij niet meer 
moettreden met een flinke dosis dan billijk, dat deze althans een extra 
scepsis, is begrijpelijk. Maar in de bijdrage leveren aan de kosten van 
huidige Europese situatie staat over- de mede door hun houding bestaande 
dreven wantrouwen gelijk aan spelen werkloosheid. 

Verder dient bedacht te worden, dat 
vrijwel uitsluitend in de gezinnen 
zonder kinderen of met de kinderen 
het huis uit, de vrouw de kans heeft 
een werkkring buitenshuis te aan
vaarden; dus diegenen die de extra 
inkomsten het minste nodig hebben. 
Een voorman van D'66 hier ter plaat
se wist deze categorie zeer treffend 
aan te duiden met de "happy few". 
De gezinnen met kleine kinderen 
blijven evenwel op één inkomen 
aangewezen. En al is dat ene inko
men modaal of minimaal, ze moeten 
evengoed bijdragen aan de kosten 
van de sociale verzekeringen als de 
"happy few". 
De verkiezingsleuze "Eerlijk delen 
in een schoon land" die D'66 enkele 
jaren geleden hanteerde raakt nu wel 
erg in de mist. 

De redactie heeft gemerkt dat het 
ingekomen standpunt door de fractie 
in de Tweede Kamer vragen oproept 
met betrekking tot de dubbele inko
mens. Daarom is besloten er bij de 
fractie op aan te dringen in de De
mocraat het standpunt toe telichten. 

D'66 EN HET LEERPROCES 
door H. GROOT, Rheden 
Naar aanleiding van het december
nummer van de Democraat kan ik 
niet nalaten nu reeds de discussie te 
openen omtrent de politieke lijn, 
welke D'66 de komende jaren moet 
gaan volgen. 
In de artikelen van onze nieuwe 
voorzitter, onze nieuwe fractievoor
zitter en de secretaris-buitenland 
vond ik zo veel stof om aan te tonen 
dat de rol van VVD-haters voor ons 
in de komende jaren zeker zalleiden 
naar het einde van D'66. 
Niemand van de genoemde partijge
noten wil inzien, dat er tijdens de 
groeiperiode van D'66 uit het verle
den iets met de VVD is gebeurd. Zij 
hebben goed geluisterd en hun lessen 
geleerd. Lessen, welke de FDP in de 
Bondsrepubliek heeft overgeslagen, 
met als gevolg dat deze partij op 6 
maart a.s. waarschijnlijk een zo'n 
grote verkiezingsnederlaag zal lei
den, dat zij niet meer in de Bondsdag 
zal terugkeren. Waarom vermeldt de 
secretaris-buitenland in zijn artikel 
in het geheel niet de rol van "Die 
Gruünen" in deze? Dezen hebben 
toch wel degelijk een grote rol ge
speeld. De FDP heeft niet geluisterd 
en dat zal de nieuwe "Liberal De
mokratische Partei" zeker wel 
moeten doen, als het al niet te laat is. 
De VVD was in Nederland niet te 
laat. Zij hebben goed gekeken en 
geluisterd naar D'66. Zij moesten dit 
zeker-doen, omdat D'66 in tegenstel
ling met "Die Grünen" verantwoor
ding wilde en wil nemen als rege
ringspartij en getoond heeft realisti
sche besluiten te willen nemen. 
Daar komt de term realistisch om de 
hoek kijken, waaruitblijkt dat ook de 
P.v.d.A naar D'66 heeft geluisterd. 
De burgers in Nederland verlangen 
geen hoogdravende woorden meer. 
Zij willen daden. Daden, welke wel
licht in deze tijd èen teleurstelling 
voor velen met zich meebrengen en 
weerstand oproepen. Doch wanneer 
die daden duidelijk met realistische 
argumenten worden onderbouwd, 
zal iedereen daar niet meer omhéen 
kunnen. Dat is de weg van D'66 in 
samenwerking met iedere andere 

partij welke ook bereid is realisme te 
tonen. 
D'66 kan daarbij een belangrijke rol 
blijven vervullen als voorstander van 
het realisme, wat niet ander is dan 
het redelijk alternatief. Zij zal daarbij 
een voortrekkersrol moeten vervul
len, doch er niet van uit moeten gaan 
een grote partij te worden. Daartoe 
zal een grote achterban blijven ont
breken. Zij zal een partij blijven voor 
idealistische intellectuelen zonder 
dogma's maar met frisse en nieuwe 
ideeën. 
De politieke termen links en rechts, 
progressief en conservatief moet 
D'66 maar eens gaan vergeten. 

D'66-LIBERAAL 
DEMOCRATISCHE PARTIJ 
door RINDERT STRAA TSMA, 
Ljouwert 
Nu D'66 voor een nieuw begin staat, 
komt ook de vraag op, of dit nieuwe 
begin niet gesymboliseerd dient te 
worden door een nieuwe naam. 
De naam D'66 suggereert dat we te 
doen hebben met een gedateerde 
partij, die nog steeds haar inspiratie 
put uit de problemen der zestiger ja
ren. 
Aanvankelijk overheerste in D'66 
het pragmatisme, een stroming die 
het er slechts om te doen was, het 
partijpolitieke systeem op te blazen. 
.Het streven naar een progressieve 
volkspartij door een te innige sa
menwerking met de PvdA, deed 
D'66 pijna van het politieke toneel 
verdwijnen. 

· Dat laats.te werd voorkomen door 
degenen die behoefte hadden aan een 
vierde stroming in de Nederlandse 
politiek, een links of progressieflibe
rale partij. Dat zou in de naam meer 
tot uiting moeten komen. Nu de par
tij voor een nieuw begin staat, lijkt 
het een geschikt moment om tegelijk 
dit nieuwe begin te symboliseren 
door een nieuwe naam, die aangeeft 
dat de kiezer niet te doen heeft met 
een ad hoc groepering uit een voor
bije periode, maar met een politieke 
stroming die zich een blijvende 
plaats wil veroveren in de Neder
landse politiek. 
Om de band met D'66 aan te· houden 
zou het woord Democratisch wel in 
de naam gehandhaafd moeten wor
den. Dit zou kunnen door dezelfde 
naam te kiezen als de nieuwe groepe
ring die in Duitsland in oprichting is: 
Liberaal Democratische Partij. So
ciaal Liberale Partij zou misschien 
een nog betere naam zijn, maar dan 
zou in de naam niet meer herinneren 
aan D'66. 
In een periode van overgang zou een 
dubbele naam gevoerd kunnen wor
den: D'66 met als ondertitel de nieu
we naam zoals de ARP zich in de 
laatste periode van haar bestaan 
Evangelische Volkspartij noemde. 

Wellicht zal de toekomst uitwijzen 
dat Shakespeare het met zijn uit
spraak "What's in a name?" toch 
niet helemaal bij het rechte eind had. 

Contributie al 
betaald? 
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TlVeede ConJ&resdemocraat'voór--dë -35ste 
ALV op vrijdag 6 _en zaterdag 7 01ei 1983 
te Zutphen 
Democraten, 

Dit is de Tweede Congresdemocraat 
voor het voorjaarscongres van 6 en 7 
mei 1983. In. deze TCD-35 (tweede 
Congresdemocraat 35 e At V) treft u 
aan: 
- De agenda voor het Congres, die 
enigszins is gewijzigd t.o.v. de eer
der gepubliceerde. 
- Beleidsvoorstel: "Een Democra
tisch Manifest" 
- Voorstellen m'.b.t. de organisatie 
- Voorstellen tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. 
In de ECD-35 (Democraat nr. 8 dec. 
'82) hebben wij een toelichting gege
ven op de agenda en zijn wij uitvoerig 
ingegaan op welke wijze de voor
stellen op het Congres behandeld 
zullen worden en hoe de voorberei
ding van het Congres zou moeten 
zijn. 
De procedure m.b.t. de behandeling 
van het Beleidsvoorstel en de orga
nisatievoorstellen is nieuw .. Daarom 
zullen wij deze nog eens toelichten. 
a. Een Democratisch Manifest 
Evenals bij de totstandkoming van 
de inleiding van het huidige verkie
zingsprogramma is het om redaktio
nele redenen niet denkbaar de tekst 
van dit stuk tijdens een congres te 
redigeren. Bovendien is er in de par
tij een duidelijke roep te horen om de 
congressen voor substantiële poli
tieke keuzes te plaatsen. 
Om een dergelijke diskussie struk
tuur te geven is het van groot belang 
dat de afdelingen en regio's zich uit
spreken over de vraag welke punten 
als hoofdpunten aan het congres ter 
.beslissing moeten worden voorge
legd. Deze hoofdpunten moeten 
schriftelijk worden vastgelegd en 
toegezonden aan het landelijk se
cretriaat. 
U heeft tijd nodig om over dit stuk te 
diskussiëren en tot hoofdpunten te 
komen en hierover-te besluiten. Het 
hoofdbestuur heeft tijd nodig'~m de 
door u aangedragen punten te 'Ler
zamelen, te rubriceren, te bekom
mentariëren en aldus tijdig vóór de 
AL V te publiceren. Hierover zal het 
advies van de Adviesraad worden 
gevraagd. 
Er is daarom een strakke planning 
voorgesteld voor de behandeling van 
dit stuk. Wij verzoeken de, afdelingen 
en regio's nogmaals tussen 14 fe
bruari en 7 maart 1983 overdit stuk te 
spreken. 
Op 7 maart 1983 sluit de indiening 
van hoofdpunten op het landelijk se
kretariaat (dit in afwijking van het 
congresreglement)-. 
Omdat wij voornemens zijn samen 
met de leden van de Adviesraad, af
delings- en regiovergaderingen zo
veel als fysiek mogelijk is te bezoe
ker., ;s het noodzakelijk dat u zo 
spoedig mogelijk aan het landelijk 
sekretariaat doorgeeft waar en wan-

neer u met uw afdeling of regio ver
gadert. 
b. De voorstellen met betrekking tot 
de organisatie en kommunikatie. 

Elders in deze TCD-35 vindt u een 
"Stand van Zaken" met betrekking 
tot de kandidaatstellingsprocedures. 
Nu deze nog niet gereed zijn om aan 
u voor te leggen, betekent dit ook, 
dat andere voorstellen, zoals in mo
tie 1803 bedoeld, niet aan u kunnen 
worden voorgelegd. De kandidaat
stellingsprocedures kunnen zodanig 
van invloed zijn op de organisatie, 
dat het onverstandig lijkt hierop 
vooruit te lopen. Het Hoofdbestuur 
heeft zich beperkt tot voorstellen ter 
verbetering van de Overlegstruktuur 
in de partij. Wel roept het Hoofdbe
stuur u op, wanneer u ideeën heeft 
ter verbetering, deze aan ons toe te 
zenden. Wij hopen, dat u het Infor
matiebeleidshoofdstuk inmiddels 
heeft besproken. Zo niet dan stellen 
wij u voor een apart AA V te beste
den aan Informatie en Organisatie en 
een aparte aan de Beleidsvoorstel
len., 
Wij verwachten, dat u allen uitvoerig 
zult diskussiëren. Wij zien uw 
hoofdpunten met grote belangstel
ling tegemoet. 
De voorstellen worden met een aari
tal hoofdpunten aan u ter beslissing 
voorgelegd. Aan u om over deze 
hoofdpunten te diskussiëren, te be- · 
sluiten, alternatieven of nieuwe menstelling van de Programma
hoofdpunten aan te dragen'. Het door commissie is uitgebreid tot 12 (in 
u aangedragene moet uiterlijk 16 plaats van 91eden). In artikel14 is de 
maart 1983 op het landelijk sekreta- onderstreepte tekst een aanvulling 
riaat zijn. op de bestaande leden~ 
Het is onze bedoeling om de hoofd- Artikel 36 en 39 zijn aangepast, arti
punten, waarover op het congres be- kei 37, 38 en 40 zijn he~hreven, 
sloten moet worden, in de Derrio- artikel 130 lid 2 is uitgebreid. 
craat die ongeveer twee weken voor Artikel 14 I. 
de AL V verschijnt (DCD-35), te De AL V behandelt in de eerste 
publiceren. plaats de geagendeerde congresc 
Succes, voorstellen en de daarop ingediende 

Mieke van Wagenberg 
Vice-voorzitter organisatie 

Voorstellen tot 
wijziging van enige 
artikelen van het 
Huishoudelijk 
Reglement 
Op het najaarscongres 1982 heeft de 
AL V de voorstellen van het Hoofd
bestuur over taak, bevoegdheden en 
samenstelling (Democraat nr. 5 1982) 
van de Programmacommissie en de 
Rapportagecommissie aangenomen. 
Deze voorstellen zijn nu verwerkt in 
voorstellen tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. Deze 
worden aan U voor definitieve be
sluitvorming voorgelegd. 
Er zit één wijziging in t.o.v. de voor
stellen van november 1982: de sa-

moties en amendementen, die door 
de Rapportagecommissie en/of de 
Programmacommissie zijn goedge
keui;d. 
Bij ontrading van een ' voorstel, 
amendement of motie door het 
Hoofdbestuur en/of Programma
commissie krijgt de indiener "een 
tweede ronde". 
3. De Rapportagecommissie en de 
Programmacommissie hebben het 
recht op grondslag van de ingediende 
moties en amendementen en naar 
aanleiding van de discussie, ook tij
dens de AL V amendementen in te 
dienen. 

De Rapportagecommissie 
Artikel J6: · 
De Rapportagecommissie bestaat uit 
minimaal 6 leden, die telkens voor 
een tijd van 3 jaar door de AL V wor
den gekozen. De commissie kiest uit 
haar midden een voorzitter ·en een 
secretaris 

DEMOCRAAT JAARGANG 16- NR. I- FEBRUARI 1983 

Artikel37: 
De Rapportagecommissie heeft tot 
taak (voorzover niet geregeld in arti
kel 14): 
a. Advisering van het hoofdbestuur 
omtrent op te nemen agendapunten, 
voortkomend · uit voorafgaande 
AL V -besluiten. 
b. Bewaking van de procedures in
zake de besluitvorming, zoals tijdige 
publikatie congresstukken, goed
keuring programmateksten door het 
Hoofdbestuur. 
c. Advisering ARV's omtrent he
sluitvormingsprocedures, zoals 
zorgdragen, dat amendementen zich 
richten op essentiële beslispunten. 
d. Tijdens de AL V be',Yaking sa
menhang Statuten en Huishoudelijk 
Reglement. 
e. Vaststellen van ALV-besluiten 
ten behoeve van Hoofdbestuur, Pro
grammacommissie e.a. en deze ver
werken in actiepuntenlijsten. 
f. Bewaken van de uitvoering van 
AL V-besluiten door Hoofdbestuur 
en Programmacommissie. 
Artikel38: 
De Rapportagecommissie heeft het 
recht (voorzover niet geregeld in ar
tikel 14): 
a. om amendementen en moties te 
weigeren omdat ze 
I. niet aan de technische voor
schriften voldoen, zoals vormge-
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HET DEMOCRATISCH MANIFEST 

EEN NIEUW HOOFDSTUK 
DE PLAATS VAN D'66 IN 1983 

door Aad Nuis 

I. Profiel van D'66 
We leven in een storm van verandering. 
D'66 is een politieke partij voor mensen die 
voor die storm niet wegschuilen, maar hem 
het hoofd willen bieden. 
De toekomst is niet zeker. De loop van de 
geschiedenis ligt niet vast in onwrikbare 
wetten. Blauwdrukken van een ideale toe
komst worden vaak al weggevaagd voor ze 
klaar zijn. Blindvaren op een dogmatisch 
politiek wereldbeeld is gevaarlijker ge
worden dan ooit. Des te noodzakelijker is 
het, zo goed mogelijk vooruit te zien en op 
grond daarvan een duidelijke politieke 
koers uit te zetten; steeds echter in het 
besef dat nieuw opdoemende problemen, 
dreigingen en mogelijkheden ieder mo
ment kurmen dwingen tot bijstelling van 
koers. 
D'66 is zich ervan bewust dat de samenle
ving voortdurend moet worden onder
zocht, om nieuwe en veranderde proble
men snel te herkennen en passende oplos
singen aan te dragen; onveranderlijk is 
daarbij ons streven naar een waardig be
staan voor ieder mens en een verantwoord 
beheer van de aarde met al zijn levensvor
men. Gegroeide situaties zijn daarbij niet 
heilig. Ook de meest populaire gewoonte
wijsheden moeten waar het nodig is radi
caal op de proef worden gesteld. Deze 
aanpak, die nodig is op elk niveau van po
litiek handelen, vergt niet alleen de inzet 
van alle beschikbare kennis en verbeel
dingskracht, maar ook dat de resultaten 
telkens weer worden onderworpen aan 
open, democratische discussies en beslui
ten. 

Want voor alles is D'66 een democratische 
partij. Democratie is voor ons het meest 
rechtvaardige stelsel van politieke besluit
vorming; het stoelt rechtstreeks op het be
ginsel dat ieder in staat moet worden ge
steld verantwoordelijkheid te dragen voor 
zichzelf en voor de gemeenschap, en dat 
daarbij aan iedereen gelijke rechten toe
komen. Het is ook het meest doeltreffende 
stelsel, omdat het gevoeliger is voor de 
noodzaak van maatschappelijke verande
ringen dan ondemocratische regiems. De
mocratische besluiten zijn niet altijd de 
meest kordate, maar ze staan dichter bij de 
werkgelegenheid en ze behoeven minder 
dwang en toezicht bij de uitvoering. 
Wezenlijk in onze opvatting van democra
tie is de noodzaak van controle op de 

macht. Macht is noodzakelijk voor het be
sturen van de samenleving, maar zij mag 
geen doel in zichzelf worden. Zij wordt 
kwaadaardig als zij niet onderworpen is 
aan normen en toezicht. Ieder die macht 
uitoefent over anderen, hoort aan hen ver
antwoording van die machtsuitoefening af 
te leggen. Daartoe is openheid en open
baarheid nodig. Geheimhouding over za
ken van publiek belang is de vijand Van de 
democratie; zij is niet altijd te vermijden, 
maar hoort tot het uiterste te worden te
ruggedrongen. 
Democratie is meer dan het toepassen van 
spelregels. Zij kan alleen gedijen in een 
democratische politieke cultuur, waarin 
een klimaat van openheid en van verdraag
zaamheid heerst. De meerderheid regeert 
er zolang zij meerderheid is, maar minder
heden en hun belangen worden gerespec
teerd. Er leeft een besef dat eenmaal ge
nomen besluiten horen te worden uitge
voerd, dat eenmaal gedelegeerde be
voegdheden niet op elk moment kunnen 
worden teruggenomen, en dat overleg en 
compromis niet onfatsoenlijk zijn. Ieder
een kan er zich met alles bemoeien, maar 
houdt zich daarbij aan afspraken die moe
ten zorgen dat regeren mogelijk blijft. 

De drastische veranderingen in de samen
leving en de zeer ernstige gevaren en drin
gende behoeften die daarbij opkwamen, 
hebben verschillende radicale bewegingen 
in het leven geroepen: vredesbeweging, 
milieubeweging, radicaal feminisme, kra
kers. Tussen de radicale voorvechters van 
deze bewegingen en de realistische her
vormers, die dezelfde richting uit willen 
maar meer oog hebben voor praktische 
moeilijkheden en de rechtvaardige afwe
ging van verschillende belangen, bestaat er 
een natuurlijke spanning. D'66 kiest in dit 
spanningsveld onomwonden de kant van 
de realistische hervormers. Wij zijn een 
politieke partij, die actief wil deelnemen 
aan het proces van democratische besluit
vorming. Duidelijkheid in de politiek bete-

Motto: 

Aad Nuis voorstellen heeft iets van de bekendma
king bekend maken. 
Hij is 49 jaar, was behalve lid van de Tweede 
Kamer enige jaren voorzitter van de 0'66 fractie 
in de Staten van Gelderland. Hij was de eerste 
voorzitter van de Adviesraad en was zelfs een 
blauwe maandag lid van het hoofdbestuur. 
Behalve dit "Nieuw hoofdstuk" schreef hij veel 
en uitvoerig over en voor onze partij. Dat hij 
daarbuiten regelmatig publiceerde in Haagse 
Post en NRC mag bekend worden verondersteld. 
Luidde de beginregel van zijn eerste "encycliek" 
uit 1968 "Onder de mist van oude woorden .•• ", 
deze zál de geschiedenis ingaan als "Ubi potes
tas". 

kent voor ons niet het absoluut stellen van 
goede zaken, maar het scherp stellen van 
mogelijkheden om ze te bevorderen. 
Vanuit dat standpunt waarderen wij de ge
noemde bewegingen positief. Met hun ra
dicale vernieuwingsdenken voelen wij ons 
verwant, en wij zijn ervan overtuigd dat 
concrete resultaten alleen worden geboekt 
waar ongeduldige visie en praktische zin 
samengaan. Wat ons betreft kan daarom 
niet alleen gesproken worden van een na
tuurlijke spanning, maar ook van een na
tuurlijk bondgenootschap. 
Aan dit bondgenootschap zijn echter gren
zen gesteld. Die grenzen worden benaderd 
waar radicale woordvoerders in hun heilig 
ongeduld de hervormers zo verketteren 
dat alleen conservatieven er wel bij varen. 
Ze worden overschreden als radicale ac
ties zozeer in strijd komen met grondregels 
van de democratische rechtsstaat dat ze in 
feite aansturen op anarchie of de dictatuur 
van een minderheid. 
Als wij de ondemocratische uitwassen af
wijzen van bewegingen met doelstellingen 
waarmee wij instemmen, dan verwerpen 
wij met des te meer recht politieke stro
mingen die tot in hun wortels ondemocra
tisch zijn. Democratische verdraagzaam
heid eindigt waar de verdraagzaamheid 
zelf wordt aangevallen, waar de funda-

Waar macht staat tegenover macht, is vaak niet de macht ze/fbeslissend, maar het 
vermogen om door nieuwe combinaties van gegevens een uitweg uit het slop te 
vinden. 
(Uit de inleiding van het beleidsplan van D'66 voor de jaren 1971 tot 1975) 
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mentele g~lijkwaardigheid van alle mensen 
wordt ontkend en waar geweld de plaats 
van vrijheid en recht opeist. Daartegen is 
verweer geboden. Een democratie die niet 
de moed heeft zichzelf in stand te houden is 
de naam democratie niet waard. 
Het is duidelijk dat in de visie van D'66 de 
democratie geen in zichzelf rustende toe
stand kan zijn, laat staan een toestand die 
al bereikt is. Het streven naar meer demo
cratie is een proces dat terugslag en voort
gang kent, maar dat nooit aan een eind 
komt. Soms schiet het zichzelf voorbij; en 
terwijl de oude hindernissen nog lang niet 
allemaal zijn opgeruimd, werpt de storm 
van de verandering voortdurend nieuwe 
op. Op de volgende bladzijden staan er een 
aantal opgesomd. De democratisering van 
de samenleving is daarom niet alleen vanaf 
het begin een fundamenteel actiebeginsel 
van D'66 geweest, het zal dat ook blijven in 
de toekomst. 

Openheid voor verandering en fundamen
teel democratische gezindheid zijn grond
trekken die het karakter van D'66 bepalen. 
Ze gaan terug op algemener uitgangspun
ten, zoals een vaste wilom de bedreigde 
erfenis van de aarde ondanks alles zo goed 
mogelijk over te dragen aan wie na ons 
komen, en een diepzittend respect voor 
mensen, elk met een eigen, unieke per
soonlijkheid. Het hoort echter tot het ka
rakter van D'66.zulke beginselen vanzelf
sprekend te achten en niet nadrukkelijk te 
verkondigen. Ze gaan dan gemakkelijk hol 
klinken; bovendien gaat het niet aan, zich 
als partij toe te eigenen wat gelukkig een 
algemene verworvenheid is van onze poli
tieke cultuur. 
Zo is het ook met de oude idealen van 
vrijheid, gelijkheid en broederschap, of in 
moderner en misschien nauwkeuriger 
woordgebruik: vrijheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteiL Niet het opsommen van die 
uitgangspunten is hier van belang, maar 
het aangeven van het karakteristieke ac
cent dat ze binnen D'66 krijgen. 
Bij vrijheid denken we aan de rechtsstaat 
die de burger beschermt tegen dwang en 
willekeur, maar daar bovenuit aan een 
open samenleving die in het teken staat van 
emancipatie. Zo'n samenleving probeert 
elk mens, jong of oud, vrouw of man, de 
kansen te geven zich zoveel mogelijk te 
ontwikkelen naar eigen aard en voorkeur. 
Ook die bevrijding is een procys dat niet 
eindigt; vrijheid moet steeds opnieuw 
worden bevochten. Een veelvormige sa
menleving aanvaarden we niet alleen van
wege de verdraagzaamheid, maar omdat 
veelvprmigheid op zichzelf goed is, en bo
vendien een bron van vernieuwing en 
veerkracht. 
Gelijkwaardigheid betekent voor D'66 dan 
ook het tegendeel van gelijkschakeling. 
Mensen denken verschillen, doen ver
schillend, gebruiken hun talenten ver
schillend. Gelijkwaardigheid houdt in dat 
it:der mens daartoe de ruimte krijgt, op 
eigen manier maar met gelijke kansen. De 
stempels van maatschappelijke minder
waardigheid die mensen en groepen op tel
kens nieuwe onhoudbare gronden krijgen 
opgedrukt, zijn een schande die hoort te 
worden uitgewist. 
Solidariteit is voor D'66 een houding van 
respect voor de evenwaardige mens die er 

slechter aan toe is. Die hoort geholpen te 
worden zonder betutteling. Solidariteit 
kan niet blijven steken in abstracte regelin
gen. Zij vergt concrete aandacht, die oog 
heeft voor het feit dat telkens anderen in de 
snel veranderende samenleving zwak ko
men te staan. Zij laten .zich niet beperken 
tot bepaalde groepen of klassen; vereen
zelviging met bepaalde belangen of eenzij
dige behartiging ervan verdraagt zich niet 
met onze opvatting van solidariteit. 

Het open oog voor veranderingen bepaalt 
ook in andere opzichten het karakter van 
D'66. Het maakt dat we Nederland niet als 
een gesloten tuin kunnen zien - niet in de 
ruimte, en niet in de tijd. 
Internationale ontwikkelingen zijn nooit 
uit onze gedachten. Dat geldt uiteraard 
voor het alles overheersende vraagstuk 
van oorlog en vrede. Het geldt ook voor de 
armoede in de wereld, en voor de allerwe
gen vertrapte mensenrechten. Het geldt 
voor het inzicht dat onze poblemen vaak 
onderdeel zijn van internationale proble
men en uiteindelijk alleen in internationaal 
verband kunnen worden opgelost. Onze 
uitgangspunten voor de nationale politiek 
gelden ook daarbuiten. De overmoedige 
gedachte dat Nederland gidsland zou kun
nen zijn is niet de onze; wel zijn wij van 

. mening dat dit kleine, maar in meer dan één 
opzicht nog steeds rijke land, juist als het 
oog heeft voor zijn beperkingen, niet zon
der invloed is in de wereld. 
Politiek hoort geen zaak te zijn van de 
korte baan, zeker niet als we ernst maken 
met de gedachte dat we de aarde en haar 
rijkdom in goede orde moeten achterlaten 
voor onze opvolgers. D'66 stond vooraan 
bij het signaleren van de levensgevaarlijke 
aanslag op het natuurlijk milieu die zich 

. bezig is te volstrekken, en bij het mobilise
ren van de verdediging daartegen. Het is 
een zware, taaie strijd, waarbij niet iedere 
schermutseling kan worden gewonnen; 
maar D'66 zal die strijd nooit opgeven. 

De samenleving die wij nastreven is een 
open samenleving, waarin enkelingen 
sterk staan, zo lang mogelijk op eigen be
nen staan, en hun eigen weg kiezen. Die 
samenleving staat ons steeds voor ogen, of 
het nu gaat om onderwijs of vrijheidsrech
ten, over de sociaal-economische orde of 
over het dienstbaar maken van de techniek 
en de maatschappelijke organisatie aan de 
mensen. 
D'66 blijft wegen zoeken om zo'n samen
leving dichterbij te brengen, ook al zijn we 
ons bewust dat de tijd niet gunstig is, dat de 
maatschappelijke horizon eerder lijkt te 
krimpen dan zich te verwijden, en dat 
openheid kan ontaarden in leegheid. 
Onze open samenleving is geen bandeloze 
samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat 
zelfontplooiing alleen mogelijk is als men 
zich bindt: aan mensen, aan normen, aan 
een zelfgekozen opdracht. Dat kan een on
gewone keus zijn of een heel gewone, een 
vernieuwende of een traditionele. He.t gaat 
erom dat het een keus is, geen lot dat door 
de druk van uitwendige omstandigheden· 
wordt opgelegd. 
Dat is ons antwoord op i)et verwijt dat wij 
een kil individualisme zouden voorstaan, 
een samenleving die als los zand aan elkaar 
hangt. Het is niet zo dat wij de zingeving 
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van een bezield verband miskennen. Inte
gendeel, wij willen er de glans aan geven 
van de vrijwilligheid, en de dofheid van 
toeval en dwang eraanontnemen. 
Onze. open samenleving is geen heilstaat. 
Mensen zijn geen heiligen. Verlies en dood 
zijn door geen structurele vernieuwing uit 
te bannen. Een politieke partij die het ge
luk belooft moet diep worden gewan
trouwd. Die pretentie deugt niet. Wat de 
politiek wel kan doen, is het zonder op
houden bevechten van nodeloos ongeluk. 
Bij mensen en ook bij dieren. In de wereld 
waar het hartverscheurend is, en naast ~n
ze eigen deur waar we er beter bij kunnen. 

11. Profiel van de samenleving 
Ongerijmdheden. Nog steeds leven we in 
een van de rijkste en ordelijkste landen ter 
wereld. De mensenrechten worden er ge
respecteerd, vrijheid en solidariteit staan 
er in aanzien, de sociale zekerheid doet er 
voor geen land onder. De laatste tijd is er 
meer inspraak van de burgers gekomen, 
meer openheid in het maatschappelijk ver
keer, terwijl verschillen in inkomen en 
status verder zijn afgesleten. Toch zijn we 
niet gerust - en met reden. 
Er is angst voor een oorlog die met één slag 
alles vernietigen kan. Er is de innerlijke 
tegenstrijdigheid van de m,1cleaire af
schrikking, waarmee steeds moeilijker te 
leven valt. Er is realiteit van een economi
sche crisis, met een enorme en nog steeds 
onrustbarend groeiende werkloosheid. Tot 
schrijnende armoede als in de jaren dertig 
heeft die bij ons nog niet geleid; maar de 
kwade gevolgen doen zich op allerlei ma
nieren voelen. 
De tallozen zónder uitzicht op betaald 
werk, die neerbuigend "niet-actieven" 
worden genoemd ook als ze zich met niet 
betaalde, zinvolle arbeid het vuur uit de 
sloffen lopen, dreigen het stempel te krij
gen van tweederangs burgers. Jongeren 
komen moeilijk aan de slag, en dreigen al 
bij voorbaat het uitzicht te verliezen op een 
zelfstandig en zinrijk bestaan. De hoop van 
de emancipatiebeweging op gelijke behan
deling van vrouwen en mannen dreigt de 
bodem te worden ingeslagen. Vooral in 

-oude, verwaarloosde stadswijken ontstaan 
spanningen tussen oorspronkelijke bewo
ners en nieuwkomers uit andere culturen, 
spanningen die kansen geven aan uitbui
ters van vreemdelingenhaat. De maat
schappij blijft veranderen, maar de mid
delen voor aanpassende vernieuwing be
ginnen te ontbreken. 
Er zijn meer ongerijmdheden dan deze ar
moedeverschijnselen temidden van de 
rijkdom. Er komen steeds meer regels; ze 
worden steeds vaker ontdoken. Er is meer 
inspraak en openheid, en toch minder res
pect voor democratisch genomen beslui
ten. Mensen voelen zich mondiger, maar 
lijken minder bereid tot initiatief, risico en 
verantwoorde1ijkheid. Een grote meerder
heid wil voor het algemeen belang als het 
moet een inkomensdaling aanvaarden, 
maar touwtrekkende belangengroepen 
houden dat eensgezind tegen. 
Gaan we op zoek naar de gemeenschappe
lijke wortei van al deze ongerijmdheden, 
dan komen we, achter de economische cri
sis en de onmiddellijke sociale en politieke 
gevolgen daarvan, bij een andere crisis te-



recht. Er is iets mis met de organisatie van 
de maatschappij, met de manier waarop 
daarin door mensen wordt samengewerkt. 
Als we afgezien van de internationale 
anarchie- we komen daar op terug- en ons 
beperken tot het nationale vlak: hoe nemen 
we daar besluiten, en hoe voeren we die 
uit? We hebben daarvoor een uiterst ver
fijnde machinerie ter beschikking. De 
moeilijkheid is dat die niet meer doet wat 
wij willen. 

Crisis in de besluitvorming. Dat er iets niet 
in orde is met de manier waarop in onze 
maatschappij besluiten worden genomen, 
komt het duidelijkst aan de oppervlakte in 
de politiek. Die bemoeit zich vaak met on
belangrijke details en laat hoofdzaken lig
gen. Onzekerheid van visie op de lange 
termijn en de noodzaak om telkens nieuwe 
brandjes te blussen leidt tot onbereken
baarheid. Feiten worden vertekend, illus
sies geloofd, onwelkome alternatieven ge
negeerd, beslissingen overhaast genomen 
of juist ontoelaatbaar op de lange baan ge
schoven. 
Ons partijstelsel is daar niet geheel on
schuldig aan. Een politieke partij moet zich 
om macht te verkrijgen zoveel mogelijk 
onderscheiden van de andere: om macht 
uit te oefenen moet naar het gemeenschap
pelijke binnen een regeringsmeerderheid 
worden gezocht. Dat kan gemakkelijk lei
den tot gespleten politieke persoonlijkhe
den, vervalste probleemstellingen, ver
doezelde waarnemingen en taboes. Zelf
onderzoek in dat opzicht is nodig, maar de 
diepste oorzaak van de moeilijkheden is 
het niet. 
Die ligt in de omstandigheid dat zich in 
onze s~menleving, en vooral binnen de 
overheid, een bureaucratische beslissin
genindustrie heeft ontwikkeld die opereert 
langs lijnen van een eigen, onwrikbare lo
gica en daardoor langzamerhand buiten ie
ders greep is geraakt, ook buiten de greep 
van de politiek. De logica van dit systeem 
is gericht op het zoveel mogelijk uitscha
kelen van ieder risico bij het nemen van 
besluiten. Die risicoloosheid is ons groot
ste risico geworden. 

Het uitbannen van risico gebeurt door het 
inschakelen van steeds meer specialisti
sche deskundigen en door het voorafraad
plegen van zoveel mogelijk belangengroe
pen. 
Het inschakelen van specialisten betekent 
dat iedere probleem om te bèginnen wordt 
opgeknipt in deelproblemen. Dat levert 
deeladviezen op; de beslissing daarover op 
een hoger abstractieniveau betekent vrij
wel altijd een beslissing in termen van geld. 
De financiële gevolgen wegen het zwaarst, 
de concrete voor- en nadelen van een 
voorstel schuiven naar het tweede plan. 
Specialisering leidt bovendien enerzijds 
tot schaalvergroting en centralisering, an
derzijds tot verkokering en verbrokkeling. 
Hoe nauwkeuriger men een probleem in 
zijn onderdelen wil onderzoeken, des te 
groter en ingewikkelder is de organisatie 
die daartoe nodig is, en hoe sterker de be
hoefte aan centraal overzicht. Werkelijk 
concreet wordt de aandacht voor de wer
kelijkheid daarbij niet, want aan de basis 
stopt men splinters van de oplossing in een 
koker, en aan de top blijft het om geld gaan. 

Zoals het kennisprobleem wordt opgelost 
door spe-cialisatie, wordt het controle
probleem opgelost door het centraal for
muleren van probleemstellingen en het 
vervolgens ronddelen van niet . meer ter 
discussie staande probleemoplossingen. 
Dit organisatiepricinpe, dat men zowel in 
de industrie aantreft als in het onderwijs en 
de politiek, is eerder gebaseerd op het 
achterhouden van informatie dan op het 
beschikbaar stellen ervan. Het staat men
sen slechts in beperkte mate toe zich de 
informatie te verschaffen waarmee ze zelf 
problemen kunnen stellen en oplossen. 
Mensen leren zonder vragen oplossingen 
te hanteren die door anderen zijn bedacht. 
Het inschakelen van belangengroepen ver
sterkt de neiging tot het organiseren van 
mensen op de noemers van afzonderlijke 
belangen. Zo zijn er bijvoorbeeld in de ge
zondheidszorg niet alleen afzonderlijke 
organisaties voor artsen, verplegers en pa
tiënten, maar ook voor patiënten per 
kwaal. Omdat het ook hier om geld gaat, 
ontstaat een systeem van potjes, elke met 
hun eigen bewakers. Centrale instanties, 
ook particuliere, worden gedwongen tot 
het hanteren van vaste verdeelsleutels. 
Het is een systeem dat nauwelijks meer 
kan meeveranderen met de werkelijkheid. 
Belangengroepen willen niet alleen geld, 
ze streven ook naar wettelijke regelingen. 
Dank zij gespecialiseerde ambtelijke des
kundigen, die vaak langs elkaar heen wer
ken, wordt zo het maatschappelijk gebeu
ren overdekt met een web van gedetail
leerde voorschriften. Het beleid loopt vast 
in cijfermatige koppelingen, ingewikkelde 
regelingen en onovázichtelijke netwerken 
van instanties en voorzieningen. Het raakt 
los van de concrete behoeften van de men
sen. Het hinkt steeds meer achter de feiten 
aan, en bestaat meer uit lapmiddelen dan 
uit voorzorg. 
Van samenhangend, op de toekomst ge
richt beleid komt zo niets terecht. Va» 
fouten wordt niet geleerd. 
Aanpassen aan veranderingen betekent 
alleen meer of minder van hetzelfde doen. 

Het spinrag van regels. Het meest in het 
oog springende gevolg van dit stelsel is het 
oerwoud van overheidsregelingen dat er
door tot wasdom is gekomen. Onder druk 
van de genoemde processen in de samen
leving heeft de overheid steeds meer taken 
op zich genomen, steeds van bovenaf 
stukjes regelgeving bijgeplakt en vervan
gen. Daarbij doen zich merkwaardige ver
schijnselen voor. 
De regels worden niet alleen steeds inge
wikkelder en onoverzichtelijker, ze heb
ben ook de neiging meer te gaan over de 
punten en komma's in het aanvraagformu
lier dan over de hoofdzaak; die staat vaak 
nergens, of in een vergeten nota. Boven
dien wordt nauwelijks rekening gehouden 
met waar het werkelijk om gaat: de gevol
gen voor individuele burgers. Angst voor 
precedentwerking bevordert de starheid 
van het regelnet nog meer. 
De woningboj.lw vormt een afschrikwek
kend voorbeeld van overregulering. De 
vrijheid van gemeenten en burgers wordt 
steeds verder beperkt door wetgeving, 
subsidieregels, algemene maatregelen van 
bestuur, circulaires. Een dienstencentrum 
voor bejaarden moet voldoen aan een 
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boekwerk vol voorwaarden. Vernieuwen
de gedachten krijgen geen kans, want met 
die gedachten is in de circulaires en subsi
dieregelingen nog geen rekening gehou
den. Nog afgezien van het feit dat circulai
res elkaar kunnen tegenspreken als ze af
komstig zijn van verschillende departe
menten, of van verschillende afdelingen 
van hetzelfde departement. 
Nauwkeurige regelingen bevorderen de 
rechtszekerheid, dat is hun bestaansreden. 
Onderzoek heeft inmiddels echter uitge
wezen dat als regels talrijker worden een 
punt wordt bereikt waarna de rechtszeker
heid gaat afnemen. 
Niemand kent dan al de regels meer, ook 
de bestuurders niet, en dat leidt ongewild 
tot willkeur bij de toepassing. Op veel t~r
reinen is dat kritieke punt waarschijnlijk 
sinds lang gepaseerd. 
Pogingen om orde te brengen in deze chaos 
hebben vaak de tekortkoming dat ze de 
zaak uitsluitend zien vanuit de centrale be
stuurder, en niet vanuit de individuele bur
ger. Men wil het beleid coördineren en in
tegreren, steeds meer interdepartementale 
afspraken maken. Dat kan nuttig zijn, maar 
streven naar volmaaktheid leidt daarbij 
slechts tot nog meer verstarring. Een klei
ne bijstelling ten gunste van de burger is 
dan ondenkbaar omdat de coördinatie er
door zou worden verstoord. 
Ook in andere opzichten doet de ongevoe
ligheid van het systeem voor de belangen 
van de burger zich voelen. Zo is het in het 
verkeer tussen hogere en lagere overheid 
en tussen overheid en bedrijfsleven of bur
ger zo dat de (hogere) overheid tot op het 
laatst vermijdt zich te binden aan vaste 
afspraken. Ook wreekt zich voortdurend 
het feit dat het de overheid ontbreekt aan 
prikkels om snel te handelen: de nadelige 
gevolgen van haar eventuele traagheid 
komen geheel voor rekening van de bur
gers die met haar te maken krijgen. 

Het stuur is lam. Een stelsel dat verstard 
traag en onhandelbaar is en nauwelijks 
meer reageert op de veranderende werke
lijkheid - waarom is dat niet allang afge
schaft? Omdat het te diep in de mensen zelf 
is gaan zitten. Onze hele cultuur wordt ge
kleurd door de eigenaardige manier van 
denken die risico's wil uitbannen door de 
levende werkelijkheid eindeloos op te 
splitsen in deeldeskundigheid en deelbe
lang. 
Niet alleèn de fabrieken worden op deze 
manier georganiseerd, ook de ziekenhui-
zen en de scholen. Alles wat in onze maat
schappij werk heet, wordt volgens deze 
maatstaven beoordeeld. Wat er niet aan 
voldoet komt terecht in de hoek die onre
delijk en wereldvreemd heet, niet produc
tief, buiten werk en werktijd vallend, het 
omheinde speelveld van vrouwen, kinde
ren, onzelfstandigen. 
De gedachte dat mensen zo niet alleen on
zelfstandig werden verklaard, maar ook 
gemaakt, juist ook de "werkenden" in het 
systeem, kon zo niet eens opkomen. Het 
systeem bevestigt zichzelf omdat het den
ken van de mensen erin gevangen zit. 
Daarom duurt het lang voor de nadelen 
ervan in hun volle omvang doordringen. 
In de tijd dat de economie groeide leken de 
voordelen van het stelsel het ook te win
nen. Weliswaar was het ook in die tijd al 
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onbestuurbaar, maar de ernst daarvan 
bleef grotendeels verborgen. De politiek 
kon zich beperken tot het zo goed mogelijk 
verdelen van het meerdere over de wed
ijverende belangengroepen. Wat ieder al 
had, was verworven recht en bleef verder 
buiten de politieke discussie. 
Nu de economie krimpt en ook de overheid 
terug moet, wordt het stelsel behalve on
bestuurbaar ook politiek onbeheersbaar. 
De belangengroepen graven zich in om elk 
hun verworven recht te verdedigen. De 
politiek wordt gedwongen al die rechten 
ter discussie te stellen, heeft daar de goede 
instrumenten niet voor en wordt, zoals we 
zagen, onberekenbaar. Bezuinigd wordt 
niet waar het meest gemist kan worden, 
maar waar de belangenverdediging het 
zwakst is. Bij dit gevecht om het behoud 
van het bestaande is er één in elk geval het 
kind van de rekening: de noodzakelijke 
vernieuwing. 

Alternatieven in soorten. Onder die om
standigheden slaat politiek protest steeds 
meer om in protest tegen de politiek. Deels 
loopt dat uit op onverschilligheid, deels op 
een radicale houding die wel duidelijk is in 
het tot uitdrukking brengen van grieven en 
eisen, maar die geen aanvaardbare reme
die te bieden heeft voor het probleem van 
de onbestuurbaarheid van het systeem. 
Zeer velen trekken zich van dat systeem en 
zijn regels inmiddels niets meer aan; ze 
maken er gebruik van waar het hen uit
komt, maar kiezen voor het overige hun 
eigen weg. Soms met onschuldige en zelfs 
idealistische motieven, vaak uit onversne
den eigenbelang, maar steeds vindingrijk 
en bereid tot het nemen van risico's in een 
mate die binnen het systeem helaas steeds 
minder is te vinden. 
Zo is er een moeilijk meetbaar maar zonder 
enige twijfel zeer omvangrijk maatschap
pelijk schemergebied ontstaan naast de of
ficiële wereld van het systeem. Hoe groter 
de druk van regels en belastingen in die 
wereld wordt, hoe meer het schemerge
bied zich uitbreidt. Er is het zwarte circuit 
van de regelrechte ontduiking en fraude, er 
is ook het grijze circuit waarin met de blin
de regels gespeeld wordt ten eigen bate. 
Veel van wat in dit schemergebied gebeurt 
is een reactie op wat onbillijk is in de offi
ciële regels, en een aanwijzing dat die re
gels moeten worden aangepast. Dat neemt 
niet weg dat het bestaan van zo'n gebied de 
onbestuurbaarheid van de maatschappij 
alleen maar vergroot, en het streven naar 
een rechtvaardige inkomensverdeling in 
onoverzienbare mate verstoort. 

De economische crisis. De economische 
terugslag die de crisis van de risicovrezen
de maatschappij zo genadeloos in het licht 
zette, was een internationaalverschijnseL 
De oliecrisis van '73/'74 en de tweede van 
'79 zorgden overal voor afzetproblemen, 
overcapaciteiten, afnemende rendemen
ten en stijgende werkloosheid. Toen veel 
landen bovendien de groei van de collec
tieve uitgaven probeerden af te remmen 
door over te schakelen van stimulerend 
beleid op restrictiefbudgettair en monetair 
beleid, kwam daar nog nieuwe werkloos
heid bij, nu ook in de kwartaire sector. Het 
aantal werklozen in de gezamenlijke in
dustrielanden is nu groter dan in de jaren 

dertig. 
Die internationale achtergrond neemt niet 
weg dat Nederland het, ondanks zijn 
enorme aardgasvoorraden, slechter doet 
dan veel andere landen. De speciale zwak
heden van de Nederlandse economie die 
daarvoor verantwoordelijk zijn, staan 
vrijwel alle in direct of indirect verband 
met de stuurloze verstarring van de risi
coloze maatschappij. 
Zoals in de collectieve sfeer de verzor
gingsstaat in alle rust verwilderde, zo 
stokte ook in de marktsector het noodza
kelijke proces van grondig snoeien en ver
nieuwen. Ook hier werd gestreefd naar 
uitbanning van het risico, door diversifica
tie bijvoorbeeld, of door fusies die de con
currentie verminderden. Het goedkope 
aardgas leidde tot energieverslindende 
produkties, terwijl de kennisintensieve 
produkties met een snel stijgende vraag, 
zoals electronica, instrumenten, robots, 
kapitaalgoederen, betrekkelijk verwaar
loosd werden. De mogelijkheden van de 
komende informatiemaatschappij zijn nog 
ternauwernood aangegrepen. 
Maar als het de marktsector zelf al aan 
initiatief ontbrak, de last van een dolge
draaide overheid maakte het er bepaald 
niet beter op. In de eerste plaats wordt ook 
hier de vernieuwing het kind van de bezui
nigingsrekening: terwijl de totale over
heidsuitgaven blijven stijgen, nemen de 
overheidsinvesteringen onrustbarend af, 
met een verdere terugval in de bedrijvig
heid als gevolg. 
Het oerwoud van regels drukt zwaar op het 
bedrijfsleven. De onoverzichtelijke ver
gunningenprocedures en subsidievoor
schriften zijn vooral funest voor middel
grote en kleine~ ondernemingen, die zich 
geen gespecialiseerd personetil kunnen 
veroorloven voor het ontwarren van bu
reaucratische knopen. Een nieuw bedrijf 
van de grond krijgen wordt er etnstig door 
bemoeilijkt. 
Het hoge niveau van de bruto loonkosten is 
een ander blok aan het been van vooral het 
arbeidsintensieve deel van het bedrijfsle
ven. Evenals sommige oorzaken van de 
stroefheid van de arbeidsmarkt hangt dit 
weliswaar samen met wezenlijke sociale 
verworvenheden, maar het zou zonder de 
logheid van het systeem aanzienlijk minder 
problemen hoeven op te leveren. Karakte
ristiek is ten slotte de manier waarop de 
vermogensstructuur van het bedrijfsleven 
is uitgehold: door een belastingregeling die 
in feite een premie stelt op vreemd vermo
gen en een straf op ejgen, risicodragend 
vermogen. In deze regeling, waar Neder
land uniek in is, toont zich met pijnlijke 
ironie het gezicht van de risicoloze maat
schappij. 

Op zoek naar de hefboom. Het zijn de so
ciaal-economische problemen die in een 
tijd als deze alle aandacht naar zich töezui
gen. Hoe brengen we de economie weer op 
gang, en wat hebben we daar voor over? 
Hoe kunnen we, als betaald werk schaars 
blijft, dat werk zo eerlijk mogelijk delen? 
En naast dit nieuwe verdelingsvraagstuk 
het oude: hoe regelen we de inkomensver
houding tussen grote en kl~ine verdieners, 
mensen met en mensen zonder betaald 
werk? 
De manier waarop we die vragen beant-
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woorden heeft ingrijpende gevolgen voor 
zaken van algemener aard, zaken waarvan 
het belang ook nu niet vergeten mag wor
den. Hoe gaan we om met het milieu en met 
de energie? Weerstaan we de neiging om 
bij het nageslacht te lenen zonder ooit te
rug te betalen? Hoe zorgen we dat de sa
menleving niet dichtslaat maar uitzicht 
houdt op emancipatie, individuele ont
plooiing, een levende, geschakeerde cul
tuur? Hoe lossen we kwaadaardige span
ningen op, voorkomen we oude en nieuwe 
vormen van onrecht en nodeloos ongeluk? 
Daarachter liggen de nog veelomvattender 
problemen van oorlog en vrede en de 
plaats van Nederland in de wereld. 
Maar voor dat alles komen de vragen die 
verband houden met de risicoloze maat
schappij en met de vastgelopen manier van 
samenwerken, nadenken en beslissingen 
netnen die dat begrip voor ons is gaan in
houden. Wie niet eerst probeert de stuurin
richting te repareren, heeft weinig kans uit 
te komen waar hij wil. 
Bij het zoeken naar een politiek antwoord 
in hoofdlijnen op deze vragen staan we niet 
met lege handen. Analyses van de samen
leving hebben de neiging zich te concentre
ren op alles wat de verkeerde kant opgaat, 
zodat het beeld al te somber uitvalt. Zo ook 
hier. Er zijn echter ook tegenkrachten aan 
het werk, die, als ze in het gareel kunnen 
worden gebracht van helder inzicht en po
litieke wil, kunnen helpen bij het ombuigen 
van de ontwikkeling in een gunstiger rich
tiijg. 
Op het vlak van de produktiekrachten en 
-verhoudingen kan zo'n hetboom worden 
gezien in de zich voortdurend vernieu
wende informatietechniek, die onze in
dustriële maatschappij geleidelijk doet 
overgaan in een op informatie gebaseerde 
samenleving. Die overgang zal met veel 
moeilijkheden en nieuwe gevaren gepaard 
gaan, maar zij kan uiteindelijk leiden tot 
het doorbreken van specialiserende, hiër
archische denk- en organisatiepatronen. 
De enkeling kan er zelfstandiger door gaan 
oordelen. 
Op het vlak van de menselijke geest is er 
trouwens al veel dat erop wijst dat de risi
coloze maatschappij lraar greep begint te 
verliezen. Het verzet tegen de gevolgen 
van deze manier van denken en doen gaat 
zich steeds meer richten tegen die methode 
zelf. Het neemt dan de vorm aan van den
ken en doen buiten de gebaande paden, 
creatief en grillig, maar ook praktisch en 
concreet, en weigerend zich door de ge
woontewijsheid van een vastgelopen sys
teem te laten opsluiten in het speelveldje 
voor wereldvreemde dromers. 
Dit vernieuwingsdenken is het tegendeel 
van doemdenken, dat op zichzelf weer de 
negatieve variant is van het vertrouwde 
vooruitgangsdenken. Of zij nu naar het 
donker of naar het licht gaat, in beide visies 
kan de maatschappij maar één kant op. 
Vernieuwingsdenken is anders. Het kijkt 
niet alleen vooruit maar ook opzij, en zet 
alles op losse schroeven om alternatieven 
op te sporen. Het deelt problemen niet op 
in specialistische partjes, blijft dicht bij de 
gevolgen en de betrokken mensen, pro
beert door hun ogen te kijken en hen bij de 
aanpak van problemen te betrekken in 
plaats van regels en voorschriften te ma
ken en instanties te scheppen die het voor 



hen moeten doen. Het vergeet nooit dat het 
om echte, levende mensen gaat. 

·D'66 wil als politieke partij hierbij een ka
naliserende en stimulerende rol vervullen. 
Wij claimen geen pachtrecht op inzichten 
en daarop gebaseerde beleidsvoorstellen 
die een open oog voor verandering ons 
oplevert. In onze korte geschiedenis heb
ben wij onze ideeën vaak door anderen 
overgenomen gezien. Dat zoiets meestal 
zonder bronvermelding gebeurt, is een wat 
spijtig bijverschijnsel van de politieke we
dijver in een democratie. Hoofdzaak is dat 
ideeën als ze hout snijden ook worden uit
gevoerd. En daarvoor is een meerderheid 
nodig. 

111. Wat ons te doen staat 

1. Democratisch regeren 
Als we weten hoe de besluitvorming in on
ze samenleving zo in het slop is geraakt, is 
het ook mogelijk aan te geven hoe ze er 
weer uitgehaald kan worden. De woeke
ring van de specialisatie, het touwtrekken 
van de belangengroepen en het oerwoud 
van de regels moeten worden teruggedron
gen. Besluiten en de feitelijke gevolgen er
van kunnen dichter bij elkaar worden ge
bracht. Gemeenschappen, met name ge
meenten, maar bijvoorbeeld ook scholen, 
moeten meer te zeggen krijgen over de ei
gen begroting. De democratisering van de 
besluitvorming hoort meer te worden ge
richt op de beoordeling door alle betrokke
nen van de gevolgen van beleid dan op de 
medezeggenschap van belangengroepen in 
de voorbereiding van het beleid. De bere
kening en boekhouding van kosten en ba
ten in abstract financiële termen en het 
netwerk van roestige verdeelsleutels en 
cijferkoppelingen hoort te worden aange
vuld met methoden om beleid te beoorde
len naar zijn concrete gevolgen in de levens 
van mensen. 
Een aantal van deze uitgangspunten wordt 
hieronder globaal uitgewerkt. 

Snoeien in het regelbos. Het feit dat er te 
veel en te gedetailleerde regels zijn, is geen 
reden om te kappen in de wilde weg. Zon
der regels geen vrijheid, geen bescher
ming, geen behoorlijke zorg voor bijvoor
beeld een gezond milieu of een gescha
keerde cultuur. Het gevaar is dat de geest
drift voor het afschaffen van regels ertoe 
zou kunnen leiden dat waardevolle doel
stellingen van de overheid onverhoeds 
eveneens overboord worden gezet. 
De eerste vraag bij' het afschaffen van re
gels is daarom wat de taak van de overheid 
is en hoort te zijn op een bepaald gebied. 
Pas dan kan nagegaan worden of het met de 
regels eenvoudiger kan zonder die taak aan 
te tasten. Meestal zal dat kunnen door het 
opstellen van globale, inhoudelijke en 
toetsbare uitgangspunten, waarbij de in
vulling en uitvoering wordt gedecentrali
seerd. Volgens dit principe hoort de stof
kam te worden gehaald door procedures, 
voorschriften en regelingen, niet alleen op 
in het oog lopende terreinen als woning
bouw, milieuwetgeving en economische 
subsidieregelingen, maar systematisch op 
alle departemeHten. Vaak zullen externe 
adviesbureaus daarbij een vruchtbare rol 

kunnen spelen. 

Decentralisatie en het probleem van de 
gelijkheid. Het is met decentralisatie als 
met vrede: het feit dat iedereen er voor is, 
is geen garantie dat zij tot stand komt. In 
het heersende systeem van denken en doen 
zit een zo sterke trek naar het centrum dat 
de omgekeerde beweging blijft steken in 
veelbelovende woorden. Een doeltreffend 
middel om die impasse te doorbreken is de 
zogenaamde totaalsom-budgettering. 
Dit betekent dat bijvoorbeeld een ge
meente- of een school, of welke instelling 
ooi\ die meer zelfstandigheid aankan - een 
veel grotere ruimte op de begroting krijgt 
om naar eigen inzicht over de verschillen
de belangrijk geachte zaken te verdelen. 
Daarnaast zal het rijk rechtstreeks geld 
blijven geven voor werkelijke minimum
voorzieningen, alsmede een post voor sa
menwerking met andere gemeenten - of 
scholen - die binnen die beperking ook 
weer naar eigen inzicht kan worden be
steed. Zonder zo'n financieringsregeling, 
waarin de zelfstandige verantwoordelijk
heid van mensen tot uitdrukking komt, is 
echte decentralisatie niet mogelijk. 
Het grote bezwaar dat steeds tegen decen
tralisatie wordt ingebracht is dat zij de on
gelijkheid schept. Inderdaad moet gewaakt 
worden tegen grote onbillijkheden die er
door zouden kunnen ontstaan. Een ge
meente moet bijvoorbeeld niet kunnen be
sluiten nu maar niets meer te doen voor het 
milieu, de emancipatie, de kunst of de 
minderheden; globale, inhoudelijke voor
schriften zoals hierboven genoemd kunnen 
zulke uitwassen voorkomen. Zo moet ook 
centraal worden opgelet dat economische 
steunverlening door de overheid niet tot 
ernstige concurrentievervalsing leidt. 
Maar het streven naar gelijkheid mag niet 
doldraaien. De Tweede Kamer moet zich 
niet druk maken over een klein verschil in 
de bijstandsnorm tussen Middelharnis en 
Vlagtwedde. Plaatselijke variaties in de in
richting van scholen en diensten tasten de 
gelijkheid niet wezenlijk aan. Een zekere 
mate van ongelijkheid, binnen duidelijk 
vast te stellen grenzen, acht D'66 aan
vaardbaar ter wille van de democratische 
spreiding van verantwoordelijkheden. 

Doorblazen van het overheidsapparaat. 
De vergaande opdeling van deskundighe
den en bevoegdheden in directies, afdelin
gen en onderafdelingen zal moeten worden 
teruggedrongen ten gunste van taakeenhe
den waarin verschillende deskundigheden 
en bevoegdheden zijn gebundeld. Die 
taakeenheden behoren alternatieve, inte
grale probleemoplossingen aan te dragen 
die niet alleen op kosten in geld, maar ook 
op concrete voor- en nadelige effecten 
kunnen worden beoordeeld. Dit betekent 
inkorting van de hiërarchische lijn en min
der standaardisering in begrippen, rubrie
ken en formulieren, waardoor nu nog al
lerlei informatie wordt uitgefilterd en weg
gezeefd. 

Het gezicht van de overheid. Het ligt in de 
aard van het bureaucratische systeem dat 
de burger voortdurend van het kastje naar 
de muur en van het ene loket naar het ande
re wordt gestuurd; het is een euvel dat, 
zoals eerder aangeduid, door de gangbare 
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pogingen tot coördinatie niet wordt ver-
holpen. · 
Er hoort één vast contactpunt voor de bur
ger te zijn, gesitueerd bij de gemeente, 
waar namens de hele overheid kan worden 
gesproken en gehandeld. De functionaris
sen die deze contactfunctie te vervullen 
krijgen, zullen binnen de overheidsorgani
satie vanzelf een heilzame tegenkracht 
gaan vormen tegen de trek naar specialise
ring en verkokering. 
De overheid dient zelf te zorgen dat brie
ven die op een verkeerd overheidsadres 
terechtkomen naar het goede adres wor
den doorgezonden, en tijdig worden 
beantwoord. 

Om de neiging tot het steeds ingewikkelder 
maken van de besluitvorming te keren zou 
het goed zijn alle besluitvormingsproces
sen te binden aan een termijn. De lengte 
daarvan kan afhangen van de aard van het 
probleem. Een beslissing bij vreemdelin
genzaken die binnen maximaal een half 
jaar haar beslag moet krijgen is misschien 
iets minder zorgvuldig voorbereid, maar 
niettemin te verkiezen boven een beslis
sing die drie jaar op zich laat wachten. 
De traagheid van de overheidjaagt burgers 
en bedrijfsleven vaak op hoge kosten. In 
het algemeen hoort er geen vrijblijvend
heid te zijn in overlegsituaties tussen over
heid en burgers of bedrijfsleven, en tussen 
hogere en lagere overheden. Er moeten 
afspraken gemaakt kunnen worden waar 
beide partijen aan gebonden zijn. Zo'n 
contract moet niet zo star zijn dat er geen 
bewegingsruimte overblijft, maar betekent 
wel dat eventueel door burgers, bedrijfsle
ven oflagere overheid gemaakte kosten op 
de (hogere) overheid kunnen worden ver
haald als deze het contract verbreekt. 

Democratie en mandaat. Democratisering 
langs de hier aangegeven lijnen betekent 
dat mensen steeds meer de mogelijkheid 
krijgen gezamenlijk oplossingen te vinden 
voor problemen die henzelf betreffen. Het 
recht om besluiten te nemen dient daarbij 
niet verder te gaan dan de hanteerbare ei
gen verantwoordelijkheden. Rechtstreeks 
gekozen vertegenwoordigers en ambts
dragers krijgen een mandaat, dat duidelijke 
bevoegdheden meebrengt voor een vast
gestelde periode, maar ook de uitdrukke
lijke verplichting tot het afleggen van ver
antwoording na afloop daarvan. 
Staatsrechtelijke vernieuwingen zijn van 
dit alles een onmisbaar onderdeel. Zo is de 
gekozen ministerpresident een vorm van 
mandaatverlening met verantwoordings
plicht. Die hervormingen kunnen gezien 
worden als een logisch uitvloeisel van de 
hier ontwikkelde visie op een noodzakelijk 
proces van verandering, niet als het begin 
ervan. 

2. Economie: herstellen en verdelen. 

Perspectief '86. In het voorjaar van 1982 
kwam D'66 met een plan voor herstel van 
de economie en de werkgelegenheid: Per
spectief '86. Dit plan staat voor ons nog 
geheel overeind. Hier worden de belang
rijkste voorstellen eruit in een ruimer ka
der geplaatst; dat betekent ook dat het per
spectief hier en daar wat verder in de toe
komst wordt doorgetrokken. 
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Inkomens bevriezen. Centraal in het plan 
staat het voorstel, alle inkomens vier jaar 
lang op het bestaande nominale niveau 
vast te leggen. Dat betekent uiteraard 
achteruitgang in koopkracht; dit kan min of 
meer worden goedgemaakt door een verla
ging van de belasting. 
Wat in het voorgaande is gezegd over de 
noodzaak, de rol van belangengroepen in 
het besluitvormingsproces terug te drin
gen, neemt niet weg dat op dit moment een 
zo krachtige ingreep nog nauwelijks kans 
van slagen heeft zonder voor meerdere ja
ren geldende afspraken met de sociale 
partners. In zo'n meerjarig sociaal con
tract kunnen behalve winstherstel voor het 
bedrijfsleven ook zaken aan de orde ko
men als herverdeling van de arbeid, be
strijding van de jeugdwerkloosheid, het 
versoepelen van de arbeidsmarkt en frau
debestrijding. 

Vernieuwing van de industrie. Herstel van 
de _economie zal in de eerste plaats moeten 
komen van versterking en vernieuwing van 
de industrie. Komt die tot stand, dan zal 
ook de commerciële dienstverlening aan
trekken, en wordt er geld verdiend voor 
meer werkgelegenheid in de kwartaire 
sector en voor het op aanvaardbaar peil 
houden van de sociale voorzieningen. 
De maatregelen die D'66 hiertoe voorstaat 
vloeien grotendeels rechtstreeks voort uit 
wat hier eerder is opgemerkt. Over het be
lang van snoeien in de regels is al voldoen
de gezegd. Belegging in risicodragend ei
gen vermogen kan aantrekkelijker worden 
gemaakt door het opheffen van de belas
tingstraf die erop rust. Dit is mogelijk ver
hoging van de vermogensaftrek te betalen 
door verlaging van investeringspremies. 
Er is een krachtig economisch structuur
beleid nodig. Sectoren en activiteiten met 
een goede toekomst moeten gericht wor
den gestimuleerd om zo de economie over 
het dode punt te slepen. De Maatschappij 
voor Industriële Projecten en de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen kunnen hier 
belangrijk werk doen. Ook door kapitaal
kredieten en gericht aankoopbeleid kun
nen gezonde bedrijven een impuls krijgen 
om te investeren in bijvoorbeeld besparing 
van energie en grondstoffen, milieutech
nologie, informatietechniek en de ontwik
keling van nieuwe technieken in het alge
meen. 
De arbeidsmarkt kan uit de verstarring 
worden gehaald door maatregelen als het 
toestaan van wat meer loonverschillen per 
sectoren naar arbeidsomstandigheden, het 
verder verruimen van het begrip passende 
arbeid, het fiscaal aantrekkelijker maken 
van verhuizen, en een billijk maar stevig 
beleid ten aanzien van de grijze en zwarte 
circuits. Het onderwijs zal concreter 
moeten worden ten aanzien van de moge
lijkheden die de arbeidsmarkt te bieden 
heeft. 
Bij al deze maatregelen verdient de positie 
van startende kleine en middelgrote be
drijven heel bijzondere aandacht. Die kan 
ook tot uitdrukking worden gebracht in 
speciaal op deze categorie gerichte voor
zieningen. 

Het geld van de overheid. Om de economie 
uit het slop te krijgen moeten ook de over
heidsinvesteringen omhoog. Vruchtbare 

terreinen hiervoor zijn de vernieuwing van 
de industrie, de stadsvernieuwing, de 
energiebesparing, de bescherming en sa
nering van het milieu en het openbaar ver
voer. Monetair financieren is alleen ver
antwoord voor het tijdelijk opvangen van 
onvoorzienbare tegenvallers. Het geld 
moet dus gevonden worden door bezuini
gingen, met name op inkomens zowel bij 
de overheid, als in het bedrijfsleven. 
Alle uitgaven van de overheid moeten on
derworpen worden aan een proces van 
heroverweging, zodat noodzakelijke be
zuinigingen kunnen stoelen op een samen
hangende visie. De hiervoor genoemde 
principes ten aanzien van de besluitvor
ming zijn hierbij van het grootste belang. 
Laat men het systeem op zijn beloop, dan 
produceert het veelal bezuinigingsvoor
stellen die niet meer zijn dan verschuivin
gen naar andere departementen of naar de 
uitkeringspot, die cumulatief op dezelfde 
zwakke schouders neerkomen of anders
zins onrechtvaardig zijn, die de emancipa
tie terugdringen of die in de toekomst tot 
enorme extra uitgaven aanleiding zullen 
geven door nu geen ruimte te laten voor 
noodzakelijke vernieuwing. 
Zulke bezuinigingsvoorstellen leveren per 
saldo niets op behalve meer werkloosheid 
en andere kwade sociale gevolgen. Het 
beleid moet op die effecten verdacht zijn, 
en de oorzaken ervan langs de eerder aan
gegeven weg met kracht bestrijden. 
Werk eerlijk verdelen. Het is niet te ver
wachten dat alle maatregelen ter stimule
ring van de economie in de afzienbare toe
komst kan leiden tot de situatie dat er voor 
wie dat wil een volledige betaalde baan 
beschikbaar is. Dat kan leiden tot een 
nieuwe klassenmaatschappij waar een 
steeds kleinere groep het betaalde werk 
doet en de rest zich, voorzien van het 
stempel "niet-actief', bezighoudt met als 
minderwaardig beschouwde onbetaalde 
arbeid. 
Steeds klemmender wordt daarom de eis 
tot herverdeling van de arbeid. Dat is een 
moeizaam proces, dat overal stuit op de 
gevestigde belangen en ingeroeste mecha
nismen van de risicoloze maatschappij. 
Juist daarom moet het echter met grote 
inzet worden nagestreefd. Niet alleen is 
het rechtvaardig op zich zelf, het bevordert 
ook een meer open en beweeglijke samen
leving van zelfstandige vrouwen en man
nen. Het bevordert gelijke kansen op be
taald werk, en opent daarmee tevens uit
zicht op een eerlijker verdeling van onbe
taald werk. Het geeft meer kans op een 
vliegende start aanjonge mensen, en haalt 
degenen die slechts in naam of ten dele 
arbeidsongeschikt zijn terug uit hun uit
ziehtsloos isolement. 
Er valt niet aan te ontkomen dat tegenover 
de winst aan vrije tijd een verlies aan in
komen zal staan. Een algemene voorwaar
de is verder dat het totale aantal gewerkte 
uren in een bedrijf niet achteruit mag gaan; 
de bedrijfstijd zou eerder langer moeten 
dan korter. 
Algemene arbeidstijdverkorting heeft na
delen maar biedt ook mogelijkheden, 
vooral als zij sectorgewijs wordt inge
voerd. Deeltijdarbeid, minder staren beter 
aan te passen aan individuele behoeften, 
zowel van bedrijven als van werknemers, 
heeft in het algemeen onze voorkeur. Om 
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deze vorm van herverdeling van arbeid op 
grote schaal ingang te doen vinden hoort de 
overheid niet alleen een voortrekkers
functie te vervullen bij haar eigen perso
neelsbeleid, maar moet zij ook een groot 
aantal sociale regelingen zo herzien dat ze 
niet langer discriminerend werken voor 
deeltijdwerkers. 
Deeltijdarbeid kan een motor van de 
emancipatie zijn, door het wegnemen van 
verouderde, maar hardnekkige vooroor
delen, over de voorbestemde plaats van de 
vrouw, de onaantastbaarheid van het gezin 
als hoeksteen van de samenleving en der
gelijke. Daartoe is wel nodig dat ook bij 
deeltijdwerk vrouwen gelijke kansen krij
gen op alle niveaus, en dat het beginsel van 
individualisering van inkomens en uitke
ringen ook bij economische tegenwind 
overeind wordt gehouden. 

Grote en kleine verdieners. Nu het gemid
delde geldinkomen niet meer stijgt maar 
daalt wordt de rechtvaardige verdeling van 
de inkomens een nog klemmender doel
stelling dan zij was. Daarbij is de belang
rijkste overweging de positie van degenen 
die zich aan de onderrand bevinden. In de 
eerste plaats moet worden voorkomen dat 
zij als gevolg van de ongevoeligheid van 
het systeem, dat niet uitgaat van de con
crete levensomstandigheden van mensen, 
meer in plaats van minder dan gemiddeld 
het slachtoffer worden van de algemene 
neergang. 
Een verdere nivellering van de inkomens 
tussen het minimum en anderhalf maal 
modaal lijkt ons niet verantwoord, een 
sluipende denivellering echter evenmin. 
Van de hoogste inkomens kan nog steeds 
een hoger offer worden gevraagd, waarbij 
met name moet worden gedacht aan de 
uitwijkmogelijkheden die een veel te inge
wikkeld belastingstelsel juist in deze re
gionen nog steeds lijkt te bieden. 

Legale en illegale inkomens. Wie de be
lasting ontduikt of ten onrechte van voor
zieningen gebruik maakt verrijkt zich ten 
koste van medeburgers die zich wel aan de 
regels houden. Het is onmogelijk vast te 
stellen hoe groot het schemergebied van de 
grijze en zwarte circuits is, maar aan te 
nemen valt dat het zo omvangrijk is, dat 
zowel de arbeidsmarkt als de met zoveel 
bureaucratische precisie geconstrueerde 
blauwdruk van de rechtvaardige inko
mensverdeling er grondig door in de war 
wordt gestuurd. 
Dit kwaad moet van twee kanten worden 
aangepakt. Van de ene kant door een 
krachtige en vindingrijke fraudebestrij
ding, van de andere kant door de regels 
billijker en eenvoudiger te maken en op 
zichzelf vruchtbare initiatieven zoveel 
mogelijk te bevrijden uit de zwarte sfeer. 

Arbeidsinkomen en uitkering. D'66 staat 
een ander stelsel van sociale verzekering 
voor, dat eenvoudiger is en meer rekening 
houdt met de eisen van een open samenle
ving, zoals individualisering en zelfstan
digheid. 
Dit stelsel zal uit drie delen bestaan: een 
basisuitkering op minimum-niveau met 
gelijke rechten voor iedereen en op de gel
dende voorwaarden. Daarnaast een aan
vullende uitkering afhankelijk van leeftijd, 



arbeidsverleden en laatst verdiend inko
men, die echter tijdelijk is. Tenslotte zal 
iedereen de mogelijkheid krijgen zich te
gen werkloosheid en arbeidsongeschikt
heid vrijwillig bij te verzekeren. Onbillijk
heden in de overgangssituatie horen uiter
aard te worden gecompenseerd. 

Basisinkomen voor iedereen? De gedachte 
aan een basisinkomen voor iedere burger, 
dat uiteraard zal moeten worden opge
bracht door alle burgers tezamen, lijkt 
door de hoge kosten voorlopig toekomst
muziek. Toch zitten er zoveel aantrekke
lijke kanten aan, dat zij niet uit het oog mag 
worden verloren en reeds nu hoort te wor
den onderzocht op de integrale en concrete 
manier die hiervoor als de juiste manier 
van besluitvorming werd aangeduid. 
Aangezien zo'n inkomen voor iedereen 
geldt, zou zij niet gebonden zijn aan voor
waarden met betrekking tot bijverdiensten 
en dergelijke. Controle wordt dus overbo
dig; dat zou als onbillijk aangevoelde star
heden uit de arbeidsmarkt halen en een 
ijsberg van zwart bijverdienen, burenhulp 
en soortgelijk initiatiefblinkend wit boven 
water kunnen tillen. Zo'n voorwaardevrij 
basisinkomen zou dit effect al kunnen heb
ben als het heellaag was, met een toeslag 
voor wie niet bijverdienen kan; voor zo'n 
toeslag zouden de geldende voorwaarden 
uiteraard van kracht moeten blijven. 

3. Voorwaarden voor een open samenleving 
De analyse van de risicovrezende maat
schappij geeft uiteraard geen volledig 
overzicht van de problemen die op ons af
komen, en de voorstellen die hier tot dus
ver zijn gedaan betekenen geen remedie 
voor alles. Zouden ze zo worden opgevat, 
dan zou dat kunnen betekenen dat ver
schillende belangrijke maatschappelijke 
waarden en politieke doelstellingen ten on
rechte naar het tweede plan zouden wor
den geschoven. 
D'66 blijft dezelfde doelstellingen nastre
ven op het gebied van milieu en energie, 
woningbouw en media, kunsten en onder
wijs, emancipatie en minderheden. 
In ons programma staan deze doelstellin
gen aangegeven, met de weg waarlangs we 
ze hopen te verwezenlijken. Samen geven 
ze de voorwaarden aan waaronder naar 
ons inzicht een meer open, geëmancipeer
de samenleving dichterbij kan worden ge
bracht, ook al lijkt dat in deze tijd roeien 
tegen de stroom op. 
Wel geeft de analyse een centrale proble
matiek aan die op elk terrein van over
heidsbeleid en in heel het maatschappelijk 
verkeer een belangrijke rol speelt. Het is 
een problematiek die om een voorbeeld te 
noemen niet van invloed is op de doelstel
ling van een gezonde natuurlijke omge
ving, maar wel op de vorm die het vraag
stuk aanneemt en de aanpak die daarom 
geboden is. 
Zaken als het milieu en het omgaan met 
energie en andere schaarse hulpbronnen, 
die te maken hebben met een verantwoord 
beheer ten bate van de toekomst, komen 
bijzonder slecht tot hun recht in het stelsel 
van de risicoloze besluitvorming. De 
woordvoerders die ervoor opkomen zijn 
geen belangengroepen in de gewone zin. 
Ze zijn propagandisten voor een algemeen 
belang in plaats van pleitbezorgers voor 

een eigen deelbelang, en vinden daardoor 
geen vanzelfsprekende plaats in het geor
ganiseerde spel der deelbelangen. Omdat 
het zaken betreft die bij uitstek een inte
grale visie op lange termijn vragen hebben 
ze bovendien zeer te leiden onder de spe
cialisering in de besluitvorming. De oplos
sing ligt in deze gevallen niet zo zeer bij 
decentralisatie en deregulering, maar bij 
het ontspecialiseren van het centrale over
heidsapparaat. Alleen daardoor kunnen 
belangrijke beslissingen loskomen van een 
kortzichtige kostenberekening en meer 
doortrokken raken van concrete zin voor 
de werkelijkheid. 

Een voorbeeld: het vervoer. Een goed 
voorbeeld van de kortzichtigheid die het 
systeem in dit soort zaken meebrengt is de 
kwestie van het vervoer. Sinds de enorme 
groei van mogelijkheden op dit gebied in de 
laatste anderhalve eeuw - een ontwikke
ling die van een onschatbare betekenis is 
geweest voor de bevrijding van de samen
leving - hebben zich heel globaal gespro
ken twee grote en onderling wedijverende 
vervoerssystemen ontwikkeld. De bena
mingen openbaar en particulier .vervoer 
zijn daarbij enigszins misleidend, omdat 
ook het particulier vervoer - in het begin 
zelfs meer dan het openbaar railvervoer
voor zijn bestaan afhankelijk is van een 
openbaar en door de overheid bekostigd 
wegennet. 
Bekijkt men de zaak onbevangen, dan is de 
conclusie onontkoombaar dat het ver
vaerssysteem waarin de particuliere auto 
de hoofdrol speelt van de twee veruit het 
duurste, gevaarlijkst en meest verkwisten
de is in maatschappelijke termen. Niette
min heeft de overheid zeker na de oorlog 
vele malen meer geïnvesteerd in dit sys
teem dan in het andere: naast zesbaanswe
gen vaak nog steeds enkel spoor. Zo werd 
door kortzichtig beleid het slechtere sys
teem bevorderd en het betere verwaar
loosd en onaantrekkelijk gemaakt. En nu 
ondanks dat een vlucht naar het relatief 
aftands geworden openbaar vervoer 
plaatsvindt en nieuwe diepte-investerin
gen in dit systeem onontkoombaar lijken, 
reageert de overheid met het verhogen van 
de tarieven zodat de mensen weer naar de 
auto worden teruggedreven. Of, als ze die 
niet meer kunnen betalen, naar het isole
ment van het thuisblijven. 
Zo drijft de logica van het besluitvormings
systeem tot onaanvaardbare resultaten. 
Om dat afdrijven tegen te gaan, wil D'66 
versterking van de positie van het open
baar vervoer tegenover het krachtig geor
ganiseerde deelbelang van het particuliere 
vervoer. Als de werkelijke kosten van het 
particulier vervoer voor de samenleving, 
ook bijvoorbeeld die van politie en onge
vallen voor rekening van de verbruikers 
zouden worden gebracht, zou een veel 
reëler beeld ontstaan van de kansen op 
lange-termijnbesparing door investeringen 
in het openbaar vervoer. 

Zorg en zelfhulp. Op het brede terrein van 
de welzijnszorg is de tot in het absurde 
doorgetrokken professionalisering en spe
cialisering het meest in het oog lopende 
produkt van een maatschappij die elk risi
co wil omzeilen. 
In de verzorgingswereld is beroepshulp de 
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norm geworden,- daar moeten we vanaf. 
Uitgangspunt moet weer zijn dat mensen 
zichzelf helpen, lukt dat niet dan doen ze 
een beroep op hun omgeving, en dan pas 
als dat niet blijkt te gaan worden de be
roepsmensen erbij gehaald. 
De organisatie van de hulpverlening zal 
moeten worden omgevormd zoals in het 
voorgaande is aangegeven. Ze moet meer 
worden afgesteld op de behoeften van de 
mensen om wie het gaat. Ontwikkeling van 
eigen creativiteit en initiatief moet voorop 
staan. De specialistische deskundige moet 
een stap terug doen voor de maatschappe
lijke praktijkdeskundigheid van mensen 
die bereid zijn zich in eigen omgeving in te 
zetten. 
De gedachte dat vrijwilligers niet meer dan 
onhandige bijrijders zijn moet de wereld 
uit. De overheid dient hun aanwezigheid 
niet weg te regelen, maar te accepteren en 
te stimuleren. De bejaarde die geen nichtje 
voor zich kan laten zorgen omdat dat niet 
aftrekbaar is van de belasting, en dus naar 
het tehuis en in de bijstand moet met hoge 
kosten voor de gemeenschap is een van de 
vele voorbeelden van misplaatste over
heidszorg. 

Misplaatste zorg. Het gebrek aan werke
lijkheidszin van het stelsel geeft alle over
heidszorg iets onberekenbaars. Soms ver
stikt die alle initiatief, elders laat ze belang
rijke zaken onbeschermd door gebrek aan 
begrip voor het wezen van de zaak. In de 
sfeer van de cultuur, die leeft bij de gratie 
van beweeglijkheid en vindingrijke reac
ties op verandering zijn die misverstanden 
het gevaarlijkst. 
De kunsten worden beurtelings be
schouwd als een luxe voor de rijken en een 
bijzondere vorm van welzijnswerk - en 
komen aan beide te kort. De informatiere
volutie die zich bij de media al doet voelen 
wordt tegemoet getreden met het opwer
pen van schroomvallige barrières, terwijl 
stoutmoedigheid op haar plaats is, gepaard 
aan een scherp oog voor nieuwe aantastin
gen van wezenlijke belangen van het per
soonlijk leven of de democratische ge
meenschap. 
Ook in de houding ten opzichte van de 
nieuwe culturele minderheden is soms 
sprake van misplaatste schroomvalligheid. 
Zij hebben recht op behoud van hun cultu
rele identiteit- maar het einddoel kan niet 
een nieuwe variant zijn van de zuilenmaat
schappij, met honderd zuiltjes in plaats van 
het handvol van vroeger. Het streven moet 
zich richten op het tot stand komen van een 
cultuur met vele vormen, waarin de essen
tiële waarden van de open samenleving 
door allen worden gerespecteerd en er 
keuzevrijheid is voor allen, ook voor indi
viduele leden van culturele minderheden. 
Zo'n cultuur kan niet veelvormig genoeg 
zijn; de rijkdom ervan betekent winst voor 
elke Nederlander, van welke afkomst ook. 

Belang van het onderwijs. Het belang van 
het onderwijs voor het tot bloei komen van 
een meer vernieuwende manier van den
ken en doen kan nauwelijks worden over
schat. Wonderen bestaan niet, maar als ze 
bestaan is het daar. 
Het onderwijs zal zich in het algemeen 
meer dan tot nu toe moeten richten op het 
verwerven van eigen vaardigheden. Het 
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denken langs onbegaande paden met be
hulp van de mogelijkheden van de nieuwe 
informatietechniek zal moeten worden ge
stimuleerd. In het onderwijs liggen grote 
creatieve mogelijkheden, die kunnen wor

. den losgemaakt door minder te bouwen op 
starre leerplannen en meer op de mensen in 
het onderwijs. 

De bron. De vernieuwingen en hervormin
gen die in dit stuk zijn voorgesteld kunnen 
niet in een gedetailleerd voorgekookt plan 
worden vastgelegd en ingevoerd. Dat zou 
nu juist de manier van denken endoen zijn 
die hier wordt afgewezen. Het gaat erom 
meer ruimte te scheppen voor datgene 
waarin iedereen ten slotte zijn eigen meest 
gespecialiseerde deskundige is -de inrich
ting van haar of zijn eigen leven. Dàt vergt 
meer creativiteit. Maar gelukkig is creati
viteit de enige bron die niet uitgeput raakt 
als zij wordt aangeboord, maar daardoor 
steeds rijker gaat vloeien. 

4. De internationale dimensie. 

Richten we na dit alles de blik op de inter
nationale samenleving, dan komen we van 
het ene uiterste in het andere terecht. Van 
risicoloosheid en overreglementering in 
vrijwel volledige anarchie en duizeling
wekkende risico's die het voortbestaan 
van de aarde zelf in gevaar brengen. 
Men kan van die aanblik zo onder de in
druk raken dat men zich geheel afwendt, of 
juist toegeeft aan de neiging de internatio
nale gemeenschap bestraffend maar 
vrijblijvend toe te spreken. Een moralise
rende trek is van oudsher de Nederlandse 
buitenlandse politiek niet bepaald vreemd. 
Het is daarom vóór alles van belang vast te 
stellen wat de rol is die Nederland interna
tionaal spele.n kan. Dat is geen hoofdrol 
maar . volstrekt te verwaarlozen is zij 
evenmin. De betekenis die Nederland in
ternationaal heeft is niet ontleend aan de 

pose van glanzend moreel voorbeeld, maar 
eerder aan het feit dat wij sinds lang van 
veel markten thuis zijn, daardoor begrip 
kunnen opbrengen voor uiteenlopende 
standpunten en als gevolg daarvan wel 
eens een uitweg ontdekken die anderen 
niet zagen en die voor groteren wellicht te 
smal is. 
Deze grondhouding ten opzichte van de 
buitenlandse politiek lijkt in overeen
stemming met de Nederlandse cultuur die 
open is tegenover wat van elders komt en 
daarbij wortelt in een vrij stevig gevoel van 
historische eigenwaarde. In die visie moet 
de Nederlandse preektoon gezien worden 
als een minder gelukkige trek, die ontstaat 
als idealisme en onmacht een weinig 
vruchtbare verbinding aangaan. 
Vindingrijkheid en realisme horen daarom 
ook ons buitenlands beleid te bepalen. De 
uitgangspunten die ons leiden in de bin
nenlandse politiek blijven ook over de 
grenzen van kracht en komen daar vooral 
neer op het bevorderen van de vrede, 
handhaving van de mensenrechten, be
strijding van de armoede en het open hou
den van de toekomst van de aarde. 
Buitenlandse politiek betekent het nastre
ven van eigen nationaal belang; dat is geen 
schande. We verkeren overigens in de ge
lukkige omstandigheid dat ons nationaal 
eigenbelang vaak samenvalt met het be
lang van de internationale gemeenschap. 
Dat is zo bij een actieve vredespolitiek, 
maar ook bijvoorbeeld bij onze internatio
nale economische politiek. Die dient erop 
gericht te zijn dat het allerwegen gevoerde 
restrictieve beleid wordt omgebogen naar 
een samenhangend stimuleringsbeleid. 
Ook moet worden gestreefd naar interna
tionale bestedingen van de industrielanden 
in de derde wereld, zoals aangegeven door 
de commissie Brandt. 
Niet altijd loopt eigenbelang en internatio
naal belang geheel parallel. Zo kan, in het 
geval van Zuid-Afrika bijvoorbeeld, de 
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strijd voor de mensenrechten ons doen af
zien van onmiddellijk economisch voor
deel. Ook ontwikkelingssamenwerking 
kan leiden tot een beleid dat in strijd is met 
economisch eigenbelang - al zijn die twee 
zeker geen noodzakelijke tegenstellingen . 
Denkt men meer op de lange baan, dan 
blijkt het nastreven van het belang van de 
wereld uiteindelijk ook het belang van dit 
kleine deel ervan. 
Alles overheersend in de buitenlandse po
litiek is het probleem van de vrede. Ons 
bestaan wordt overschaduwd door de wa
penarsenalen van de beide supermachten 
met hun onvoorstelbare en nog steeds toe
nemende vernietigingskracht. Onze posi
tie tussen die twee wordt mede bepaald 
door het feit dat wij ons in bondgenoot
schap bevinden met de één, in de weten
schap dat dominantie van de ander een 
resoluut einde zou maken aan ons binnen
landse streven naareen open samenleving. 
Al ons streven dient gericht te zijn op het 
voorkomen van een oorlog. Het streven 
naar wapenvermindering is daarvan een ' 
afgeleide: breekt met minder wapens als
nog de oorlog uit, dan zullen ook de grote 
kernwapens terugkeren. 
Ontspanning en daardoor vermindering 
van de kans op oorlog kan alleen worden 
bereikt door overleg tussen de super
machten. Nederland dient zulk overleg te 
bevorderen met het begrip voor de ver
schillende partijen dat ons handelsmerk 
behoort te zijn. Starre en eenzijdige posi
ties, hoe begrijp~lijk ook in de zenuwslo
pende situatie waarin wij verkeren, dienen 
dat doel niet. 
Het is met name hier dat van toepassing is 
wat wij in 1971 in ons beleidsplan schreven 
en wat als motto boven dit stuk staat. Waar 
macht staat tegenover macht, is vaak niet 
de macht zelf beslissend, maar het vermo
gen om door nieuwe combinaties van ge
gevens een uitweg uit het slop te vinden.• 
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ving, sluitingstermijn, of wanneer 
amendementen ten onrechte als mo
ties worden ingediend. 
z. in de bevoegdheden van de Pro
grammacommissie treden. 
b. om amendementen met betrek
king tot Huishoudelijk Reglement, 
Statuten en Financiën (e.a. niet be
treking hebbende op BP/VK/EP), 
die zich in dezelfde richting uitlaten, 
ineen te voegen. 
c. om amendementen met betrek
king tot Huishoudelijk Reglement, 
Statuten, Financiën e.a. niet op BP, 
VP, EP betrekking hebbend, als re
dactioneel voor te leggen aan de 
ALV. 
d. om bij de publicatie van de amen
dementen aan te geven, waar het 
zwaartepunt van de discussie ligt. 
e. om de ALV te adviseren. 

De Programmacommissie 
Artikel39: 
I. De Programmacommissie bestaat 
uit 12 leden, waarvan er 7 door de 
AL V worden gekozen, telkens voor 
een tijd van drie jaar. De commissie 
kiest uit haar midden een voorzitter. 
2. Het Hoofdbestuur en de fracties 
van de Eerste en Tweede Kamer en 
het Europees Parlement, alsmede 
het SWB-bestuur wijzen uit hun 
midden gezamenlijk vijfleden van de 
Programmacommissie aan. 
Artikel40: 
!.De Programmacommissie heeft tot 
taak (voor zover niet geregeld in ar
tikel 14 en Hoofdstuk X van dit 
Reglement), 
De bewaking van de samenhang tus
sen Beleids-, Verkiezings-en Euro
pees Parlement. 
2. De Programmacommissie heeft 
het recht (voor zover niet geregeld in 
art. 14 en Hoofdstuk X van dit 
Reglement): 
a. om amendementen/moties met 
betrekking tot Beleids-, Verkie
zings-, Europees Programma te wei
geren omdat ze: 
I. niet aan de technische voor
schriften voldoen zoals vormgeving, 
sluitingsteqnijn, of wanneer amen
dementen ten onrechte als moties 
zijn ingediend; 
2. in de bevoegdheden van de Rap
portagecommissie treden; 
b. om amendementen met betrek
king tot Beleids-, Verkiezings-, Eu
ropees Programma die zich ·in de
zelfde richting uitlaten ineen te voe
gen; 
c. om amendementen met betrek
king tot het Beleids,- Verkiezings-, 
Europees Programma als redactio
neel voor te leggen aan de ALV; 
d., om bij de publicatie van de amen
dementen aan te geven, waar de 
zwaartepunten van de discussie lig-
gen. . 
e. om de ALV te adviseren. 

HOOFDSTUK X 
Artikell30: 
2. -De Programmacommissie stelt 
de teksten voor Beleids-, Verkie
zings-, Europees Programma vast en 
stelt deze tijdig ter beschikking aan 
het Hoofdbestuur; 
- bij de teksten geeft de Program
macommissie essentiële beslispun
ten aan ten behoeve van de behande
ling op de ALV. • 

STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT 
ONDERZOEK NAAR DE KANDIDAATSTELLING$ 
PROCEDURE 
In de Beleidsnota (oktober 1982) en Deze decentralisatie-gedachte van deelname van kandidaten of ten aan
op het najaarscongres heeft het de Commissie Kandidaatstelling zien van de wenselijkheid de regio
Hoofdbestuur ·meegedeeld dat een heeft nogal wat consequenties voor nale invloed op de samenstelfing van 
breed samengestelde HB-commissie de organisatie. Het Hoofdbestuur lijsten/besturen enz. 
:;;ich bezig hield met de problematiek heeft in het korte tijdsbestek dat In de komende maanden zullen wij, 
van de kandidaatstelling. achter ons ligt, onvoldoende tijd ge- het Hoofdbestuur, in samenwerking 
De opdracht was de huidige proce- had om al deze gevolgen te kunnen met de Commissie Kandidaatstel
dures te evalueren, de problemen te overzien. Datzelfde is gebleken in de ling, veel tijd moeten besteden aan 
analyseren en naar. oplossingen te Adviesraad. Hier ligt dan ook de be- deze problematiek, zodat wij u voor 
zoeken. Daarbij diende de vraagstel- langrijkste reden voor het Hoofdbe- het najaarscongres voorstellen kun
ling "Hoe krijgen we de juiste kandi- stuur om de voorstellen pas voor het _ nen aanbieden. 
daat op de juiste plaats" als uit- najaarscongres aan te bieden. De Commissie Kandidaatstelling 
gangs punt. b-2. Ten aanzien van de samenstel- heeft u in de Democraat gevraagd of 
Aan de commissie is gevraagd haar ling van en dus ook de verkiezings- u ideeën en oplossingen voor 
opdracht binnen enige maanden afte procedures voor landelijke organen problemen m.b.t. de kandidaatstel
ronden, zodat het Hoofdbestuur op doet de commissie ingrijpende voor- lingsprocedures aan haar wilt. toe
de vomjaars-AL V met voorstellen stellen. Uitgangspunt is, dat de re- zenden. Het Hoofdbestuur Wil dit . 
dienaangaande zou kunnen komen. gionale component bij de (voor)ver- verzoek van harte ondersteunen. 
De voorstellen van de commissit< kiezingen van Tweede Kamer, Heeft u ideeën over oplossingen van 
zouden ook ter advisering worden Hoofdbestuur en Adviesraad wordt knelpunten of over verbetering van 
voorgelegd aan de Adviesraad. losgelaten en dat deze wordt vervan- bestaande procedures of over datge
De commissie heeft haar taak binnen gen door een soort van deskundig- ne wat hierboven is beschreven, 
de gestelde termijn volbracht. De heidscriterium, waarbij deskundig- stuurt u die dan op naar het landelijk 
problematiek rondom de kandidaat- . heid gezien moet worden als belang- secretariaat of naar de Commissie 
stellingsprocedure is echter zoveel . stellingsterrein. Deze voorstellen Kandidaatstelling eveneens per 
omvattend, dat het onmogelijk is zijn zo ingrijpenä, dat het Hoofdbe- adres het landelijk secretariaat, Be
gebleken om op zo korte termijn stuur volstrekt onvoldoende heeft zuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
voorstellen aan te bieden aan de kunnen beoordelen wat voor conse- Haag. 
AL V, die op al hun consequenties quenties deze voorstellen hebben ten Mieke van Wagenberg. 
zijn doordacht. De Adviesraad heeft aanzien van de organisatie, maar ook 
het Hoofdbestuur dan ook geadvi- ten aanzien van gelijkwaardigheid in 
seerd in die zin, dat het indienen van 
de voorstellen wordt uitgesteld. 
De eerste voorstellen kunt u nu ver
wachten op het najaarscongres. 
Wij kunnen u wel informatie geven 
over wat er tot nu toe is gebeurd. 
Zoals geschreven heeft de commis
sie begin januari haar eindrapport af
geleverd. 
Het rapport is in twee onderdelen te 
splitsen: 
a. De problematiek van de kandi
daatstelling in zijn algemeenheid. 
Daarbij probeert de commissie een 
antwoord te geven op de vraag , ,Aan 
welke voorwaarden moet iedere 
kandidaat en moet iedere kandidaat
stellingsprocedure voldoen om een 
optimale verkiezing, zowel kwalita
tief als procedureel, te krijgen. 
Daarbij komen zaken aan de orde als 
onverenigbaarheid van functies, zit
tingsduur, profielschetsen, al of niet 
verplichte stemadviezen, recht van 
informatie-inwinning, recht van pre
sentatie, al of niet gescheiden be
voegdheden tussen besturen en ver
kiezingscommissies. 
De problematiek is ook sterk afhan
kelijk van de omvang van de afdelin
gen/regio's. 
b. De problematiek van de kandi
daatstelling voor de afzonderlijke 
functies (besturen, vertegenwoordi
gende - en bijzondere organen op de 
verschillende niveaus). 
b-1. Daarbij stelt de commissie 
voor, dat de verschillende organisa
tieniveaus in de partij binnen de al
gemene voorwaarden (waarop in 
punt a wordt gedoeld) hun eigen 
reglement en dus procedures kunnen 
vaststellen. 
De bestuurslagen zijn dan zelf ver
antwoordelijk voor uitvoering van 
die reglementen. 
Voor verkiezingen van landelijke be
sturen en organen stelt dus de AL V 
de procedures en reglementen vast. 

Voorstellen ter 
verbetering van de 
organisatie van de 
partij 

1. Inleiding 
Op het najaarscongres heeft het HB 
een motie ingediend, (motie 1803), 
waarin werd geconstateerd, dat: 
- de invloed van de individuele Ie
den. op de besluitvorming onvol
doende funktioneert; 
- de controleerbaarheid van geko
zenen door individuele leden onvol
doende funktioneert; 
- er onvoldoende interne samen
hang is tussen de verschillende lagen 
in de partij; 
- de zelfdiscipline verbeterd zou 
moeten worden. 

Het HB heeft toen voorgesteld een 
aantal mogelijkheden ter verbetering 
te onderzoeken. Daarbij ging het er
van uit, dat 
- organisatie slechts een middel is 
en dat het een weergave moet zijn 
van het politieke handelen 
- het one-man-one-vote systeem 
gehandhaafd moet blijven 
- besturen een eigen politieke ver
antwoordelijkheid hebben ten op
zichte van gekozen vertegenwoordi
gers 
- onze politiek herkenbaar moet zijn 
op alle niveaus. 
De mogelijkheden voor verbetering 
worden zoveel mogelijk gezocht 
binnen de bestaande struktuur, 
d.w.z. dat niet zozeer de struktuur 
gewijzigd moet worden, maar wel de 
wijze waarop die gebruikt wordt. 
Hierbij worden (eerste) aanzetten 
voor verbetering aangeboden. 
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Vice-voorzitter organisatie 

2. De deelname aan de besluitvor
ming 
Voorstel a.: 
De taak, die het RB overeenkomstig 
art. 90 lid JO heeft, moet m.b.t. de 
voorbereiding van de AL V zodanig 
worden geïnterpreteerd, dat de be
sluitvorming in afdelingen via een 
clustering aan de AL V wordt aange
boden. 

Toelichting: 
Iedere AA V heeft het recht van 
amendement/indienen van motiés op 
de ALV. Het HR biedt de mogelijk
heid om ingediende amendementen 
vóór de AL V als redaktioneel te be
stempelen, waarmee ze niet behan
deld worden. 
Daarnaast worden amenderingen en 
moties op het Congres vaak geclus
terd, wat de besluitvorming ten goe
de komt. HetHBstelt voor deze taak 
gedeeltelijk te delegeren naar regio
naal niveau. Het is aan de ARV om te 
bepalen op welke wijze amende
menten en moties vanuit de regio 
naar de AL V gaan. 

Zo kan de ARV bijv: een rapportage
commissie kiezen, die de moties en 
amendementen clustert en ze ver
volgens doorstuurt naar de landelijke 
rapportagecommissie i.c. het lande
lijk secretariaat. 
Hierdoor kan het aantal moties en 
amendementen verminderd worden, 
waardoor er ofwel meer onderwer
pen aan de orde kunnen komen ofwel 
uitvoeriger gediscussieerd kan wor-
den. · 

3. Interne samenbang tussen de ver
schillende lag~n in de organisatie 
Voorstel b.: Een interne ,samenhang 
wordt met behulp van de struktuur 
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verbeterd door een 
overlegstruktuur 
Toelichting: 

uitgebreide - op de HB weekenden (2-daagse 

Een struktuur kan geen interne sa
menhang garanderen, maar kan 
hiervoor slechts een middel zijn. In
terne samenhang kan worden bereikt 
als men goed van elkaars handelen 
op de hoogte is en als men het met 
elkaars handelen eens is (kan wor
den). Voorwaarde hierbij is, dat de 
communicatie tussen de verschillen
de niveaus en tussen de vergelijkbare 
niveaus onderling goed is. Gezien 
het feit, dat het ons ontbreekt aan 
financiële middelen om deze com
municatie schriftelijk te onderhou
den, moet deze communicatie in een 
overlegstruktuur worden vastge
legd. Uiteraard biedt het HR hiertoe 
mogelijkheden, maar het HB vindt 
dat deze overlegstrukturen nader 
omschreven moeten worden in het 
HR en een verplichtend karakter 
moeten krijgen. 
b-1 Het Hoofdbestuur 
Ingevolge H.R. art. 26 lid a coör
dineert het Hoofdbestuur met lande
lijke organen als volgt; 
- de partijvoorzitter woont de ver
gaderingen van de TK fraktie bij (en 
eventuele andere HB Leden); 
- fraktieleden wonen HB- en DB-
vergaderingen bij; 
- het HB heeft een adviserende stem 
in de Adviesraad (HR. art 75, lid 2). 
Leden van het HB wonen de AR
vergaderingen bij; 
- De HB- en DB-vergaderingen 
worden bijgewoond door ( een verte
genwoordiger van) het presidium 
van de Adviesraad; 
- het HB zit q.q. in de besturen van 
PSVI en SWB 

Regio 
NU 
I. Bevoegdheid ARV 

vergaderingen) zijn leden van TK, 
EK, EP,AR, SWB en PSVI aanwe
zig. 
Ten aanzien van het overleg met de 
regio's stelt het Hoofdbestuur de 
volgende struktuur verplicht voor; 
voorstel b-1: Ingevolge HR art. 26 
lid a heeft het hoofdbestuur tot taak: 
de organisatie van landelijke over
legstrukturen met regionale verte
genwoordigers, zoals 
(bestaand of in oprichting): regio Vz
ers, PSfraktie Vz-ers, regio penm., 
regio secr., regio camp coord. 
Deze overleggen komen tenminste 2 
maal per jaar bijeen. 
Voorstel b-2: Ingevolge HR, art. 
90, lid 1, punt a ( 1) en punt e heeft 
het RB tot taak; de organisatie van 
regionale overlegstrukturen met lo
kale vertegenwoordigers. Bij grote 
regio's zou dat getrapt kunnen via 
subregio's. 
In de regionale overlegstrukturen 
moeten tenminste vertegenwoordigd 
zijn: 
- regio HB-lid 
- afdelingsvertegenwoordigers (ge-
trapt via sub-regio's) 
- GR-fraktievertegenwoordigers 
- PS fraktievertegenwoordigers 
- vertegenwoordigers uit A.R. 
Dit overleg zou tenminste 2 maal per 
jaar bijeen moeten komen. Hierbij 
zouden TK en HB vertegenwoordigd 
moeten zijn. Daarnaast kunnen an
dere overlegstrukturen natuurlijk al
tijd (blijven) bestaan. 
Voorstel b-3; Ingevolge HR art.99, 
lid 7, heeft het AB tot taak: 
de organisatie van een vertegen
woordiger uit afdeling (en de 
GRfraktie) naar het regionaal over-

• autonoom binnen eigen grenzen m.u.v. HR/St 
• - kiest R(egio) B(estuur) + regio-HB-lid 

- discussieert + besluit over regionale politiek + organisatie 
- stelt eigen reglement vast 
- kiest de steunfraktie op voordracht van de fractie 
- kiest voor subregio-structuur 

• Voorbereiding en verkiezingen 
- beslist over kandidaatstellingsprocedure 
- kiest lijsttrekker 
- stelt verkiezingsprogramma vast 

• Voorbereiding ALV 
- discussieert+ beslist over (amendementen+ moties op) congresvoor

stellen 

2. Taak R(egio) B(estuur) 
• Activeren politieke discussie binnen de regio 
• Besturen 

- organiseren ARV's + voorbereiden besluitvorming 
- ledenwerving, witte vlekken, financiën 

• Voorbereiding AL V 
voorbereiding discussie + besluitvorming congresvoorstellen 

- voorbereiding discussie en besluitvorming actuele politiek 
- activeren discussie in afdelingen n.a.v. congresvoorstellen 

• Verkiezingen 
- benoemen PC/PVC/CC e.a. 
- verantwoordelijk voor verkiezingsprogramma 
- verantwoordelijk voor verkiezingscampagne 
- uitbrengen van stemadviezen 

Communicatie 
- verzorging communicatie middels "Nieuwsbrief' 
- verzorging communicatie middels soorten van overleg 

leg, en de voorbereiding middels een 
discussie in de afdeling van de ver
gadering van het regionaal overleg. 
Een struktuur biedt een middel, de 
inhoud van het overleg is bepalend 
voor de interne samenhang. 
Voorstel c.: Een interne samenhang 
wordt bevorderd door de politieke 
programma's van de verschillende 
niveau' smet elkaar te vergelüken en 
door deze programma's te toetsen 
aan de uitgangspunten van ons Be
leidsprogramma. 

Toelichting: 
Het politieke programma van D'66 
bestaat uit: het Beleidsprogramma 
en de Verkiezingsprogramma's voor 
vertegenwoordigend openbare li
chamen op alle niveaus. De ver
schillende niveaus in de partij stellen 
deze programma's onder eigen ver
antwoordelijkheid vast. Nergens in 
de partij vindt een vergelijking plaats 
of deze programma's consistent zijn 
met elkaar. Het HB vindt dat dit wel 
zou moeten gebeuren ter bevorde
ring van de interne samenhang. 
HetHBstelt voor, dat het naast-ho
gere bestuursniveau de taak krijgt 
om de onderliggende Verkiezings
programma's met elkaar te vergelij
ken en met het Verkiezingspro
gramma van het overeenkomstig ni
veau, opdat tegenstrijdigheden wor
den gesignaleerd. 
Zo wordt het Statenprogramma ver
geleken met het landelijke VP door 
het (R)HB(lid). 
Zo worden GR-programma's verge
leken met provinciaal VP door het 
RB. 
Zo worden VP's voor raden van 
openbare lichamen vergeleken met 

Regio 
VOORSTELLEN 
I. Bevoegdheid ARV 

het provinciaal programma door het 
RB. 
Zo worden VP's voor deelraden van 
gemeenten vergeleken met het ge
meentelijk VP door het AB. 
Voorstel e.: Een interne samenhang 
wordt bevorderd door de besturen en 
frakties op overeenkomstig niveau 
een adviserende stem te geven in el
kaars vergaderingen. 

Toelichting: 
De relatie tussen besturen en geko
zen vertegenwoordigers in onze par
tij bestaat slechts uit wederzijdse 
communicatie. Dit moet gehand
haafd blijven. De communicatie kan 
betere mogelijkheden krijgen, wan
neer het recht bestaat om op elkaars 
vergaderingen gehoord te worden en 
een adviserende stem uit te brengen. 

4. Motie 1803 
Deze voorstellen zijn een uitvloeisel 
van de opdracht zoals die in motie 
1803 is opgelegd. Het Hoofdbestuur 
heeft zich in eerste instantie vooral 
gericht op mogelijkheden ter verbe
tering van de communicatie en de 
interne samenhang in de partij. El
ders in deze Democraat vindt u de 
mogelijkheid voor verbetering van 
de schriftelijke communicatie in de 
partij, het 0-nummer van de Demo
craat-Extra. 

Bijlage: 
De voorstellen hebben tot gevolg dat 
de taken en bevoegdheden van 
ARV's, RB,s worden uitgebreid. In 
de bijlage worden de bestaande en de 
toegevoegde taken en bevoegdheden 
naast elkaar gezet. 

- stelt VP vast, nadat dit vergeleken is door regio-HB-lid/HB 

stelt vast op welke wijze amendementen + moties van afdelingen worden 
doorgezonden naar de AL V. 

2. Taak RB 

• Voorbereiding AL V 
- stroomlijnen van discussie via de regio naar de AL V 

- activeren + begeleiden discussies over congresvoorstellen in afdelin
gen 

• Verkiezingen 

- verantwoordelijk voor voorbereiding VP, dat vóór vaststelling verge
leken moet zijn door regio-HB-lid/HB. 

• Communicatie 

verzorgen communicatie middels gestructureerd overleg daarin zijn 
vertegenwoordigd: 

- alle afdelingen (eventueel getrapt via subregio) 
-RB 
- alle OR-fracties 
- PS-fractie 
- AR-leden 
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• Relatie fractie- RB/ARV 
terugkoppeling 

- fractieleden leggen achterafverantwoording af aan ARV "nieuws uit de 
fractie" 

Afdeling 
NU 
I. Afdeling 

- toestemming voor oprichting van afdeling: RB 
- toestemming voor deelname OR-verkiezingen: RB 

2. BevoegdheidAA V 
• autonoom binnen eigen grenzen m. v. v. HR/St. 
• - kiest A(fdelings) B(estuur) 

- discussieert en besluit over plaatselijke politiek + organisatie 
- stelt eigen reglement vast 
- kiest de steunfractie op voordracht van fractie 

• Voorbereiding verkiezingen 
- beslist over deelname OR-verkiezingen. toestemming RB 
- beslist over kandidaatstellingsprocedure 
- kiest (eventueel) lijsttrekker 
- stelt Verkiezingsprogramma vast 

• Voorbereiding ALV 
discussieert en besluit over congresvoorstellen 
3. Taak AfdelingsBestuur 
• activeren van politieke discussie binnen afdeling 
• besturen 

- organiseren AA V's + voorbereidingen besluitvorming 
- besluitvorming AL V's voorbereiden 
- ledenwerving 
- financiën 

• Voorbereiden verkiezingen 
- benoemen PC/AVC/CC e.a. 
- stemadvies uitbrengen 

• Communicatie 
- verzorgen Nieuwsbrief of iets dergelijks 

4. Relatie fractie- AA V/AB 
• terugkoppeling 

- fractieleden leggen achteraf verantwoording af in A VV . ,Nieuws uit de 
fractie" 

NIEUWS 
UIT DE ADVIESRAAD 
Verslag Adviesraad 
15.1.1983 
Op 15 januari 1983 vergaderde de 
Adviesraad (althans voorlopig) voor 
de laatste maal inTrianon (Utrecht): 
in een poging zijn steentje tot de be-

Adviesraad 
Op vrijdagavond 11 en zater
dag 12 maart 1983 houdt de 
ADVIESRAAD een week
end in Conferentiecentrum 
HYDEPARK. Driebergse
straatweg 50 in Doorn. 
De daaropvolgende vergade
ring van de Adviesraad heeft 
plaats op zaterdag 9 april in 
Hotel Het Hof van Holland. 
Kerkbrink I te Hilversum. 

zuinigingen bij te dragen, wordt naar 
een goedkoper onderkomen omge
zien. De volgende vergadering ( 11/12 
maart) zal vanwege de zeer volle 
agenda een AR-weekend worden. 
De Raad zal dan spreken over de 
nieuwe inleiding bij het Beleidspro
gramma, erfpacht en buitenlandse 
politiek. m.n. Europa. 

Het Democratisch Manifest 
Dat stuk, elders in deze Democraat 
afgedrukt, zal de komende weken in 
de afdelingen worden besproken. 
Het hoofdbestuur zal n.a.v. die dis
kussie hoofdbeslistpunten formule
ren die aan het kongres zullen wor
den voorgelegd. Partijvoorzitter Ja
cob Kohnstamm kwam nu de AR 
uitleggen dat het HB graag zou zien 
dat de leden van de Raad zoveel mo
gelijk afdelingsvergaderingen gaan 
bijwonen om op 11 maart gefundeerd 

- regio-HE-lid 
+ HB/TK 

Taak: 
- communicatie in regio 
- communicatie landelijk niveau - regio en v. v. 
- eenheid PS- GR's 
- advis_ering aan RB + PS 

tenminste 2x per jaar 
• Relatie fractie- RB/ARV 
• terugkoppeling 

- Het RB (I lid) is (altijd) aanwezig bij fractievergaderingen, adviserende 
stem 

- De fractie (I lid = vz) is (altijd) aanwezig bij fractievergaderingen: 
adviserende stem. 

Afdeling: 
VOORSTEL: 
I. Afdeling 

2. Bevoegdheid AA V 
• autonoom binnen eigen grenzen m.v.v. HR/St. 

• Voorbereiding verkiezingen 

- stelt VP vast, nadat dit door het RB is vergeleken. 

3. Taak AfdelingsBestuur 

• Communicatie 

- I afgevaardigde benoemen voor Regionaal Overleg 
4. Relatie fractie- AA V/AB 
• terugkoppeling 

- De fractievoorzitter is (altijd) aanwezig bij bestuursvergaderingen: ad
viserende stem. 

- Het AB (tenminste I lid) is (altijd) aanwezig bij fractievergadering: 
adviserende stem. 

het HB te kunnen adviseren welke 
punten aan het kongres voor te leg
gen. 

Tweede Kamer-fraktie 
Louise Groenman vatte voor de 
Raad nog eens samen wat de inbreng 
van de fraktie was geweest bij de be
zuinigingsdebatten in december. 
Ook D'66 kan er niet om heen, dat er 
bezuinigd moet worden. maar juist 
dan gaat het er om de lasten eerlijk te 
verdelen. De fraktie streeft naar in
dividualisering in de belastingsfeer, 
niet ad hoc maar samenhangend met 
ander beleid, vooral op het gebied 
van de sociale verzekeringen en de 
primaire inkomens. Een hoofdpunt 
voor de fraktie is ook de fraudebe
strijding: de regering zou dat veel 
harder moeten aanpakken. Uit de 
Raad kwamen vervolgens vele vra
gen en reakties die door Louise vak
kundig werden behandeld. Ze kreeg 
een aantal konkrete suggesties mee 
t.b.v. de fraktie. zoals: 

- vooral aandacht besteden aan de 
inrichting van een multi-culturele 
samenleving in Nederland (Margreet 
Steenhui sen) 
- bij de regering aandringen op het 
ontwikkelen van tegenvoorstellen op 

de Andropov-voorstellen (Meer
burg) 
- meer uitleg geven waarom de be
lastingverhoging voor dubbele in
komens wordt afgewezen (Chorus) 

Regionale orkesten 
De Minister voor Welzijn, Volksge
zondheid en Cultuur maakt twee da
gen vóór deze vergadering zijn voor
nemen bekend om de subsidie aan 
een aantal regionale orkesten te 
stoppen. Reden genoeg voor Colin 
(Limburg) om de Raad de uitspraak 
te ontlokken "dat de voorgestelde 
maatregel een ernstige aantasting 
vormt van een regionale kulturele 
verworvenheid". 
De TK-fraktie werd daarnaast ver
zocht om te onderzoeken, welke 
waarborgen er nu nog zijn voor het 
voortbestaan van de nu bedreigde 
orkesten. 

Suriname 
Aan de hand van een motie van El se 
Rose Kuiper (N.H.) debatteerde de 
Raad over de opschorting van de 
ontwikkelingshulp aan Suriname. 
Men was het er over eens, dat de 
situatie in Suriname zo ernstig was 
dat de opschorting vàn die hulp on
ontkoombaar was. 
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De vastgestelde tekst van de motie 
spreekt uit, dat er criteria opgesteld 
moeten worden op basis waarvan de 
ontwikkelingshulp hervat kan wor
den. Daarbij worden de totstandko
ming van een demokratische rege
ring en het herstel van de rechtsorde 
essentieel genoemd. 
(Een amendement van Traag die dat 
tot "voorwaarde" wilde maken, 
werd verworpen aangezien een 
meerderheid van de Raad het kenne
lijk onjuist achtte om voor Suriname 
strenger te zijn dan voor andere ont
wikkelingslanden). Bovendien vroeg 
de motie de hulpinspanning gericht 
op de armste lagen van de Surinaam
se bevolking zoveel mogelijk voort te 
zetten maar dan via de zogenaamde 
medefinancieringsorganisaties. 

Overige adviezen 
Jet De Bussy (N.H.) was de eigen 
bijdrage voor de brandweer, zoals 
recentelijk in Rotterdam ingevoerd, 
in het verkeerde keelgat geschoten. 
De Adviesraad was het met haar 
eens. In de diskussieronde werd erop 
gewezen, dat zelfs in de meest oud
liberale opvattingen over de rol van 
de Overheid ("de nachtwakerstaat") 
dit soort taken als des Overheicts 
wordt gezien. Dus uit de algemene 
middelen betalen, geen profijtbegin
sel toepassen, dan desnoods de on
roerend-goed-belasting maar om
hoog. Een motie van Traag (Gid) 
werd aangenomen over gemeentelij
ke herindelingen: de frakties werd op 
het hart gedrukt bij het beoordelen 
van zulke voorstellen toch vooral 
ook rekening te houden met de me
ning van de betrokken burgers. 
De tarievenstijgingen die Smit
Kroes voor het openbaar vervoer in 
petto heeft (van 1984 tot 1987 jaar
lijks met 10% reëel) noemde de Raad 
onaanvaardbaar. De motie daarover 
(van ondergetekende) wees er onder 
andere op, dat de voorgestelde ta
riefsverhogingen met name de lagere 
inkomensgroepen zuilcri treffen en 
dat een (ongewenste) verschuiving 
van openbaar naar partikulier ver
voer gevreesd moet worden met alle 
maatschappelijke kosten van dien. 
Het Hoofdbestuur werd ook nog op 2 
punten geadviseerd. Nl. om samen 
met het SWB een projektgroep in het 
leven te roepen die een rapport zal 
opstellen met betrekking tot de rela
tie kiezers-beleidsvorming. Dat rap
port kan dan ter kennis gebracht 
worden van de zogenaamde Staats
kommissie Biesheuvel, die dat on
derwerp bestudeert (De Graaf, Gld). 
De Adviesraad had inmiddels - op 
zijn verzoek - van een aantal van 
onze ex-bewindslieden verslagen 
van het door hen gevoerde beleid 
ontvangen. Het HB werd nu ver
zocht om in één of andere vorm de 
mogelijkheid te bieden aan geïnte
resseerde partijgenoten om daarvan 
kennis te nemen (Presidium). 

(R)Appel 
De Adviesraad boog zich nog kort 
over een tweetal voorstellen van (R) 
Appel. De Raad was- met (R)Appel 
- van oordeel dat het voor de her
kenbaarheid van D'66 in de Neder
landse politiek noodzakelijk is om op 
essentiële terreinen eenduidig naar 
buiten te treden en dat die herken

. baarheid waar mogelijk op alle be
stuurlijke niveaus aanwezig moet 
zijn. Het HB zou naar wegen moeten 

Waar is die foto? 
Hadden we nog wel zo'n mooie foto 
gemaakt van onze adviesraad, voor 
de laatste keer bijeen in Trianon. 
Maar, helaas, die mooie foto ligt nog 
op de redactietafel te wachten op een 
plaatsje in het volgende nummer. 
Een troost: we kijken er elke dag 
naar. 

Redactie. 

zoeken de verschillende program
ma's op elkaar af te stemmen om te 
voorkomen dat deze elkaar - wel
licht zonder dat men zich dat bewust 
is- tegenspreken. 
De AR hangt daarbij bepaald niet aan 
de door (R)Appel gekozen methode 
om "vuistregels" te ontwerpen. Ook 
werd nog gediskussieerd of het HB, 
zoals (R)Appel dat noemt, het Poli
tiek Partijcentrum van D'66 moet 
zijn. Zestien leden onderschreven 
die stelling, vijftien stemden tegen 
vanuit de overweging dat het politiek 
primaat bij de Tweede Kamerfraktie 
behoort te liggen. 

Kandidaatstellingsprocedures 
Mede op verzoek van de Adviesraad 
stelde het HB een kommissie in on
der leiding van Pieter Fokkink om 
advies uit te brengen over verbete
ring van de interne kandidaatstel
lings- en verkiezingsprocedures. De 
kommissie bracht begin januari ver
slag uit en het HB vroeg de Advies-

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

PEAC
NIEUWS 
Vrouwen en ontwa
pening 
De Women's International League 
for Peace and Preedom is een cam
pagne begonnen om handtekeningen 
te verzamelen van één miljoen 
vrouwen, onder een internationaal 
verzoek om de wapenwedloop te 
stoppen. De ST AR campagne (Stop 
The Arms Race) met als motto: "Met 
een miljoen vrouwen uit NAVO lan
den, samen tegen atoomraketten", 
wordt afgesloten op 8 maart a.s., in
ternationale vrouwendag, in Brussel 
voor het NAVO hoofdkwartier. 
Daar zullen de een miljoen verzoek
schriften worden overhandigd. 
Handtekeningenkaarten, poster, 
e.d. bestellen bij: Carlotte Lopes da 
Silva, tel. 030-761545 of Adrienne 
van Melle, tel. 020-172800. 

Emancipatiedag, 19 
maart a.s. 
Op zaterdag 19 maart a.s. organi
seert het nieuwe PEAC bestuur een 
studiedag over het onderwerp HOE 
GEÏNDIVIDUALISEERD WEN
SEN WIJ DE SAMENLEVING EN 
KAN EEN BASISINKOMEN 
DAARIN VOORZIEN? Binnen 
D'66 hebben wij de mond vol over 

raad naar zijn oordeel alvorens zelf 
een standpunt te bepalen over de 
zeer ingrijpende, uitvoerige en ge
detailleerde wijzigingsvoorstellen 
van de kommissie. De Raad beperkte 
zich (in deze eerste ronde) tot de al
gemene uitgangspunten. Een greep 
uit de (zeer vele) standpunten: 
Een grote meerderheid van de Raad 
onderschreef het kommissiestand
punt, dat er in elk geval onverenig
baarheid moet zijn tussen bestuurlij
ke, vertegenwoordigende en bijzon
dere funkties op overeenkomstig ni
veau. 
Maar, vindt de kommissie dat die 
onverenigbaarheid moet gelden op 
het moment van kandidaatstelling, 
de Raad kiest voor het moment van 
verkiezing. 
Een meerderheid was er tegen dat 
besturen de bevoegdheid krijgen bij 
kontlikten een kandidaat te weigeren 
voor opname op een lijst voor verte
genwoordigende funkties. Wél zou 
die bevoegdheid op landelijk niveau 
moeten bestaan. 
Kandidaten dienen op de datum van 
verkiezing tenminste één jaar onaf
gebroken lid van D'66 te zijn, zonder 
mogelijkheid van dispensatie. Ten
slotte vond de Raad in het algemeen 
dat bij het ontwerpen van procedures 
onderscheid gemaakt moet worden 
tussen bestuurlijke en vertegen
woordigende funkties. 

Peter A. van den Brandhof 
(voorzitter) 

individualisering, maar erg precies is 
daar nog niet over gedacht. Wat zijn 
bijvoorbeeld de konkrete gevolgen 
voor de verdeling van de inkomens 
en van de beschikbare leefruimte? 
En wat kan een basisinkomen doen 
voor verzelfstandiging van de mens? 
Is dat wenselijk en mogelijk? Over 
die vragen zullen wij met elkaar van 
gedachten wisselen, na 2 inleidingen 
's ochtend over de voors en tegens. 
Binnenkort publiceert de SWB een 
discussienota over het begrip "ba
sisinkomen". Bezoekers van de 
emancipatiedag wordt aangeraden 
die te lezen, ter voorbereiding op de 
discussie. 
Het middagprogramma wordt verder 
opgeluisterd door een vrouwencaba
ret. Alle D'661eden hartelijk welkom 
op 19 maart in Amersfoort, rest. 
"Kobus aan de poort", v.a. 10 uur 
v.m. 

Project emancipatie
werkster 
Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft voor 1983 
wederom de subsidie voor de eman
cipatiewerkster toegekend. Hoofd
bestuur en PEAC hebben gekozen 
voor een andere opzet van het pro
ject, waarover uitgebreide informa
tie in de nieuwsbrief(die op aanvraag 
wordt toegezonden). 
Emancipatiewerkster Trudy Theu
venet zal haar aandacht nu vooral 
richten op het opzetten van een ac
tief netwerk, via de reeds bestaande 
emancipatiewerkgroepen, om uit
eindelijk in elke D'66-afdeling een 
contactpersoon te hebben met 
emancipatie in haar/zijn protefeuille. 
Trudy is elke donderdag op het par
tijsecretariaat bereikbaar, van 10-17 
uur, telefoon 070-832468 of 
070-858303. 
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Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI
NIEUWS 
Politiek Scholing- en 
Vormingsinstituut 
d'66 
Dag voor Redacties Democrantjes 
We hebben de dag al verschillende 
malen moeten uitstellen, het lijkt wel 
of de duivel er mee speelt. Wat er nu 
ook nog gebeurt, deze datum blijft 
vast! 
Datum: zaterdag 26 maart 1983 
Plaats: De Oude Tram, Amersfoort 
Tijd: 10.30- 16.00 uur 
Kosten: f 10,-overte maken op giro 
3909120 t.n.v. penningmeester psvi 
d'66 in Den Haag (brood meene
men!) 
Begeleidster: Marie-Louise Tiesinga 
Opgave deelneming: PSVI D'66, Be
zuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, 070-858303. 

Themadag Wet Voorzieningen Ge
zondheidszorg 
Datum: zaterdag 28 mei 1983 
Plaats: De Oude Tram, Amersfoort 
Tijd: 10.30- 16.00 uur 
Kosten: .f 25,- (inklusief lunch) over 
te maken op giro 3909120 t..n.v. 
penningmeester psvi d'66 in Den 
Haag. 
Begeleider: Ewout Cassec 
Opgave deelneming: PSVI d'66, Be
zuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, 070-858303. 

Cursusmateriaal 
Basiscursus d'66- .f 7,50 
Handboek voor besturen d'66 -
f 12,50 (exclusief verzendkosten) 
Te bestellen bij: PSVI d'66, Bezui
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, 070-858303. 

Tijdschrift voor gemeenteraadsleden 
Kent u het al? Voor de d'Raad: een 
blad dat geheel gewijd is aan het lo
kale bestuursniveau. Voor de 
d'Raad probeert u te voorzien van 
korte bondige informatie ter onder
steuning van gemeenteraadswerk. 
Daarnaast biedt Voor de d'Raad 
ruimte voor opinievorming binnen 
d'66 over zaken op gemeentelijk ni
veau. 
De kosten zijn .f 25,- voor de eerste 
vijf nummers. Het verschijnt I x per 
2 maanden en heeft een omvang van 
12- 16 pagina's. 
Abonnementen: PSVI d'66, Bezui
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, 070-858303. 

Vacature in het bestuur van het poli
tiek scholings- en vormingsinstituut 
d'66 
In het bestuur van het politiek scho
lings- en vormingsinstituut d'66 is 
door vertrek van één van de be
stuursleden een vacature ontstaan. 
Informatie over het bestuurslid
maatschap van het psvi d'66 en het 
kandidaatstellingsformulier: PSVI 
d'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag, 070-858303. 



DEMO
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

NIEUW deze keer is het Dernocraatje van 
de afd. Stadskanaal, een driemaandelijkse 
uitgave, die huis-aan-huis wordt bezorgd. 
Succes gewenst redactie en afdeling! 
In Bergen op zoom brengt men het tweede 
nummer uit van de Nieuwsbrief, met een 
terugblik, een stukje bezinning, maar 
vooral met een optimistische blik op de 
toekomst en een humoristische kijk op de 
samenleving. Kortom, weer het lezen 
waard. In de Democrant van Drenthe staat 
een stuk van Dick Tommei over het Inte
graal Structuurplan Noorden des Lands 
(ISP), met het onderkopje: de bodemloze 
put, over het derde, omvangrijke en voor 
niet-ingewijden en -deskundigen volslagen 
onleesbare derde voortgangsverslag, een 
werkstuk van het Rijk en de noordelijke 
Colleges van Gedeputeerde Staten. 
Tommei komt tot de conclusie, dat er niets 
nieuws onder de zon is. De afloop lijkt 
immers voorspelbaar: het voortgangsver
slag wordt voor kennisgeving in Staten en 
Kamer aangenomen: ze dronken een glas, 
ze deden een plas, en alles bleef zoals het 
was". Maar het is volgens Tommei nood
zakelijk, dat het dèze keer anders gaat en 
dat een geheel nieuwe koers wordt ingesla
gen en dat werkelijk invulling wordt gege
ven aan het hoofddoel van ISP: het weg
werken van de achterstandssituatie van 
het Noorden en het terugbrengen van het 
werkloosheidsniveau tot het landelijk ge
middelde. En het tegendeel is het geval! 
Tommei gaat vervolgens in op de oorzaken 
ervan en geeft aan, wat er zou moeten ge
beuren om die problemen op te lossen. Een 
interessant artikel voor andere bladen (tel. 

Attentie 
De "DEMOCRANTJESDAG" 
voor de toekomstige redacties van 
afdelings- en regiobladen is verzet 
naar: 

ZATERDAG 26 MAART a.s. 
De dag wordt gehouden in De Oude 
Tram te Amersfoort kosten f 10,
p.p. Inschrijving en inlichtingen: 
Artbie Schimmel, PSVI 

nr. redactie Democrant Drenthe: 
15908-16661, svp bellen ca. 18.00 uur). In 
het decembernummer van het regioblad 
van Friesland valt te lezen, omdat de voor
zitter van de Statenfracties helaas ziek 
was, dat de Algemene Beschouwingen 
werden uitgesproken door het vrouwelijke 
fractielid Karin Oele, en dat de fractie te
gelijkertijd een notitie heeft aangeboden, 
handelend over de voorlichting en advise
ring van allerlei instellingen aan het Friese 
bedrijfsleven. Deze notitie is via het DIC te 
bestellen. Weer goede publiciteit voor 
D'66, dat hebben we momenteel heel hard 
nodig! Een andere geode bekende in de 
regio Friesland, Gert Walinga, we hadden 
het tenslotte over publiciteit, tevens initia
tiefnemer van de afdeling Leeuwardera
deel, heeft afscheid als voorzitter geno
men, zo lezen we in het Demokrantje van 
die plaats. Gelukkig is hij inmiddels alweer 
in een aantal commissies ter plaatse "in
getreden", want actieve D'66-ers zitten nu 
eenmaal nooit stil en men aast op ze, zodra 
ze een functie verlaten. Concreet van de 
regio Limburg was deze keer ook weer van 
de partij, o.a. met een artikel over "Libe
ralisme en liber::tal-burgelijk radicalisme 
gezien binnen het spectrum van de Neder
landse partijpolitiek", van de hand van de 
leden van de Werkgroep Politiek Scho
lings- en Vormingsinstituut in Limburg. 
Beslist de moeite waard (op te vragen via 
het redactiesecretariaat: dr. Van Kleef
straat 42B, 6217 JK Maastricht). Ook de 

Nieuwsbrief voor Muiden gleed weer in de 
bus vol partij- en plaatselijk D'66-nieuws. 
Drevel van de regio Noord-HoHand wijdde 
een groot deel van haar nummer aan de 
gemeentelijke herindeling. Aan het woord 
komen de D'66-burgemeesters van Haar
lemmerliede, Landsmeer en Akersloot. De 
problematiek van kleine kernen is zeer 
actueel. Dit artikel (dus) ook. Het redaktie
adres van de Drevel is: Ruyghweg 163, 
1781 Den Helder. 
Van de afdeling Tilburg ontvingen we be
halve hun afdelingsnieuws en -blad het 
dringende verzoek te melden, dat VITE, 
de Vereniging voor studenten internatio
nale economie en recht van de K.H.T., een 
groot congres organiseert met als centraal 
thema ARBEID. Omdat dit onderwerp in 
de partij erg in de belangstelling staat, maar 
mede omdat dit dringende verzoek en de 
toon van de publicatie een forse hand van 
D'66-ers doen vermoeden, voldoen wij 
graag aan deze oproep tot deelname aan 
het Congres, dat wordt gehouden op 10 
februari a.s. Voor meer informatie kunt u 
zich wenden tot (partijgenoot) Rien Geurt
sen (013-351307. D'OM 66 van de afd. 
Utrecht is voor zover ik heb kunnen lezen 
de eerste afdeling die in haar blad antici
peert op de Europese verkiezingen, die in 
1984 zullen worden gehouden. Een goede 
gedachte, hoewel ... menig rechtgeaard 
D'66-er kan momenteel het woord verkie
zingen niet meer horen! Via het Informa
tieblad van Zutphen tenslotte, een dik 
nummer, wordt menigeen weer opgeroe
pen om toch vooral maar mee te blijven 
doen bij deze- weer kleine- partij die toch 
zo verschrikkelijk de moeite waard is. 
Democraten, vergeet niet uw bladen te 
zenden naar Tineke V eenstra op het lan
delijk secretariaat en naar mij, Bazuinhof 
2, 1544 XN Zaandijk. Bij Tineke worden ze 
gedocumenteerd en verdwijnen ze in het 
archief voor raadpleging door menigeen. 
Ik lees ze en is er wat bijzonders te melden, 
dan vindt u dat weer terug in deze rubriek. 
Tot de volgende keer. 

KANDIDATEN GEVRAAGD 
A. VOOR HET DAGELUKS BESTUUR 
Tijdens de ALV op 6 en 7 mei a.s. zal er een nieuwe eerste publiciteits
coördinator gekozen moeten worden. Han Heemskerk heeft zijn funk
tie helaas moeten neerleggen om persoonlijke redenen. 
Kandidaten voor deze funktie kunnen zich aanmelden door middel van 
een ingevulde en ondertekende vragenlijst, die op verzoek door het 
landelijk secretariaat wordt toegezonden. De aanmelding geschiedt bij 
het landelijk secretariaat. 
Wat zijn de belangrijkste taken van de eerste publiciteitscoördinator? 
• Interne publiciteit 
• Externe publiciteit 
• Verkiezingscampagne 
• Fondsenwerving en ledenwerving 

De eerste publiciteitscoördinator werkt nauw samen met de tweede 
publiciteitscoördinator. 
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Jacob Kohnstamm, of 
bij Ruud Riem. 

B. VOOR DE PROGRAMMACOMMISSIE 
De taak van de programmacommissie is omschreven in Democraat nr. 
5 juni 1982. 
Er kunnen in de programmacommissie 4 vakatures worden opgevuld. 
Dit is mede afhankelijk van het feit of het voorstel tot uitbreiding van 
de commissie wordt aangenomen. 

Kandidaten voor deze funkties kunnen zich aanmelden door middel 
van een ingevulde en ondertekende vragenlijst, die op verzoek door 
het landelijk secretariaat wordt toegezonden. De aanmelding ge
schiedt op het landelijk secretariaat. 

C. VOOR DE RAPPORTAGECOMMISSIE 
De Rapportagecommissie moet tenminste 6 leden hebben. Op dit 
moment zijn er maar 4leden. Zoals uit de bijgevoegde wijzigingsvoor
stellen op het H.R. blijkt, zijn de werkzaamheden van de rapportage
commissie uitgebreid. 
Het is daarom noodzakelijk dat de commissie met enige leden wordt 
aangevuld. _ 
Kandidaten kunnen zich middels een bij het Landelijk Secretariaat aan 
te vragen formulier als kandidaat aanmelden. 

D. VOOR HET BESTUUR VAN HET PSVI 
In het bestuur van het PSVI ontstaat een vacature. Kandidaten voor 
deze funktie kunnen zich aanmelden door middel van een ingevulde en 
ondertekende vragenlijst, die op verzoek door het landelijk secreta
riaat wordt toegezonden. De aanmelding geschiedt bij het PSVI. 
Nadere informatie over de werkzaamheden van PS VI-bestuurders kan 
verkregen worden bij Geerling Visch en Arthie Schimmel. 
NB. De kandidaatstelling voor alle hierboven genoemde funkties sluit 
op woensdag 16 maart, om 17.00 uur. 
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door Stijn Verbeeck 

DE DEMOCRAAT IN GESPREK 
MET NICO SCHOOF 

VECHTEN VOOR 
AKERSLOOT 
Als deze Democraat verschijnt is het 
echtpaar Schoof met zijn drie kinde
ren juist verhuisd uit het witte boer
derijtje in Goirle met de schilderach
tige naam "huisje tussen licht en 
donker". Van de zandgrond ten Zui
den van Tilburg trok het gezin naar 
Akersloot, midden in het Noord-Hol
landse polderland, prachtig gelegen 
aan het Alkmaardermeer. Sinds 1 
november 1982 is Nico Schoof daar 
burgemeester. 

Het eerste wat je vraagt is dan: 
waarom zo ver weg? 

Schoof: "Ik ben een echte Hollander. Ik 
werd geboren in Hilversum, maar mijn ou
ders kwamen uit Hoorn. Mijn vrouw komt 
uit de Zuid-Hollandse bloembollenstreek. 
Wij gaan dus min of meer terug naar Hol
land. Maar ik had ook best in Brabant bur
gemeester willen worden. Tenslotte heeft 
maar één van de 131 Noord-Brabantse ge
meenten een D'66-er als burgemeester: 
Harry Terwisse in Nuenen. In Noord
Holland zijn er met mij er bij nu al drie! 
Mijn benoeming bracht het totaal aantal 
partijleden/burgemeesters op zestien. Ik 
heb eigenlijk niet eens bewust in Noord
Holland gesolliciteerd. Ik heb het wél heel 
bewust op een aantal andere plaatsen niet 
geprobeerd. Omdat ik in bepaalde streken 
van het land echt niet als burgemeester zou 
moeten beginnen. Er zijn hele gebieden die 
ik niet ken en waarmee ik dus ook geen 
enkele affiniteit heb." 

Wel blij met Akersloot dus? 
"Ja, uitgesproken! Maar niet alleen ik zelf. 
Lidy is het er helemaal mee eens en gaat 
graag naar Noord-Holland. Het enige ver-

m22 
' I 

velende er aan is eigenlük dat je Goirle 
moet verlaten. De kinderen zijn gelukkig 
nog jong genoeg voor een nieuwe start 
zonder problemen. De oudste is acht, was 
een half jaar toen we naar Brabant gingen 
en zal op school in Akersloot wel wat ge
plaagd worden met haar zuidelijke tongval. 
In Goirle woonden we buiten, echt in het 
dorp en dat blüft zo in Akersloot. Die ver
andering is niet zo groot. 
Akersloot is wel veel kleiner. Goirle heeft 
17.000 inwoners. Akersloot heeft er 5000. 
Goirle is erg georiënteerd op Tilburg. 
Akersloot heeft wat meer distantie tegen
over de stad, al ligt het maar een kilometer 
of tien van Alkmaar en zijn Haarlem en 
Amsterdam ook niet ver weg. 
De grootste werkgever in Akersloot is 
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Nico Schoof, g~boren in 1947 in Hilver
sum, getJ'l)uwd met Liily .Wessels;. bet 
echtpaar heeft drie kinderen: Judith, 
J(lep en Tom, die resp. 8, 5 en 2 jaar zijn; 
deed ná zijn lUiddelbare school gemeente
administratie .in . theorie en praldijk; 
stemde altijd D'66 en werd eind 1976lic;l 
van de partij; · 
werd in 1975 chefvan de afdeling planolo
gie· bij c;Ie gemeente Goirle ·en in 1981 
hoofd ruimtelijke ordening van de ge
meente Den Bosch; 
was in 1977 actief betrokken bij de op· 
richting van de D~66-afdeling Goirle; 
·was eriigejaren voorzitter van de subregio 
Midden~Brabant en maákte daàr ge· 
schiedenis door het (mede)oprichten van 
zes nieuwe afdelingen; 
was enige tijd lid van de Adviesraad van 
D'66; . . . . . 
vindt burgemeester een mooi beroop, bad 
bet altijd al wiUen worden, maar nooit 
verwacht het op zijn 35ste al te zijn. . 

Hoogovens, anderen pendelen naar Alk
maar of Zaanstad. De gemeenteraad telt elf 
leden, waarvan twee wethouders, die één 
dag per week op het gemeentehuis zijn. De 
burgemeester heeft dus zelf de grootste 
portefeuille. De grote landelijke partijen 
zitten in de raad en er is ook een plaatselij
ke groepering. Een D'66-er maakt deel uit 
van een progressieve fractie. De plaatselij
ke afdeling van de partij is gecombineerd 
met Castricum. 
Politiek wordt er in Akersloot heel anders 
geopereerd dan in Goirle. Daar was de raad 
veel meer politiek ingesteld. Het was alle
maal veel duidelüker herkenbaar naar po
litieke kleur. Eigenlijk vind ik zo'n klein 
dorp sympathieker: het vormt een hechte
re club. Je staat voor de oplossing van je 
eigen probleem en je doet dat met zijn al
len. Het belangrijkste is daarbij dat de ge
meente financieel kerngezond is. 

Zelfstandig 
Mijn grootste probleem als burgemeester 
zal zün de gemeente zelfstandig te houden. 
De provincie Noord-Holland is erg actief 
op het gebied van herindeling van ge
meenten. West-Friesland is al zo ver, de 
plannen voor Waterland liggen nu bij de 



Kamer en Noord-Kennemerland is het 
volgende project. De inspraak is al achter 
de rug en de procedure kan starten. Het ligt 
in de bedoeling om Akersloot met Limmen 
tot één nieuwe gemeente samen te voegen. 
Maar géén van beide plaatsen voelt voor 
die samenvoeging. Maatschappelijk heb
ben ze ook nauwelijks iets met elkaar te 
maken. Ze liggen aan weerszijden van de 
weg naar Alkmaar, maar juist die grote 
verkeersweg scheidt de beide plaatsen van 
elkaar. En waarom zou je twee financieel 
goed draaiende bedrijven op extra kosten 
gaan jagen door ze bij elkaar te voegen? 
Dé primaire taak van de nieuwe burge
meester is: Akersloot zelfstandig te hou
den. En hoe méér ik erover nadenk, hoe 
meer ik tot de conclusie kom dat dat een 
goed streven is. Streeksgewijze herinde
ling heeft iets dwangmatigs. Alles moet 
opnieuw geregeld, alsof herindeling op 
zich een groot goed zou zijn. Naar mijn 
idee heb je voor elke herindeling duidelijke 
indicaties nodig: bijvoorbeeld het bouwen 
van een nieuwe stad op het grondgebied 
van twee kleinere plaatsen, zoals bij 
Nieuwegein is gebeurd. En je moet toch 
ook in de gaten houden welke je contra-in
dicaties zijn. 

Dat vechten voor eigen zelfstandigheid is 
iets waarop de plaatselijke bevolking mij 
duidelijk heeft geaccepteerd. Er was ook in 
Akersloot de bijna "gebruikelijke" teleur
stelling over de benoeming van een Demo
craat als burgemeester. Vooral het CDA 
had het er moeilijk mee. De bevolking is 
voor 64% katholiek, maar burgemeester 
Schoof is ook katholiek. Die teleurstelling 
wordt ook alleen maar politiek gespeeld. In 
het persoonlijke vlak is er, noch in het ge
meentehuis, noch daarbuiten ook maar het 
minste probleem. Bij mijn installatie als 
burgemeester heb ik trouwens duidelijk 
gezegd dat ik met hart en ziel Democraat 
ben, dat D'66 een beste partij is om mee te 
werken en dat het niet misstaat er lid van te 
worden. Maar profilering als partijman 
komt in zo'n plaatselijk gebeuren natuur
lijk veel minder uit de verf dan op provin
ciaal of landelijk niveau. 
Ik had het zojuist al even over het verschil 
tussen Akersloot en Goirle. Hier ben je 
echt op de eerste plaats burgemeester. Ik 
had me daar trouwens goed op georiën
teerd. Als je - zoals ik - op diverse ge
meentehuizen hebt gewerkt, dan heb je wel 
wat zicht op die functie. Maar ik heb er 
toch ook veel met collega's en vrienden 
over gesproken voor ik de eerste stappen 
zette op dit pad. In oktober 1981 begon ik 
te solliciteren, in de verwachting in zo'n 
circuit terecht te komen en daaruit dan op 
een gegeven moment gekozen te worden. 
Maar dat ik na eenjaar al burgemeester zou 
zijn had ik in het geheel niet verwacht. Dat 
mijn bestuurlijk-juridische opleiding in de 
vorm van H.B.O. Gemeenteadministratie 
I en 11 een belangrijke rol heeft gespeeld 
lijdt geen twijfel. Ik heb trouwens over het 
algemeen veel profijt van mijn ervariog in 
het veld. En ik kan me ook goed voorstel
len datje, als je uit een andere sector komt, 
en je wordt benoemd in zo'n plaats als 
Akersloot, dat je dan aanvankelijk totaal 
geen idee hebt waar die mensen op zo'n 
secretarie allemaal mee bezig zijn. Voor 
mij als insider was dat gesneden koek en 

dat is heel plezierig omdat je toch de di
recte werkgever van het hele gezelschap 
bent. Op die manier werk je je ook sneller 
in, denk ik, dan iemand die uit een volsla
gen andere discipline komt." 

Partij in beraad 
We hebben het tot nu toe eigenlijk alleen 
nog maar over je nieuwe functie gehad. 
Wat vind je eigenlijk van de discussie in de 
partij die met dit nummer van Democraat 
wel in alle hevigheid moet losbarsten? 
"In Goirle hebben we eigenlijk altijd wel 
op de goede kritische toer gezeten. De uit
nodiging voor Krasnapolsky bijvoorbeeld 
kwam voor ons absoluut niet als een don
derslag bij heldere hemel. We hebben daar 
ook direct op gerageerd: wij komen! 
Dat pas daarna de discussie echt goed op 
gang kwam is niet zo verwonderlijk. Zelfs 
binnen een partij als D'66 zitten nogal wat 
mensen die wachten op een sein (en mis
schien zelfs op een onderwerp) alvorens de 
discussie te starten. Daarom had ik vorig 
jaar ook wat moeite met die manoeuvres 
van het hoofdbestuur. Zoiets in de trant 
van: rustig maar, het komt allemaal best in 
orde. 
Je kunt wel stellen dat we intussen analy
ses genoeg gehad hebben. De wat warrige 
discussies tot nu toe kwamen meestal uit 
bij het aanwijzen van zondebokken. Ik blijf 
daarbij volhouden dat onze bewindslieden 
te weinig tijd is gegund om de vruchten te 
plukken van een beleid dat ze stuk voor 
stuk op de rails hebben gezet. En het gaat 
de kiezer nu eenmaal om resultaten. Die 
heeft niets aan prachtige beleidsvoorne
mens van onze mensen, waar nu ministers 
en staatsecretarissen van andere partijen 
goede sier mee maken. Dat is het harde 
bedrijf van de politiek, landelijk nog veel 
meer dan plaatselijk. Maar ik merk dat 
zelfs op die hele kleine schaal met een 
handvol mensen in Akersloot. Je loopt 
natuurlijk met allerlei plannen rond, maar 
je hebt ook te maken met een gevestigde 
situatie en het zou hoogst onverstandig zijn 
daar géén rekening mee te houden. Men
sen moeten wennen aan nieuwe gezichten, 
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wennen aan nieuwe manieren van doen, en 
dat kost tijd. 
Ik vind het wél goed dat we nu in de partij 
duidelijk een paar nieuwe gezichten heb
ben. Het ziet er naar uit dat we voldoende 
tijd krijgen om daar enerzijds aan te wen
nen, anderzijds ér iets aan te doen, zodat 
we straks bij verkiezingen niet met lege 
handen staan. ledereen doet het nu een
maal anders dan zijn voorgangers en dat 
gaat gepaard met soms hele pijnlijke ont
wenni ngsverschijnelen. 
Hier in Goirle kwam de partij bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen precies zes 
stemmen te kort voor één zetel. Dat komt 
heel hard aan, vooral als je een paar maan
den er voor nog op méér rekende. Nu kun 
je mt;t het hoofd in de schoot bij de pakken 
neerzitten, en zeggen: ze zoeken het ver
der maar uit! Je kunt je ook afvragen op 
welke manier je zonder raadsfractie toch 
actief kunt zijn op het plaatselijke vlak. 
Aan dat laatste wordt in Goirle gewerkt. 
En al raken ze twee actieve leden kwijt, ze 
zullen laten zien dat ze er wat van maken. 

Ik matig me niet aan om "wijze woorden" 
te gaan zeggen tegen de partij omdat ik nu 
toevallig burgemeester ben geworden. Is 
de partij zelf niet mans genoeg? 
Ik zou alleen willen zeggen dat .ik ontzet
tend veel aan de partij te danken heb. En 
dan bedoel ik niet allerlei zaken van me
ningsvorming of politiek denken. Het zit 
hem veel meer in de affiniteit met het 
sfeertje. Van voelen dat je op. één lijn zit 
met mensen die je misschien nog nooit eer
der hebt gezien. En natuurlijk ook allerlei 
gemeenschappelijke dingen, dierbare 
herinneringen aan wat je beleefde met de 
mensen waarmee je echt op de barricaden 
hebt gestaan. Daar leeft de partij ten diep
ste. Zelfs al zou D'66 niet meer bestaan, 
dan zou je weten dat er mensen zijn die 
over een aantal fundamentele dingen in het 
leven precies zo denken als jij. Zonder dis
cussie, onvoorwaardelijk!" 

Waarom hebben wij eigenlijk maar zestien 
burgemeesters? 

23~ 
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Bestuursmededelingen 

OPROEP VOOR SECTIE-COÖRDI
NATOREN 
In de vorige Democraat stond een op
roep voor kandidaat-leden van het Al
gemeen Bestuur van de SWB. Nu roe
pen wij kandidaten op voor de functie 
van sectie-coördinator. Sectie-coördi
natoren zijn leden van het Algemeen 
Bestuur, die als speciale taak de super
visie hebben over één beleidsterrein 
met een aantal werkgroepen. Sectie
coördinatoren zijn nodig voor de sec
ties Welzijn en Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen (zie SWB-jaarboekje 
voor informatie 'over de secties). Be
langstellenden wordt verzocht, contact 
op te nemen met Erik van der Hoeven, 
tel. 070- 858303. 

VERTREK HAN DE LANGE 
Door het teruglopen van de overheids
subsidie is het bestuur gedwongen ge
weest, Han de Lange, medewerker van 
de stichting, te ontslaan. Op Hans uit
drukkelijk verzoek is er geen speciale 
aandacht besteed aan dit vertrek, dat 
op het moment dat deze Democraat 
uitkomt, al heeft plaats gevonden (1 fe
bruari). Zij die hun waardering willen 
laten blijken voor het werk dat Han 
heeft gedaan, worden verzocht contact 
op te nemen met Erik van der Hoeven. 

Vers van de pers 

Binnenkort verschijnt een nieuwe 
SWB-nota: een Discussienota Basisin
komen. Paul van Schilfgaarde, voor
zitter van de Projectgroep Basisinko
men, schrijft in het v9orwoord van de 
nota onder meer: 

Deze nota is het verslag van een diskussie. 
Wij hopen dat deze diskussie voort zal gaan 
en door anderen zal worden overgenomen. 
Want de diskussie betreft een wezenlijk as
pek( van onze samenleving. 
Dit is de belangrijkste konklusie die wij heb
ben kunnen trekken . 
Wij zijn het als groep niet eens geworden. 
Sommigen van ons zijn duidelijke voorstan
ders van een basisinkomen, anderen zijn 
even duidelijk tegenstanders. Maar wij heb
ben wel gemerkt dat de diskussie over een 
basisinkomen fundamenteel is. Het raakt 
ons hele maatschappelijk bestel: niet alleen 
de opvattingen over arbeid, ook die over 
gezin, onderlinge afhankelijkheid, emanci
patie zijn er mee gemoeid. 
Niet alleen de doelstellingen die iemand 
heeft, ook de inschatting over hoe invoering 
uitwerkt in onze samenleving is verschil-
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)end. Zo verwachten sommigen van ons dat 
invoering van een individueel basisinkomen 
de emancipatie zal bevorderen, anderen 
verwachten het tegendeel. 
Sommigen verwachten een eerlijker verde
ling van arbeid, anderen betwijfelen dat. 
Sommigen zien hierin een stap naar indivi
duele vrijheid, anderen menen dat wellicht 
het tegendeel bewerkt zal worden. 

Paul van SchiJfgaarde 

Deze diskussie is niet afgesloten en kan ons 
inziens op dit moment niet afgesloten wor
den. Wel hebben wij getracht een aantal on
eigenlijke elementen uit de diskussie te eli
mineren waardoor de kernvragen duidelij
ker naar voren komen. 
In de eerste plaats de kosten. Vaak wordt 
beweerd dat de kosten prohibitief zouden 
zijn of dat de belastingtarieven te hoog zou
den worden of zoiets. Wij menen te hebben 
aangetoond dat dàt geen hout snijdt. Onze 
berekeningen gaan uit van een stelsel dat 
makro-ekonomisch neutraal is en daarbij 
zijn wij zelfs zeer voorzichtig geweest. 

Niet alleen kan een basisinkomen voor ie
dereen makro-neutraal worden gereali
seerd; ook op ondernemingsniveau behoeft 
geen lastenverzwaring op te treden. Het 
probleem zit hem in de individuele inko
mensverdeling. ( ... ) 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een in
voering van een individueel basisinkomen in 
een eenvoudig stelsel altijd e\!n sterke in
greep betekent en nooit voor iedereen volle
dig bevredigend zal zijn als hij het vergelijkt 
met de huidige situatie. 
Dit geldt met name voor het inkomen voor 
de alleenstaande zonder arbeidsinkomen. 
Oud of jong: Of er moet iets speciaals voor de 
alleenstaande bedacht. worden, of een haal
baar algemeen geldend basisinkomen is te 
laag om van rond te komen. Anders gezegd: 
een basisinkomen zonder frutsels en fratsels 
zoals wij dat ons voorstellen, maakt de bij
standswet en sociale uitkeringen niet over
bodig! ( ... ) 
Invoering van een individueel basisinkomen 
voor iedereen is een fundamentele zaak en 
eist een fundamentele diskussie. Het grijpt 
diep in. Er is geen gemakkelijke oplossing. 
Het is niet zomaar een politiek programma
punt naast andere. Het grijpt veel dieper. 
Wij menen te hebben aangetoond dat een 
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basisinkomen kan! De vraag is of wij het 
willen. En "wij" is in dit geval breder dan 
onze projektgroep maar betreft de samenle
ving als geheel. Zonder brede steun in grote 
groepen van de samenleving heeft invoering 
van een basisinkomen geen reële kans. 
Getracht is in deze nota de voors en tegens 
eerlijk af te wegen. De lezer zal zijn eigen 
oordeel moeten vormen. 
De Discussienota Basisinkomen kan 
worden besteld door overboeking van 
f 9,- (incl. porti) op giro 33.222.13 
t.n.v. SWB D'66 onder vermelding 
van: nota E 11. 

Nieuwe projecten 

Onlangs zijn vier nieuwe projectgroe
pen ingesteld: 
- Multiraciale Samenleving gaat de 
problemen bezien rond het deelnemen 
van culturele minderheden aan de 
maatschappij; 
- Parlement probeert een werkwijze 
voor het parlement aan te geven waar
door dit beter op de maatschappelijke 
problemen kan inspelen; 
- Kankerverwekkende Stoffen onder
zoekt de mogelijkheid, een beleid op dit 
terrein te ontwikkelen; 
- Deregulering heeft tot doel, een 
D'66-visie op dit actuele beleidsveld 
voor te stellen . 

Gevraagd 

Graag komen wij in contact met 
MENSEN MET MAATSCHAPPE
LIJKE ERVARING 
die door omstandigheden buiten het ar
beidsproces zijn komen te staan. Bin
nen het SWB-bureau kunnen zij acti
viteiten ontplooien als: 
- het voeren van het secretariaat van 
een projectgroep; 
- het onderzoeken van de mogelijkheid 
van studies op één van de beleidsterrei
nen die binnen de SWB prioriteit heeft; 
- het doen van literatuurstudie ter on
dersteuning van een werk- of project
groep; 
- het assisteren bij de organisatie van 
een studiedag. 
Binnen de gesteld~ prioriteiten kunnen 
activiteiten worden gezocht, die op ie
ders mogelijkheden aansluiten. 
Met uw hulp hoopt de SWB met de zeer 
beperkt geworden vaste bezetting, zijn 
taken te blijven vervullen . 
Het bureau heeft verder dringend be
hoefte aan mensen die één of meer da
gen pèr week (vast) willen helpen met 
kopieer- en verzendwerk. 
Contact: Erik van der Hoeven, tel. 
070-858303 . 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

TERUG IN DE 
NEDERLANDSE POLITIEK 
door Maarten Engwirda, voorzitter 
Tweede-Kamerfraktie D'66 

Ik heb het gevoel dat D'66 weer terug 
is. 
Terug van weggeweest. Terug in de 
Nederlandse politiek. 
Terug op de plaats, waar wij thuis 
horen: links van het midden als 
zelfstandige, progressieve partij. Wij 
zijn weer terug in de kranten, op de 
radio en soms zelfs op de televisie. 
Op zichzelf is dat best 
verbazingwekkend. 
Tien jaar geleden was D'66 immers 
ook weg. Toen, eind 1972, verloor 
D'66 5 zetels in de Tweede Kamer en 
hield er, evenals nu, 6 over. Het 
duurde toen bijna 4 jaar voor we er 
weer bovenop kwamen. Als ik de 
sfeer en het enthousiasme in de partij 
goed aanvoel, dan zeg ik u: dat gaat 
nu anders. Géén 300 leden in 
vertwijfeling die spreken over 
opheffing, maar 10.000 leden voor 
wie dat niet aan de orde is! 
Kortom, de vergelijking met '72 gaat 
niet op. Eu dat is maar goed ook, 
want er is voor een onafhankelijke 
progressieve partij nog veel te doen in 
Nederland! 

Constructief D'66 
U heeft het de afgelopen maanden weer 
kunnen vaststellen in de Tweede Kamer: 
van de regeringspartijen is weinig méér te 
verwachten dan tegen elkaar opbieden, 
wie het meest kan bezuinigen. Tussendoor 
wat acrobatiek voor de tribune: het CDA 
spaart de gymles, de VVD de klassegroot
te. 
Allemaal best. Maar intussen presenteert 
Minister Deetman van Onderwijs een be
groting die zó rampzalig is èn voor de 
werkgelegenheid èn voor de kwaliteit van 
het onderwijs, dat D'66 tegen de begroting 
heeft gestemd. Dit was het logische gevolg, 
want alle alternatieven die wij hebben 
voorgesteld, werden verworpen. Het is 

nodig, dàt er partijen zijn die alternatieven 
zoeken, die met constmctieve voorstellen 
komen. D'66 is niet een partij die bezuini
gingen afwijst. U weet ongetwijfeld nog dat 
wij in het vorige kabinet óók bezuinigd 
hebben. Maar wij hebben oog voor 
rechtvaardigheid. 
Dat lijkt nu in het kabinet-Lubbers te ont
breken. 
Als er ingeleverd wordt, dan ook door ie
dereen, èn naar de mate waarin hij dat kàn. 
Dit kabinet veroorzaakt een terechte on
rust bij de mensen in het land, door het 
gebrek aan perspectief en het gebrek aan 
samenhang tussen de verschillende bezui
nigingsmaatregelen. 
Bezuinigen kan ook - en dat hebben wij 
ook voorgesteld in de Tweede Kamer, 
door het kinderbijslagsysteem te herzien. 
Nog steeds is het zo, dat ouders méér kin
derbijslag per kind krijgen, naarmate ze 
meer kinderen hebbert. Natuurlijk heeft 
een gezin met vijf kinderen meer kosten 
dan een gezin met vier kinderen, maar dat 
een vijfde kind duurder is dan een vierde 
kind ontgaat ons. 
De afschaffing van de progressie naar kin

Vervolg op pagina 3 
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verschijnt 8 x per jaar 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POUTIEKE 

PA 1JE --

IN DIT 
NUMMER 
Conereten en Fundamentelen 3 

Schoolkeuze vrij 6 

Adviesraad (met foto) 8 

Brieven 10 

"Het Gat" 12 

In het hart 
Congresboek, 1e kamer-kandi
daten en stembiljet 
DERDE 
CONGRESDEMOCRAAT 
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·Afscheid 
Hebben we in de afgelopen maanden 
op het landelijk secretariaat geno
men van KITTY BEER, van MAT 
RINGERS, van MARTHA WElS, 
van HANS MUYLAERT en van 
HAROLD JANKIE. 
Voor die laatste drie wil ik graag uw 
aandacht vragen en dat niet omdat 
we het vertrek van Kitty en Mat 
minder vervelend vinden, maar wel, 
omdat Martha, Hans en Harold lang 
bij ons zijn geweest: Harold vijfen
eenhalf jaar, Hans ruim vijf jaar en 
Martha bijna vier jaar. Samen 141/2 

jaar van successen, groei en uitbrei
ding, maar jammer genoeg in het 
laatste jaar ook teleurstellingen en 
verlies. 
Als gevolg van dat laatste moest 
MARTRA WElS zelfs worden ont
slagen. Ze heeft gelukkig een andere 
baan gevonden, maar we missen 
haar heldere, vriendelijke ste!ll aan 
äe telefoon, haar voortdurend alert 

· en kritisch reageren. 
HANS MUYLAERT geniet per I ja
nuari van zijn pensioen en dat heeft 
hij verdiend. Nog in 1982 maakte hij 
de overschakeling mee van de (fi
nanciële) handadministratie naar de 
computer. Daarbij was hij even 

IN VOORBEREIDING 
het boek: 

"Tussen Droom en 
Daad .. ~" 
Interviews met Jan Terlouw, Hans 
van Mierlo, Ineke Larobers . . . en 
alle andere 0'66-bewinds\ieden uit 
het Kabinet Van Agt-Den Uyl-Ter
\ouw en het lnterimkabinet. 
En: De visie van Laurens Jan Brink
horst en Jan Glastra van Loon, de 
fractievoorzitters, op kabinetsdeel
name. 
Hoe kon het zo gaan? 
Wat deden D'66-ers eigenlijk in het 
kabinet? 
Waarom de drie "A"zen: Amelis
weer, Ameland en Afval? 

·De teleurstelling en het onbegrip in 
het kabinet. 
De missers; de kritiek en het succes. 
Het isolement en de ergernis. 
Wel of geen lijsttrekker, de neder
laag van september '82. 
D'66-ers over ideeën en macht. En 
over hoe het verder moet. 
Feiten en visies over D'66 in het cri
sisjaar '81-'82, bijeengebracht in in
terviews door: Joris Backer. 
Een uitgave in samenwerking met 
het PSVI, die wellicht ook in de 
boekhandel verschijnt. Prijs ca. 
f 10,-
Belangrijk 
Laat horen of u belangstelling heeft 
voor deze uitgave. Dat is belangrijk 
om de oplage te bepalen! 
Stuur vrijblijvend deze bon in: 

Harold Jankie Martha Weis Hans Muylaert 

nauwgezet en stipt, als wij hem daar
voor kenden. 
HAROLD JANKIE had zich ont
wikkeld tot DE vraagbaak op het se
cretariaat: waar ligt dàt ook al weer; 
hoe zat het dáármee? Op al die vra
gen wist Harold het antwoord. We 
missen hem! Maar hebben begrip 
voor zijn wens om iets anders te gaan 
doen: per I januari werkt hij bij het 
GAK in Den Haag. 
Bij verschillende gelegenheden is 
namens het Hoofdbestuur al af
scheid genomen van de ex-mede
werkers/-sters. Toch hecht ik eraan, 
dat ook in de Democraat nog eens te 
doen. 
Daarom, Martha, Hans, Harold en 
ook Kitty en Mat: heel veel dank 
voor jullie inzet en veel goede wen
sen voor de toekomst! 
Namens het Hoofdbestuur: 
Grace Cotterell, secretaris organisa
tie 

Oproep 
DEMOCRATEN IN ZUTPHEN EN 
OMGEVING: 
Wie van u kan voor de nacht van 6 op 
7 mei a.s. slaapplaats(en) aanbieden 
aan partijgenoten die de AL V be
zoeken? 
Graag z.s.m. doorgeven aan het lan
delijk secretariaat: telefoon: 
070- 858303. 

De laatste Demo
craat? 
Alweer geruime tijd geleden ontvin
gen de leden een acceptgirokaart 
voor de betaling van de contributie 
!983. 
Velen, zeer velen, hebben inmiddels 
hun èontributie overgemaakt. Toch 
is er een respectabel aantal leden, dat 
dat nog niet deed, ook niet na een 
schriftelijk verzoek daartoe. 
Het Hoofdbestuur heeft daarom 
(met de nodige aarzeling) besloten 
om de toezending van de Democraat 
op een bepaald moment- als de con
tributiebetaling nog steeds niet heeft 
plaatsgevonden - op te schorten, 
totdat de betaling wel is ontvangen. 

Concreet betekent e.e.a. dat de De
mocraat van mei (1983 nr. 3) de laat
ste is die u ontvangt, als u niet snel 
uw contributie betaalt. Laat het niet 
zover komen en bedenk verder, dat 
u, om deel te mogen nemen aan 
stemmingen binnen de partij, ook 
geacht wordt uw contributie te heb
ben betaald! 

Internationale School 
voor Wijsbegeerte te 
Amersfoort 
Sedert twee jaar ben ik lid van het 
Curatorium van de Internationale 
School voor Wijsbegeerte in 
Amersfoort. Waarom naast een 
overbezette baan deze "nevenfunc
tie'', die overigens niet meer dan één 
middag in de drie maanden kost? Het 
antwoord is gemakkelijk: ik doe daar 
heel wat inspiratie op. Het curato
rium overlegt namelijk over welke 
cursussen, welke sprekers en welke 
onderwerpen door dit bijna zeventig 
jaar oude instituut worden gegeven. 
Dat dwingt je tot een voortdurend 
openstaan voor de filosofische ach
tergronden van het maatschappelijk 
en politiek gebeuren. De cursussen 
die in het weekend of in de zomer 
ook wel langer worden gehouden, 
betreffende onderwerpen als demo-
cratie, besluitvorming, Hannah 
Arendt, Angst, Recht en Orde, Con
frontaties rondom vrede of inleiding 
in de filosofie. 
Zij zijn voor iedereen toegankelijk 
terwijl de sprekers zowel uit de we-
tenschappelijke wereld als uit de 
praktijk komen. 
Graag wil ik D'66-ers opmerkzaam 
maken op deze cursussen, die niet 
duur zijn en wel heel boeiend. Juist 
D'66 die in de politiek ook de imma
teriële zaken benadrukt, heeft vaak 
behoefte aan verdieping van haar 
achtergrond en toetsing van haar 
praktisch politiek handelen, aan 
ideeën werelden. 
Bovendien doet iedereen die naar 
een cursus gaat nog een goed werk. 
Ook deze "school" valt namelijk 
onder de subsidiestop. Hoe meer 
mensen er nu komen des te beter kan 
ik haar bestaansrecht verdedigen. 

.-----------------------------, Het cursusprogramma is op te vra
l gen bij de administratie: Internatio
l- nale School voor Wijsbegeerte, Do
l deweg 8, 3832 BD Leusden. Tel.: 

0 Ja, ik heb te zijner tijd belangstelling voor "Tussen droom en 
daad" 

Naam: 

Adres: 

Plaats: 

Aan: PSVl, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

033 - 15020. 
I Weet u het nog? Denken, durven, 
I doen. Dus Denken voorop! 
I 
I 
I 
I 
I 

Elida Wessel-Tuinstra 

Of bel: Artbie Schimmel 070-858303. 1 
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COLOFON 
De uitg~tve van de Democraat ge
schiedt' onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn 
Verbeeck, Mieke van Wagen
berg, Kitty Warburg, Roei Hes
kamp. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver· 
antwoordelijkbeid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt t0t 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 8 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 3 verschijnt ± 
31 mei 1983: 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
maandag 9 mei a.s. 17 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: f 600,-
1/4 pagina: f 500,-
I/6 pagina: f 400,
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: 15.000 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 
giro 1477777 



OPINIE 

MET EEN BEET JE 
RESOLUTIE MOET HET 
TOCH KUNNEN, 
DIE FOLDER 
Marya van Empel en Ad Bakhuizen 

De AL V van najaar 1982 verzocht het 
HB, vrij vertaald, om een handzaam 
stuk met het motto - "Hoe vertel ik 
het mezelf en mijn buurman?", -
waaruit de noodzaak van het bestaan 
van D'66 blijkt, 
- met bakens om in vierstromenland, 
ook bij mist, de richting te vinden, 
- met de opvattingen waar we voor 
warm lopen. 

·Het HB is er eens voor gaan zitten en heeft, 
heel subtiel, de bal teruggespeeld door het 
"democratisch manifest" ter discussie in 
de afdelingen neer te leggen. 
Nu brengt zo'n discussie, naar oud-neder-
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dertal levert voldoende geld op om bij-. 
voorbeeld de rampzalige bezuinigingen in 
het onderwijs te voorkomen. 
Zo zijn er nog heel veel besparingen te 
vinden, maar daarvoor moetje tijd nemen, 
en niet steeds doorhollen met de.blik op de 
cijfers van het financieringstekort. 
Het is nodig dat er partijen zijn die kritisch 
blijven en met eigen voorstellen komen. 

Doofpot niet op Binnenhof 
Soms moeten we zaken die verzwegen 
worden boven water halen, omdat D'66 
vindt - dat het anders moet èn kan. Eind 
maart heb ik het aan de stok gehad met 
Minister van Aardenne (van de VVD) over 
de Gouden Handdruk van de heer Stikker. 
De Minister speelde verstoppertje achter 
Jan Terlouw. Ten eerste is dat niet hoffe
lijk, ten tweede is het nog onjuist gebleken 
ook. Zeg dàn datje het redelijk vindt dat de 
direkteur met een gouden handdruk van 
1,1 miljoen vertrekt, terwijl duizenden bij 
de poort niet eens een koude handdruk 
krijgen! 
D'66 vindt dat niet redelijk, en zegt dat 
ook, u heeft dat eerder op de televisie kun
nen zien, en het is ook toegegeven. Mij 
gaat het niet om een hetze tegen hoge in
komens, mij gaat het om rechtvaardigheid. 
De schuld voor de neergang van het RSV
concern berust niet bij één man, maar bij 

lands gebruik, onveranderlijk twee kam
pen op de been; dat begon al met de Hoe
ken en Kabeljauwen, later kwamen de 
Preciesen en de Rekkelijken, alsmede de 
Wel en Niet Onderhouders van art. 31 van 
de K.O., en zo hebben we nu, na de februa
ri lezing van het manifest, de Conereten en 
de Fundamentelen. De benaming zal wel 
bedacht zijn door een bouwvakker (con
crete is engeis voor beton). 
Bij de discussie bij ons in het zuiden bleek 
echter dat noch voor de C noch voor de F 
het manifest datgene was waar men al zo 
lang naar hunkerde. Toch moeten we er 
eindelijk eens in slagen een folder te schrij
ven die voor C & F beide even bruikbaar is. 
Vanuit Brabant willen wij in die richting 
een voorzet geven. 
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velen, óók in de politiek. 
D'66 is één van de initiatiefnemers geweest 
tot het instellen van een parlementaire en
quête. Een historische gebeurtenis, want 
sinds 1948 is dit niet meer gebeurd. Het is 
een onderzoek door de Kamer naar wat er 
nu precies bij RSV gebeurd is. 
Ik vind dat de politiek de burger behoort te 
tonen dat als er fouten, en in dit geval 
waarschijnlijk zeer ernstige fouten, ge
maakt zijn, deze fouten ook tot op de bo
dem zullen worden uitgezocht, met het 
doel daaruit de noodzakelijke conclusies te 
trekken. 
U heeft het recht op waarheid, en het on
derzoek dient die waarheid aan het Jicht te 
brengen. Met alle kritiek die er op de Ka
mer vaak is, behoort te worden aange
toond dat de doofpot niet op het Binnenhof 
staat, en het deksel er niet door D'66 op zal 
worden gehouden! Ook hier zeg ik, het is 
goed dat er een onafhankelijke kritische 
partij is, die met zulke voorstellen komt. 

Die kritische instelling geldt ook voor ons 
eigen functioneren als partij, en onze eigen 
uitgangspunten. 
Ik hoop dat de voorbereidingen op ons 
congres van dat besef doortrokken zijn, 
zodat op 6 en 7 mei een goede besluitvor
ming zal plaatsvinden. 
Van daaruit verder! • 
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Van de 
rédactie· 

"De gewone Democraat moet ook vol". 
Citaat van een van de recht-voor-zijn
raap-schrijvers in de rubriek "Ik vind." in 
nummer 4 van Democraat Extra, ons 
veertiendaags vlugschrift van en voor De
mocraten die op de hoogte willen blijven. 
Democraat Extra heeft in enkele weken 
tijds zijn bestaansrecht bewezen. Als alle 
Democraten dat nu maar begrijpen en zich 
individueel of collectief abonneren, dan 
kunnen we doorgaan i:owel met Demo
craat Extra als met ons partijblad Demo
craat. 
Omtrent dat laatste lopen de ideeën van de 
aangehaalde briefschrijver en van de 
redactie uiteen. Briefschrijver vindt dat we 
alle lange, onleesbare, beschouwende 
stukken maar in Democraat moeten zet
ten, dan hebben we in Democraat Extra de 
ruimte voor de licht verteerbare, actuele 
kost en de puntige discussie. Hij heeft daar 
in zoverre gelijk in, dat Democraat Extra 
juist wordt gemaakt om in hogefrequentie 
contact tussen leden onderling en leden en 
partij mogelijk te maken. Maar ,flitsende 
communicatie" alleen is niks. We zijn wél 
ergens over bezig. Niet alleen een "in
crowd'', maaralle Democraten. Zowel het 
partijblad als de veertiendaagse uitgave 
zijn bedoeld voor de hele partij. 

* * * 
Ongetwijfeld hebben veel Democraten met 
instemming de drie pagina-grote bijdragen 
van K. L. Poll gelezen, die onder de titel 
"Een tijd voor constructies" verschenen in 
NRC&Handelsblad en wel in het Cultureel 
Supplement op resp. 4 en 18 maart en 1 
april. De ruimte om er uitvoerig uit te cite
ren is te gering. Daarom de aansporing om 
de teksten integraal te lezen. Er is vast wel 
iemand in uw afdeling die ze bewaard heeft 
en zo niet dan is er een kopie van te krijgen 
bij Corrie Hupkes op het landelijk secreta
riaat (tegen vergoeding van kopieer- en 
verzendkosten). 
Poll wil met veel Nederlanders (2000 heb
ben al belangstelling getoond) een stich
ting van de grond tillen, die op allerlei ter
reinen van onderwijs, kunst en wetenschap 
wat vrijheid van constructie verovert, los 
van de staat. Een soort culturele ANWB is 
het al genoemd, die in plaatselijke afdelin
gen operationeel zou moeten worden. Poll 
zegt interessante dingen over het verschil 
tussen gouvernementeel en individualis
tisch denken en over onze motieven om 
géén socialist te zijn. Lees die teksten - · 
want we doen de man onrecht met onze 
gebrekkige omschrijving - zie hoe hij tot 
zijn ideeën komt en hoe D'66 hem daarbij 
inspireert. En betuig adhesie met zijn 
plannen. Want hoe méér mensen er mee 
doen, des te groter is de kans dat het stre
ven van velen, ook in onze partij, naar 
cultuurvernieuwing en cultuurbehoud enig 
succes heeft. 

3..--r:m 
~ 



Nooit meer honger. 
Daar werken we aan. 

Hoe verbouw je voldoende voedsel in 
een land waar 7 maanden perjaar geen regen 
valt? Waar de grond is uitgeput en verzilting 
steeds verder oprukt? Goede grond is schaars 
in Senegal. Toch moet bijna driekwart van 
de bevolking leven van de landbouw. 
Probére,n te leven. Het lijkt hopeloos. 
Maar toch: meer en meer boeren lukt het O!ll 
de honger het hele jaar door buiten de deur 
te houden. Door keihard werken. 

En met steun van Maisons Familiales 
Rurales. Dat is een organisatie van boeren 
en boerinnen, die proberen de immense 
problemen op het platteland aan te pakken. 
Zij doen dat door het opzetten van centra 
voor plattelandsontwikkeling: maisons 
familiales. Er zijn er nu 5 2, allemaal opgezet 
op verzoek van de plaatselijke bevolking en 
met hun hulp. ' 

Samen met de werkers van het maison 
bepalen de boeren wat het eerst moet 
worden aangepakt. Dat kan grondverbete
ring zijn of irrigatie. Of er moet een waterput 
of gereedschap komen. Maisons Familiales 
Rurales helpt met leningen. Introduceert 
nieuwe gewassen, die ook in de droge tijd 
kunnen groeien. Draagt levensbelangrijke 
kennis over: niet alleen over land- en tuin
bouw, maar ook over ambachten, voedsel
bereiding en bestrijding van ziekten. 

En het werkt! Langzaam maar zeker. 
Juist omdat Maisons Familiales Rurales een 
organisatie is van de bevolking zelf en dus 
het beste weet wat er onder die bevolking 
leeft. Daarom ook werkt Gast aan Tafel 
samen met deze partnerorganisatie. 

W kt '
~------------, 

er U mee dl }~~1f~~i~~r~:!s~~betaal : 
Dfl5,- per maand,D f45,-
per kwartaal. Na ontvangst I 

• van de informatiemap over 
Maisons Familiales Rurales I 

Maisons Familiales Rurales moet 
blijwen bestaan zolang ze nodig is. En dat is 
zeker nog een aantal jaren. Daarom vragen 
we u: toon u solidair met de hardwerkende 
boerenfamilies van Senegal. Gebruik de bon 

-Om in te tekenen op deze nieuwe partner
organisatie. U helpt hen dan met een vaste 
bijdrage waar ze op kunnen rekenen. 
Zij houden u regelmatig op de hoogte van 
wat zij doen. 

Eerst meer informatie over Gast aan 
Tafel en de partnerorganisaties? Kruis dan 
het hokje aan. Wij sturen u dan het boekje 
"Gast aan Tafel werkt". 

Maisons Familiales Rurales,Senegal. 
Een nieuwe partnerorganisatie 
van Gast aan Tafel. 
Een aclk van Novih en Unc..--sco. 

~4 
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betaal ik met de bijgesloten acceptgirokaart. 1 
Of ... DIk wil meer informatie over Gast 
aan Tafel. Stuur mij het boekje "Gast aan 
Tafel werkt". 

Naam: I I I 

Straat: I I I I I I I 

Postcode: I I I 

Plaats: I I I I 

Stuur deze bon in een open envelop 
met of zonder postzegel · 

naar Novib/Gast aan Tafel, 
Antwoordnummer 362, 

2500 WB Den Haag . 

.... ----- -·---- -:=10~ 
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Wij oriënteren ons aan een uitspraak van 
Churchill: .,Eeq staatsman denkt aan de 
volgende generatie, politici slechts aan de 
volgende verkiezingen''. Wij vinden dat 
0'66 de allure van een staatsman bezit, 
omdat de leden bereid zijn nèt iets verder 
te kijken dan het primaire, direkt voor de 
hand liggende belang. 
Wij denken deze allure te kunnen uitbeel
den door in drie kolommen, naast elkaar te 
noteren, aangaande een beperkt aantal 
echte hoofdzaken: 
Links: Hoe we ons voorstellen dat de sa
menleving, in wat verder verschiet, denk 
aan 2016, er zou kunnen uitzien, als wij het 
méé voor het zeggen zouden hebben. 
Midden: Welke weg de partij daartoe gaat 
uitstippelen op langere zicht. 
Rechts: Welke de eerste stappen zijn die 
wij nu kiezen. 
Ter illustratie (en niet om een discussie 
over inhoud, status of functie los te maken) 
hieronder een paar van zulke hoofdzaken 
zodat we wat gemakkelijker de aspecten 
van dit voorstel kunnen bespreken. 

ONZE VOORSTELLING VAN 2016 

• Uit het Economisch Aspect 
6. Produktiemiddelen zullen voornamelijk 
in particuliere handen zijn, doch het bezit 
wel meer gespreid. 

• Uit het Sociale Aspect 
2. Er zal een basisinkomen zijn, lineair 
oplopend met de leeftijd. 
Voor enige welstand is een inkomen uit 
arbeid onontbeerlijk. 

• Uit het Internationale Aspect 
3. Het inzicht breekt door dat oorlogen, 
(achteraf bezien) blijken te zijn krankzin
nige acties, ontketend door misdadigers 
vermomd als begenadigde volksaanvoer
ders. 

Wat denken we nu met deze opzet te berei
ken: 
- dat de Conereten het overzicht van onze 
politieke visie ter beschikking krijgen, 
- dat de Fundamentelen in deze opstelling 
herkennen wat we aan democratie, aan ge
lijkwaardigheid en aan solidariteit denken 
te kunnen bereiken. 
- dat er een scherp beeld ontstaat over 
onze opstelling, de grens met links en de 
afstand tot rechts, 
- dat we ons losmaken van het doemden
ken, door een toekomstbeeld voor ogen te 
stellen, 
- dat de politieke fantasie geprikkeld 
wordt, en dat de maatschappij-analyse een 
voortdurend proces wordt voor ons allen, 
en dit alles door een directe behandeling 
van echte politieke vragen, zonder eerst te 
vertellen dat we zo democratisch, zo ge
lijkwaardig en zo solidair zijn, dat blijkt 
gewoon. Het maakt etiketten overbodig. 
Men hoeft alleen maar goed te lezen en zelf 
te denken. 
Wellicht ten overvloede: Wij schrijven 

Marya van Empel 

WAT ONS TE DOEN STAAT 

Op langere termijn 
Het belang bij goed beheer aan den lijve 
bemerkbaar maken. 
Bezit door volksaandelen spreiden. 

De ideeën van Tinbergen stapsgewijs in
voeren. 

Geschiedenis moet hoofdvak worden op 
scholen en universiteiten. 

geen science-fiction, wij denken over de 
haalbare toekomst, die echter mede wordt 
vastgelegd door uitwendige voorwaarden, 
zoals: 
- de mens is lang niet volmaakt, dikwijls 
zichzelf in de weg staande. 
- de wereld heeft beperkte voorraden en 
kan de vervuiling slecht verwerken. 
- wij hebben het niet alleen voor het zeg
gen. 
Tenslotte voor de redactie tlie dit stuk 
moet opstellen de volgende richtlijnen: 
- vooral kort, alle wol wegscheren, 
- moedig en eerlijk, 
- het stuk spreekt over de toekomst, geen 
beschuldigingen naar het verleden, 
- terzake, geen ideologie, 
- reëel, geen onhaalbaarheden. 

· En als we dan de fameuze buurman zien, 
dan kunnen we zeggen: ,jtet heeft wellang 
geduurd, maar lees dit nu eens, het is de 
moeite waard, het gaat over de volgende 
generatie." • 
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Ad Bakhuizen 

Nu 
Ondernemingsraden moeten volwaardige 
gesprekspartners worden tussen werkge
vers, vakbo11den en verbruikersvertegen
woordigers. 

Vereenvoudigen van de sociale wetgeving. 

Minima beschermen. 

Dit inzicht nu al de van de daken schreeu
wen. 

Stemmen 
op de 
ALV 

in Zutphen? 

Eerst 

uw contributie 
betalen! 



OPINIE 

D'66 EN DE NIEUWE 
SCHOOLSTRIJD 
door Lambert J. Giebels 

Het nieuwe Democratisch Manifest (DE
MOCRAAT februari) lijdt aan een euvel 
dat manifesten nu eenmaal eigen is: ver
schillende onderwerpen kunnen slechts 
even worden aangetipt. Daardoor is er één 
onderwerp - met een vijftiental weinig 
zeggende regeltjes - wel erg bekaaid afge
komen, namelijk het onderwijs. Naar mijn 
mening valt over onze belangrijke tak van 
overheidszorg, met zijn zo aktuele 
problematiek, wel iets meer te zeggen. 

- Het onderwijs schreeuwt om een nieuwe 
schoolstrijd en D'66 is - zo meen ik - de 
aangewezen partij om daarin het initiatief 
te nemen. 
Zoals bekend heeft een jarenlange school
strijd in 1920 geleid tot de onderwijspacifi
catie: de (vooral ook financiële) gelijkstel
ling van openbaar en bijzonder onderwijs. 
Deze pacificatie heeft zich zelf thans, zo'n 
zestig jaar later, volkomen overleefd. 
Want zij is gebaseerd op een beginsel dat 
geleidelijk een complete illusie is gewor
den, het beginsel namelijk van een vrije 
schoolkeuze door de consument, de on
derwijsgenietende; - in de praktijk veelal 
de ouders. Er is geen sprake meer van een 
echte vrije schoolkeuze door leerling/ou
der. Zij wordt althans in tweeërlei zin ern
stig belemmerd. 

In de eerste plaats komen sommige reële 
voorkeuren voor bepaalde onderwijsin
richtingen niet of nauwelijks aan bod. 
Eén voorbeeld daarvan vormt de op de 
ideeënwereld van Steiner gebaseerde Vrije 
School. Het heeft jaren geduurd voordat 
deze in Nederland sterk levende onder
wijsrichting erkenning heeft gekregen. En 
nog steeds kunnen verschillende vrije 
scholen slechts in stand worden gehouden 
dankzij zeer forse bijdragen van de ouders. 
Een ander voorbeeld. Voor zover mij be
kend is in Nederland, ondanks het grote 
aantal Islamieten in de steden, nog nergens 
een lagere school op Islamitische grond
slag verrezen, laat staan een echte Koran
school. 
Het klinkt wellicht niet erg realistisch om 
in deze tijd van bezuinigingen een pleidooi 
te voeren voor ruimere erkenning van de 
vrije schoolkeuze. Het wordt niettemin tijd 
dat deze consequentie van een onzer 
grondrechten onder ogen wordt gezien. 
Er is nog een andere kant aan de vrije 
schoolkeuze, die de mogelijkheid van rui
me besparingen in zich bergt. 
Het principe van de vrije schoolkeuze 
wordt vooral in die zin ernstig veronacht
zaamd, dat de voorkeur van leerling/ouder 

of niet wordt gevraagd of er wordt op grond 
van twijfelachtige gegevens van een ver
meende voorkeur uitgegaan. Ongeveer 
éénderde van ons onderwijs (uitgezonderd 
het w.o.) is openbaar onderwijs, tweeder
de bijzonder onderwijs, in hoofdzaak 
rooms katholiek of protestant-christelijk. 
Ogenschijnlijk weerspiegelt deze vethou
ding de confessionele binding van de Ne
derlandse bevolking. Bij de laatste volks
telling van 1971 bekende inderdaad ruim 
69% van de bevolking zich tot de r.k. of een 
protestant-christelijke gezindte. Maar af
gezien daarvan dat deze telling ook al weer 
12jaar geleden is, was de vraagstelling zelf 
ook niet erg geschikt om de confessionele 
binding, met alle consequenties daarvan, 
waaronder de schoolkeuze, werkelijk te 
peilen. Want gesteld door de vraag "hoort 
U ergens bij, of bent U niks?'' zal menig
een uiteraard ergens onderdak zoeken, al 
is het maar op basis van een vage herinne
ring aan het geloofvan zijn of haar ouders. 
Wat zich in feite in Nederland al enige ja
ren voordoet, is een verschijnsel dat naar 
mijn mening tot dusver politiek volkomen 
is miskend, namelijk de time-lag, de ver
traging, tussen deconfessionalisering en 
ontzuiling. 
De deconfessionalisering, het loslaten van 
de individuele binding aan confessionele 
groepsvorming (wjaronder hei onderwijs), 
is veel verder voortgeschreden dan de ont
zuiling, het uiteenvallen van confessionele 
organisaties. Tussen beide processen be
staat, als gezegd, een time-lag. En dat is 
ook begrijpelijk, want een organisatori-
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sche bovenlaag bezit nu eenmaal een sterk 
weerstandsvermogen: schoolbesturen en 
onderwijskoepels heffen zich niet gemak
kelijk op! Het gevolg van dit alles is intus
sen dat in de loop van de zestiger en ze
ventiger jaren in heel wat regio's en in me
nig uitbreidingsplan, op grond van louter 
volkstellingsgegevens (en niet op basis van 
een werkelijke consumentenkeuze) dupli
cering en zelfs triplering van schooltypen 
tot stand is gekomen, waar men met één 
(samenwerkings-)school had kunnen vol
staan. En onnodig te zeggen dat deze ver
veelvoudiging van investerings- en ex
ploitatiekosten de onderwijsbegroting da
nig hebben doen stijgen. 
Ook het onderwijs ontkomt niet aan bezui
niging. Maar wat ligt meer voor de hand 
dan te beginnen met het wegsnijden van 
deze wildgroei? Zulks is echter alleen mo
gelijk wanneer men opnieuw de school
strijd durft aan te gaan en dan op basis van 
het reële beginsel , ,openbaar onderwijs re
gel, bijzonder onderwijs alleen daar waar 
de consument daartoe expliciet de wens te 
kennen geeft" ("en", ben ik geneigd eraan 
toe te voegen "blijk geeft er zelf ook wat 
voor over te hebben!") 
Het zal geen gemakkelijke strijd zijn. Re
cente ontwikkelingen tonen dit nog eens 
aan. De invoering van de twee-fasen
structuur in het wetenschappelijk onder
wijs,- met als gevolg een vergaande "ver
schoolsing" van dit onderwijs - heeft het 
verschil in opleiding tussen w.o. en h.b.o. 
praktisch teniet gedaan. Verschillende 
h.b.o.-opleidingen vormen in feite doublu
res van w.o.-opleidingen. De (overigens 
onontkoombare) bezuinigingsoperatie 
, , taakverdelingconcentratie'' welke thans 
in het w.o. gaande is, heeft daarom eigen
lijk alleen maar zin wanneer daarin ook het 
h.b.o. betrokken zou worden. Ik heb de 
indruk dat men dit op het departement 0. 
en W. ook wel ziet. Men schrikt daar ken, 
nelijk terug voor de jungle van openbare en 
bijzondere onderwijsbelangen, waarin 
men dat verstrikt raakt. 

Een nieuwe schoolstrijd dus. Maar waar
om zou D'66 daarin het initiatief moeten 
nemen? Er zijn naar mijn mening twee mo
tieven voor. In de eerste plaats past de 
gedachte van een (echte) vrije consumen
tenkeuze bij datgene wat D'6o voorstaat. 
Behoort immers bij het idee van het Rede
lijk Alternatief niet evenzeer de toetsing 
van bestaande (overvloedige) alternatie
ven op hun redelijkheid? Er is een tweede 
reden: geen andere partij kan "de kat de 
bel aanbinden". Het CDA niet, omdat zij 
in eigen vlees zou moeten snijden. De 
VVD niet, omdat zij de gevangene van het 
CDA is. En tenslotte is de PvdA evenmin 
een geschikte initiatiefneemster, omdat zij 
bij het poneren van de stelling "openbaar 
onderwijs regel", de verdenking op zich 
laadt voor eigen parochie te preken. 
En daarom is het inderdaad alleen D'66 die 
het openbaar onderwijs kan verlossen uit 
het isolement, waarin de verzuiling het ge
bracht heeft! • 
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HERINDELEN: OOK ADEMHALEN EN AAN DE GANZEN DENKEN 

door ELIDA WESSEL 
( 

"In hoeverre gaan de burgers er nu werkelijk op vooruit bij gemeentelijke herindeling?" 
Deze belangrijke vraag heb ik gesteld bij de behandeling van het wetsontwerp gemeentelijke 
herindeling van Friesland in de Tweede Kamer. Over gemeentelijke herindeling wordt binnen 
allerlei organi~aties en partijen - en zeker binnen D'66 - gediscussieerd, maar het antwoord 
op die vraag lijkt mij bij iedere herindeling het meest relevante criterium. 
Bij het zoeken naar een antwoord zullen we dan vaak emoticnele - en soms ook irrationele -
argumenten tegenkomen. In de politiek zijn ook dàt keiharLe argumenten en die mag men 
niet technocratisch terzijde schuiven. Gelukkig heeft de regering dat bij dit wetsontwerp 
met de D'66-fractie onderkend. 

Wie beslist? 

Een eveneens gewichtige vraag is, wie er nu eigenlijk 
zou moeten beslissen bij een herindeling. 
Voor D'66 is dat niet de centrale overheid, de regering 
en de Tweede Kamer dus, maar veeleer het provinciaal 
bestuur - uiteraard niet alleen Gedeputeerde Staten, 
maar ook Provinciale Staten - en de gemeentebesturen. 
Ook bij de behandeling van de nieuwe grondwet heb ik 
daar al op gewezen. 
Bij het wetsontwerp over de Friese herindeling is nog 
de oude procedure gevolgd en dat betekende dat de 
Kamer volledige bevoegdheid had. Wij hebben de voor
stellen echter alleen marginaal willen toetsen. 
Dat geldt te meer omdat onze fractie de indruk heeft, 
dat dit wetsontwerp door het provinciaal bestuur zeer 
zorgvuldig is voorbereid en ik wil dat bestuur dan ook 
daarvoor een compliment maken. Ook van de mogelijk
heden tot inspraak is ruim gebruik gemaakt en - nog 
belangrijker - dat heeft werkelijk geleid tot mede
zeggenschap en is dus niet opgevat als een modieus 
verschijnsel. Er is steeds teruggekoppeld en bijge
steld. Zonder meer een voorbeeld voor andere bestuur
ders! 

Ademhalen 

Ed Hoornik schreef een gedicht over de elf Nederlandse 
provincies en zegt daarin over Friesland: 
"Niet in mijn dorpen en mijn elf steden 
Niet in mijn meren en heerlijkheden 
Ben ik het meest mijzelf, maar in mijn taal 
Het instrument waardoor ik ademhaal." 

Ik ben het daar volstrekt mee eens, maar heb moeten 
vaststellen, dat de regering zich·deze dichtregels 
niet in die mate heeft eigen gemaakt. 
In de Memorie van Toelichting noemt de regering de 
naamgeving van de nieuwe gemeenten een gevoelige zaak. 
Dat is het natuurlijk ook. Er staat echter verder dat 
dit in Friesland wordt gecompliceerd door de twee
taligheid. Volgens onze fractie valt het met die 
gecompliceerdheid in Friesland juist wel mee, want 
daar is het uitgangspunt heel duidelijk: Fries is een 
tweede rijkstaal en sinds de kamerbehandeling van het 
rapport van de Commissie Friese Taalpolitiek (1969), 
moet het beleid erop gericht zijn de Friese taal en 
cultuur te behouden en ontwikkelen. Daarom heeft de 
D'66-fractie al eerder het standpunt ingenomen, dat 
de gemeenteraden van de nieuwe gemeenten het recht 
zouden moeten hebben om zelf de namen voor hun gemeen
ten vast te stellen. 
De regering wil echter een enorme omweg maken: eerst 
moet de Nederlandse wetgever een naam vaststellen die 
moet passen in het Nederlandse spellingssysteem en 
daarna mag de gemeente de naam vertalen in het Fries. 
Namens D'66 heb ik er voor gepleit dat dit toch maar 
andersom gebeurd. Laat de gemeentebesturen hun voorkeur 
uitspreken voor een bepaalde naam, dan kan de wetgever 
die later legaliseren, tenzij er zeer zwaarwegende 
argumenten zouden zijn die zich daartegen verzetten. 

En die zwaarwichtige redenen kunnen 
dan beslist niet de moelijke uit
spreekbaarbeid zijn, want als het 
hele Nederlandse Parlement plus de 
regering zich hebben uitgesproken 
voor gelijkwaardigheid, behoud en 
ontwikkeling van het Fries, dan 
moeten zij ook maar wennen aan een 
paar Friese plaatsnamen. Een goede 
oefening bovendien. 

De herindeling zelf 

Net als in het Voorlopig Verslag heb 
ik bij de kamerbehandeling gesteld, 
dat het zogenaamde Groene Ster-gebied 
(recreatiegebied en natuurgebied) 

niet bij de gemeente Leeuwarden zal worden gevoegd, maar 
bij de gemeente Tietjerksteradeel blijft. Wij vrezen dat 
bij indeling bij Leeuwarden de recreatieve druk te groot 
zal worden. In het algemeen moeten we toch oppassen om 
in Friesland teveel gebied tot redreatiegebied te ver
klaren. We moeten op de nog niet sterk aangetaste 
natuurgebieden extra zuinig zijn. Bovendien is het 
Groene Ster-gebied een belangrijke ganzen-pleisterplaats 
en een rustgebied met de noodzakelijke rustige aan- en 
·Wegvliegroutes. In het voorjaar biedt het gebied ruimte 
voor veel bedreigde weidevogelsoorten, al met al ruim 
voldoende redenen voor mij om hierover een amendement 
in te dienen. 

Ook heeft D'66 voorgesteld (nu eens samen met de VVD) 
om de gemeente Barradeel niet samen te voegen met 
Franekeradeel, maar met Het Bildt. De gemeenteraad van 
Barradeel haaft overigens een motie in die richting 
met ove~grote meerderheid aangenomen. Een voordeel is 
ook nog dat het aantal waddengemeenten zo met één zou 
kunnen verminderen en dat is van belang voor de uit
werking van de Planologische Kern Beslissing Waddenge
bied. 

Mbt Dokkum en de Dongeradelen bleef D'66 op het stand
punt staan, dat Dokkum zelfstandig moet blijven bestaan 
en dat Oost- en West-Dongeradeel tot een gemeente moeten 
worden samengevoegd. Er zijn onvoldoende harde argu
menten aangevoerd om historische én hedendaagse gevoelens 
bij grote bevolkingsgroepen te doorkruisen. 

Ten slotte heb ik namens D'66 gesteld niet in te zien 
waarom de dorpen Scharnegoutum, Gauw en Goënga aan 
Sneek zouden moeten worden toegedeeld. Ook door ons 
wordt erkend dat Sneek een bepaalde ruimtebehoefte heeft, 
maar het lijkt zeer wel mogelijk daarin opandere wijze 
te voorzien, zeker nu de gemeente Wymbritseradeel heeft 
aangeboden daarbij daadwerkelijk te willen helpen. 



VAN HET BINNENHOF 
D'66 OP DE BRES VOOR DE JONGEREN 
door Bert Bakker 

De Tweede Kamerfractie heeft zich verzet tegen het voornemen van het 
kabinet om het recht op een WWV-uitkering voor jongeren beneden 23 jaar 
af te schaffen. In plaats daarvan - zo stelt het kabinet voor - zouden 
deze jongeren na een half jaar WW (= 80% van het laatstgenoten loon) 
meteen in de RWW terechtkomen. De RWW geeft uitke!'ingen op grond van de 
Algemene Bijstandswet. Een bijstandsuitkering dus. Voor jongeren kan dit 
- afhankelijk van de leeftijd en van het al dan· niet thuiswonen - een 
achteruitgang betekenen van minstens vijf en maximaal drieënzeventig (!) 
procent. Als we dan ook nog rekening houden met de voorgenomen verlaging 
van de RWW-uitkeringen voor jongeren per 1 juli a.s. van ongeveer tîen 
procent, dan is de teruggang nog groter. 

Met één klap wordt op die wijze aan ongeveer 20% van de afhankelijke 
beroepsbevolking het recht op een WWV-uitkering ontnomen. Vooral voor de 
jongeren die - al dan niet met een ander - een eigen huishouding voeren, 
komt de maatregel keihard aan. 
Ook de jongeren die op dit moment al een WWV-uitkering hebben, raken die 
kwijt. De overgangsmaatregel loopt namelijk slechts tot 1 juli. 

Het kabinet rechtvaardigt de maatregel eigenlijk alleen door de 
bezuiniging die wordt beoogd. Wel verwijst het naar "de vrij algemene 
opvatting" dat het arbeidsverleden van invloed mag zijn op het tempo 
van afbouw van-de uitkering. Volgens het kabinet is het verantwoord 
om daarom vooruit te lopen op de komende stelselwijziging in de sociale 
zekerheid. 

Reeds in het verkiezingsprogramma van D'66 van 1981 is opgenomen, dat het 
arbeidsverleden een groter invloed mag hebben. Maar deze maatregel heeft 
met dat arbeidsverleden niets te maken: alleen op grond van leeftijd 
worden nu belangrijke rechten ontnomen, waarbij het niet van belang is 
of iemand nu zes •maanden of zes jaar heeft gewerkt. 
Bqvendien is het uiterst discutabel of de maatregel wel zo veel opbrengt. 
De belasting- en premie-inkomsten lopen aanzienlijk terug, om nog maar 
niet te spreken over de indirecte gevolgen voor de sectoren waarin 
vooral jongeren hun geld besteden. 

Volgens Louise Groenman is de maatregel vooral onrechtvaardig, omdat 
daarmee de financiële gevolgen van de werkloosheid extra worden 
afgewenteld op een groep waar de werkloosheid toch al zeer groot is, 
terwijl van een begin van een werkgelegenheidsbeleid voor jongeren nog 
geen sprake is. 
Het toch al slechte perspectief voor jongeren wordt door deze maatregel 
- en door nog andere plannen, zoals de verlaging van de minimum
jeugdlonen en de RWW-uitkeringen voor jongeren per 1 juli met 10% - nog 
eens extra ondermijnd. 
Van Louise Groenman werd al in november 1981 een motie aangenomen, waarin 
de regering werd verzocht om een adviesaanvraag te richten aan de Raad 
voor het Jeugdbeleid over een samenhangend inkomensbeleid voor jongeren 
(samenhangend met het overige jeugdbeleid, de geleidelijk groeiende 
zelfstandigheid e.d.). Deze motie is nu, anderhalf jaar later, nog niet 
u;tgevoerd, de regering heeft zelfs geen idee wanneer dat wel zal 
gebeuren. Ondertussen wordt er wel ingrijpend bezuinigd! 

Louise Groenm~ "Wij zijn bereid bezuinigingen te verdedigen, ook als 
oppositiepartij. Maar niet als die telekens weer neerkomen op dezelfde 
groepen. Op jeugdlonen en uitkeringen voor jongeren is in de laatste 
jaren al veel gekort, terwijl verzuimd is om een werkgelegenheidsbeleid 
voor deze groep op te zetten. Met deze maatregel wordt daar opnieuw geen 
zicht op gegeven. Wie de jeugd heeft, heeft allang geen mooie toekomst 
meer. Wie de jeugd zo pakt, zou zich dat eerst terdege moeten 
realisren." 

FRAUDE BESTRIJDING MOET DOORGAAN 

Tijdens een forum-discussie voor 
referendarissen en hoofdinspecteurs 
van de belastingdienst plaatste 
Maarten Engwirda kanttekeningen bij 
de uitspraken van de heer Batenburg 
van de Algemene Bank Nederland. Deze 
had gesignaleerd dat veel Nederlands 
geld (vooral biljetten van 1000 
gulden) vanuit het buitenland bij de 
banken worden ingewisseld. 
Maarten Engwirda was van mening, dat 
dit feit er niet toe mag leiden, dat 
de inspanningen mbt fraude-bestrij
ding en het opsporen van zwart geld 
worden teruggedraaid. Het bewijst 
juist dat er op dit gebied nog veel 
meer inspanningen moeten worden ge
leverd, zei Engwirda. 

MILITAIR RECHT: BETER, MAAR NIET 
IDEAAL 

De Tweede Kamerfractie heeft laten 
weten zich in het algemeen te kunnen 
verenigen met de voorstellen tot her
ziening van het militair straf- en 
tuchtrecht. Op een aantal punten 
heeft de fractie echter nog steeds 
ernstige kritiek. 
Los daarvan pleit de fractie ervoor 
om bij de behabdeling van de voor
stellen tot herziening een beetje op 
te schieten. De voorstellen hebhen 
in elk geval een verbetering van de 
huidige situatie tot gevolg en nog 
langere vertraging in de toepassing 
er van, vindt de fractie ongewenst. 

Kritiek heeft de fractie, bij dit 
onderwerp in de persoon van Elida
Wessel, op de bepalingen die de 
militair veel mider waarborgen in de 
rechtsgang verlenen, dan de burger: 
de beschuldigde is verplicht te ver
schijnen, het onderzoek is besloten 
en de feitelijke miltiara dienst kan 
voor het houden van het tuchtproces 
worden verlengd. 
Een ander punt van kritiek richt 
zich op de vaagheid van veel normen, 
waarbij concrete voorbeelden, die 
als handvatten zouden kunnen dienen 
te veel ontbreken. Een (geautomati
seerd) administratief systeem - waar
bij de privacy van betrokkenen niet 
mag worden geschaad -, waarin be
langrijke uitspraken worden opgesla
gen, zou de rechtsprekende comman
dant ten dienste moeten staan. 



OOK KLEINE BEDRIJVEN MOETEN SUBSIDIE KUNNEN KRIJGEN 

Bij de behandeling van een plan voor de textiel- en 
kledingindustrie verklaarde Maarten Engwirda te kunnen 
instemmen met de uitgangspunten van het kabinetsplan. 
Hij had echter kritiek op de uitwerking daarvan. · 
In een motie vroeg hij de regering om de termijn, 
gedurende welke su.bsidie kan worden verleend, te ver
lengen van drie naar vijf jaar. De fracties van PvdA en 
VVD reageerde positief op zijn voorstel, zodat de kans 
groot is dat de motie zal worden aangenomen. Wel zal 
er dan nog flink moeten worden onderhandeld met "Brussel" 
omdat men daar niet zo gelukkig is met overheidssteun 
aan deze industriesector. 

In een tweede motie trachtte Engwirda één van de hoofd
punten uit een nota over de redding van de textiel- en 
kledingindustrie, die was opgesteld door een Overijsselse 
D'66-werkgroep, aanvaard te krijgen. Het gaat hierbij om 
een commissie van industriële deskundigen die de leiding 
zou moeten krijgen over de reddingsoperatie voor die 
industrie. Helaas is er door de leiding van verschillende 
bedrijven negatief gereageerd op het D'66-idee uit 
Overijssel en dat had tot gevolg dat Engwirda bij deze 
motie maar weinig steun kreeg van de andere partijen 
in de Tweede Kamer. 

Hij vroeg de regering verder vooral aan de kle·ine.(re) 
bedrijven niet te zware eisen te stellen mbt het opstel
len van bedrijfsplannen - voorwaarde om voor subsidie 
in aanmerking te komen. De kleine(re) bedrijven beschik
ken in het algemeen niet zoals de grote over een uitge
breide en deskundige staf,die zulke plannen tot in 
details zou kunnen uitwerken. Dat mag echter geen reden 
zijn dat aan de kleine(re) bedrijven de subsidiemogelijk
heden worden onthouden, die de grote bedrijven dus wel 
hebben. 

DE GRENZEN BINNEN EUROPA 
Bij de schriftelijke voorbereiding van de goedkeuring 
van een Protocol tot wijziging van de Beneluxovereen
komst inzake personencontrole uitte Elida Wessel kritiek 
op de wijze waarop de regering deze en dergelijke zaken 
aan de Kamer voorlegt. De toelichting was ook dit keer 
weer zo summier dat het bijna onmogelijk was een oordeel 
te vormen, waarover de wijziging nu eigenlijk gaat. Ook 
de achtergronden en de gevolgen van de overeenkomst 
bleven in het vage. Als een dergelijke summiere toe
lichting een aanwijzing zou zijn van het geringe belang 
dat aan de overeenkomst wordt toegekend, zou men zich 
kunnen afvragen of de deelname van Nederland in de over
komst nog wel zin heeft. Een andere mogelijkheid zou 
zijn, dat de regering van oordeel is dat het Parlement 
bij dergelijke overeenkomsten geen rol behoeft te 
spelen. 

Mw. Wessel stelde verder vragen over de personencontrole 
aan de Belgisch-Franse grens. De Belgische regering 
heeft namelijk, na aandrang van de Nederlandse regering, 
toegezegd die controle te verscherpen. Hoe verhoudt dat 
zich met de wens om de grenzen binnen de EG op niet al 
te lange termijn juist af te breken, wilde zij weten. 
En hoe staat het met de harmonisatie van de personen
controle aan de buitengrenzen van de Gemeenschap? Welke 
stappen zijn er ondernomen om bijvoorbeeld de visa
bepalingen van de lidstaten van de EG op elkaar te 
laten aansluiten? Voor een partij als D'66 - met een 
sterke Europese gerichtheid - zijn dit soort schijn
baar technische details zeker van belang. 

UIT STAD EN LAND 
DEN HAAG 

Politiek café donderdag 28 april a.s. 
Dit café zal volledig in het teken staan van de Brede 
Maatschappelijke discussie over het energiebeleid.U kunt 
in discussie gaan met de heer W.van Deventer, werkzaam 
bij het Verbond van Ondernemingen(VNO); de heer 
Ir. T.G.Potma, verbonden aan het Centrum voor Energie
besparing; de heer drs. E.v.d.Hoeven, directeur van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau van D'66. 
De discussie zal worden geleid door Ed Berkhout. 

Plaats: kantine PAMS, Stokroosveld s'Gravenhage, bereik
baar met lijn 2 en bus 4. 
Aanvang: 20.00 uur. 

ZUID HOLLAND 

Het Regiobestuur, in de persoon van haar secretaris orga
nisatie Paul de Graaf (Breestraat 33A, 2311 CH Leiden, 
tel. 071-141886, maar meer kans heeft u overdag op 015-
123748) , komt graag in contact met mensen in de regio 
Zuid-Holland, die intersse hebben in het onderwerp "ar
beidsloos inkomen" en het stimuleren en begeleiden van de 
discussie hierover. 

Het Regiobestuur kent nog steeds een vacature voor een 
2e secretaris politiek (cursussen, contact met JoAC en AR 
en samenwerking met de 1e secretaris politiek). 
Inlichtingen bij Odila de Liefde, tel. 01820-30553. 

Of de volgende ARV, zoals stond aangekondigd in de laatste 
Democraat-Extra, inderdaad nog vóór de zomervacantie zal 
worden gehouden, hangt af van de door U ingebrachte 
onderwerpe ''en de mate waarin die dan zinvol kunnen worden 
bediscussieerd (dit laatste geldt met name voor de zieken
huisproblematiek en haar financiële aspecten!) 
Grijp deze kans Uw eigen agenda samen te stellen; Odila 
de Liefde en Paul de Graaf wachten in spanning Uw onder
werpen af. 

GELDERLAND 

Het regiobestuur heeft besloten dat alle leden in Gelder
land de Democraat-Extra in 1983 per post zullen krijgen. 
Alle persoonlijke abonnementen worden door ons overge
nomen en betaald uit het regiobudget. 
Het is wel van belang dat U daarom Uw contributie betaald 
(met spoed!), als· U dat ten minste nog niet deed. 

ARV 280483. 
Sluiting voor moties mbt de beslispunten Democratisch 
Manifest en actuele politieke moties: moeten op 27 april 
(12.00 uur) in bezit zijn van de regiosecretaris: Het is 
van belang dat men Democraat 1983-2 meeneeemt (verschijnt 
rond 20 april). 
Als aanvullend agendapunt wordt opgevoerd: verkiezing 
van één plv. regio-HB-lid. Kandidaten kunnen zich melden 
bij de regiosecretaris. 
Het verslag van de statenfractie zal op de congresbalie 
liggen en later uitgebreider worden gepubliceerd in het 
regiobulletin dat in mei zal verschijnen. Er is tijd in
geruimd voor een "vragenvuur" aan de staten;j;ractie. 

• 
Besturenoverleg 190583. 
Afdelingsbesturen kunnen tot 1mei a.s. agendapunten aan
reiken (evt. met schriftelijke motivering). Agenda met 
stukken en vergaderplaats zullen U tijdig voor 19 mei 
bereiken. 

De Gelderse Adviesraad D'66 (GARD) 
heeft dringend behoefte aan een 
notulist(e). Wie neemt de taak op zich? 
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IK VIND .... 
DE GRüNEN IN DE BONDSDAG: DE PARALLEL MET D'66 

Ook het politieke landschap van de Bondsrepubliek is 
sinds kort een vierstromenland. Vooral voor D'66 is dit 
en alles wat er dit decennium verder met de Grünen gaat 
gebeuren, een interessante zaak. Niet alleen omdat ook 
deze club het milieu en de democratie hoog in het vaan
del heeft. Vooral omdat in Duitsland gebeurd is wat in 
1966 in ons land plaatsgreep: een groepje "angry young 
men", op de golven van een beweging van ontevredenen 
met een vermolmd bestel, kwam plotseling met 7 zetels 
de Kamer binnen. 
Ook de Grünen stellen zich op als "Wij tegen de rest" 
en brengen onconventionele ideeën naar voren. Het lijkt 
wel of de geest van '66 nu, alweer 16 jaar later, 
vruchtbare aarde vindt in onze buurstaat. Met gedeelte
lijk andere ideeën, maar met dezelfde mentaliteit als 
waarmee de Democraten in '66 begonnen. 

Een groene partij in Nederland? 
Ook in ons land zijn verschillende mensen aan het denken 
over een eventueel op te richten "groene partij". Ik 
denk dat de wens daartoe niet zozeer voortkomt uit diepe 
bezorgdheid over het milieu (want dan is er toch een 
partij waar'ze terechtkunnen?), maar meer uit het ver
langen om te komen met iets nieuws, een sprankelende, 
perspectief-biedende gedachtenstroom en het verlangen 
het bestaande, weinig inspirerende beleid een forse 
electorale dreun te geven. 
Klein links, dat onderling steeds minder verschilt en 
per definitie klein is, maar toch een machtsfactor wil 
worden en daarvoor een methode ziet in een groene partij; 
de pvdA, die van elke nieuwerwetse b-weging een graantje 
wil meepikken en zich ijlings bij het groen platform 
aansloot; en Bas de Gaay Fortman, die met weemoed terug
denkt aan de tijd toen hij 7 zetels in de wacht sleepte 
voor de Radikalen. 

De geest van '66 
Nu D'66 is ontslagen van regeringsverantwoordelijkheid 
gunnen we onszelf wat meer tijd om na te denken over 
lange termijn zaken, waardoor één aspect van het veel
kleurige D'66 weer boven komt: D'66 is een ideeënpartij. 
De partij is volop in discussie over basisinkomen, ar
beidstijdverkorting, herregulering, feminisering, het 
arbeids-ethos en andere zaken waar de anderen - de een 
te druk met bezuinigen, de ander met het verdedigen van 
het bestaande - niet aan toe (willen?) komen. De geest 
van '66 is weer in ons. Met één verschil tov de begin
jaren: we zijn geen "redelijk alte.rnatief" meer voor de 
andere partijen. In 1983 kiezen we zelf ons territoir. 
Het zit in de aard van de partij dat D'66 nooit een 
echt grote partij wordt, maar tien, vijftien zetels 
moet haalbaar zijn. Want met mooie ideeën alleen kom je 
er niet: je moet ook wat in de melk te brokkelen hebben. 

Terugkomend op de gebeurtenissen in de Bondsrepubliek: 
moeten we ook in Nederland een groene partij oprichten? 
In denk dat we die al hebben. Een partij die al een 
redelijk stuk geschiedenis achter zich heeft, maar daar
door niet minder jong is. En, ook belangrijk, een partij 
die zjchzelf voortdurend vernieuwt. Vanuit een mentali
teit, een manier van denken en doen. En iets van die 
mentaliteit vinden we ook bij de Grünen. Het is de 
moeite waard ze te blijven volgen. 

Jaap Jansen, Rosmalen. 

WERKEN AAN "DE ARBEID", of het openen van nieuwe 
perspectieven 

Een maatschappij functioneert volgens bepaalde regels 
en onze visie op die maatschappij wordt mede door die 
regels vormgegeven. Deze regels en onze gevoelens over 
die regels zijn gebaseerd op onze rationele of "instinc-

tieve" definities van de elementen, waaruit de beschouwde 
maatschappij is opgebouwd. 

In de huidige economische structuurbreuk zien we hoe 
steeds meer mensen, die wel aan de medische en psychische 
criteria voldoen, door de stand der economische zaken 
verhinderd worden, zich het prestige en de bevrediging van 
het betaalde werken, van de "ACTIEVE" te verwerven. Vrij
willigerswerk, politieke activiteit, hobby's en burenhulp 
worden wel geappreciërd, maar ze kunnen je niet van het 
stigma bevrijden, op dezak van de welvaartsstaat te 
leven. Met de vergrijzing en de automatisering groeit het 
aantal "niet"-actieven en schrompelt het aantal "actieven" 
ineen tot een uitgebuite elite. 

Louise Groenman wees hier al op in 1978 en prof. Albeda 
had het erover voor hij minister werd, maar het altijd 
voor vernieuwende visies openstaande D'66 zat te dutten. 
Nu hun profetiën voor ieders ogen in vervulling gaan, 
wordt het tijd ten eerste de regels en daarop afgestelde 
normeringen aan te passen aan de komende structuren en 
verhoudingen en ten tweede de definities waaruit de 
regels en normen zijn voortgekomen weer eens goed aan de 
werkeleijkheid te toetsen. D'66 heeft al "A" gezegd door 
met de nota "BASISINKOMEN" het ene fundament van ons 
economisch deneken (het in geld beloond worden van 
industrieël en dienstverlenend werk) "om te turnen"; 
laten we niet schromen ook het tweede fundament: de 
definitie van "ARBEID" in de samenleving aan te passen, 
We zullen er velen mee bevrijden van gevoelens van nutte
loosheid, miskend-zijn en ontmoediging, die ontstaan 
zijn doordat ze zich bui ten staat gesteld zien aan._ de 
"ouderweyse" normen en definities ten volle te voldoen. 
En geloof m-ar dat die gevoelens wijdverbreid zijn! 

Be:Pnard Aris. (werkloze), Den Haag 

OVERHEID EN BURGER: WAAR LEGT D'66 DE SCHEIDSLIJN? 

"Betrek de burger bij het bestuur, ruimte voor de mondige 
mens, inspraak en decentralisatie": met deze slagzinnen 
heeft onze partij vanouds veel aandacht gegeven aan de 
rol van de burger in het overheidsbeleid. Die aandacht 
heeft succes gehad in de zin dat het vaderlandse bestuurs
bestel nu wemelt van de inspraakregelingen en decentrali
satiemogelijkheden. Toch is de ontevredenheid over het 
functioneren van de overheid nu groter dan ooit. En ik 
denk, dat dat wel eens meer zou kunnen samenhangen met 
dat betrekken van de burger bij het bestuur, dan ons lief 
zou zijn. De noodzaak van dat betrekken staat vast: het 
is de legitimatie van onze democratie. Maar ik vrees dat 
die verdergaande betrokkenheid de overheid steeds verder 
gebracht heeft tot het uitbreiden van haar aandachtssfeer 
en de ermee gepaard gaande regelgeving. 

Daarom lijkt het op dit moment voor onze partij belang
rijker , bezig te zijn mer de afbake-ing van overheidstaak 
en individuele verantwoordelijkheid, dan met het verder 
doorzetten van de betrokkenheid van de burger, die 
overigens vandaag de dag wel wat anders aan zijn hoofd 
lijkt te hebben. 
Het merkwaardige is, dat wij als partij juist bij dat 
leggen van de scheidslijn overheid/burger zo verward over
komen. Als voorbeeld daarvan neem ik het sociaal-econo
misch beleid, waarvoor ik de volgende citaten naast elkaar 
heb gezet: 
- de samenleving die wij nastreven is een open samenleving 

waarin enkelingen sterk staan, zo lang mogelijk op eigen 
benen staan en hun eigen weg kiezen (Democratisch 
Manifest, kolom 6) 
Centraal in het plan staat het voorstel, alle inkomens 
vier jaar lang op het bestaande nominale niveau vast te 
leggen .... In zo'n meerjarig sociaal contract kunnen 
behalve winstherstel voor het bedrijfsleven ook zaken 
aan de orde komen als herverdeling van de arbeid, be-



strijding van de jeugdwerkloosheid, het versoepelen van 
de arbeidsmarkt en fraudebestrijding (Democratisch Mani
fest, kolom 16) 

-Volgens mij is een drieledige aanpak nodig: ... 3. toets 
de huidige wetgeving aan de eisen die je aan de verzorg
ingsstaat wilt stellen, en ga daarbij na, in hoeverre 
een bestaande regel de eigen verantwoordelijkheid bevor
dert (Elida Wessel over deregulering, Democraat-Extra, 
nr. 1, blz 3) 

-De Regering moet verzekeren dat de prijscompensatie van 
1 januari 1983, die in de meeste gevallen nog niet is 
uitbetaald, gebruikt wordt voor arbeidsduurverkorting. 
Als dat betekent dat a.d.v. moet worden afgedwongen, 
moet de Regering die verantwoordelijkheid nemen (Louise 
Groenman bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken, 
Democraat-Extra nr. 4, blz 1). 

Dus wel een sterk benadrukken van de iegen verantwoorde
lijkheid der burgers, maar ook een Centrale Overheid die 
de loonvorming in het particuliere bedrijfsleven moet 
dicteren. Naar mijn mening is dit niet met elkaar te rij
men. Een mondige burger zal zoveel mogelijk zijn verant
woordelijkheid moeten nemen en dat houdt voor de loon
vorming besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau -
het individuele bedrijf - in. Ingrijpen .van de overheid 
in de loonvorming zelf geeft verstarring, verdere regel
geving en afwenteling van verantwoordelijkheid. 
Dit voorbeeld op sociaal-economisch gebied valt ongetwij
feld aan te vullen met tegenstrijdige visies op andere 
terreinen. De behoefte aan duidelijkheid op dit gebied is 
groeiend. Voor D'66 een taak, die duidelijkheid te schep
pen. Kan het SWB een startschot geven? 

Rogier Chorus, Den Haag 

SWB 
GEVRAAGD 

Kunnen twee biologen .de tijd vrijmaken om voor een periode 
van twee maanden zitting te nemen in de werkgroep Welzijn 
van het dier (een sub-groep van de SWB-werkgroep Milieu)? 
De bedoeling is om een (kort) stuk te schrijven over het 
welzijn van het dier in de natuur. 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij J.W. Copius
Peereboom, tel. 020-415301. 

DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE RANDSTAD 

Onder deze titel organiseert de SWB, ism de Statenfractie 
van Noord-Holland op 4 juni 1983 een symposium. 
Doelstelling is een gedachtenwisseling tot stand te doen 
komen vanuit wetenschap, bestuur (nationaal, provinciaal 
en gemeentelijk) en bedrijfslevèn. 
Symposiumvoorzitter is prof.dr. J.G. Lambooy (hoogleraar 
economische geografie en regionale economie aan de Uni
versiteit van Amsterdam). Sprekers: drs. E. Heerma (CDA; 
wethouder economische zaken Amsterdam), prof. J.J. van 
Duijn (hoogleraar economie aan de Interuniversitaire 
interfaculteit bedrijfskunde Delft), G. de Boer (PvdA; 
gedeputeerde economis.che zaken Noord-Holland), drs. M.B. 
Engwirda (fractievoorzitter D'66 Tweede Kamer). 
Kosten hele dag met lunch: f 40,00; zonder lunch f 25.00. 
Aanvang: 10.00 uur. Plaats: Concertgebouw Amsterdam. 
Inlichtingen: Symposium-secretariaat, Gedempte Oude 
Gracht 128, 2011 GX Haarlem. Tel. 023-327169 (tussen 11 
en 14 uur). 

EUROPESE STUDIEDAG 

In het kader van de voorbereiding op de Europese verkie
zongen van volgend jaar organiseert de Werkgroep Europa 
een Europese studiedag op 18 juni a.s. in Amersfoort, 
"Kobus aan de Poort". Aanvang 10.00 uur. 

Inleidingen zullen worden gehouden over de volgende 

vier thema's: 
vrede en veiligheid in Europa 

- industriële innovatie en werkgelegenheid 
- milieubeleid 
- emancipatie 
De inleidingen worden gevolgd door discussies in werk
groepen. 
Na de lunch is een plenaire discussie met de inleiders 
voorzien. 

Belangstellenden worden verzocht zich op te geven bij het 
landelijk secretariaat (Connie Naaktgeboren). Zij zullen 
voorafgaand aan de studiedag de nodige gegevens over de 
te behandelen thema's ontvangen. 

Kosten van deelname zijn tien gulden p.p.-. 

PROJECT LANGE-TERMIJN MILIEUBELEID 

De SWB start binnenkort een project "Lange-termijn milieu
beleid", waarin de organisatie van het milieubeleid (de
partementale indeling, bevoegdheden, verhouding tussen 
bestuurslagen) een belangrijke rol speelt. Ook de doel
stellingen van het milieubeleid en de milieu-educatie en 
-voorlichting komen aan de orde. 

De voorzitter van het project, Dick Tommel, komt graag 
in contact met gemeenteraadsleden. die ideeën hebben op 
deze terreinen. Zijn adres is: Tweede Laan 1, 9331 BJ 
Norg, tel. 05928-3034. 

HOOFDBESTUUR 
VREDESACTIVITEITEN 

Zoals al eerder en overigens ook in deze Democraat-Extra 
(rubriek Voor U gelezen, "Leuzen vastgelegd") vermeld, 
heeft het Hoofdbestuur besloten deel te nemen aan de 
vredesactiviteiten, die het Overlegorgaan tegen de kern
bewapening dit jaar zal organiseren. 
Voor de goede orde: in het Overlegorgaan is D'66 vertegen
woordigd, evenals andere politieke partijen en een reeks 
(vredes-)organisaties. 

Verscheidene afdelingsbesturen zijn inmiddels benaderd 
met de vraag ook plaatselijk activiteiten mee te organi
seren. Het Hoofdbestuur wijst daarom met nadruk op -de 
leuzen, die in het Overlegorgaan zijn overeengekomen. 
Onder die leuzen doet D'66 landelijk mee en het ligt 
daarom voor de hand ook alleen onder die leuzen plaatse
lijk mee te doen. De leuzen zijn: 
1. Geen nieuwe kernwapens in Europa, niet in Nederland, 

noch in enig ander land. 
2. Europa kernwapenvrij. 
3. Erawapens de wereld uit. 

De secretaris-buitenland van het Hoofdbestuur - Nico 
Wegter - is uiteraard bereid om afdelingsbesturen, die in 
moeilijkheden denken te worden gebracht doordat zij met 
andere leuzen worden geconfronteerd, met raad terzijde te 
staan. Schrijf in zo'n geval even een briefje: Hoofdbe
stuur D'66, tav Nico Wegter, Bezuidenhoutseweg 195. 
2594 AJ Den Haag. 



VOOR U GELEZEN 
VRAAGTEKEN 

Ook premier Lubbers oppert behoedzaam de mogelijkheid 
van een voorzichtig stimuleren van de economie, zonder 
de sanering van de overheidsfinanciën op een laag pitje 
te zetten. 

Financiën en de VVD krijgen het moeilijker. Dit geldt te 
meer nu economen aan de Erasmusuniversiteit een groot 
vraagteken hebben geplaatst bij het rente-opdrijvende 
effect van een groot financieringstekort. Volgens hen 
is dit verband - dat door Financiën en het CPB altijd 
is gelegd - er nauwelijks. 

Nu, bij een stijgend tekort, daalt de rente. De rente in 
ons land wordt dan ook hoofdzakelijk bepaald door de 
gebeurtenissen in Amerika en het beleid van het bank
wezen. 
(E~ic Pijnaken in het Algemeen Dagblad) 

CONSEQUENT 

Waarom zou bijvoo:rbeeld de persconferentie van de 
premier, van de fractievoorzitter niet rechtstreeks mogen 
worden uitgezonden? Waarom ook zijn politici vaak zo 
buitengewoon selectief wanneer ze voor de TV komen? Om 
een voorbeeld te noemen: het is uitgesloten voor de TV 
een debat te organiseren tussen Wim Kok en Ed Nijpels. 
De laatste zal consequent weigeren, eenvoudig omdat hij 
geen kans ziet de bezuinigingspolitiek van de VVD tegen
over de vakbeweging te verdedigen. 
(Willem Breedveld in Trouw) 
NIET IN DE COMPUTER 

Hoe pakt dat allemaal uit voor bijvoorbeeld iemand met 
een minimum-inkomen? Er is niemand in Den Haag die dat 
kan vertellen. Er zijn dan wel de befaamde koopkracht
modellen die in tienden van procenten aangeven hoeveel 
de diverse inkomenscategoriën er op achter- dan wel 
vooruitgaan, maar het gaat telkens om gemiddelden. De 
WAO-er die per 1 januari mider krijgt, een huurhuis 
heeft en bovendien in een gemeente woont waar de reini
gingsrechten met vijtig procent zijn verhoogd, op de 
bus ia aangewezen, een advocaat nodig heeft en ook nog 
lid is van een bibliotheek, komt nu eenmaal niet voor 
in de computerprogramma's. Laat staan bij politici. 
(Mark Kranenburg in Het Parool) 

AFGELEIDE 

Dat houdt voor D'66 dus in dat afwijzing van Nederlandse 
plaatsing direct gebonden blijt aan de Europese context, 
maw de Geneefse (en Weense) onderhandelingen, waar de 
kruisraketten en de Pershings direct in verband gebracht 
worden met de Russische SS-20's. Het is door D'66 nooit 
ontkend dat de uitkomst van dat overleg (TNF, maar ook 
START) uiteindelijk van doorslaggevende betekenis is 
voor de situatie in Europa; het probleem van de k~uis
raketten in Nederland vormt daarvan een afgeleide. 
(Nico Wegter in de Volkskrant) 

POLSSTOK 

Venray voelt zich niettemin een brullende muis en beseft 
dat de wetgever bij veel wetten rekening heeft gehouden 
met bovengemeèntelijke (inter)nationale belangen. Burge
meester Defesche: "Onze polsstok heeft een vrij korte 
lengte. Het college vindt dan ook dat zij met deze nota 
eigenlijk alleen maar een signaalfunctie vervult voor 
andere gemeenten. Van belang is dat wij het "vredesbe
wustwordingsproces" in Venray en ver daarbuiten bevorde
ren, niet alleen bij de individuele burgers en maat
schappelijke groeperingen, maar ~ok bij de overheid." 
(Het Parool) 

VERANDEREN 

"Ik had eerst een breder terrein, maar ik heb de afdeling 
gesplitst. Dat gaat nu prima. Ook leidinggevende figuren 
kunnen best in deeltijd werken. Mannen hebben echter 
nooit voor die keuze gestaan. Als ze het allemaal zouden 
willen, was het zo geregeld". Lies van Doorne vindt dat 
vrouwen in hogere functies de plicht hebben de weg voor 
te bereiden voor andere vrouwen. "Wij moeten onze nek 
uitsteken en wezenlijke veranderingen tweeg brengen, ook 
al gaat dat ten koste van onze populariteit". 
(Mw. E.M.A. van Doorne in NRC Handelsblad) 

LEUZEN VASTGELEGD 

Er komt geen verandering meer in de leuzen die bij de 
grote vredesdemonstratie eind october in Den Haag zullen 
worden gevoerd. In het organisatiecomité van de demon
stratie zitten alle vertegenwoordigers van politieke 
partijen en organisaties die ook in het overlegorgaan 
zitten, behalve het CDA. Dit betekent dat aan de demon
stratie zullen meedoen: de PvdA, D'66, CPN, PSP, PPR, 
EVP, FNV, VVDM, Vrouwen voor Vrede, Vrouwen tegen kern
wapens, het Humanistisch Vredesberaad, het Comité Stop 
deN-bom, het IKV, PaxChristien het platform van radi
cale vredesgroepen. 

De drie leuzen waaronder de demonstranten dit jaar actie 
zullen voeren, luiden: 

Geen nieuwe kernwapens in Europa, niet in Nederland, 
noch in enig ander land, 

-Europa kernwapenvrij, 
-Kernwapens de wereld uit. 
(De Volkskrant) 

60 CENT PER STEM 

De politieke partijen hebben gemiddeld ruim zestig cent 
uitgegeven per stem die zij bij de Tweede Kamerverkiezing
en van 1982 behaalden, In 1981 was dat nog een gulden, 
blijkt uit een onderzoek van het Documentatiecentrum 
Nederlan-se politieke partijen van de rijksuniversiteit 
Groningen. 

Per EVP-lid werd gemiddeld 139 gulden aan de verkiezings
campagne besteed, per behaalde stem werd bij de EVP 4,44 
gulden uitgegeven. Een CDA-stem kostte gemiddeld 48 cent, 
een VVD-stem 51 cent, een PvdA-stem 56 cent en een D'66-
stem 70 cent. 

Bij de verkiezingen in september '82 was iets meer dan 
één op de twintig kiezers lid van een politieke partij. 
Dat gemiddelde was bij de Kamerverkiezingen van '77 en 
'81 ongeveer gelijk, 
(NRC Handelsblad) 

ZOEKEN 

Eén miljoen Nederlanders was eind 1981 op zoek naar een 
woning. Van deze mensen zaten toen 370.000 zonder huis, 
twintig procent meer dan in 1977. De overige 670.000 
hadden wel een huis, maar zochten iets anders. Dit blijkt 
uit een onderzoek dat het CBS in het najaar van 1981 
heeft gehouden. 

Van alle woningzoekenden wilden de meesten, 79 procent, 
een woning huren. Vijftien procent zocht een koopwoning, 
In 1977 wilde ongeveer tweederde van de woningzoekenden 
een woning huren. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat er in 1981 ook nog 
230.000 toekomstige woningzoekenden waren: dat zijn 
mensen die toen zeiden dat ze binnen twee jaar een woning 
wilden hebben, maar die nog niet zochten. Het totale aan
tal woningzoekenden en toekomstige woningzoekenden, dat 
geen woning had komt daarmee op 560.000, In 1977 was dat 
aantal honderdduizend minder, 
(Het Parool) 



NO RADICAL 

Maarten Engwirda, parliamentary leader of the opposition 
Dernocrats '66 Party, by no means a radical, described 
the action as the authoroties' first determined action 
against tax fraud, He added, "The authoroties' passive 
stance in the past has made actions of this nature 
(against Slavenburg, RH) unavoidable." 
(The Wall Street Journal) 

SPANNINGEN 

Liefst een gehuwde man dus volgens de profielschets. 
Zonder daarbij te discrimineren, zegt CDA-fractievoor
zitter 0. Sijtsma (50) uit Veenwouden desgevraagd. "Wij 
zijn niet gekant tegen een vrouwelijke burgemeester, 
Maar U moet weten, dat de politieke verschillen hier 
nogal groot zijn. Dat geeft gauw spanningen. Wij denken 
dat een mannelijke burgemeester hiertegen beter bestand 
is dan een vrouwelijke. Een man heeft wat meer overmacht 
en kan moeilijke situaties sneller en beter tot een goed 
eind brengen." 
(Trouw) 

ONDUBBELZINNIG 

Hoe men ook over de VVD mag denken, de liberalen hebben 
een ondubbelzinnige kijk op de toekomst. De publieke 
uitgaven moeten drastisch lager, indien zich tegenval
lers aandienen moet de overheid die uit eigen zak beta
len, daartoe is het onder meer noodzakelijk dat iedereen 
die voor een salaris of uitkering is aangewezen op de 
staatsruif steeds opnieuw inlevert. De publieke zuinig
heid moet er toe bijdragen dat het bedrijfsleven de 
ruimte krijgt de vleugels uit te slaan. Als dan boven
dien de mislukte managers met gouden handdrukken en 
andere tegemoetkomingen terzijde zijn geschoven kan er 
met de toekomst van onze nationale economie niet veel 
meer mis gaan .. Aldus, enigszins versimpeld maar niet 
fundamenteel onjuist weergegeven, de visie van Nijpels 
en de zijnen, een zienswijze waar jonge Nederlanders 
veel van lijken te verwachten. Als men tenminste de nog 
steeds stijgende pop-ulariteit van de VVD onder jongeren 
als maatstaf daarvoor mag gebruiken. 
(Het Parool) 

ROLVERDELING 

De mislukking van de in mei '81 door de kiezers min of 
meer gedecreteerde coalitie van christen-democraten en 
sociaal-democraten in het tweede kabinet-V'an Agt, waarin 
D'66 onwennig als brugwachter optrad, "verplicht" het 
huidige kabinet ahw tot homogeniteit. De onmiskenbaar 
gegroeide bereidheid van de b~volking om de onvermijde
lijkheid van (drastische) colectieve financiële beper
kingen te aanvaarden, speelt mede een rol. Juist over de 
soort en de omvang van zulke beperkingen ontstonden de 
laatste jaren de grootste politieke problemen binnen 
regeringscoalities. 

De naamgever van het huidige kabinet geeft nu leiding 
aan een ombuigingabeleid dat opmerkelijk mag heten. 
Velen zullen dat niet hebben verwacht van de voormalige 
leider van de CDA-fractie, die vroeger als honorair 
"buitenlid" van de kabinetten-Van Agt wel uit andere 
vaten heeft getapt. Kan het zijn dat de premier er voors
hands vooral op uit is het voor collectieve bezuiniging
en politiek gunstige klimaat zoveel mogelijk te benutten? 
~n zou het geen uitgemaakte rolverdeling zijn dat het in 
deze fase aan CDA-fractieleider De Vries is om af en toe 
zacht op het rempedaal te trappen, wat diens VVD-collega 
Nijpels dan weer noopt om met volgas door de media te 
suisen? 
(NBC Handelsblad) 

SCHOLING EN VORMING 
TUSSEN DROOM EN DAAD 

V8or 15 gulden (ex. verzendkosten) verkrijgbaar bij het 
PSVI (Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag). 

Dit boek gaat over de ruw verstoorde droom der Democraten. 
In mei 1981 behaalde D'66 één der opvallendste overwin
ningen uit de recente politieke geschiedenis van Neder
land. De partij nam met grote dadendrang deel aan het 
moeizaam gevormde kabinet Van Agt-Den Uyl-Terlouw, ook 
"Van Agt II" genoemd, 

Het kabinet viel al in october, enkele weken nadat de 
ploeg met de Koningin op het bordes had gestaan. De breuk 
werd gelijmd, maar het kabinet viel definitief in het 
voorjaar van 1982. 
D'66 verkoos met het CDA door te regeren: Van Agt III. 
Op 8 september maakten de kiezers een einde aan de kort
stondige droom van D'66: een terugval van 17 naar 6 zetels 
In de opniniepeilingen waren D'66 nog geen jaar dáarvoor 
26 zetels toegedacht. 

Hoe kan door deelname aan de macht een partij in één jaar 
zoveel verliezen? 
Die vraag is vanuit veel gezichtspunten te beantwoorden. 
Om geen eenzuidige verklaringen te krijgen zijn feiten en 
meningen nodig. Dit boek gaat hiernaar op zoek. Over het 
ontwaken uit de droom praten de bewindslieden die voor 
D'66 optraden en de voorzitters van de Eerste en Tweede 
Kamerfracties. Zij geven een inzicht in hun ergernis, in 
hun isolement soms, in hun onmacht ontwikkelingen te 
keren, in de verhoudingen met de pers. 

Meningen van Terlouw, Van Mierlo en de anderen over Van 
Agt, de crisis, de breuk en politiek Den Haag. Meningen 
die wel al eerder gedacht zijn, maar nog niet gezegd, 
zijn te lezen in deze bundel openhartige vraaggesprekken. 
Het geeft inzichten in die hoogst merkwaardige politieke 
fase van opkomst en neergang van regeringspartij D'66. 
De periode van de kabinetten Van Agt II en III is wel
licht van grotere betekenis dan de bestaansduur van de 
coalities doet vermoeden. 

INFORMATIEDAG WET VOORZIENINGEN GEZONDHEIDSZORG 

Plaats: Amersfoort, "De Oude Tram" 
Datum : .zaterdag 28 mei a.s. 
Tijd 10.30 - 16.00 uur 
Kosten: 25 gulden p.p., incl. lunch en materiaal 

Opgave en informatie bij het PSVI, tel. 070-858303. 

UIT STAD EN LAND 
rvooRD-HOLLAND 

Het regiobestuur nodigt de leden uit voor een ARV op 
~aandag 25 april a.s., om 20.00 uur, in Amsterdam, "Eik 
en Linde", Plantage Middenlaan 22 (schuin t.o. Srtis/ van 
CS lijn 9, uitstappen halte Plantage Kerklaan). 

pp de agenda: politieke koers; standpuntbepaling over de 
Fongresvoorstellen van het HB mot Democratisch Manifest 
(zie het congrsboek in deze Democraat). 

~oelichting. Deze vergadering is een gecombineerde ver
~adering van de afdeling Amsterdam en de regio Noord
~olland. Op deze wijze kan een zo groot mogelijk aantal 
leden deelnemen aan de besluitvorming, voorafgaand aan 
!het congres. 

~TTENTIE: De vergaderdatum wijkt af van eerder 
gedane suggesties! 



AGENDA 
De afdeling Dordrecht organiseert een 
discussieavond over kernbewapening en 
-ontwapening op 25 april, 20.00 uur. 
Gasten: Dick Tommet en APend MeePburg. 

ARV van de regio Noord-Holland op 
25 april (zie rubriek Stad en Land) 

Voor de afdelingen Bathmen, Holten en 
Markelo wordt een discussieavond ge
organiseerd op 26 april, 20.00 uur: 
Bathmen, café-rest. Boode. 
Gast: Jacob Kohnstamm. 

In een forum voor de Vereniging voor 
vrouwen met een academische opleiding 
zit voor D'66 Marie-Louise Tiesinga: 
27 april, 20.00 uur in het Provincie
huis in Den Haag. 

ARV van de regio Gelderland op 28 
april (zie deze en de vorige Democraat 
Extra). 

De regio Drenthe belegt ook op 28 
april een ARV: W'esterbork, Hotel 
Meursinghe, 20.00 uur. 
Ga.st: Ineke Lambers. 

Het Hoofdbestuur vergadert op 5 mei: 
Utrecht, café-rest. Vredenburg, 19.30 
uur. 

D'66-radio-uitzending op 5 mei, 18.20 
uur, Hilversum 2. 

Algemene Ledenvergadering van 
D166 op vrijdagavond 6 mei en 
zaterdag ? mei in Zutphen, "De 
Hanzehof". 

Op 9 mei belegt de afdeling Tilburg 
een politiek café met als onderwerp 
Europa. Tilburg, café Hogardie, 20.00 
uur. 
Gast: Doeke Eisma. 

Op 10 mei spreekt Miehiel Scheltema 
voor de afdeling Heerenveen en buur
afdeling over het onderwerp deregu
lering. Plaats: Oranjewoud, Hotel 
Tjaarda. Tijd: 20.00 uur. 

MEDEDELINGEN 
SANCTIES TEGEN ZUID-AFRIKA 

Door de stichting "VN-jaar voor de 
sancties tegen Zuid-Afrika" - met in 
het bestuur oa Maarten Engwirda -
worden dit jaar verschillende activi
teiten ontplooid, waaronder een mani
festatie voor steun aan de eis tot 
sancties 

op zondag 5 juni 
Muziekcentrum Vredenburg 
Utrecht 

Nadere aankondiging in een volgende 
Democraat-Extra. 

"DWAZE MOEDERS VAN ARGENTINtë" 

Op 30 april is het zes jaar geleden 
dat de "Dwaze moeders van Argentinië" 
voor het eerst hun inmiddels beroemd 
geworden stille rondgang hielden op 
het Plaza de Mayo. 

Het comité SAAM (Steun aan Argentijn
se Moeders) organiseert daarom een 
ondersteuningaavond 

op zondag 24 april 
Stadssschouwburg 
Amsterdam 

Eeen reeks artiesten zal belangeloos 
optreden: Freek de Jonge, Natascha 
Emanuels, Alexandra Radius en Han 
Ebbelaar, Wieteke van Dort enz. 
De opbrêngst komt geheel ten goede 
aan de Moeders van het Plaza de Mayo, 

Plaatskaarten à f 25,00 zijn verkrijg
baar aan de kassa van de Stadasejouw
burg en bij bureau Cisca. 
Voor nadere informatie: Jeanne Roos, 
tel. 020-255627. 

AMNESTY INTERNATIONAL IN ACTIE 
TEGEN POLITIEKE MOORDEN 

Amnesty International iS een wereld
wijde campagne gestart tegen politieke 
moorden door overheden. Volgens de 
organisatie zijn er in de afgelopen 
tien jaar honderdduizenden mensen in 
opdracht of met medeweten van hun 
regeringen omgebracht. 

Tijdens de campagne wordt oa gepro
beerd opheldering te krijgen over de 
moorden op een vijftal politici in 
de Filippijnen, El Salvador en Chili. 

Een uitgebreide informatiekrant kunt 
U bestellen op tel. 020-865991 
(tussen 14.00 en 18.00 uur), waar ook 
nadere inlichtingen gevraagd kunnen 
worden. 

NICARAGUA-DEMONSTRATIE 

Het Nicaragua-Komité organiseert, ism 
het ElSalvador- en het Honduras
Komité een landelijke demonstratie 
op zaterdag 23 april in Den Haag. 
Verzamelen op het Plein, 13.00 uur. 
Leuzen: Verdedig de opbouw van 
Nicaragua. Zelfbeschikking voor de 
volen van Midden-Amerika. 

VERSPREIDING VAN DEMOCRAAT-EXTRA 

Hierover zijn blijkbaar toch nog 
enige onduidelijkheden. Daarom eea 
nog eens op een rij: 
- individueel post-abonnement 
- collectief post-abonnement voor alle 

leden van een regio of afdeling 
- gratis toezending aan één adres 

in een regio of afdeling, waarbij 
de regio of afdeling zelf voor 
verspreiding onder de leden zorgen 

-voor de "rest-gevallen":gratis 
toezending van een aantal exempla
ren naar de afdelingssecretaris 

De regio's Friesland, Gelderland en 
Zuid-Holland hebben voor 1983 een 
collectief post-abonnment genomen. 
De regio's Drenthe en IJsselmeer
polders verspreiden zelf onder hun 
leden en dat geldt ook voor een hele 
serie afdelingen. 

Nog niet duidelijk? Roei Heskamp 
heeft het wel druk, maar is altijd 
bereid Uw vragen te beantwoorden! 

*************************************** 

COLOFON 
DEMOCRAAT-EXT!l.A is een 14-daagse uit
~ave van de Politieke P'artij Democra
ten '66 en verschijnt onder verant
woordelijkheid van het Hoofdbestuur 
van D'66. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich 
niet uit tot bijdragen van andere 
officiële partijorganen zoals SWB
bestuur, PSVI-bestuur e.d. en ook 
niet tot de inhoud van ingezonden 
,brieven, waarbij steeds de naam van 
de schrijver zal zijn vermeld. 

Algehele coördinatie: Roei Heskamp 

DEMOCRAAT-EXTRA wordt gratis ver
spreid onder de leden van D'66. Daar
naast zijn post-abonnementen moge
lijk: 
voor leden f 17,50 per jaar; 
voor niet-leden f 35,-- per jaar. 

Het volgende nummer verschijnt op 
6 mei en het daaropvolgende op 20 
mei. Kopij binnen (uiterlijk): 25 
april, resp. 9 mei 

Redactie en administratie: Bezuiden
houtseweB 195, 2594 AJ Den Haag. 
tel. 070-832468 (bgg 858303) 

Advertentietarieven op aanvraag. 

Oplage van dit nummer: 15.000 ex. 

Druk: Brouwer Offset BV, Utrecht. 



UIT DE FRACTIES 
Het nieuws uit de D'66-fracties in Eerste en Tweede Kamer en het Europees 
Parlement vindt u dit keer in de Democraat-Extra. 
Trouwens, in elke Democraat-Extra kunt u actueel politiek nieuws uit het "Haag
se" en het "Europese" lezen! 

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

Zeven nieuwe afdelingsbladen deze keer: 
Alphen aan de Rijn, CapeDe aan de Ussel, 
Geldrop, Nieuwegein, Ridderkerk, Schagen 
en Wieringen. 
Een fantastische score, van belang in een 
tijd waarin communicatie en informatie es
sentieel is. Van harte gefeliciteerd, redak
ties, het ziet er prima en goed verzorgd uit. 
Castricum/Akersloot en Weesp stuurden 
hun tweede nummer op en de afdeling Den 
Helder laat via een frisse aflevering van het 
afdelingsorgaan weten, dat het blad met 
ingang van maart '83 weer is opgestart, vol 
actuele informatie over bezuinigingen, de 
opname van vasolastine in het zieken
fondspakket en een interessant artikel van 
Ton Schuitemaker over inspraak & open
baarheid van bestuur, waarover met me
dewerking van D'66 in Den Helder een 
nota is verschenen. Het Dernocraatje van 
Breda meldt een initiatief, dat "Sneeuw
bal" wordt genoemd. Doel van de 
sneeuwbal is om op zo kort mogelijke ter
mijn zoveel mogelijk afdelingsleden te 
kunnen bereiken daar waar bestaande 
communicatiekanalen niet toereikend zijn 
gebleken. Informatie en communicatie 
over actuele zaken binnen de afdeling kun
nen zo een groter bereik krijgen. Hoe rolt 

die sneeuwbal, zult u zich afvragen. Wel, 
de bal dient door de voorzitter en/of se
cretaris aan het rollen te worden gebracht, 
op verzoek van een lid van de afdeling. 
Dan is er een schema opgesteld met naam 
en toenaam, dat in het Dernocraatje is ge
publiceerd. Voorzitter en secretaris bellen 
elk drie mensen, die zich op hun beurt weer 
met drie of vier anderen telefonisch in ver
binding stellen. Een idee voor andere af
delingen? Hoe er eventueel moet worden 
teruggekoppeld, staat niet in het schema te 
lezen, maar Breda zal er ongetwijfeld erva
ringen mee opdoen in de komende tijd en 
dat lezen we dan wel weer. Ik denk, dat het 
op zich heel goed kan werken. De Goudse 
Democraat is ook weer prima verzorgd 
aanwezig, o.a. met een enthousiast artikel 
van de hand van Elida Wessel-Tuinstra: 
"De toekomst van D'66", dat erg de 
moeite waard is voor andere afdelingen. 
(tel. Hans van Bochove, redaktie Goudse 
Democraat, tel. 01820-30304). Het artikel 
is een oppepper en in de navolgende 
conclusie van Elida kan ik me van harte 
vinden. Ze schrijft: "D'66 is een partij 
waar je in blijft geloven. Een partij met 
ideeën, maar vooral van mensen. In 1983 
blijven we gewoon hard werken, we vin
den kracht in onszelf, we vinden inspiratie 
in de noden van de samenleving, materiële 
maar vooral ook immateriële nood. En die 
combinatie: hard werken, zelfvertrouwen 
en inspiratie kleurt de toekomst van D'66 
hoopvol". 
Het leuke blad "Concreet" van de regio 
Limburg bevat een lezenswaardig inter
view met Maarten Engwirda over D-zones 
van de hand van Rob van der Heijden, 
vooraf gegaan door een uitgebreid artikel: 

"D-Zone, oase of jungle. De slag om de 
multinationals?'' van dezelfde auteur. (Op 
te vragen bij de redaktie, dr. van Kleef
straat 42B, 6217 JK Maastricht). Van Mei
no Smit, gemeenteraadslid in Nijkerk, 
ontvingen we de nota "Afvalverwerking in 
Nijkerk", die D'66 en de PPR samen aan 
de raad hebben aangeboden. Te bestellen 
uiteraard via het DIC en straks terug te 
vinden in de DIC-wegwijzer, maar ik wilde 
hem hier toch even noemen. En bovendien 
de gelegenheid te baat nemen nog eens de 
aandacht te vestigen op de DIC-wegwijzer, 
nu uit de enquêteresultaten onder redac
ties (zie elders in de Democraat) is geble
ken, dat deze informatiewijzer bij nog geen 
50% van de redacties (waarin leden van 
besturen en fracties) bekend is!! De 
"Groene Golf' van Nijmegen heeft sinds 
een poosje een aardige rubriek, getiteld 
"Een rondje", waarin een D'66-functiona
ris aan de hand van een 10-tal korte vragen 
iets over zichzelf vertelt. Zo leer je elkaar 
wat beter kennen. 
Tot slot ontving ik nog hetjaarverslag 1982 
van de Statenfractie Noord-Brabant, goed 
leesbaar, verzorgd en ook nog geïllu
streerd. (een prima manier van "verant
woorden") en het vernieuwde "Bulletin 
D'66" van Zeist, dat op de voorpagina 
vriendelijke aandacht besteedt aan de 
DEMOCRAAT EXTRA. 
Met die aandacht wil ik ook deze rubriek 
besluiten. DEMOCRAAT EXTRA is m.i. 
in enkele maanden tijd een uitstekend 
bind-, communicatie- en informatiemiddel 
in de partij geworden, waar we allemaal 
ons voordeel mee kunnen doen. De alge
hele coördinatie, zo staat simpelweg op de 
achterkant vermeld, berust bij één per
soon: Roei Heskamp. Reken maar, dat het 
een gigantische klus is om iedere 14 dagen 
zo'n bulletin uit te brengen. Vandaar dat 
we vanaf deze plaats een veer op de hoed 
steken van die "coördinator". Maar ook 
een pluim voor die voor velen anonieme 
D'66-er, die tweewekelijks het typewerk 
zo perfect en belangeloos verzorgt!! 

• 

Kandidaatstellingstermijn verlengd 

~' 
I 

Het Hoofdbestuur en het PSVI-be
stuur hebben besloten de termijn 
van kandidaatstelling voor de func
ties zoals vermeld in de vorige De
mocraat (1983-1, blz. 21) te verlen
gen tot vrijdag 29 april, 12.00 uur. 
Tevens opent het Hoofdbestuur 
hiermee (officieel) de kandidaat
stelling voor de functie van 2de 
publiciteitscoördinator in het Dage
lijks Bestuur. De huidige 2de publi
citeitscoördinator heeft, i.v.m. 
dringende omstandigheden in zijn 
werk, moeten besluiten zijn functie 
in het DB neer te leggen. 
Aan de kandidaten die zich al heb
ben aangemeld voor 1 ste publici-
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teitscoördinator wordt gevraagd 
zich ook te kandideren voor 2de 
publiciteitscoördinator. 
Resumerend: de kandidaatstelling is 
geopend voor: 
- 1 ste publiciteitscoördinator, 
- 2de publiciteitscoördinator, 
- 4 vacatures in de Programma-
commissie, 
- tenminste twee vacatures in de 
Rapportagecommissie, 
- één vacature in het bestuur van 
het PSVI. 

Kandidaatstellingsformulieren zijn 
verkrijgbaar op het landelijk secre
tariaat, tel. 070-858303. 

7r!i 



NIEUWS 
2. Open samenleving 
hieronder vallen: 

UIT DE ADVIESRAAD 
- multi-raciale samenleving (ook het 
probleem van individuele ontplooi
ing t.o.v. emancipatie van culturele 
minderheden) 
- zorg/zelfhulp 
- emancipatie in de meest algemene 
betekenis. 

Verslag Adviesraad 
11 en 12 maart 1983 
De AR is voor het eerst in zijn be
staan een weekend bijeen geweest. 

Democratisch Manifest 
Op vrijdagavond kwamen de rap
portages over het Democratisch Ma
nifest aan de orde. Veel AR-leden 
hadden afdelingen bezocht en 
brachten verslag uit. 
In de eerste ronde gaf een ieder door 
wat hem/haar als het belangrijkst uit 
die vergaderingen voorkwam. 
Hieruit selecteerde de Raad een 
aantal beslispunten en opmerkingen, 
die voor het HB van belang geacht 
werden. 

Algemeen 
Er werd gepraat over het stuk als zou 
het rond zijn, maar hét geeft wel de 
"nestsfeer" weer. Men zegt, het is 
helder maar wel wollig geformu
leerd. Het geeft geen handvatten, 
maar het heeft wel prima als discus
siestuk gediend. Men mist "bewo
genheid". De lay-out wordt bekriti
seerd en de lengte. Er worden veel 
vragen gesteld over de status. Over 
het algemeen valt er waardering te 
melden. 

Hoofdstuk 1 
Over hoofdstuk I besloot men, dat 
dit stuk zijn functie, namelijk het 
aanzwengelen van de discussie in de 
afdelingen, uitstekend vervuld heeft. 
De leden houden het "in het achter
hoofd". 
Het HB wordt verzocht met een in
vulling te komen van de kritiekpun
ten. Deze kunnen dan tezamen met 
hoofdstuk I in een · folder. Men 
vraagt n.a.v. dit stuk, gehoord de 
discussie, met zo'n folder te komen. 
Het HB wordt geadviseerd het niet 
als geheel voor te leggen aan het con
gres ter beoordeling. (Niet aanne
men of afstemmen.) 
In grote lijnen voelt men met de in
houd van "het profiel" van D'66 
mee. 
Belangrijkste resultaten van de dis
cussie: 
- begrip democratie verder uitwer
ken; 
- begrip solidariteit concreter in
vullen; 
- herformuleren de passage over de 
radicale t.o.v. de realistische hef
vormers; 
- het D'66 mensbeeld zou uit het 
profiel van de partij naar voren 
moeten komen, t.b.v. gevoelsmatige 
binding van kiezers; 
- het internationale aspect is voor 
D'66 geen bijkomend facet maar een 
kader. 

Hoofdstuk 2 
Men adviseert eveneens hoofdstuk 2 
niet aan het congres voor te leggen. 
Men vond het alleen uitwerken van 
de crisis in de besluitvorming een te 
eenzijdige invalshoek, voor een 
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maatschappij-analyse. 
Een analyse is niet geschikt voor be
sluitvorming op een congres. Deze 
moet handvatten geven voor toe
komstig beleid. En deze uitwerking 
leent zich beter voor discussie op een 
congres. Wanneer er meer zaken zijn 
die aan de orde moeten komen blijkt 
dat uit hoofdstuk 3. 
Belangrijkste discussiepunten: 
- onevenwichtigheid van de drie cri
ses; 
- belangengroeperingen/specialis
ten: meer een kwestie van anders 
mee omgaan dan van afwijzen; 
-:: hoofdstuk 2 geeft een erg over
heids-centrale visie in de analyse; 
- de rol van het Haagse (wetgeven
de) circuit is onderbelicht; 
- "risicoloos" is een begrip dat met 
veel tact en beter uitgewerkt gei:n
troduceert moet worden. 

Hoofdstuk 3 
Op het voorjaarscongres moeten een 
beperkt aantal hoofdlijnen van beleid 
aangegeven worden. (Zgn. profile
ringspunten.) 
Democratiseren zou door al deze 
punten heen moeten lopen. 
De AR was van mening dat er een 
verdeling gemaakt zou moeten wor
den in korte en lange termijn plan
nen. 
D.w.z. er moeten overgangsfases 
aangegeven worden. 
Over de prioriteit van punt I en 2 was 
overeenstemming, de rest van de 
volgorde is willekeurig. 

1. Arbeid 
Hierbij dient o.a. aandacht te wor
den geschonken aan: 
- arbeid t.o.v. inkomen 
- recht op werk 
- basisinkomen (kijk meer naar het 
doel hiervan en eventuele andere 
manieren om dit doel - deels - te 
verwezenlijken) 
- de funktie van arbeid in de toe
komst (verhouding werkenden- niet 
werkenden.) 

3. Economisch perspectief/milieu
energie in een internationaal kader 
Het is uitdrukkelijk de bedoeling het 
milieu/energie-perspectief geïnte
greerd met het economisch perspec
tief naar voren te brengen, zonder 
dat dit tot onderschikking van het 
milieu aan de economische aspecten 
leidt. 

4. Informatie~aatschapplj/automa
tisering/onderwijs 

5. Buitenland/vrede-veiligheid 

6. Inrichting van de samenleving 
Hierbij moet zeker uitgebreide aan
dacht besteed worden aan: 
- decentralisatie: wat decentraal 
en wat centraal regelen; welke om
gelijkheden · t.g.v. decentralisatie 
wel, welke niet aanvaardbaar. 
- deregulering: criteria voor (de) 
regulering; welke effecten heeft (de) 
regulering voor wie. 

Europa 
Op zaterdagochtend werd er gedis
cussieerd over Europa en de verkie
zingen. Zowel Nico Wegter (secr. 
buitenland) als Aar de Goede en 
Doeke Eisma (Eurofraktie) waren 
aanwezig. Ni co Wegter had een nota 
geschreven die tezamen met zijn in
leiding een enthousiasmerende uit
werking had op de Raad. 
De AR vroeg het HB de Europese 
campagne vooral op punten die ook 
in Nederland hoofdpunten zijn, te 
richten. 
De bedoeling was de Nederlandse 
problemen in een internationaal ka
der te plaatsen. 
De Raad was daarnaast van oordeel 
dat de Europese lijsttrekker op het 
congres gekozen moet worden. 

De Groenen 
Hierover vond een hevige discussie 
plaats. Een beslissing hierover was 
niet eenvoudig; er zijn vele tinten 
groen, zo bleek: groen platform, 

De Adviesraad voor de laatste keer in carré 
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groen beraad, groen overleg, etc. De 
AR adviseerde de uitnodiging van 
het Groen Platform (dhr. Bierman 
c.s.) niet afte wijzen, mits deelname 
aan dit overleg niet betekent, dat 
D'66 heeft besloten tot de beoogde 
politieke samenwerking. 
Deze laatste vraag: al dan niet sa
menwerken, zou aan het congres 
voorgelegd moelep worden. 
Er waren een drietal overwegingen: 
- voor D'66 is het milieu zeer be
langrijk; 
- d'e samenhang met andere terrei
nen speelt voor haar ook een grote 
rol; wel is het milieu een centrale, 
maar niet de enige doelstelling; 
- het doorbreken van de huidige 
partijpolitieke formaties op Euro
pees niveau wordt door D'66 gesti
muleerd. 
De AR vond een inhoudelijke toet
sing met ons Europees program zeer 
belangrijk voor het al dan niet toe
treden tot een groene lijst. 

Politiek aktuele moties 
Na het verslag van de 2e kamerfrak
tie-werkzaamheden door Elida Wes
sel, werden er 3 moties aangenomen. 
De eerste motie was van de commis
sie uit de AR die zich met de (R)appel 
voorstellen bezighield. Hierin werd 
gevraagd om een beleid gericht op 
het scheppen van mogelijkheden tot 
een betere onkostenvergoeding voor 
RB-leden 

Via een motie van dhr. P. H. Frank
further verzoekt de AR aan de twee
de kamerfraktie te voorkomen dat 
oneigenlijke elementen als leeftijds
grenzen, het streven naar bezuini
gingen in de _gezondheidszorg bin
nensluipen. 
Dit n.a.v. gebeurtenissen in Enge
land. 

Ten slotte werd er een motie van P. 
Wentinck (NH) aangenomen over de 
financiering van wegen bij decentra
lisatie. Lagere overheden moeten in 
staat gesteld worden hun taak uit te 
voeren. 

Hiermee besloot de AR een zeer 
vruchtbare I 0-urige vergadering. 

Else Rose Kuiper 
vice-voorzitter AR 



Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66 

PSVI
NIEUWS 
Uitslag enquête 
democraatjes 
Artbie Schimmel, Marie-Louise Tie
singa en Tineke V eenstra stelden ter 
voorbereiding van de dag voor de 
redacties van "Democraatjes" een 
enquête samen. 61 van de ruim 100 
redakties stuurden het enquêtefor
mulier in. De hoofdzaken van de uit
slag volgen hieronder. 
• Naam: veel variaties op "Demo
craat", "Nieuwsbrief' scoort hoog, 
"Groen" is in: Groene Mug, Groene 
Reede, Zaans Groen, Groene Golf, 
Groene Groet etc. 
• Frequentie: 60% verschijnt 3-6 
maal, 25%8-12 maal per jaar; de rest 
te hooi en te gras (I krant 3 maal per 
jaar, maar dan wel huis-aan-huis). 
• Omvang: 50%6- I 6 pag., 25% meer 
dan 16 pag. (wisselend), 25% minder 
dan 6 pag. 
• Formaat: A4 is favoriet, op de voet 
gevolgd door A5; slechts een enkel 
afwijkend formaat. 
• Oplage: afhankelijk van ledental 
oplopen tot 5.500 ex. (regiobladen). 
• 'Methode van vermenigvuldiging: 
vraag is slecht beantwoord; nadere 
beschouwing in archief leert, dat 
voor de omslag hoofdzakelijk offset 
wordt gebruikt. 25% van het bin
nenwerk wordt gestencild; restant 
offset of fotocopie. 
• Doelgroep: voor 99,9% eigen le
den. 50% van de redakties stuurt 
exemplaren naar partijsecretariaat, 
belangstellenden, pol. partijen en de 
pers. 
• Bezorging: zoveel mogelijk per
soonlijk. Alleen "verre" adressen 
per post. Grote afdelingen en regio's 
per post. 
• Samenstelling redacties: niet dui
delijk beantwoord. In 20% van de 
gevallen wordt de redactie gevormd 
door het bestuur. In de overige ge
vallen zitten er in ieder geval verte
genwoordigers uit fractie en bestuur 
m. 
• Onatbankelijkheid: 66% ja, 10% 
neen, rest geeft geen duidelijk ant
woord. 
• Redactiestatuut: in 75% van de ge
vallen niet aanwezig (meestal dan 
niet opportuun geacht) 9 redacties 
hebben een statuut, 4 zijn ermee be
zig. 
• Kosten op jaarbasis: 
f 10.000,- I 
f 3.000,- 2 
f I .000,-- 2.000,- 7 
f 700,- - I .000,- I 
f 450,-- 700,- 16 
f 250,-- 450,- 12 
f 100,- - 250,- 9 
f 1,-- 100,- 2 
f 0,- 5 
onbekend 6 
• Kostendekkend: 50%, 30% legt er 
eigen geld bij. In een aantal gevallen 
financiert de fractie de krant of zijn 
er donaties. 
• Abonnement: in 10% van de ge-

va:llen, variërend van f 5,-. f 15,
per jaar. 90% gratis. 
• Advertenties: in 75% van de ge
vallen niet (oplage niet interessant 
voor adverteerders) 10% van de 
redacties denkt erover de mogelijk
heid te openen. 
• Oorsprong kopij: 50% door de le
den; rest van de redakties, besturen 
en fracties. 
Kost grote moeite het (op tijd) bin
nen te krijgen. 
• (Sub)regionaal contact over kopij: 
slechts in twee gevallen. 
• Vaste rubrieken: 
Uit de fractie 34 
Uit het bestuur 26 
Van de redaktie 12 
Agenda 23 
Verslag AAV I I 
In bijna 50% van de kranten staat er 
standaard-adresseninformatie in 
(redaktie, bestuur, fractie). In de rest 
van de gevallen niet! 
• Apart fractiebulletin: slechts in 4 
gevallen. 
• Interesse in kopij andere bladen: 
80% zegt ja, mits goed geschreven, 
20% zegt neen. 
• Soort kopij: 10% gemeentelijke 
D'66-issues, 90% landelijke en re
gionale. 
• Kent u de DIC-wegwijzer: 42% ja, 
42% neen!! 16% geeft geen ant
woord. 

In open vragen is vervolgens ver
zocht mede te delen, wat men ver
wachtte van de dag voor de redak
ties. Dat varieerde van informaties 
over de functie en de opzet van .een 
blad, tot vormgeving, financiën e.d. 
Wat men vooral verwachtte was 
contact met andere redakties, het 
uitwisselen van ervaringen, het leren 
van elkaar. Vooral ook aan dat laat
ste hechten we vanuit het PSVI en de 
Redactie van De Democraat. We ho
pen dat de dag aan de verwachtingen 
heeft beantwoord. 

vragenronde kwamen bruikbare 
suggesties naar voren. Tekenend 
voor de D'66 mentaliteit was de 
reactie op het al of niet opnemen van 
advertenties om de kostprijs van een 
krantje te drukken. Op een D'66 bij
eenkomst kun je niet ongestraft pro
beren normgrenzen aan te geven 
over wat wel, en wat niet als adver
tentie kan, zonder dat een (of meer
dere) van de verzamelde individua
listen met het vingertje om hoog wijst 
op de mogelijke betutteling en be
voogding. Een uitgebreide discussie 
over de wat al te gemakkelijk neer
gelegde persoonlijke mening van Jan 
Veldhuizen hierover was wegens 
tijdgebrek niet mogelijk. 

Vervolgens was er een one man 
show-achtige inleiding van de heer 
Bijnevelt, algemeen directeur van 
drukkerij Brouwer, die een tipje van 
de sluier oplichtte van wat hij noem
de , ,de aaneenschakeling van ellende 
die het grafische vak met zich mee
brengt". Een deel van die ellende 
bleek te bestaan uit het aanschouwen 
van het goedwillend amateurisme op 
basis waarvan verschillende krantjes 
zijn opgezet. Dit was trouwens de 
trant van zijn gehele betoog. Hij 
scheen de deelnemers te beschou
wen als potentiëleondernemers die
uiteraard in nauwe samenwerking 
met zijn drukkerij - een marktbepa
lende plaats in de uitgeverijwereld 
innemen. Ik kan me nauwelijks 
voorstellen dat de redacties van de
mocrantjes hieraan kunnen voldoen. 
Toch hebben we van die man een 
hoop geleerd. Hij wist aan te geven 
hoe, met vrij eenvoudige middelen, 
de kwaliteit van een krantje omhoog 
gebracht, en de kostprijs gedrukt kan 
worden. PTT-er, de heer Nieuwen
huizen, gaf in het kader van de ver
spreiding, ev!!neens kostenbespa
rende mogelijkheden aan. Ook hier 
betrofhet voornamelijk uitgaven van 

Artbie Schimmel 
Marie-Louise Tiesinga. 

Impressie 
Democrantjesdag 

• minimaal 100 stuks per editie, het
geen voor met name kleine afdelin
gen haast niet haalbaar zal zijn, en 
voor die afdelingen die een goed lo
pend distributiesysteem hebben, 
kostenverhogend kan uitpakken. 
Maar toch, een zaak die bekeken 
moet worden. 

Als geregeld gebruiker van enkele 
alcoholhoudende geneugten des le
vens ken ik de genoegens van het 
gebruik, de beproeving van de kater 
en het bevrijdende gevoel nadat de 
hoofdpijn is weggetrokken. Een ver
gelijkbare bevrijdende invloed ging 
uit van de democrantjesdag op 26 
maart in Amersfoort. Van de kater 
ervoor was niets meer te bespeuren. 
Het enthousiasme van de ongeveer 
veertig deelnemers bleek omgekeerd 
evenredig met de afmetingen van de 
beschikbare vergaderruimte. (Tip: 
huur een kleine zaal, en je krijgt 'm 
vol). 
Na een, voor D'66 haast onvermij
delijk, rommelige start, onderbroken 
door koffie en telaatkomers, kreeg 
Jan Veldhuizen de gelegenheid zijn 
verhaal af te steken. In zijn inleiding 
ging hij, na zijn voldoening te hebben 
geuit over "een volle zaal zoals hij de 
laatste tijd niet meer had gezien", in 
op de functie van een afdelings- of 
regioblaadje, en de eisen die daaraan 
dienen te worden gesteld. Het werd 
een boeiend en geanimeerd betoog 
vol waardevolle tips. Ook tijdens de 

Het klapstuk van de middag was 
voor de o zo regelgrage D'66-ers de 
verhandeling van Marie Louise Tie
singa over de organisatie van het 
blad en speciaal de statuten. De re
gels en regeltjes die de brave D'66-
ers zichzelf wilden opleggen stonden 
in geen verhouding met de bezetting 
van de redacties. Deze bezetting be
staat over het algemeen uit enkele 
goedwillende actievelingen die een 
goede verstandhouding en samen
werking hebben met afdelingsbe
stuur en fractie. In geval van wrijving 
of geschilligt een oplossing in onder
ling overleg het meest voor de hand; 
eventueel zal een uitspraak van de 
ledenvergadering uitkomst moeten 
bieden. 
De democrantjesdag, tenslotte, op 
professionele en vooral inspirerende 
wijze geleid door Marie Louise, zal 
door de veelheid van zeer bruikbare 
informatie en suggesties, kunnen 
bijdragen tot het optimaliseren en het 
efficiënter runnen van vele krantjes. 
Veel lof aan het adres van het PSVI 
voor dit prima initiatief. • 

Onno Ouwendijk 
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Boekrecensie 
prof. dr. Fred L. Polak 
WERELDVREDE BLIJFf 
Uitg. Bosch & Keuning, 272 blz. 
door Marie-Louise Tiesinga 

In de Utopia van Thomas More 
heerst vrede. Strijd met andere vol
ken was op dat moeilijk toegankelij
ke eiland, dat volledig voorzag in alle 
behoeften van de bewoners, ook 
nauwelijks denkbaar. Sinds dit ge
schrift uit I 5 I 6 zijn utopie en vrede in 
soortgelijke bespiegelingen welhaast 
identieke begrippen. De verstoorde 
illusie brak baan in de dertiger jaren: 
Brave New World (1932) van Aldous 
Huxley, gevolgd door George Or
weil' s " I 984" (1949) en talloze na
volgers daarvan. Huxley gebruikt 
drugs ("soma") om een zichzelf te
vredenstellend en dus vredig-zij het 
goddeloos - volk ten tonele te voe
ren, Orwell eist discipline, door mid
del van bedrog, spionage en gesimu
leerde oorlog. 
De identiteit tussen utopisme en vre
de was daarmee hardhandig doorge
sneden. 

Techniek als vredes-innovator 
Idealisme en realisme, de altijd te
rugkerende thema's in zaken van 
vrede en veiligheid. De futuroloog 
Fred Polak, een van de geestelijke 
vaders van de wetenschap van het 
"toekomstonderzoek", heeft er een 
interessant boek over geschreven. 
Hij wijst m.n. op een hedendaagse 
dimensie van Huxley's en Orwell's 
contra-utopieën: de techniek als 
grote innovator. Bij Huxley o.a. de 
biogenetica, Bij Orwell de televisie 
en de opzettelijk dubbelzinnige, se
mantische logica van "double
think". 
Wellicht, zegt Polak, zal de vrede 
langs dezelfde, onverwachte weg 
toch haar verrassende come-back 
maken. Voor wie denkt dat de mens, 
geneigd tot alle kwaad, onbekwaam 
is om de oorlog uit te bannen, een 
opluchtende gedachte die nadere be
schouwing verdient. 

Polaks uitg;mgspunten 
• kernwapens dienen alleen tot we
derzijdse afschrikking 
• het evenwicht van de afschrikking 
(balance of terror) voorkomt een 
derde wereldoorlog en heeft dat de 
afgelopen veertig jaar ook gedaan; 
gebruik betekent immers zelfmoord 
• de rol van kernwapens zal worden 
overgenomen door conventionele 

9~ 



superwapens, waardoor de vrede 
blijft. 
Het is een de hoop dienende bood
schap die uitgaat van het recente 
boek van deze bescheiden hoogbe
jaarde geleerde. Het noodt tot lezen, 
maar het leest niet gemakkelijk. Het 
boek is allereerst een studie van of
fensieve en defensieve wapens en al 
lezend bekruipt je, voor de zoveelste 
keer, de weerzin over de omvang en 
de potentie ervan. Bij Polak is dat 
echter geen doel op zich, maar is het 
dienstbaar aan zijn pogingen om na 
te gaan in hoeverre de moderne wa
pentechnologie uiteindelijk ten goe
de komt aan het bestaan en behoud 
van de wereldvrede. Voor mij is het 
dienstbaar aan mijn opvatting, dat 
kennis van deze zaken is vereist, dat 
men moet weten hoe dingen in elkaar 
zitten en waarom, welke wapens er 
zijn en waarom het systeem eigenlijk 
bestaat en in stand wordt gehouden. 
Ik kom daarop straks nog terug. 

Parallellen met paradoxen 
Bezig met dit boek van Polak trok ik 
onwillekeurig parallellen met de re
denering van Hans van Mierlo over 
de natuurlijke vijandschap tussen 
democratie en afschrikking. Ophef
fing van de afschrikking leidt volgens 
Van Mierlo onherroepelijk tot oor
Jog. De enige redding die ons over
blijft is het zoeken naar methoden 
om de "gebruikelijke" oorzaken 
voor het ontstaan van oorlog weg te 
nemen. Dat is een lange weg en de 
vraag is of de mensen er het geduld 
voor hebben. Ook Polak aanvaardt 
de effectiviteit van de afschrikking. 
Hij heeft wel goede woorden over 
voor de motieven van (sommigen uit) 
de vredesbeweging, maar is net als 
Van Mierlo van mening dat zij met 
hun streven de patstelling verbreken 
waarvan wij onze vrede te danken 
hebben. Wat de "oplossing" voor 
het probleem betreft, gelooft Polak 
echter in de mogelijkheden die de 
wereldomvattende revolutie biedt 
die nu plaatsvindt. Voor onze ogen, 
zegt hij, een geruisloze revolutie. 
Vrijwel niemand weet er nog iets 
van, noch civiele (dus evenmin poli
tieke) autoriteiten, noch militaire 
specialisten. Hun zicht is meestal 
beperkt tot een onderdeel van hun 
onderdeel. De omwenteling van de 
wapentechnologie: geleidelijk· aan 
raken volgens Polak nucleaire wa
pens als machtsmiddel uitgeran
geerd. In plaats daarvan treden of
fensieve en defensieve, overwegend 
electronische wapens. Geleidelijk 
zullen deze ook de preventieve taak 
overnemen, en de bewakers worden 
van de wereldvrede. Polak maakt al 
iets van die electronische omwente
ling duidelijk in zijn analyse m.b.t. de 
Falklands en de conflicten in de Li
banon, maar de grote omwenteling is 
z.i. pas.te verwachten als de techniek 
wordt toegepast voor defensieve 
wapens. 
In dit kader wil ik en passant ook 
wijzen op een nieuwe, nog con
troversiële electronische doctrine, 
vorig najaar geïntroduceerd door 
Bernard Rogers, die de futuristische 
naam "Airland Battle 2000" mee
kreeg. Het kan zijn dat ze bedoeld is 
om de NATO wakker te schudden, 
maar bepaald vrolijk word je er niet 
van, als je bedenkt hoe groot de ver
nietigende kracht van dit conventio
nele materieel is. 

Vrouwen als vredesengelen 
Polak's boek is zeker niet alleen een 
gedetailleerde opsomming van het 
geweld en de terreur van wapens, 
van scenario's, taktieken en strate
gieën. Er gaat veel bemoedigends 
van uit. Tussendoor verhaalt hij over 
de geschiedenis, geeft meningen en 
mosofietjes die je aan het denken 
zetten, je meestal amuseren, ee!) en
kel geval ergeren. Dat laatste was het 
geval bij zijn passage over de rol van 
de vrouw in zaken van vrede en vei
ligheid. Hij verhaalt over strijdlusti
ge amazones die ·zich volgens de 
mythe een borst hebben doen afzet
ten teneinde pijl en boog op manne
lijke wijze te kunnen hanteren en 
zegt vervolgens: "Althans voor 
mannen is de idee van "vrouwen aan 
de macht" een komische gedachte." 
Een badinerend tussenzinnetje: 
conclusie, eigen mening, of alleen 
maar een verwijzing naar Aristopha
nes in zijn toneelspel Lysistrate, 
maar vooral in zijn comedie Ekkle
siazousai? Ik bestrijd overigens het 
komische ervan in de praktijk: veel 
mannen maken aan de lopende band 
duidelijk, dat zij de Jol er volstrekt 
niet van inzien, maar "mede-mach
tige" vrouwen veel eerder- en nog 
steeds - als een bedreiging ervaren. 
Vanuit hun optiek overigens terecht, 
maar het moet toch een kwestie van 
wennen zijn, op den duur. Polak 
wijst m.i. terecht op de eenzijdigheid 
van veel vrouwelijke acties tegen 
kernwapens, waarbij de verschrik
king van conventioneel potentieel 
buiten beschouwing wordt gelaten. 
Hij koestert er sympathieke gé
dachten over en hoopt op het ont
staan van één machtige internatio
nale organisatie "W omen's Peace 
International", die op een lijn te 
stellen zal zijn met bijv. Amnesty 
International. Mijn sympathie heeft 
hij, mijn medewerking kan hij krij
gen, maar dat is de macht van het 
woord, de macht van de overtui
gingskracht. Wat ik mis in zijn be
toog is - daarnaast - de noodzaak 
van daadwerkelijke macht van 
vrouwen op plaatsen waar militairen 
beslissingen worden genomen. 
Daarom is die kennis van zaken, 
waarop ik eerder wees, van groot 
belang. Op dat aspect leze men Joyce 
Lussu maar eens na in haar boek 
"De man die als vrouw geboren had 
willen worden". Die vrouwelijke 
macht idealiseer ik overigens vol
strekt niet. Een vrouw als Thatcher 
is voor mij een remedie tegen vrou
wen aan de macht. Alle vrouwen zijn 
geen vredesengelen. 

David en Goliath 
De ondertitel van "Wereldvrede 
blijft" luidt: hoe Goliath door David 
met een ultra klein wapen opnieuw 
werd geveld. Maakt de electronica 
het zo simpel? Gaat het allemaal 
vanzelf? 
Toen Minister Job de Ruiter het eer
ste exemplaar van het boek van Po
lak in ontvangst had genomen, wees 
hij -m.i. terecht- op het gevaar om 
daarop in de internationale politiek 
zondermeer te vertrouwen. Door
gaan met ontwapeningsbesprekin
gen, ook over conventionele wa
pens, is van levensbelang. Daarnaar 
streven is echter in de eerste plaats 
de taak van de verantwoordelijke 
politici. 
1984 kon in dat opzicht wel eens het 

OPROEP VREDESAKTIVITEITEN 
In de Democraat van februari '83 
stond in het artikel "DE KERNW A
PENDISKUSSIE NAAR EEN 
HOOGTEPUNT", van Jacob 
Kohnstamm, de mededeling: "Het 
Hoofdbestuur van D'66 heeft beslo
ten mee te doen aan de akties in 
1983." 
Naar aanleiding daarvan verzoeken 
wij alle D'66 leden die menen, dat 
aktiviteiten verder kunnen en moe
ten gaan dan lijdzaam afwachten van 
onderhandelingen tussen twee on
willige partijen in Genève, snel hun 
naam, adres en telefoonnummer 
door te geven. Samen kunnen wij 
dan plannen bespreken en aan het 
HB voorleggen, om bij te dragen tot 
niet-plaatsing van kruisraketten in 
Europa, West èn Oost! 
Pieter Fokkink, Pauline van Tets, 
Titia de Willigen, Tilly Naber, Jan 
Veldhuizen. 
Kontaktadressen: Tilly Naber-ten 
Berge, Grameystr. 3, 6525 DM NIJ
MEGEN. 
Pauline van Tets, F. v. Mierisstr. 
82-4, 1071 RK A'DAM. 

FOUT PARTUTOP! 
door Wouter van Oorschot, Amster
dam 
Terwijl over het hele land verspreid 
D'66-leden zich ten behoeve van het 
aanstaande partij-congres bezinnen 
op de grondslagen en toekomst van 
hun partij, acht de partijtop het 
noodzakelijk om de deelname van 
D'66 aan de najaars-demonstraties 
van het IKV aan te kondigen. 
TerwijlAad Nuis in opdracht van de 
partijtop een discussiestuk produ
ceerde waarin te lezen staat dat D'66 
"politieke stromingen die tot in hun 
wortels ondemocratisch zijn" met 
recht verwerpt, acht de partijtop de 
tijdens deze demonstraties mee te 
voeren leuzen van een voldoende 
gehalte om daarmede het tot in zijn 
wortels ondemocratische Warschau
pact tegemoet te treden. 
Ik vind deze gang van zaken, waarbij 
over één der belangrijkste interna
tionale vraagstukken (die de verde-

jaar worden van de waarheid. Super
snel conventioneel wapentuig (smart 
weapons) werkt ongetwijfeld drem
pelverhogend, maar de vraag is of de 
heilsverwachting m.b.t. vrede en 
veiligheid zo toch niet weer geredu
ceerd dreigt te worden tot een vol
gende paradox. 
Polak heeft zich als doel gesteld zijn 
optimistische visie te geven. "We
reldvrede blijft" is daardoor een 
hoopvol en moedgevend boek voor 
wie een anti-kernwapenbeleid voor
staat. 
En wie doet dat niet. Maar het biedt 
geen perspectief- Polak meent dat 
zelf ook -op een ideale wereldorde. 
Het blijft sukkelen: de prolongatie 
van een gewapende vrede. • 

De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn v[ln Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

diging en het in stand houden van 
parlementaire democratieën met een 
meerpartijenstelsel en vrijheid van 
meningsuiting nu eenmaal is) door de 
partijtop een besluit genomen wordt 
dat vooruitloopt op een partijcongres 
dat zich dient uit te spreken over de 
grondslagen en politieke koers van 
D'66, niet alleen verwerpelijk maar 
ook een politieke blunder van de eer
ste orde. 
Ik verzoek de partijtop met klem om 
haar besluit voorlopig in de ijskast te 
zetten. Zij dient af te wachten hoe de 
partij zich uitspreekt: niet over deel
name aan IKV-demonstraties, maar 
over de wijze waarop onze vrije, 
open samenleving moet worden ver
dedigd en in stand gehouden tegen
over een tot in zijn wortels ondemo
cratisch, reactionair en fascistisch 
systeem, dat bovendien gevaarlijk is, 
als dat waarvan de Sowjet-Unie het 
"lichtend" voorbeeld is. 
Het besluit tot deelname aan de IK V
demonstraties loopt niet alleen 
vooruit op een nog door het congres 
te bereiken overeenstemming terza
ke (inter)nationale defensie-politiek, 
het betekent bovendien dat de door 
onze ex-minister van Defensie Van 
Mierlo geformuleerde politieke lijn 
in de praktijk wordt verlaten: D'66 
ontneemt zichzelf daarmee een van 
haar weinig overgebleven resten van 
geloofwaardigheid en voert zichzelf 
daarmee dieper in de afgrond waar 
haar politieke einde wacht. 
De beslissing van de partijtop is 
voorbarig: het gaat niet aan om de 
leden, na een zo gevoelige verkie
zingsnederlaag, aan te zetten tot een 
fundamentele gedachtenwisseling 
over de te volgen politieke koers, en 
daar zelf maar alvast een voorschot 
op te nemen. Dat gaat temeer niet 
aan omdat vele leden ongetwijfeld 
bezwaren koesteren ten aanzien van 
een vredespolitiek die wèl onszelf 
verzwakt, doch niet in staat is om 
een publieke discussie in het 
Oostblok over tweezijdige ontwape
ning op gang te brengen. 

Er zal ongetwijfeld veel waars in de
ze brief zitten. En er zijn vast ook 
mensen te vinden die op hun beurt 
daar weer heel wat waars tegenover 
kunnen zetten. Waar ik wel eens 
treurig van word, is de verbeten 
strijd die gevoerd wordt over de ma-



nier om de vrede een beetje dichter
bij te brengen. 

EEN REACTIE OP RINDERT 
STRAATSMA: D'66-LIBERAAL 
DEMOCRATISCHE PARTIJ 
door Rob v.d. Heijden, Maastricht 
In het schrijven van Rindert 
Straatsma zijn helaas een aantal on
nauwkeurigheden geslopen. Zo is de 
"analyse" van de jaren zestig 
schraal en verre van compleet. Deze 
periode was niet (enkel) het tijdperk 
van het pragmatisme, maar ook en 
veel treffender de periode van de 
emancipatie van het individu uit de 
tengels van het "collectivisme" van 
de zuilen. die onze Nederlandse sa
menleving tot dan toe volledig had
den beheerst. De jaren sinds 1965/66 
worden terecht "het ik-tijdperk' ge
noemd! 
En dat individualisme is juist een van 
de belangrijkste wezenskenmerken 
van onze partij, die door sommigen 
wordt beschreven als een groepering 
met anarcho-liberale wortels (o.a. 
Rappèl). Dat individualisme is een 
afgeleide van en onlosmakelijk ver
bonden met die welvaartsstaat. 
Zolang er geen 'diskussie komt over 
het individualisme binnen ons den
ken en handelen, zolang de luxueuze 
anarcho-liberale trekjes - die in een 
tijd van economische verschraling 
tegen de stroom des tijds inroeien -
niet ter discussie worden gesteld, 
staat onze partij nog steeds met haar 
wortels in die wonderlijke jaren zes
tig. 
Misschien biedt een pragmatische 
instelling een uitweg! 
Omtrent de door Rindert Straatsma 
gesuggereerde naam zou ik willen 
opmerken, dat zijn voorstel veel weg 
heeft van een pleonasme. Liberaal is 
historisch gezien immers per defini
tie democratisch. 
Een eventueel nieuwe naam zou een 
afgeleide moeten zijn van de brood
nodige discussie omtrent de verhou
ding tussen individu en groep. Dan 
immers zou duidelijk worden of we 
een "antiek-liberale" partij ~ijn, met 
het oog op het individu terwijl het 
solidariteitsbegrip enkel in de perife
rie een rol van betekenis speelt, of 
een sociaal-liberale partij, waarbij 
individualisme en solidariteit geza
menlijk en naast elkaar de filosofi
sche onderbouwing van ons denken 
en handelen bepalen. 
Laten we ons, zoals J. H. ten Haken 
reeds aanvoerde, bezinnen op onze 
voormalige verkiezingsleuze: 
"EERLIJK DELEN in een schoon 
land". 

DEMOCRATISCH MANIFEST: 
EEN REACTIE 
door W. H.C. Westermann, Berkel 
en Rodenrijs 
Bescheidenheid en gevoel voor de 
betrekkelijkheid der ideeën sieren 
niet alleen, maar zijn ook noodzake
lijke voorwaarden om tot vernieu
wing te komen. Een mooi nieuw 
hoofdstuk, dat jammer genoeg, vol
strekt in tegenspraak met de teneur 
ervan als "encycliek" wordt aange
prezen. Of heeft het toch het gedra
gene en dogmatische van het hoge 
woord, dat er uit moet, ik weet het 
niet. Hoe zou deze fonkelende 
woordjuwelenberg overkomen bij de 
bijstandsmoeders, de werkelozen, 

de schoolverlaters, de bejaarden, de 
intellectuelen. 
Het nieuwe hoofdstuk, hoe fraai ook 
geschreven en hoe juist ook van in
houd (afgezien van, lijkt mij, enige 
economische paragrafen) geeft mij 
een gevoel van machteloosheid. 
Misschien komt dat, omdat hetgeen 
wordt voorgesteld enerzijds zo al
gemeen is, zo weinig uitgewerkt ook 
en anderzijds toch vaak gelezen. 
Snoeien in het regelbos (deregule
ring), decentralisatie, herstructure
ring van het overheidsapparaat, ver
nieuwing van de industrie: zeker, 
niemand zal het bestrijden. Het is 
eigenlijk al afgezaagd. Snoeien in het 
regelwoud: prima. Maar welke re
gels dan? Gaat het om afschaffen of 
samenvoegen van verschillende 
soorten regels volgens een betere re
gelsystematiek? Minder "opdeling" 
van deskundigheden en bevoegdhe
den in directies etc. bij de overheid. 
Een uitstekend idee. De ministeries 
van Landbouw en Economische Za
ken samenvoegen? Justitie en Bin
nenlandse Zaken? Vernieuwen van 
Industrie. Welke sectoren? Wat te 
doen met de enorme uitstoot van ar
beid? Plan Wagner? Plan Lievense 
uitvoeren? Meer robotiseren en au
tomatiseren? Waarbij de welvaart 
uiteraard niet hoeft te verminderen, 
omdat de productie door mechanise
ring etc. op peil of zelfs hoger wordt. 
Kortom: ik vind de ideeën te vaag en 
nog weinig doordacht in hun conse
quenties. Tussen het vastleggen van 
vernieuwingen en hervormingen in 
voorgekookte en gedetailleerde 
(starre) plannen en de in dit hoofd
stuk vermelde uitgangspunten ligt 
een groot niemandsland, dat zal 
moeten worden verkend en in kaart 
gebracht wil D'66 voor de kiezer 
herkenbaar zijn en uniek worden. En 
tijdens de transpiratie van de uitwer
king zal meer creativiteit ons ten deel 
vallen. 
Ik stel dan ook voor om de bestaande 
werkgroepenorganisatie te (her) 
vormen en te (her)structureren opdat 
wij er in een gemeenschappelijke, op 
elkaar afgestemde krachtsinspan
ning van deze groepen in slagen dit 
nieuwe hoofdstuk zodanig uit te 
werken dat het handen en- voeten 
krijgt. Ideeën en uitgangspunten zijn 
mooi en nuttig maar pas bruikbaar en 
herkenbaar als ze ruiken naar het 
zweet van velen. 

NIEUWE SOCIALE STRUKTUREN 
door Jos Janssen, Apeldoorn 
In het demokratisch manifest lees ik: 
"Onze open samenleving is geen 
bandeloze samenleving. Wij zijn er 
van overtuigd dat zelfontplooiing 
alleen mogelijk is als men zich 
bindt." Zelfontplooiing door bin
ding, dat is prachtig, maar dan moe
ten daartoe wel de juiste sociale 
strukturen aanwezig zijn. Naar mijn 
opvatting ontbreekt het daaraan. Ik 
zou hier willen pleiten voor een 
nieuwe sociale organisatie die het 
leggen van allerlei sociale bindingen 
vergemakkelijkt en bevordert. Ik 
denk dan aan een soort nationaal 
bemiddelingssysteem: een systeem 
dat d.m.v. een neutrale bemiddeling 
sociale groepsvorming tot stand 
brengt. In theorie kan deze groeps
vorming elk maatschappelijk terrein 
beslaan: ik zou er hier echter de twee 
belangrijkste willen uitlichten. 

Het onderwijs. Vanuit de bemidde
lende instantie is er sprake van on
derwijsgevers, zij die kennis willen 
overdragen, en onderwijsnemers, zij 
die kennis willen opnemen. De be
middeling bestaat daarin dat één of 
meer onderwijsgevers en één of meer 
onderwijsnemers tezamen een on
derwijsgroep zullen vormen. Essen
tieel is dat de groepen ontstaan door 
nauwkeurige bestudering en verge
lijking van de wensen en eisen van 
zowel de gever(s) als de nemer(s). 
Een groot aantal factoren moet daar
bij meegenomen worden: groeps
grootte, vakgebied, didactische 
kwaliteit, leeftijd, onderwijsniveau 
en wat al niet meer. Het aantal facto
ren dat in de bemiddeling wordt 
meegenomen bepaalt in grote mate 
het welslagen van de onderwijs
groep. Dit welslagen betekent meer 
dan alleen kennisoverdracht. Er 
worden sociale contacten gelegd die 
tot sociale relaties kunnen uit
groeien. 
Arbeid. Een voor de nabije toekomst 
zeer belangrijk bemiddelingsterrein 
is het tot stand brengen van arbeids
groepen. Arbeidstijdverkorting, 
maar ook het flexibeler inrichten van 
de arbeidstijd brengt met zich mee 
dat werkzaamheden in een steeds 
engere samenwerking gedaan moe
ten worden, wil een zekere efficiën
tie gegarandeerd blijven. Dit vereist 
een veel diepgaandere bemiddeling, 
meer gericht op het individu dan bijv. 
arbeidsbureaus en uitzendbureau 
doen. Een andere functie van het 
bemiddelingssysteem kan zijn het 
oprichten van nieuwe ondernemin
gen stimuleren door mensen met de
zelfde interesses en plannen bij el
kaar te brengen. Nemen we ook een 
vrijetijdsbesteding in dit systeem op, 
dan hebben we de drie hoofd-bezig
heden van een mens bij elkaar. Mo
gelijk vormt een dergelijk systeem 
een eerste stap in de richting van een 
minder starre indeling van de drie 
hoofd-bezigheden, onderwijs, arbeid 
en vrijetijdsbesteding in het leven 
van een mens. 
In de praktijk kan een nationaal be
middelingssysteem alleen gedragen 
worden door een informatiemaat
schappij. De computer is bij uitstek 
het middel om grote hoeveelheden 
gegevens, nodig om een bemiddeling 
efficiënt te doèn verlopen, te ver
werken. En op deze wijze wordt niet 
alleen noodzakelijke binding in de 
maatschappij gestimuleerd, het be
tekent ook een eerste duidelijke po
ging de computer ten dienste te stel
len van de individuele burger. 

ANDERS 
door Theo van der Zalm, Bennekom. 
Het moet anders democraten, anders 
met onze partij. In plaats van mee te 
huilen met de wolven in het bos, 
moet D'66 komen met een Alterna
tiefvoor het Afbraakbeleid, dat door 
de zittende regering wordt gevoerd. 
Noch PvdA, noch D'66 durven te 
zeggen, dat dit soort beleid en de 
daaraan ten grondslag liggende eco
nomische opvattingen in de eerste 
plaats dienen om de belangen van de 
economische machtigen veilig te 
stellen. Waar is het Alternatief? 
Dáár ligt de kans de partij er weer 
bovenop te brengen. D'66 moet ko
men met een Beter Beleid, dat zijn 
eerste prioriteit legt bij de mensen en 
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niet bij het financieringstekort en 
met de bereidheid het economisch 
systeem, zoals dat nu (niet) functio
neert ter discussie te stellen. Het 
Beter Beleid moet mijns inziens niet 
langer streven naar economische 
groei, maar proberen handen en 
voeten te geven aan de "economie 
van het genoeg". Ieder zinnig mens 
kan bedenken, dat er een einde is aan 
de economische groei. Dat is er na
melijk omdat er een moment komt, 
dat inmiddels al is gepasseerd, waar
op de wal het schip gaat keren: ver
dere economische groei brengt rela
tief steeds minder welvaart en breekt 
welzijn en op den duur ook welvaart 
af door een arbeidsafstotend investe
ringspatroon. 
De hele economische groei van na de 
oorlog in deze omvang is alleen maar 
mogelijk geweest door het stelsel
matig niet betalen van de echte kos
ten. Zo is voor de grondstoffen een 
dusdanig lage prijs betaald, dat de 
landen, waar ze vandaan kwamen, 
vaak niet eens in staat zijn de eigen 
bevolking te voeden. De ontginning 
op grote schaal heeft die landen so
ciaal-economische in de vernieling 
geholpen en ze hebben er praktisch 
niets voor teruggekregen. Ook werd 
het afval van de produktie niet op een 
verantwoorde manier verwerkt, zo
dat wij ons milieu, waarin wij en onze 
nakomelingen moeten leven, hebben 
vergiftigd. En tenslotte werd voor de 
verbruikte energie geen prijs in reke
ning gebracht, die bepaald was op 
basis van een lange-termijn-plan
ning. 
Zouden de drie genoemde factoren 
wel in de produktie hebben meege
teld, dan was de economische groei, 
en dus de welvaart, kleiner geweest, 
maar wel solide. De ontwikkelings
landen zouden er beter voorstaan, 
ons milieu zou niet zo verpest zijn en 
onze energievoorraden zouden er 
rooskleuriger uitzien. 
Het roer moet om, democraten! Ver
dere economische groei of herstel 
daarvan is alleen mogelijk ten koste 
van de derde wereld, ten koste van 
het milieu en ten koste van onze 
energiereserves: ten koste van ons
zelf en onze toekomst. · 
Onze produktie, zoals die nu is geor
ganiseerd, pleegt roofbouw op die 
middelen. Daaraan moet zo snel mo
gelijk een einde worden gemaakt. De 
produktie moet worden aangepast 
aan de mogelijkheden, die ons milieu 
ons biedt. Wat er boven het "ge
noeg" nog geproduceerd kan wor
den is meegenomen. 
Samenhangend hiermee zal de de
mocratische controle op heJ econo
misch gebeuren aanmerkelijk moe
ten worden versterkt. 
Het is mijn overtuiging, dat we als 
maatschappij volstrekt vast zullen 
lopen, als we geen kans zien tot een 
herinrichting te komen. De grote ge
vestigde partijen blijken niet in staat 
of bereid op deze noodzaak in te 
spelen. Volgens mij moet en kán 
0'66 in Nederland de partij zijn, die 
dit ideaal: de GROENE ECONO
MIE met minder welvaart, maar 
meer welzijn en zonder zwaard van 
Damocles, omzet in een praktisch 
plan. 



DICHTEN WIJ HET GAT VAN 1982? 
De volgende week ontvangt u een brief met 
een acceptgirokaart. In de brief wordt nog 
eens uiteengezet wat er met de financiële 
situatie- en dus ook met de partij -aan de 
hand is. 
Bij de financiële problematiek zijn er twee 
belangrijke aspecten: 
- door een terugval in het ledental moet de 
begroting bijgesteld worden. Op de leden
vergadering op 6 en 7 mei zullen er door het 
Hoofdbestuur voorstellen worden gedaan 
die erop neerkomen dat door middel van 
een stringent bezuinigingsbeleid de begro
ting aan het eind van 1983 geen nadelig 
saldo oplevert. Een en ander is niet zonder 
zorgen, doch is minder zorgelijk dan het 
tweede punt: 
- drie verkiezingscampagnes in 1982 heb
ben, al naar gelang hun afnemend resultaat 
een omgekeerd evenredig groot financieel 
tekort doen ontstaan. 
De begrootte campagne-uitgaven werden 
niet gedekt door de verwachte opbreng
sten van de giro 1.000.000-acties, ofwel de 
voeding van het verkiezingsfonds. 
Drie campagnes in eenjaar is uitzonderlijk 
en daarbij is het bepaald niet inspirerend 
als de uitslagen steeds verder weglopen 
van het resultaat van 26 mei 1981. 
Het nadelig saldo van het verkiezingsfonds 
blokkeert de liquiditeitspositie van de par
tij. Hier schuilt dan ook het gevaar! 
Di~ gat-, mits niet snel - binnen enkele 
maanden- weggewerkt, veroorzaakt stag
natie in de betalingen. Op is dan echt op!! 
Daarmee is de partij dan gekomen aan het 
vreselijke dilemma van de organisatori
sche spiraal naar beneden: 
• verminderde dienstverlening door het 
secretariaat, 
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• mogelijk ontslag voor een of twee me
dewerkers en 
- naast dit sociale probleem -, 
• een sterker verminderde dienstverle
ning door het secretariaat, enz. 

Het Hoofdbestuur staat voor de verplich
ting dit te voorkomen. Zij zal tot het uiter
ste gaan om ontslagen te voorkomen en de 
dienstverlening op een aanvaardbaar ni
veau te houden. 
Dit is niet alleen onder electoraal positieve 
omstandigheden nodig, maar vooral in een 
periode waarin de partij, in al haar geledin
gen, aan het bouwen is aan het herstel, na 
de klap die wij vorig jaar opliepen. 
Het fmanèiële tij moet gekeerd worden en 
wel vóór het electorale tij gekeerd is. 
Daarom ontvangt u binnenkort de brief 
met de acceptgirokaart. 
Is dat zomaar een brief, met een verzoek 
om geld? Nee, zeker niet! Aan deze brief 
ging een tweetal akties vooraf: 

ACTIE 1 hield in dat oud-ministers en 
-staatssecretarissen, wethouders, ex-ka
merleden, de huidige leden van de Eerste 
en Tweede Kamer en het Europees Parle
ment- en niet te vergeten de burgemees
ters- met zeer veel nadruk zijn gewezen op 
de financiële situatie van de partij en een 
vrijwel niet ontwijkbaar verzoek tot ver
lichting van het probleem werd hen voor
gelegd. 
Zoals verwacht kon worden heeft dit een 
erg interessant bedrag opgeleverd. 

In ACTIE 2 is per provincie een lijst opge
steld van mensen waar de partij in finan
cieel en activiteiten-opzicht nogal eens een 
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beroep op heeft gedaan. Ook deze groep 
leden is geconfronteerd met de situatie 
door een honderdtal D'66-ers. Ook van de
ze actie mag verwacht worden dat hieruit 
een deel van de oplossing zal komen. Deze 
actie loopt van 11 tot 16 april. 

Uw brief 
Hieruit mag u concluderen dat de brief die 
u ontvangt voorafgegaan is door vrij inten
sieve activiteiten. Het is dus niet zomaar 
een brief. Het is de grote finale die nodig is 
om het financieel probleem NU op te los
sen. 
Het verzoek is duidelijk:• de personele 
samenstelling en het service-niveau van de 
partij moet gehandhaafd blijven, 
• ditjaar-mogen wetoch welaannemen
zijn er geen verkiezingen ea de Europese 
verkiezingen in 1984 worden bekostigd uit 
het fonds dat het Europarlement daarvoor 
beschikbaar stelde; dus geen verder gezeur 
over het verkiezingsfonds, dit jaar! 

"Dichten wij het gat van 1982?" luidt de 
vraag boven dit artikel. Als we belang 
hechten aan een continue en vernieuwende 
inbreng van D'66, al is het dan ook met 
vallen en opstaan, dan moet dat kunnen. 
Dan moet er naast de afnemende koop
kracht, die steeds meer mensen aan den 
lijve ondervinden, toch die overweging 
zijn die u doet besluiten snel te handelen. 

D'66 heeft u nodig. Kijk om u heen en u ziet 
dat dit land D'66 nodig heeft. 

Jacob Kohnstamm 
partijvoorzitter 
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Oproep 

De werkgroep handelspolitiek, die on
der voorzitterschap staat van Suzanne 
Dekker, heeft o.m. als taak de Neder
landse inbreng in het EG-handelsbeleid 
en de bevordering door de Nederland se 
overheid van exportactiviteiten voor 
D'66 te begeleiden en t.b.v. de TK
fractie van commentaar te voorzien . 
Daarnaast richt de werkgroep zich ook 
op handelspolitieke vraagstukken voor 
de langere termijn door middel van het 
leveren van bijdragen aan de totstand
koming van het V.P. en het E.P. en 
door het opstellen van nota's. Onlangs 
is binnen de werkgroep een nota opge
steld over wereldhandelssystemen . 

Teneinde deze werkzaamheden te kun
nen voortzetten heeft de werkgroep 
dringend behoefte aan nieuwe leden die 
een actieve bijdrage kunnen en willen 
leveren. 

Aanmelding bij: Kees Klompenhouwer 
SWB Coördinator Sectie Buitenland 
Tattistraat 134 
3066 CJ ROTTERDAM 
Tel. 010-213905 ('s avonds) 
Tel. 070-614941 (overdag) 

Gevraagd 

MILIEUVRIENDELUK SCENARIO 
CENTRUM VOOR ENERGIEBESPA
RING 
Verschillende leden van de partij heb-

ben aan de SWB gevraagd, een com
mentaar te schrijven op het scenario 
van het Centrum voor Energiebespa
ring; dit scenario is in het kader van de 
Maatschappelijke Discussie Energie
beleid ontwikkeld. De werkgroep ener
gie beraadt zich momenteel op de 
vraag, of deze het commentaar kan 
coördineren. 

Wanneer er een positief besluit wordt 
genomen, houdt dit o.a. in, dat één of 
meer bijeenkomsten over het CE-sce
nario worden belegd. Wie belangstel
ling heeft voor deze bijeenkomst(en), 
wordt verzocht een briefje te sturen 
naar de SWB, t.a.v. Erik van der Hoe
ven, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag. Geschreven commentaren 
kunnen ook worden ingestuurd! 

~ 
~------------------------------------------------------------------------------------~ 
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645. Alles op één kaart zetten, 
alles wat men te winnen of te verliezen heeft laten afhangen van één onzekere gebeurteniS. 
Een aan het hazardspel ontleende zegswijze, die betekent :'al zijn geld zetten op de kans 
van ééu kaart, zijn gehele vertrouwen in het geluk, dat één bepaalde kaart moet aa,tbren
gen. Vgl. Fr. /a~re son va-toul; metlre tous ses reufs dans Ie même panier; meltre Jout son 
rót à une même broche; Hd. alles auf eine Kar te (ader au/ einen Wurf) setzen; Eng. to have 
all one's eggs in the samebasket; to venture all in one bot lam. 

Het ia een doorgestoken kaart, zie bij Doorgestoken. 

646. Ergens geen kaas van hebben gegeten, 
er geen verstand van hebben, er niet mee terecht kunnen. Waarop deze beeldspraak berust, 
is niet duidelijk. Misschien bestaat er verband met de (evenwel niet zeer bekende) uitdr. 
e-rgens kaas (ook pap) van gegeten hebben, er ondervinding, ervaring van hebben, in ongun
stige zin, evenals het Gron. 'k heb d'r k.ool van had, de slechte gevolgen van ondervonden, 
dat te vergelijken is met hij heeft er van gelust of gesmuld. In het Fr. zegt men in deze zin 
savoir ce qu'en vaull'aWie; Hd. ein Liedchen von etwas singen können; Eng. to have been 
through the mill; Amer. to have been there. 

647. Zich de kaas niet van het brood latén eten, 

o49. Het kaf van het koren scheiden, 
het slechte, onbruikbare van het goede scheiden. Vgl. er is geen koren zonder kaf (Hd. kein 
Karn ohne Spreu), er is niets zonder gebreken, geen goud zonder schuim. De uitdrukking 
is op zichzelf hegrijpelijk genoeg; misschien zinspeelt zij ook op een bijbelplaats (Matth. 
3: 12; Luc. 3: 17): ,.Hij zal Zijnen dorsvloer doorzuiveren, en Zijne tarwe in Zijne 
schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden". Vgl. Fr. 
séparer la paille du bon grain: Hd. das Korn vonder Spreu trennen; die Spreu vom Weizen 
I rennen ; Eng. losi/I the cha!f /rom the wheal. 

650. Als het kalf verdronken ia, dempt men de put, 
als het onheil geschied is, neemt men de maatregelen die hadden moeten dienen om het 
te voorkomen: pas door schade wordt men wijs. Een oude en algem'een verbreide wijsheid. 

Deze keer ontvangt u allen het Congresboek voor de 
komende ALV. Wij hebben hiertoe besloten omdat de 
behandeli~g van het Democratiscb Manifest op het 
Congres n1et op de gebruikelijke manier is voorbe
reid. U allen behoort te weten hoe de besluitvorming 
over h:t Democratisch Manifest gaat plaatsvinden. 
Op pag1na 3 van dit Congresboek vindt u een uit
voerige toeli~hting: Verder vindt u in dit Congres
boek alles - 1nclus1ef de Aktuele Politieke Moties 
die al in ons bezit waren- waarover de ALV zich mo~t 
uitspreken. 

CONGRES 
BOEK 

Een belangrijk besluit zal gaan over de deelname van 
D'66 aan de verkiezingen voor het Europese Parlement. 

Het ~omend: Congres is belangrijk. Hij hopen, dat 
de u1tvoer1ge en goede voorbereiding in afdelingen 
en regio's afgerond wordt met een drukbezocht Con
g:es, waar de uiteindelijke besluitvorming plaats
Vlndt. Daarmee gaan wij verder. 

Wij rekenen op uw komst. Wij wensen u een goed 
Congres. 

hoofdbestuur 
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AGENDA ALV-35 
6/7 MEI '83 

20.00 uur 

20.10 uur 

20.45 uur 

20.50 uur 

21.00 uur 

22.30 uur 

1. Opening door partijvoorzitter 
en voorstellen van congresleiding. 

2. Benoeming Notulen- en Stemcommissie. 

3. Toelichting op de stemprocedure. 

4. FINANCIEN: - jaarrekening 1982 
- contributieregeling 1984 
- aanpassing begroting 1983 

5. Voorstellen tot wijziging van het 
Huishoudelijk Reglement. 

6. Toespraak voorzitter Adviesraad. 

7. Beleidshoofdstuk INFOR~1ATIEBELEID. 

8. Schorsing van de vergadering. 

PRESENTATIE EERSTE KAMER KANDIDATEN 

10.00 uur 

10.10 uur 

10.30 uur 

9. Heropening van de vergadering. 

10. Toelichting op de stemprocedure. 

11. Beleidsvoornemens ORGANISATIE 

12. Toespraak partijvoorzitter en 
behandeling moties m.b.t. Beleidsnota 
en deelname Europese verkiezingen. 

voor de Algemene Ledenvergadering van D'66 
te houden op 6 en 7 mei 1983 te ZUTPHEN 
in 11 De Hanzehof 11 

, eoehoornsingel 1. 

WAAR ZIJN DE STUKKEN TE VIND~N?
(zie ook de achterkant van dit congresboek) 

congresboek A (= CB-A) blz. 33 t/m ~ 

Democraat febr. '83 
CB-A 

Democraat dec. '82 
CB-A 

blz. 8 en 17 
blz. 17 en 18 

blz. 17 en 18 
blz. 18 t/m 25 

KANDIDATENLIJST achterin CB-A 

Democraat febr. '83 
CB-A 

CB-A 
CB-A 

blz. 17 t/m 19 
blz. 25 t/m 27 

blz. 27 en 28 
blz. 4r:> 

11.00 uur 13. Presentatie kandidaten BESTUREN en COMMISSIES CB-A blz. 31 t/m 32 

11. 10 uur 14. ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

Opening stembussen. 

12.00 uur LUNCH 

12.30 uur 

Sluiting stembussen. 

15. Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer + 

vragenuurtje aan Tweede-Kamerfract·ie 

CB-A blz. 28 t/m 31 
Congresboek B, op de info-balie op het congres. 

13.15uur 16. DEMOCRATISCH MANIFEST, discussie en besluitvorming Dem. febr.'83 blz. 9 t/m 16 
CB-A blz. 3 t/m 17 

15.30 uur 17. Uitslag stemmingen en 
sluiting. 

SLUITING STEMBUS EERSTE KAMER KANDIDATEN 15.30 uur. 
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DEMOCRATISCH MANIFEST 
toelichting hoofdbestuur 

1. Inleiding 

Een zeer drukke periode ligt achter ons, sinds begin 
februari heeft de partij gediscussiëerd over het Demo
cratisch Manifest (DH). Sinds begin maart buigen Advies
raad en Hoofdbestuur zich over de voorbereiding van de 
ALV waarop het DM aan de orde komt: 6 en 7 mei 1983. 

De hoeveelheid en de inhoud van de reacties op het DM 
geeft aanleiding tot optimisme: er is erg hard ge

werkt, iedereen heeft zijn uiterste best gedaan om alles 
in goed banen te leiden. Het Hoofdbestuur heeft goede 
nota genomen van alle inbreng, en vindt daarin aanlei
ding om hieronder een wat uitgebreide toelichting te 
geven op wàt ons thans voor ogen staat. Deze.toelich

ting is ons inziens van gr~~~-2~l~~g voor een g~~~ 

f2Il9!:~~ ~ 

2. Punt êên 

Punt één, gehoord en gelezen de partij en de AR, is dat 
we een zeer ~fh~IE-~~~~r~_ç~~i9 moeten maken tussen de 
FUNCTIE en de lNHUUU van het Democratisch Manifest. 

Het is opvallend dat veel reacties, die in eerste in
stantie alleen over de inhoud lijken te gaan, in feite 
mede betrekking hebben op de functie van het Qt~. 

Punt twee is zonder twijfel het volgende: ook het HB 
had ten tijde van de publicatie van het DM nog geen 
volstrekt helder beeld van de gang van zaken tot en met 
de ALV. Er was na de najaars-ALV krap twee maanden de 
tijd om het stuk te maken, bovendien is de gevolgde 
procedure op een aantal punten geheel nieuw. 

3. Oorsprong van het Democratisch Manifest 

In het vorige najaar voerden we een uitgebreide discus
sie naar aanleiding van een aantal inhoudelijke moties. 
Algemene conclusie was dat het Hoofdbestuur, aan de hand 
van een aantal moties ( de bekende 'bouwstenen'), diende 
te zorgen voor een inhoudelijk stuk ten behoeve van de 
voorjaars-ALV 1983. Het congres had haast, en terecht~ 

Veel leden volgden de teleurgestelde kiezers, het drong 
tot ons door dat spreken over organisatie en publiciteit 
alleen, niet zou baten. 

4. Functie van het Democratisch Manifest 

In willekeurige volgorde kunnen de volgende elementen 
worden onderscheiden: 

- markering van het eigen karakter van D'66 in 1983; 
-geven van een analyse van de huidige maatschappij; 
- samenbinding van de leden, door aan te geven wat ons 

bindt, meer dan wat ons verdeeld houdt; 
- basis voor een (of meer) zeer kort(e) stuk(ken) waar

mee de leden bijv. in campagnes de identiteit van D'66 
kunnen verduidelijken; 

-beginpunt van een brede discussie in alle geledingen 
van de partij over politiek in algemene in plaats van 
in speciale termen; 

- een aanzet tot een aantal korte termijn beleidsprio
ri te i ten voor verteoenwoordi gers en besturen; 

- tesamen met de inbreng uit de partij een uitgangs
punt vormen voor een aantal inhoudelijke lange(re) 
termijn projetten. 

5. De status van het Democratisch Manifest 

Veel vragen zijn gerezen omtrent de status die het DM 
zou moeten innemen, bijvoorbeeld in relatie tot ons 
Beleids-en Verkiezingsprogramma en de SWB-nota's. 
Bij het beantwoorden van deze vragen, moet goed voor 
ogen gehouden worden dat het DM een e~g!~E~~~ is in een 
~!~g~er~!9Ter~~~~-~~~-!~b~~9~l!.i~~-~~r~~~~f!!~~9~~.· 
In dat opz1cht 1s het DM dus niet vergelijkba3r ~et de 
genoemde politieke programma•s:-a;e immers op één of 
andere wijze 121~~~~9 zijn. 

DM/Be leidsprogramma 
Het 'oude' idee achter een BP was een dwarsdoorsnede 
van (bijvoorbeeld) departementaal ingedeelde beleids
terreinen, met de bedoeling de samenhang tussen deze 
gebieden aan te geven. In de BP's van 1970 en 1976 
was dit het geval. Zonder aanwijsbare reden is het 
huidige BP een versie van het BP van 1976 waaraan een 
veelheid van geactuliseerde hoofdstukken is vastge
kleefd, ~~Q9~r dat de samenhang in acht werd genomen. 

Het m1 probeert die samenhang weer terug te brengen, 
en kan dus een functie hebben bij het herzien van het 
BP. I~r-~~~r~~f!!!Qg_~~~-~!~~~r~~~Q~~~: het DM bedoelt 
niet de Inleiding van het BP (Uitgangspunten van Denken 
en Handelen van D'66)te vervangen. 

Begin 1984 kan de ALV een procedure-voorstel bereiken 
voor herziening van ons Beleidsprogramma, waarin meer 
concreet kan worden aangegeven hoe de herziening in 
zijn werk gaat.• Het spYl!ekt vanzelt, dat de partij
inbreng over de hoofdstukken I en I! van het Dt1 vooral 
van belang is voor eventuele aanpassing van deel 1 van 
het Beleidsprogram. ~1et het oog op de programmatische 
bijstelling van het Beleidsprogram is de discussie en 
de besluitvorming op het Congres van belang: de 
richting van de herziening moet duidelijk worden. 
6. De procedure rond het Democratisch Manifest 

De procedure rond het DM heeft hier en daar aanleiding 
gegeven tot vragen en kritiek. Ook hier geldt dat het 
Hoofdbestuur achteraf wijzer is dan twee maanden gele
den. 

Een belangrijk punt van discussie in het Hoofdbestuur 
is geweest de vraag of het HB aan het Democratisch 
Manifest beslis/aandachtspunten zou toevoegen. Een veel 
gehoord geluid in de partijdiscussie is het feit dat 
het OM 'sec' moeilijk hanteerbaar was; toevoeging van 
aandachtspunten had dat misschien kunnen voorkomen. 
Voor het HB heeft uiteindelijk de doorslag gegeven, de 
overweging dat zo min mogelijk vanuit 'Den Haag' de 
toon van de discussie moest worden bepaald. Overigens 
is de hoeveelheid door de partij aangedragen beslis
punten er niet minder op geworden. 



De voor discussie b~schikbare tijd was volgens sommigen 
te kort. Al eerder 1s aangegeven dat de besluiten van 
het najaarscongres zeer weinig ruimte in het tijdschema 
boden. 

DM/Verkiezingsprogramma 

Het verkiezingsprogramma staat vqor vier jaar ( of zo
veel korter als het kabinet eerder valt)vast. Het DM is 
nergens in strijd met het VP, het DM benadert de poli
tiek echter vanuit een andere invalshoek, en voor een 
ruimere termijn dan het VP. 
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I~ h~t D~1 is overigens wel een verwijzing naar het Ver:: 
k1ez1ngs(en beleids-)programma te vinden: het analyser
en van de maatschappij - aldus het DM - zou een door
lopend proces moeten zijn voor D'66. Tot nu toe hebben 
we dat alleen gedaan als er verkiezingen op komst waren. 
Een pleidooi kortom, voor het min of meer permanent 
analyseren van de maatschappij, met als tussendoel bv. 
het komende verkiezingsprogramma. 

mvswB-nota Is 

Evenals ten aanzien van BP en VP geeft (de discussie 
over) het Democratisch Manifest een aantal witte vlek
ken aan: onderwerpen waarop gestudeerd moet worden, 
waar D'66 nog onvoldoende beleid voor heeft ontwikkeld. 
Op de ALV van 6 en 7 me.i zullen daarover stellig een 
aantal uitspraken volgen. 

Het SWB-bestuur heeft ons inmiddels laten weten, dat ze 
het DM in zijn algemeenheid geschikt acht om te dienen 
als uitgangspunt voor een aantal werkzaamheden. 

7. Besluitvorming ALV 
Het is nooit de bedoeling geweest om het DM integraal, 
als een soort programma door de ALV te doen vaststellen. 
Dat is Mn van de redenen waarom de tekst niet amen
deerbaar is. 

Wel is het onze bedoeling, de ALV de volgende vragen 
voor te leggen: 
7.1. is de gegeven maatschappij-analyse een juiste; 
7.2. is die analyse herkenbaar als voor 07 66 van wezen-

lijk belang (besluitvorming!); 
7.3. is in het DM juist verwoord wat D'66 in hoofdlijn

en kenmerkt, hoe onze plaats in het politieke veld 
gevonden wordt; . 

7.4. heeft het m-1 voldoende gediend als aanzet tot een 
brede politieke discussie in de partij; 

7.5. is het DM, gehoord de partijdiscussie, een bruik
baar uitgangspunt voor: 
- verdere uitwerking van een aantal théma 's 
- aangeven van enige korte termijn prioriteiten 
- aanzet tot een herziening van de structuur van 

ons beleidsprogramma 
- totstandkomen van een/meer korte stukken ter her

kenning aan de basis. 

Bij beantwoording van deze vragen, dient een aantal 
zaken in 2~~~~9~~9 genomen te worden: 

het DM.is niet 'hét' stuk, zoals geen enkel stuk dat 
ooit is; 
het DM kan en mag niet uitputtend zijn t.a.v. de con
crete uitwerking, aangezien dat 
+ meer tijd zou hebben gevergd . 
+ ten koste gaat van de hoofddoelstelling markering 

van hoofdlijnen van de partij, en kiezen van een 
fundamentele invalshoek ten oozichte van de maat
schappelijke ontwikke1lingen. Om een voorbeeld te . 
noemen: natuurlijk lost het oplossen van de beslult
vormingscrisis niet alle andere problemen op, maar 
j~i~~-YQQr_Q~§§ is een 9Q~9~-~~~!~itYQr~iQ9 ~è~ 
absolute voorwaarde voor ieder succesvol pol1t1ek 
hänctëïën-öp-ëïkë-tërmijn; 

- het DM is niet geschreven met het oog op een nieuwe 
of tweede (onder)naam voor de partij. Na het schrij
ven bleek het m1 echter wel precies aan te geven dat 
Democraten '66 volledig onze politieke lading dekt; 

- het DM is bedoeld voor een periode van 2 à 3 jaar, 
vóór de komende verkiezingen moet een nieuw stuk ge
schreven worden, dan vooral gericht op totstandkoming 
van een nieuw Verkiezimgsprogramma; 

- het DM zal 'voortleven' met de mondelinge en schrifte
lijke inbreng uit de partij en de besluiten van de ALV; 

- het DM is een fase in het door ieder qewenste herstel
proces van-Ör66 na de trieste gebeurtenissen van 1982; 

- het DM moet vooral i~-~~~~~~~~9 gezien worden met het 
huidige deel 1 van het Beleidsprogramma, de Uitgangs
punten van Denken en Handelen van D'66; 

8. Voorbereiding Besluitvorming 
Voor u ligt het Congresboek, 1~aari n opgenomen de 
congresstukken, resoluties, moties enz. Ten aanzien 
van de stukken bij het Democratisch r1anifest pas:t 
daarbij de volgende uitleg. 
De inbreng van de partij is zo omvangrijk dat we een 
tweedaags congres zouden behoeven om alles naar de let
ter te behandelen. Anderzijds-zijn er veel overeenkom
sten in wat men aan de ALV wil voorleggen. Een onmis
bare fase in het bijeenbrengen van congresstukken, was 
de inbreng van de Adviesraad. De raad heeft, gehoord de 
meeste discussies in de partij, het HB geadviseerd ten 
aanzien van de 'zwaarte' van de verschillende reacties. 
De combinatie van schriftelijke en mondelinge inbreng 
heeft dus geleid tot de voorliggende selectie. In zijn 
resoluties heeft het HB geprobeerd zoveel mogelijk 
vän-aë-rëäcties te bundelen. 

De niet expliciet in de congresstukken opgenomen inbreng 
wordt, gehoord de ALV, doorgezonden naar SWB en/of de 
Programmacommissie, ten behoeve van het werk waartoe de 
ALV besluit (Nota's, programherziening etc.) 

9. Slotopmerkingen 
Het Hoofdbestuur doet een beroep op alle congresgangers 
om zo mogelijk voorafgaande aan de ALV het DM nog eens 
te lezen. Uit veel reacties bleek ons, dat een 'tweede 
termijn' vaak nieuwe gezichtspunten oplevert.· 

In een groot aantal afdelingen en regio's zal dit overi
gens toch gebeuren, nu velen de discussie over het DM 
niet als afgerond beschouwen. 

10. Vragen en opmerk'ingen 
Het blijft denkbaar dat na deze toel{chting, en na 
lezing van de congresstukken, nog vragen overblijven. 

Na ervaringen met 
in de gelegenheid 
U kunt ~~!!~~ met 

vorige ALV's, stellen wij U wederom 
om direct contact met ons te zoeken. 
Miehiel ten Brink (Secr. Politiek HB) 
071 - 141934 of 070 - 858303 
overdag en 's avonds. 

Wij wensen U een goed en vruchtbaar congres 

Het Hoofdbestuur. 



HB- RESOLUTIE 
HB-resolutie I 
De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 7 mei 1983 
te Zutphen, 

OVERWEGENDE 

- dat het Democratisch Manifest een duidelijke functie 
heeft in het proces van herstel van D'66 na 1982; 
dat deze functie onder meer bestaat in: 
+het markeren van het eigen karakter van D'66 
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+ het geven van een voor D'66 bruikbare maatschappij
analyse 

+het herkenbaar aangeven van wat D'66-leden bindt 
+het beginpunt zijn van een brede politieke dis

cussie in alle geledingen van de partij; 
- dat het Democratisch Manifest als intern discussie

stuk van D'66 op de genoemde functie beoordeeld 
moet worden; 

- dat het Democratisch Manifest benevens de daarover 
gevoerde discussie, moet leiden tot het vaststellen 
van een aantal taken voor de komende twee tot drie 
jaar; 

VOORTS OVERWEGENDE 

dat het Democratisch Manifest niet amendeerbaar is, 
op grond van het eigen karakter; 

- dat de status van het Democratisch Manifest niet 
een de partij of leden daarvan bindende. tekst-15; 

CONSTATEERT 

- dat het Democratisch Manifest voor een belangrijk 
deel de genoemde functies al heeft vervuld; 

- dat de discussie over het Democratisch ~1anifest een 
aantal hoofdlijnen t.a.v. het te voeren beleid, en 
t.a.v. de uit te voeren taken heeft opgeleverd; 

BESLUIT 
1. het HB te verzoeken een permanente werkgroep in te 

(doen) stellen ter voorbereiding van verdere 
maatschappij-analyses; 

2. het Democratisch Manifest als zodanig in stand te 
laten en niet te (doen) herschrijven; 

3. het Hoofdbestuur op te dragen, het Democratisch 
~1anifest, de inbreng vanuit de partij, en de resul
taten van de besluitvorming op deze ALV, te bundel
en ten behoeve van verdere werkzaamheden; 

4. het Democratisch Manifest te kiezen tot uitgangs
punt van: 
3.1. bij andere resoluties te stellen korte-termijn 

beleidsprioriteiten voor vertegenwoordigers en 
besturen van D'66, 

3.2. uitwerkingen van een aantal in andere reso
luties aan te geven théma's, 

3.3. voorstellen voor herziening van het Beleids
programma, 

3.4. het samenstellen van één of meer korte en hel
dere stukken ten behoeve van bijvoorbeeld 
ledenwerving en campagnes; 

en de inbreng van de partij, alsmede de besluiten van 
deze ALV daarbij te betrekken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

HB- RESOLUTIE 
HB-resolutie II 
De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 7 mei 1983 
te Zutphen, 

OVERWEGENDE 

- dat bij een aantal (groepen van) leden de behoefte 
bestaat aan een (tweede) korte, herkenbare naam van 
de partij naast 'Democraten '66' 

- dat deze behoefte voornamelijk wordt ingegeven door 
ervari n'gen bij het benaderen van k iezers/potenti ël e 
leden, die daarin een onderscheiding zoeken tussen 
0'66 en andere politieke partijen; 

' VOORTS OVERWEGENDE 

- dat een scherp onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen campagne-slagzinnen en (korte) karakterise
ring van een politieke partij; 

- dat een hier bedoelde (tweede) naamgeving slechts 
zinvol kan zijn, indien deze de instemming heeft van 
een ruime meerderheid van de leden; 

- dat een naamgeving als hier bedoeld op zich onvol- · 
doende garantie is voor een bredere herkenbaarheid 
van D'66 onder kiezers/potentiële leden; 

CONSTATEERT 

- dàt ·een aantal fundamentele democratische 1·1aarden 
in deze tijd dreigt te worden aangetast; 

- dat besluitvorming in de publieke en private sector 
vanuit democratische openheid nog vee 1 te wensen 
overlaat; 

- dat 0'66 in negentienzesenzestig met name met het 
ooa hierop is opgericht; 

- dat in de afgelopen maanden een grote variatie aan 
termen is aangedragen als mogelijke 'onder'-naam
geving, waarvoor echter onvoldoende consensus in 
de partij lijkt te bestaan; 

- dat het niet aannemelijk is, dat hierin in de toe
komst verandering zal komen; 

BESLUIT 

De naam 'Democraten '66' onverkort te handhaven, en 
als zodanig geen andere (tweede) karakterisering te 
kiezen, behoudens toekomstige campagne-slagzinnen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



HB- RESOLUTIE 
HOOFDBESTUURSRESOLUTIE - III 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Zutphen 
op 6 en 7 mei 1983, 

CONSTATERENDE 
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- dat de leden van D'66 de hoogste prioriteit toekennen 
aan het vraagstuk van de waardering van arbeid in het 
geheel van menselijke activiteiten; 

OVERWEGENDE 
- dat betaalde arbeid in de maatschappij van nu de 

enige vorm van arbeid is die maatschappelijk aanzien 
geniet; 

- dat er in de maatschappij van nu, maar ook in die 
van morgen, niet voldoende betaalde arbeid voorhanden 
is voor ieder die wil en kan werken, ongeacht sexe 
of leeftijd; 

- dat het tekort aan betaalde arbeid niet alleen het 
stelsel van sociale zekerheid onder grote druk zet, 
maar ook een onaanvaardbare tweedeling veroorzaakt 
tussen betaald actieven en onbetaald actieven; 

- dat het streven van D'66 erop gericht is te komen 
tot een evenwicht in waardering van betaalde en 
onbetaalde activiteiten; 

- dat het benadrukken van betaalde arbeid voorbijgaat 
aan de functie van onbetaalde activiteiten als 
mogelijkheid om creatieve vermogens van mensen 
optimaal tot ontplooiing te brengen; 

VAN MENING 
- dat de begrippen arbeid en volledige werkgelegenheid 

aan_herwaardering toe zijn; 
- dat een grootscheepse herverdeling van betaalde 

arbeid en dus van inkomens geboden is, waarbij een 
zgn. basisinkomen nadere overweging verdient; 

- dat tevens een vrije-tijd-beleid noodzakelijk is, 
dat voorwaarden schept voor i ndi vi due 1 e invulling 
en dat dus gevolgen heeft voor o/m. het onderwijs
beleid en het sociaal-cultureel beleid; 

- dat om tot herverdeling van betaalde arbeid te komen 
arbeidsduurv~rkorting moet worden nagestreefd en 
eventueel moet worden afgedwongen; 

BESLUIT 
het Hoofdbestuur op te dragen de ideeën binnen D'66 
over arbeids- en inkomensverdeling en een vrijetijd
beleid vorm te geven in een zo spoedig mogelijk uit 
te brengen nota, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

HB- RESOLUTIE 

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE IV 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Zutphen, op 
6 en 7 mei 1983, 

OVERWEGENDE 
- dat het onderwijs als fundamentele doelstellingen 

kent: 
de ontplooiing van de menselijke persoon; 
de voorbereiding op het functioneren in de samen
leving en 
de verbreiding en vernieuwing van onze cultuur; 

- dat ons huidige onderwijssysteem daarbij ingrijpende 
veranderingen in onze kijk op mens, samenleving en 
cultuur moet zien op te vangen en in zich op te nemen; 

- dat veel van die veranderingen politieke keuzen im
pliceren, omdat het gaat om lange-termijninvesteringen 
die een gemeenschapsvoorziening als ons onderwijs
stelsel vergt; 

VAN OORDEEL 
dat tot de belangrijkste ,van die veranderingen behoren: 
a) ten aanzien van mens: 

- gelijkberechtiging van man en vrouw; 
- meer aandacht voor de emotionele, sociale en 

culturele aspecten, naast de cognitieve (m.a.w: 
het leren werken met mensen, dingen en ideeën); 

- meer ruimte voor de pedagogisch-didactische 
differentiatie naast de verscheidenheid naar 
levensbeschouwing; 

- zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen 
(dus geen onomkeerbare keuze op te jonge leeftijd; 

- geïntegreerd voortgezet onderwijs; extra aandacht 
voo:r 'onderwijs aan gehand i capten en voor het 
onderwijsvoorrangsbeleid); 

b) ten aanzien van maatschappij: 
de veranderende betekenis van arbeid in het 
mense 1 i jke 1 even (n.a.v. de vermindering van de 
gelegenheid tot betaalde productieve arbeid); 

- de groeiende kloof tussen onderwijs en behoeften 
in de samenleving; 

- meer aandacht voor de toerusting tot mondige 
actieve deelgenoten aan onze democratie; 

- de groeiende noodzaak van educatieve voorzieningen 
voor volwassenen (leerrecht, betaald educatief 
verlof, wederkerend onderwijs, tweede-kans 
onderwijs); 

- onderwijs en maatschappij minder van elkaar te 
scheiden: school als participatiecentrum; 

- het groeiende multiculturele aspect van de 
Nederlandse samenleving; 

- de betekenis van de naderende informatiemaat
schappij voor het onderwijs; 

c) ten aanzien van cultuur: 
- de zich verbredende kloof tussen technologie 

en cultuur; 
- de· grote gevaren en kansen van de informatisering 

van onze samenleving voor onze cultuur; 
- effecten van de aanwezigheid van culturele 

minderheden op de Nederlandse cultuur; 
- de slinkende relatie tussen onderwijs en 

cultuurbeleid; 

TEVENS VAN OORDEEL 
dat de door D'66 nagestreefde democratisering en 
decentralisatie m.b.t. het onderwijs leidt tot meer 
autonomie voor de onderwijsinstelling tegenover een 
centralistisch circulairebeleid en binnen die instelling 
tot meer zeggenschap voor ouders/leerlingen/studenten en 
leerkrachten tegenover het traditionele bestuur, 
m.n. met betrekking tot de identiteit: openbaar of 
bijzonder onderwijs; 

BESLUIT 
het Hoofdbestuur uit te nodigen om in samenwerking 
met onderwijswerkgroepen tot eèn nota te komen, waarin 
de politieke keuze (in samenh&ng met bovengenoemde 
veranderingen) leiden tot een vernieuwd Nederlands 
onderwijsstelsel, daarbij rekening te houden met de 
financiële mogelijkheden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



HB-RESOLUTIE 
HOOFDBESTUURSRESOLUTIE V 

De ALV van D'66, op 6 en 7 mei bijeen te Zutphen, 

OVERWEGENDE 
- dat de zorg voor het milieu kenmerkend is voor de 

programmatisch-politieke opstelling van D'66, zowel 
in nationaal als in Europees verband, 

- dat een volwaardig milieubeleid in de opvatting van 
D'66 slechts mogelijk is als dat beleid in nauwe 
samenhang wordt gebracht met de andere beleids-
ctoe l s te ll i nge n; 

-dat van een volwaardig milieubeleid in Nederland 
eerst kan worden gesproken, wanneer dat beleid reke~ 
ning houdt met de grensoverschrijdende aspecten van 
de milieuproblematiek, die een inter~ationale aanpak 
noodzakelijk maken, met name op Europees niveau; 

- dat economie en milieu niet tegenover, maar naast 
elkaar gezien moeten worden, ook wanneer er sprake 
is van economische teruggang; 

- dat een verantwoord milieubeleid per saldo positieve 
gevolgen kan hebben voor de werkgelegenheid; 

-dat uit het oogpunt van een preventief milieubeleid, 
ook op Europees niveau, meer aandacht moet worden 
besteed aan milieu-effect-rapportage; 

-.dat het huidige EG-milieubeleid volstrekt onvoldoende 
is, gezien de door D'66 onderschreven fundamentele 
doelstellingen, zoals vervat in de EG-verdragen; 

- dat met name het Europees Parlement meer aandacht 
moet schenken aan de milieuproblematiek om ook op 
dit terrein zijn zozeer gewenste initiërende en 
stimulerende rol binnen de Europese Gemeenschap waar 
te kunnen maken; 

- dat de parlementaire vertegenwoordigers van D'66 ook 
in de toekomst initiatieven zullen moeten nemen, 
die tot een verbetering van het milieubeleid kunnen 
bijdragen, bijvoorbeeld in overleg met vertegenwoor
digers van andere politieke groeperingen, die aan het 
milieu een hoge prioriteit toekennen; 
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- dat een dergelijk overleg echter, gezien haar beperkte 
programmatische basis, voor D'66 niet gericht kan zijn 
op de totstandkoming van een gemeenschappelijke lijst 
voor de a.s. Europese verkiezingen; 

-dat D'66 anderzijds reeds bezig is met overleg met 
buitenlandse politieke partijen, gericht op overeen
stemming op hoofdpunten van beleid; 

BESLUIT 
- haar parlementaire vertegenwoordigers te verzoeken 

hoge prioriteit te blijven geven aan de totstandkoming 
van een volwaardig beleid t.a.v. milieu, energie en 
grondstoffen, landelijk en internationaal, conform de 
plaats van D'66 als milieu-partij van het eerste uur; 

- het Hoofdbestuur te verzoeken, initiatieven om te 
komen tot geregeld overleg over milieu~roblemen met 
andere politieke groeperingen in binnen- en buiten-
1 and, waar mogelijk te steunen; , 

- haar parlementaire vertegenwoordigers in het Europees ' 
Parlement, evenals het Hoofdbestuur te verzoeken om 
in de reeds geëntameerde contacten met buitenlandse 
politieke partijen te blijven streven naar programma
tische overeenstemming op hoofdpunten van Europees 
beleid, teneinde de ALV zo spoedig mogelijk te kunnen 
informeren over mogelijke samenwerkingsvormen in het 
nieuwe Europese Parlement; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

HB-RESOLUTIE 
HOOFDBESTUURSRESOLUTIE -VI 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Zutphen op 
6 en 7 mei 1983, 

OVERI~EGENDE 

- dat het tempo van stijging van de werkloosheid in 
Nederland on rus tb a rende vormen heeft aangenomen; 

- dat de werkloosheid in Nederland de laatste jaren 
aanzienlijk sneller is gestegen dan in andere ver
gelijkbare geïndustrialiseerde landen; 

- dat ons stelsel. van sociale zekerheid (in financiëel 
opzicht) onder grote spanning staat; 

- dat het beleid tot bestrijding van de werkloosheid 
en gericht op economisch herstel moet worden gevoerd 
binnen de randvoorwaarden, gesteld door een zorg
vuldig milieu- en energiebeleid; 

VAN OORDEEL 

- dat het huidige kabinetsbeleid te eenzijdig gericht 
is op de terugdringing van het financieringstekort 
via omvangrijke bezuinigingen, die de kwaliteit 
van gemeenschapsvoorzieningen direct in gevaar brengen 
en bovendien tot extra werkloosheid leiden; 

SPREEKT ALS HAAR f•1ENING UIT 
dat herstel van de economie en terugdringing van de 
werkloosheid alleen bereikt zullen kunnen worden via 
een beleidspakket, dat bestaat uit de volgende maat
regelen: 
1. het voeren van een krachtig pleidooi voor een inter

nationaal gecoördineerd stimulerend beleid in de 
daartoe geëigende internationale organen (EEG, OESO, 
IMF, rJereldbank); 

2. een meerjarig beleid, gericht op algemene inkomens
matiging in combinatie met belastingverlaging en 
arbeidsduurverkorting met zoveel mogelijk verlenging 
van de bedrijfstijd, bij voorkeur via een sociaal 
contract, af te sluiten met werknemers- en 
werkgeversorganisaties; 

3. vernieuwing en versterking van de industrie, zowel 
via vereenvoudiging van het systeem van lastenver
lichting (verhoging vermogens- en voorraadaftrek, 
verlaging vernnootschapsbelasting, afschaffing 
basispremie ~JIR) als 'via gericht beleid (MIP, 
versterking regionale ontwikkelingsmaatschappijen, 
overheidsaankoopbeleid, technologie- en informatie
beleid; 

4. stimulering van nieuwe werkgelegenheid in startende, 
kleinere bedrijven, zowel via vereenvoudiging en 
sanering van regelgeving en vergunningen-procedures, 
als via gerichte fiscale faciliteiten; 

5. hervorming en vereenvoudiging van het huidige stelsel 
van sociale zekerheid door samenvoeging van loon
dèrvingsregelingen wegens ziekte, arbeidsongeschikt
heid en werkloosheid tot één regeling, die 
a) aan mannen en vrouwen gelijke rechten' toekent, 

ongeacht de burgelijke staat, 
b) bestaat uit een basisverzekering, gekoppeld aan 

het minimumloon, alsmede een aanvullende verze
kering, waarvan de hoogte en de duur afhankelijk 
is van arbeidsverleden en leeftijd, 

c) een overzichtelijke regionale uitvoeringsorgani
satie kent; 

6. het voorkomen van pensioenbreuk bij verandering van 
werkgever; 



BESLUIT 
de Tweede-Kamerfractie van D'66 te verzoeken er bij de 
Regering op aan te dringen een dergelijk beleidspakket 
te realiseren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

HB-RESOLUTIE 

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE - VII 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Zutphen op 
6 en 7 mei 1983, 

OVERWEGENDE 
dat de huidige en toekomstige problemen van in ons 
land verblijvende culturele minderheden ernstig en 
omvangrijk zijn, met name voor de vrouwen en de zgn. 
tweede of 1 a tere genera ti e(s); 

- dat D'66 het recht op behoud van de eigen culturele 
identiteit van culturele minderheden respecteert, 
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doch dat dit recht beperkt wordt door, waar raakvlakken 
bestaan t.a.v. de wezenskenmerken van de Nederlandse 
rechtsorde, zodat b.v. de leerplichtwet ook van toe
passing is op vrouwen van culturele minderheden; 

- dat D'66 ernaar streeft haar uitgangspunte_n als 
gelijkwaardigheid, solidariteit, individuele ontplooi
ing en pluriformiteit te vertalen in praktische 
politieke stellingname; 

- dat de dreiging van discriminerende en fascistische 
tendenzen in de huidige tijd ernstig moet worden 
genomen; 

- dat voor D'66 enig beleid ten aanzien van deze cul
turele minderheden al~een zinvol is wanneer dit ge-
richt is op: . 
a) het betrekken van culturele minderheden zelf bij 

het ontwikkelen van zo'n beleid; 
b) het vergroten van de deelname van culturele minder

heden van het maatschappelijk leven, m.n. wat be-
treft de::politieke besluitvorming; . 

. c) de autochtone en allochtone bevolking, m.n. in de 
oude stadswijken van de grote steden (die zich 
beide in een achterstandspositie bevinden); 

- dat het beleid van de huidige regering op dit terrein 
ten enenmale tekort schiet; 

CONSTATERENDE 
- dat gezien de sociaal-economische ontwikkelingen en 

de daarop gevestigde aandacht, o.m. het beleid ten 
aanzien van culturele minderheden onvoldoende aan
dacht dreigt te krijgen; 

BESLUIT 
1. er bij de Tweede-Kamerfractie en staten- en raads

fracties van D'66 op aan te· dringen dat de overheid 
anti-discriminerende voorwaarden stelt bij haar sub
sidiebeleid en zeer alert te zijn op mogelijke dis
criminerende gevolgen van o.a. decentralisatie- en 
dereguleri ngsmaatrege len, zoals bijv. t.a.v. vo 1 ks
huisvesting en onderwijs; 

2. het Hoofdbestuur op te dragen:' 
a. in komende verkiezings- ~n beleidsprogramma's een 

-anti-discriminatie-paragraaf op te nemen; 
b. om in samen-erking met SWB en PEAC een actieplan 

op te stellen om de positie van vrouwen in cul
turele minderheden te verbeteren; 

c. om het SWB een studie te laten verrichten naar 

mogelijke verbeteringen in de ontplooiingsmoge
lijkheden voor de tweede en latere generaties van 
culturele minderheden, en daarover voor het einde 
van 1984 een publicatie te doen verschijnen; 

d. om in toekomstige publicaties op het gebied van 
het onderwijs bijzondere aandacht te besteden aan 
de onmisbare rol van het onderwijs (intercultureel 
onderwijs) bij de totstandkoming van een multi
raciale samenleving; 

e. om een korte notitie te (doen) vervaardigen, waar
in kort en bondig het D'66-beleid ten aanzien van 
culturele minderheden is vervat, en deze notitie 
in tenminste vijf relevante talen te laten vertaler 

en gaat over tot de orde van·de dag. 

HB- RESOLUTIE 

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE- VIII 

De ALV van D'66, in .vergadering bijeen op 6 en 7 mei 
1983 te Zutphen, 

OVERWEGENDE 
- dat de economische teruggang in Nederland niet een 

op zichzelf stand verschijnsel is, maar onderdeel 
uitmaakt van een verschijnsel dat zich wereldwijd 
man i fes teert ; 

- dat de economische teruggang zich het meest ernstig 
doet ~oelen in grote delen van de derde wereld; 

- dàt de gewenste toenadering in ontwikkeling tussen 
. "Noord" en "Zuid" daardoor verder weg 1 ijkt dan ooit; 

- dat dientengevol ge extra inspanningen van de zijde 
van de rijke landen, w.o. Nederland, nodig zijn om de 
toenemende tegenstelling tussen Noord en Zuid te door
breken, om aldus de voorwaarden te scheppen die voor 
het totstandbrengen van een N. I. E.O. (Nieuwe Inter
nationale Economische Orde) nodig zijn; 

--dat daarbij in de eerste plaats aandacht moet worden 
besteed aan de armste landen van de derde wereld; 

- dat het streven naar herstel van economische groei in 
de rijke landen functioneel kan zijn om de beoogde 
Noord/ZiJi d-convergenti e te bevorderen; 

- dat de economische ontwikkeling in dê derde wereld 
uiteindelijk gericht moet zijn op "self-reliance", 
waartoe primaat moet worden gegeven aan die maat
regelen, die de eigen voedselvoorziening in de 
ontwikkelingslanden te bevorderen; 

- dat de tendens tot toenemend protectionisme vanuit 
de rijke landen fundamenteel in strijd is met het 
streven gericht op N.I.E.O.; 

- dat naast een gerichte politiek van de zijde van de 
overheid, ook private initia ti even aan het geste 1 de 
doel kunnen bijdragen, met inbegrip van activiteiten 
van het bedrijfsleven, mits die primair gericht zijn 
op de bevordering van de wel vaart van de ontwi kke
lingslanden,. op grond van door de bevolking zelf 
bepaalde prioriteiten; 

- dat voedselhulp in directe noodsituaties onontbeerlijk 
is, maar. niet kan worden aangewend als instrument om 
structurele verbetering in de economische ontl'likkeling 
van de derde we re 1 d te bevorderen; 

- dat kleinschalige projecten meer kansen bieden op een 
aan de behoeften van de bevolking aangepast ontwikke
lingsbeleid; 



-dat een volwaardige Nederlandse ontwikkelingspolitiek 
alleen dan kan slagen, wanneer ze onderdeel uitmaakt 
van een internationale aanpak, vanuit de daartoe 
meest geëigende internationale organen, zoals met name 
de Europese Gemeenschap, maar ook vanuit UNCTAD, 
Wereldbank en !.M.F.; 

- dat de tot op heden gevoerde ontwikkelingspolitiek 
veelal geleid heeft tot een toenemende afhankelijk
heid van de derde wereld van de ontwikkeling in de 
rijke landen, hetgeen met name bij economische 
teruggang zich vooral manifesteert door onevenredig 
zware schulden en lasten van vele ontwikkelingslanden; 

CONCLUDEERT 
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en op ieder van deze· gebieden alle betrokken aan
grenzende beleidsterreinen te betrekken; 

2. de aangegeven prob 1emati ek hoofdzakelijk te bena
deren vanuit onze wens tot vergroting van de deel
neming van de burgers in alle sectoren van het 
maatschappelijk leven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

dat een her-oriëntatie van de ontwikkelingspolitiek in mot i es 
Nederland, maar ook internationaal, nodig is om die 
afhankelijkheid te verminderen, waartoe grondstoffen- DEMO CR AT I SCH. MANIFEST 
overeenkomsten en langlopende financieringsakkoorden 
nodig zijn, evenals een grotere nadruk op kleinschalige 
projecten, die een meer aangepast beleid mo~lijk maken; 
BESLUIT 
1. de toenemende tendens tot protectionisme vanuit de 

rijke landen ten sterkste af te wijzen; ~10TIE 1601 
2. op grond van bovengenoemde overwegingen de parlemen

taire vertegenwoordigers van D'66 in nationaal en 
internationaal verband te ,verzoeken hoge prioriteit 
toe te kennen aan beleidsmaatregelen, die een her
oriëntatie van de ontwikkelingspolitiek mogelijk 
maken, teneinde aldus de verwezenlijking van de 
N.I.E.O. (Nieuwe Internationale Economische Orde) 
snel mogelijk te maken. 

HB- RESOLUTIE 
HOOFDBESTUURSRESOLUTIE - IX 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 7 mei 1983 
te Zutphen, 

OVERWEGENDE 
- dat democratische besluitvorming een onontbeerlijk 

middel is om te komen tot een zo groot mogelijke 
participatie van de burgers; 

- dat het Democratisch Manifest terecht grote aandacht 
geeft aan de noodzaak van democratische besluitvor
ming in alle sectoren van het maatschappe.lijk leven; 

- dat de discussie in de partij echter aanleiding is 
om op een groot aantal punten snel tot nadere uit
werking over te gaan; 

BESLUIT 
1. het Hoofdbestuur uit te nodigen op de volgende 

punten zo spoedig mogelijk uitgewerkte voorstellen 
in een nota neer te {doen) leggen: 

a. wat in beginsel decentraal, en wat centraal 
kan/moet worden geregeld in onze samenleving; 

b. voorzover decentralisatie ongelijkheden met zich 
meebrengt, welke daarvan zijn dan (niet) aan
vaardbaar; 

c. onder welke voorwaarden deregulering kan plaats
vinden en welke de effecten daarvan zijn en 
voor wie; 

d. we 1 ke ver-dere verbeteringen in de bes 1 uitvorming 
kunnen worden overwogen, bijvoorbeeld door middel 
van staats rechte 1 i jke hervormi n.gen; 

Indiener : ARV Friesland 
\'loordvoerder: Gerrit Ybema 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2Y~.0i~9~!)9~ 
dat in de afgelopen jaren de politieke v1s1e van D'66 
onvoldoende is overgekomen bij de Nederlandse kiezer; 

Y~Q_f!!~QÏQ9 
dat het nieuwe politieke manifest van D'66, gezien de 
omvang, de stijl en het woordgebruik beschouwd dient te 
worden als een intern discussiestuk ten behoeve van 
haar leden; 

9~~~g~-~~!-~22f9~~~~~~r_2E 
uit het nieuwe politieke manifest van D'66 een verkorte 
versie te maken, teneinde zodoende voor een ieder kern
achtig te verwoorden welke politieke visie D'66 heeft 
voor de tachtiger jaren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener : Afdeling Bommalerwaard 
Woordvoerder: Fransje Velthuis- K1uopell 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

t10TIE 1602 

De Algemene ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 5 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2Y~!:'!!~9~!)9~ 
dat het democratisch manifest geschreven is om het toe
komstig beleid van D'66 aan de leden duidelijk te maken,. 
Voorts overwegende, dat in het democratisch manifest na 
het ontvou1~en van een duidelijk nieuwe maatschaapij
analyse teruggegrepen wordt naar het bestaande beleids
programma, 
is van oordeel, dat het democratisch manifest niet aan 
zijn doel beantwoordt, draagt het Hoofdbestuur op om 
het toekomstig beleid duidelijk en strak te formuleren 
op grond van de maatschappij-analyse. 
en gaat over tot de orde. van de da0. 



10 

IlOTIE 1603 

Indiener Afdeling Bommelerwaard 
Woord~oerder Fransje Velthuis- Klupnell 
Onderwerp Het Democratisch manifest 

De Alqemene Ledenvergaderinq van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2Y~!:'~~g~~g~ 

dat in de regeeroeriade van het kabinet van Agt-II er 
een duidelijke kloof is ontstaan tussen D'66-bewinds
lieden en de partij, 
Voorts overwegende, dat dit in de toekomst voorkomen 
moet worden, · 
Is van oordeel, dat D'66-volksverteqenwoordiqers en be
windslieden zich moeten binden aan strak geformuleerde 
partij-uitgangspunten en in geval van twijfel de partij 
moeten raadolegen, 
Draagt het Hoofdbestuur op deze uitgangsounten te for
muleren en stappen te ondernemen om tot bovenbedoeld 
mandaat onder voorwaarden te komen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

~10TI E 160~-

Indiener Afdeling Gouda 
t4oordvoerder: 
Onderwerp Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

_gy~r~~9~!:!9~ 
dat "Rappèl" wel een heel sterk accent legt on knel
punten met betrekking tot de organisatie van de partij, 
waar de organisatie toch een uitvloeisel van de onder
liggende structuur behoort te zijn, 

dat "Democratisch ~1anifest" een (onvolledige) aanzet 
vormt voor het opnieuw omschrijven van de plaats die 
D'66 in het Nederlandse politieke spectrum inneemt, 

voorts, dqt in beide genoemde stukken iedere relatie 
tot het oorspronkèlijke "Appèl aan iedere ~lederlander 
die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze 
democratie" ontbreekt, 

dat het in de politiek zaak is onderscheid te maken 
tussen enerzijds de wijze waarop mensen met elkaar om
gaan en hun problemen-opTossen en anderzijds de inhoud 
van die problemen binnen een samenhangend werel~ 

2Qr~~~!-~l~-Q~~r-~~!:!i!:!9_~i!_9~! 
1. Explicieter dan in "Democratisch ~1anifest": 

a~ D'66 zich enerzijds sterk dient te maken voor haar 
karakter van een "procedure-partij" die staat voor 
het formuleren, vaststellen en bewaken van doorzich
tige en controleerbare procedures voor beleidsproces
sen met het waarborgen van de geschakeerdheid van de 
samenleving, dat wil zeggen democratische beleids
precessen, 

b. 0'66 anderzijds concreet haar wereldbeeld dient te 
formuleren op een consistente en richtinggevende \~ij
ze voor het vinden van oplossingen voor concrete maat
schapoelijke oroblemen, 

2. "Het Democratisch Manifest" zodanig dient te ~/orden 
herschreven, dat zowel de democratische orocedure als 
de ontwikkelde maatschappijvisie daarin ~en coherent 
ge hee 1 vormen, 

3. Dit Democratisch ~1ani'fest niet on alle onderdelen oor
spronkelijk behoeft te zijn, maar ook nieuwe combina
ties van bestaande ideeën kan bevatten, mits het in 
zijn samenhang in voldoende mate onderscheidend en 
kenmerkend voor de politieke partij DEMOCRATEN '66 is, 

4. Een landèlijke werkgroep bovenomschreven Democratisch 
~~anifest zo spoedig mogelijk dient te formuleren; zij 
dient daartoe haar potentieel aan ideeën en deskun
digheid zowel over de volle breedte als in de diepte 
aan te boren, 

en wekt iedereen op bovengenoemde werkgroep te overladen 
met ideeën; 

en gaat over tot de orde van ·de dag. 

Indiener ": Afdeling liassenaar 
l:!oordvoerder: 
Onderwerp Het Democratisch manifest 

t10TIE 1605 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2Y~~~9~!:!9~-9~! 
- het democratisch manifest niet bruikbaar is voor 

buiten D'66 en nauwelijks voor binnen de partij. 
Dat komt omdat het stuk te lang is en omdat doelstel
lingen en programmatische ounten door elkaar staan. 
Dat maakt het stuk (te) onduidelijk; 
'De mensen in het land' D'66 toch al de onduidelijk
ste partij in Nederland vinden; 

- D'66 als niet-belangenpartij het juist van overtui
gende duidelijkheid moet hebben; 

- D'66 zich ervoor moet hoeden af te glijden naar een 
behoudende politiek. 

~!~lLY~~Ls!~! 
l.Er een nieuw democratisch manifest moet komen. Dat 

stuk moet logisch opgebouwd zijn en aan de doelstel
lingen moet de politieke praktijk van D'66 afgeleid 
kunnen worden; 

2.In het nieuwe democratisch manifest moet staan (dat): 
- dat er meer nadruk op democratisering moet komen te 

liggen. 
- er vooral in ondernemingen en instellingen gedemo

cratiseerd moet worden. 
- D'66 daarbij de doelmatigheid in het oog moet hou

den. 
-een voorwaarde voor democratisering een minurnurn
levenspeil is, ook in de ontwikkelingslanden. 

-een 'economie van het genoeg' in hét westen dan een 
be 1 angri j ke bijdrage betekent. 

-de voorstellen van de commissie Brandt dan beter 
zijn dan die van het plan Schouten, waarin eenzijdig 
het herstel van de Nederlandse economie ten koste 
van die van andere 1 anden wordt beoogd. Dat is 
a) in strijd met de internationale gerichtheid van 

D'66 en 
b) slecht voor de wereldeconomie, als elk land een 

"plan Schouten" gaat uitvoeren. 
-een verdere uitwerking van de vredes- en veilgheids
politiek van D'66, die nu te summier belicht is. 

3. 0'66 nu en in de toekomst moet zorgen voor maximale 
duidelijkheid, in gewoon Nederlands en dus zonder 
een overdosis aan 'academisch' taalgebruik; 

en gaat over tot de o.rde van de dag. 



In di en ers 
\~oordvoerder 
Onderwerp 

Cees Spigt/ Ernst van Altena 
Cees Soigt 
Het Democratisch manifest 

~10TIE 1606 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2~~~~9~~9~-9~!_Q~!-
democratisch manifest bij zijn presentatie is om
schreven als symbool voor de nieuwe start van D'66, 

- de politieke plaatsbepaling van een nieuw D'66 beoogt 
. te verhel deren, 
- de mentaliteit van D'66 moet weergeven, 
- moet omschrijven welke doelen er D'66 voor ogen staan 

en welke middelen daartoe ~~orden gehanteerd, 

S:2~~!~!~r:~~S' 
- dat D'66 in de eerste tien jaar van haar bestaan haar 

duidelijkheid vooral heeft gezocht in heldere demo
cratische orocedures en openbare strategie, waarbij 
minder gesproken werd over politieke inhoud, 

-dat sinds 1976 de duidelijkheid meer gezocht wordt in 
het beleidsprogramma, maar dat dit stuk sindsdien is 
uitgedeid in vele gedetailleerde beleidsverlangens, 
waarbij de toetsbare consistentie helaas ontbreekt, 

"Van oordeel ---------·--
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- dathet democratisch manifest de politieke olaatsbe
pallng onvoldoende verheldert,terwijl de doelen en 
middelen onder-belicht blijven, waardoor de ontooliti-
sering van de partij bevorderd wordt, ' 

9~21~i! 
het democratisch manifest niet te erkennen als dé poli
tieke ol aatsbepa 1 i ng en draagt het hoofdbes tuurop on
ven~ijld over te gaan tot het formuleren en in discussie 
brengen van een politiek fundament, waaruit 0'66 als 
aragressief-liberale partij in korte bewoordingen zicht
baar en herkenbaar wordt als democratisch, radicaal, 
kreatief, vooruitstrevend, vernieuwend, gemeenschap
gericht vanuit de ontolooiïng van het individu. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t1ÖTIE 1607 

Indieners Cees Spigt/ Ernst van Altena 
Woordvoerder: Cees Soigt 
Onderwerp Het Democratisch manifest 

De Algemene ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2~~~~9~~9 
- dat een prof.i el slechts uit contouren bestaat; 
- en a 11 een betekenis heeft ~1anneer het de uitdrukking 

is van een gezicht; 
-en het gezicht van een partij niet alleen gevormd 

wordt door zijn politiek leider, 

fQ~~H!~r:~~S' 
dat het streven naar decentralisatïe in D'66 intern 
zodanig is doorgevoerd dat de partij lijdt onder mid
delpuntvliedende besluitvorming, 
dat daardoor naar buiten toe ee~ uiterst wazig beeld 
ontstaat van het politieke denken en doen van D'66, 
dat interne reorganisatie hoogst noodzakelijk is om 
tot correctie van het beeld te komen, 

t!! 

~!~_QQ!::~~~l 
- dat deze reorganisatie er oo gericht dient te zijn de 

parti.i weer één politiek centrum te verschaffen van 
waaruit eenduidige politieke insoiratiq naar alle 
partijniveau' s •vordt gezonden, 

- dat dit politieke centrum ook statutair in handen 
dient te liggen van hoofdbestuur en programmacommis
sie, 

besluit 

het iioofdbestuur. op te dragen een zodanige reorgani sa tie 
tot stand te brengen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t':OTIE 1603 

Indieners Cees Snigt/ Ernst van Altena 
!loorctvoerder: Cees Sni<lt 
f)ndenvern liet flenoérati sc'l r1ani fest 

~e Aln.emene ledenver<1aderin<1 van 0'6~, in vergaderin0 
bijeen on 6 en 7 mei.l983 te Zutphen, 

2~~!:'~~~~!:!9_ 
- dat 0'6~ van r1eet af aan duidelijkheid in de politiek 

heeft nanestreefct, 
- dat de sterk aan de zestiger· jaren gebonden, modieuze 

naam "0'66" deze duidelijkheid niet bevordert, 
- dat de kiezer er recht on heeft te \veten voor 1ve 1 k 

fundamenteel uitflan<lsi"Junt zij/hij kiest, 
dat si:lalen over "etikettenplakkeri.i" van v/einif) rea
liteitszin getuigt, alsook van weinig inzicht in het 

·recht van de kiezer, 
dat er binnen de eiqen nartij consencus bestaat over 
het feit dat D'6~ een liberale oartij is, die zich in 
het echte, OI"J de franse revolutie teruqqaande libera
lisme, onderscheidt van de zich slechts "1 iberaal" 
noemende, maar in feite conservatieve VVO, die trou
wens - en terecht - geen "L" in de naam voert; 

fQ~2 !~!~!:'~!:!S' 
- dat het echte liberalisme gua herkomst, filosofie en 

definitie ter linkerzijde staat in ~et I"JOlitieke 
krachtenveld, 

- dat dit door D'66 na0estreefde echte liberalisme ook 
als radicaal (d.w.z .. nermanent zoekend naar de ~1ortels 
van de samenlevinn) te hoek nag staan, 

- dat wel is1vaar "a rose bv anv other name would smell 
as sweet" on mag n.aan voor 'bloerJen, maar niet voor 
een oolitieke aartij die duidelijkheid nastreeft, 

~~~!~i! 
de naam van de I"Ja rti j te 1·11 J z 1 qen en aan het congres 
voor deze naamswijziging de volgende alternatieven voor 
te 1 e11gen: 
a. Links-Liberale Partij Oernocraten 0'66 
b. Radicaal-Liberale Partij Oernocraten 0'56 
c. Sociaal-Liherale ?artij Democraten 0'66 

het con(]res schriftelijk te laten stemen, eerst over 
de naaf'l\•/ÏjzirJln(J en 1nd1en deze stemmin(l een nositieve 
meerder~eid oolevert, vervolaens eveneens schriftelijk 
over de naamnevin0s-sua~esties, 

na vast~tellinf) van een nieuwe naam, het hoofdbestuur 
on te draqen om deze naam<1evinq onniddelliik en in elk 
geval tijdiq voor de eerstvolgende verkiezinn te deoo
neren, 

uit deze nieu1-1e naamgevin<] t.a.v. oolitiek fund.ar.1ent en 
nartijfilosofie alsmede t.a.v. het actueel nolitiek ge
beuren alle consequenties te trekken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Indiener 
\loordvoerder 
Onderwerp 

ARV Zeeland 
Joke Jorritsma- van Oosten 
Het Del'locratisch manifest 

MÓTI E 1509 

Oe Algemene Ledenver~adering van D'66, in vergadering 
bijeen pp 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

QY~!:"~~g~~g~ 
dat herkenbaarheid onverminderd van wezenlijk belang 
blijft voor D'66; 

- dat "het redelijk alternatief~' niet voldoende duide
lijkheid meer geeft en in zichzelf al een tweede keus 
aanduidt, terwijl D'66 voor velen een eerste keus moet 
en kan zijn; 

- dat het fundamenteel democratisch karakter van de par
tij in de naam al tot uiting komt; 

- dat het Hoofdbestuur zich oo de ALV van 30 okt. 1982 
verolicht heeft om de moties 1815 en 1816 - omtrent de 
nadere orofilering van de partij te betrekken bij het 
opstellen van het Democratisch manifest; 

- dat het Democratisch manifest inderdaad spreekt van 
verantwoordelijkheid en zelfontplooiing gebonden aan 
mensen, aan normen, aan solidariteit met de zwakken in 
de samenleving; 
dat in het manifest is nagelaten dit kort en duidelijk 
te typeren. 

~~~l~!! 
uit te spreken dat de overwegende en eerste aandacht van 
de rartij en haar volksvertegem~oordigers dient te wor
den gericht oo de terreinen: 
- inkomensbeleid; 
- werkgelegenheid in vrijetijdsbeleid; 

ontwaoeningsbeleid; 
- cultuurbeleid; 
- minderhedenbeleid; 
-milieubeleid; 
waarbij de emanciDatie- en democratiseri nC]sasoecten bin
nen deze terreinen bijzond~re attentie kr{jgen, 

' ' 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In di en ers 

Haardvoerder 
Onderwerp 

MOTIE 1611 

Afdelingen Nijmegen, Arnhem, Over-Betuwe 
Huissen en de Liemers. 
Hans van :0erle 
Het Oemocrati sch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bi je en op 6 en 7 mei 1933 te Zutphen, 

Q~~!:''!!~9~D2~ 
. - dat het voor elke politieke oartij, dus ook voor 0'66 

Y~~-~~~l~9- essentieel is dat zij een herkenbare fdentiteit heeft· 
dat dit streven zowel een liberaal als een links karak- ·-dat deze identiteit alleen tot stand kan komen indien' 
ter heeft. 0'66 zich op een aantal belangrijke beleidsterreinen 

~~~l~!L 
dat de Politieke Partij Democraten '66 zich in de toe
komst als links-liberale nartij dient te profileren, 

en gaat over tot de orde van de 0a~. 

~10TI E 1610 

Indieners Ce es Sn i gt/ Ernst van Al te na 
'loordvoerder: Cees Snigt 
flnder,~ern Het Democratisch manifest 

l)e Algemene lerlenver(laderinn van 0'66, in vernaderinG 
bijeen on~ en 7 ~ei 1933 te Zutohen, 

f9!:!H~!~!:'~!:!0_ 
dat het 0e zes in de Tweede Kamer namens 0'66 ontre
dende voll<sverte~em~oordiqers niet mooeli.ik is om aan 
alle ryeleidsterreinen even veel aandacht te geven, 
d~t ook niet alle beleidsterreinen binnen het denken 
en doen van 0'6fi als even b.elangrijk behoeven te \~or
den aan(!emerkt, 

QY~!:"!!~8~!:!9_ 
- dat de genoemde volks vertèoen~~oordi gers van D '61) (je

di end zouden zijn met een uitsoraak van de oarti j over 
orioriteit-beoalino en · · 

- deze als zodanig niet teru~ te vinden is in het demo
cratisch manifest, 

- dat orioriteitbeoalinq het geven van aandacht aan ande
re terreinen niet uits 1 uit,· 
dat een uitspraak over nrioriteitbeoaling de eioen 
verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordigers in 
programmatisch en staatsrechtelijk oozicht onverlet 
1 aat, 

duidelijk profileert; 

fQ~~!~!~!:'~~9~. 
- dat het Democratisch manifest de uitgangsounten van 

D'66 in hoofdlijnen weergeeft; · "· 
- dat het Democratisch manifest echter niet voldoende is 

om de noodzakelijke.duidelijke identiteit van 0'66 te 
bewerkstelligen; 

!~-~~~-~~~:!.~9-
dat het noodzakelijk is dat D'66 op korte termijn een
voudig, kort en duidelijk aangeeft wat haar mening is 
over een aantal belangrijke oroblemen in de huidige 
samenleving zoals bijv.: 
- herverdeling van arbeid en basisinkomen 
- kernenergie en kernwaoens 

decentralisatie en deregulering 
- milieu en energie 
- mediaproblematiek 

~!:'~~g!_~~~-b~!-~99f2~~~!~~r 
- om oo de volgende ALV zo'n programma van kernpunten 

ter goedkeuring aan de ALV voor te leggen; 
- de oozet van een nieuw beleidsprogrëmlma voor te be

reiden en deze opzet aan het congres ter informatie 
aan te bi eden, 

en gaat over. tot de orde van de dag. 

Indiener 
Haardvoerder 
Onderwerp 

t10TIE 1612 

Afdeling Ede+ ARV Gelderland 
Theo van der Zalm 
liet Democratisch manifest 

De Al gemene Ledenvergadering van 0 '66, in vergadering 
bij een op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

fQ~~!~!El!:~~9El 
- dat in de ont,~erotekst voor het Democratiscli manifest 

slechts franmenten van een economisch beleid worden 
aangeduid; 
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Q~~[I.:!~9~Q9~ 
dat in de 0'66 v1s1e het milieu- en economisch beleid 
een geïntegreerd geheel behoren te vormen, waarin het 
mi.lieu op z'n juiste ~~aarde wordt geschat en de rela
tie met het beleid t.a.v. ontwikkelingssamenwerking 
duidelijk herkenbaar blijft; 

- dat het bij uitstek aan D'66 is in een oolitiek docu
ment als het Democratisch manifest deze samenhang tot 
uitdrukking te brengen; 
dat het Centrum voor Energiebesparing een alternatief 
scenario voor het herstel van de economie, de werk
gelegenheid en het milieu heeft ontwikkeld en het 
Landelijk Milieu-overleg een eerste a~nzet tot een 
milieuvriendelijk herstelplan aan de politieke partij
en heeft aangeboden, 

bes 1 uit 

Het Hoofdbestuur uit te nodigen een 0'66-scenario te 
(doen) opstellen, dat kan leiden tot bovenbedoeld ge
ïntegreerd milieu- en economisch beleid; 
Een ontwerp-tekst aan een volgende ALV ter vaststelling 
voor te 1 eggen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

·Indiener 
· Hoordvoerder 
Onderwerp 

Afdeling Hoorn 
J.L. Schutte - Lanting 
Het Democratisch manifest 

r10TI E 1613 

Oe Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijee~ op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

QY~ri.:!~9~Q9~-
dat D'66 nu en in de toekomst behoefte heeft aan een 
sterk bindend element binnen de partij, maar ook een 
duidelijke koers wil aangeven naar buiten; 

1~-Y~Q_QQ[9~~! 
dat, ondanks a 11 e resoect voor de schrijver en het werk 
dat hij zich getroost heeft, dit stuk niet geschikt 
wordt geacht als basisfilosofie en derhalve als zodanig 
moet wÖrden afgewezen; 
dat hiervoor de volgende redenen zijn aan te geven: 
a. het stuk geeft geen concrete standpunten ten aanzien 

van het doen van oolitieke keuzes; 
b. het stuk mist de essenties die kunnen dienen als bin

dende elementen in de partij; 
c. het stuk geeft analyses en momentopnamen doch mist een 

visie ·voor de toekomst; 
d. het stuk is qua taalgebruik te moeilijk en te breed-

sPrakig; 
dringt aan op het schrijven van een stuk waa~in konkrete 
Politieke keuzes staan geformuleerd ten aanz1en van de 
maatschappelijke problemen op middellange en lange ter
mijn, die als visie van D'66 kunnen worden gekenschetst. 
Gedacht wordt hierbij aan zaken als: 
- democratisering: emancipatie voor man en vrouw, strijd 

tegen bureaukrat ie, strijd tegen tech
nokratie, ondersteunen decentralisatie 
en kleinschaligheid, democratische 
werkomgeving, humanisering van de ar
beid; 

- solidariteit handhaving ontwikkelingssamenwerking, 
sterkste schouders dragen zwaarste 
lasten, onze maatregelen nu en hier 
hebben gevolgen voor straks (volgende 
generatie) en daar (Derde Hereld), 
verantwoordelijkheid voor elkaar/voor 
volgende generaties, minderhedenbe
leid; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

1·10TI E 1614 

Indiener Afdeling Utrècht 
lloordvoerder 
Onden~er11 Het De!'locrati s eh !'lani fest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergaderinC) 
bijeen 011 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

~QQ~!~!~~[!2_9~! 

1. de Afdeling Utrecht vier bijeenkomsten (twee leden
vergaderingen plus t1~ee politieke café's) heeft be
steed aan de grondslagen-diskussie. 

2. De oovattingen binnen de afdeling over de grondslagen 
~van D'66 enorm verschillen o.a. · 
a) moet het risico voor de individuele burger in de

ze maatschaooij nu vergroot worden (Het H.B.-stuk 
wil de ri sî co loze maatschappij aanpakken) of moet' 
het risico voor de individuele burger verkleind 
worden (de onzekerheid over baan, inkomen en toe
komstperspectief is al zo groot); 

b) moeten de grondslagen .van D'66 beschreven.worden 
vanuit het oerspectief van de oartijorganisatie 
(het HB-stuk ademt een sfeer van boven naar bene
den te kijken) of moeten deze grondslaoen beschre
ven worden vanuit het perspectief van de leden; 

c) is de organisatie en besluitvorming in deze maat
s chapoi j de oorzaak van a 11 e problemen (het HB
stuk beschouwt dit als bet achterliggende grond
nrobleem) of is de huidige economische orde/cri~ 
sis minstens een even belangrijke oorzaak; 

d) moet de aanPak van D'66 zich nu ricfJten op fJet 
bestrijden van de burokratie (zoals het H.B.-stuk 
aangeeft) of moet de aanPak zich richten op de 
bestuurders, omdat die een onderdeel van de buro
kratie zijn geworden; 

e) moet het gezicht van D'66 nu bepaald worden door 
de grondslagen (het H.B.-stuk) of door konkrete 
beleidsvoorstellen om de grote hedendaagse maat-
schaooelijke problemen op te lossen. . 

·3. De diskussie in de afdeling over o.a. deze verschll
len nog lang niet is afgerond. 

l~-~~Q-~~QiQ9l_9~!-
l. de verschillen in opvatting over de grondslagen van. 

D'66 van orincipiële aard zijn en ook over de funkt1e 
van de gronds 1 a gen zeer verschiTl e~d wordt 9~d~cht. 

2. De diskussie over de grondslagen met voortlJdlg ge
stoot di ent te worden met een geforceerde standpunt
bepaling maar juist dient te worden voortgezet. 

3. oe· afdelingen in de gelegenheid moeten worden gesteld 
om juist in de afdelingen uitvoerig te diskussiëren 
over de verschillende oovattingen die elders in de 
partij leven. Het gevaar is groot, dat er alleen ge
reageerd wordt op het stuk van het H.B. en dat pas op 
het conclres kennis genomen kan worden van andere be
langrijke opvattingen. 

4. De diskussie-periode twee jaar zou moeten omvatten, 
afoerond met een voorlooige standnuntbeoaling. 

5. De-grondslagen-diskussie een continue meningsvorming 
en diskussie is, die na de voorlopige standpunthe
paling oermanent behoort door te gaan. . . 

6. De huidige procedure rond deze grondslagend1skuss1e 
niet beant1~b0rdt aan de oomerkingen zoals hierboven 
vermeld, 

9r~~g!_~~~-~QQf9~~~!~~r_Q~ 

1 . ~1et een procedure te komen, ~1aardoor de diskussie 
verder kan olaatsvinden aan de hand van de verschil
lende opvattingen zoals die in de par~ij leven. . · 
Konkreet betekent diteen tweede ronde1n de afdelln
nen aan de hand van· de verzamelde reakties op het 
H.B.-stuk. 
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2. De datum waarop de diskussie zal worden afgerond met 
een "voorlooige standountbepalin<J" te verschuiven 
naar voorjaar 1984. 

3. Met een voorstel te komen over de besluitvormin~ en 
verdergaande meningsvorming over de ~rondslaqen'met 
initiatieven te komen, die ertoe leiden, dat in de 
periode waarin de grondslagen-diskussie plaatsvindt, 
de beeldvorming over de partij vooral plaatsvindt 
door een duidelijke en fundamentele stellingname en 
analyse over de ontwikkelin~en in de naatscharJOij. 
De grondslagendiskussie mag 0'66 juist niet afhouden 
van-een duiaelijke stellin~name in aktuele maatschap
pelijke problemen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

1ndi ener 
1•/oordvoerder 
Onrlerwero 

: Regio Utrecht 
: JaaP Jansen 
: Het' Democratisch manifest 

nonE 1615 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

5:2Q~!~!~!:~Q9 
- dat in het Democratisch manifest eenzijdig de nadruk 

wordt gelegd op het creëren van deeltijdbanen als mid
del tot herverdeling van arbeid; 

2Y~r~~9~Q9_ 
-dat dee lti jdarbei d in een overgangs fase naar al gemene 
arbeidstijdverkorting een belangrijke rol kan spelen en 
dat daartoe de rechtsoos iti e van deeltijdwerkers en 
voltijdv·lerkers gelijk moet worden; 

-dat, in het licht van de onvoorstelbaar hoge werkloos
heid de herverdeling van arbeid tussen werkenden en 
werklozen om ingrijTJende maatregelen vraagt; 

-dat D'66 streeft naar herverdeling van arbeid tussen 
mannen en vrouwen in alle sektoren en op alle niveau's; 

~Q!:~~~L~i! 
-dat 0'66 oo lange termijn streeft naar algemene ar

beid~tijdverkorting, gefaseerd en sektergewijs in_te 
voeren, in die mate dat er uiteindelijk een 25-urlge 
werkweek zal ontstaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

f10TIE 161fi 

In di ener : fiRV Zuid-Holland 
Haardvoerder : llernarr! Aris 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Jl.l gemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen oo 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

ÇQQ~!~!~!:~Qg~_ 
- dat de hoeveelheid menselijke aktiviteiten die onder 

de klassieke, eeuwen oude definitie van "(betaald) 
werk" en arbeid te vangen zijn, in de huidige maat
schaooij door technische en economische processen 
steeds verder lijken te verminderen, en steeds duide
lijker een eindige hoeveelheid blijken te zijn; 

- dat er naast het officiële, betaalde arbeidscircuit 
allerlei officieuse, vaak weinig of niet betaalde ar
beids- en aktiviteitsvormen zijn opgekomen die zich 
niet in klassieke- economische kaders afspelen, maar 
vaak daar buiten; 

- dat de praktische fundamenten van onze maatschappij
structuur meer lijken te veranderen dan de algemeen 
gehanteerc1e0efinities, theorieën, procedures en me:
chanismen aan speelruimte overlaten, maar dat ze de 
grenzen van die definities etc. overschrijden, door-
breken. -

beveelt de relevante partij-instanties aan, te gaan wer
ken en streven naar een definitie van Arbeid en een daar· 
bij aansluitend nieuw economisch denken die een struc
turele, lange termijnstoekomstvisie met zich mee brengt. 

Voorbeeld: 
BlJ zo'n vernieuwing van ons economisch denken zouden 
ook de definities en normen door b.v. arbeidsgeschikt~· 
heidonder de loupe genomen moeten worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener 
!·Joordvoe rde r 
Onderwerp 

~·10TIE 1617 

: !=.:Panci 'lat ie !!erkgroep + ARV Gelderland 
: ''i es :<ul kens 
: Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering vanD'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

5:'2'lH~!~r~'l9 
- dat in het Democratisch manifest eenzijdig de nadruk 

;~ordt gelegd op het creëren van deeltijdbanen als mid
del tot herverdeling van arbeid; 

2Y~r~~9~'l9 
- dat deeltijdarbeid in een overgangsfase naar algemene 

arbeidstijdverkorting een belangrijke rol kan spelen 
en dat daartoe de rechtsPositie van deeltijd,~erkers 
en voltijdwerkers gel ijk moet worden; 

- dat, in het licht van de onvoorstelbaar hoge werkloos
heid de herverdeling van arbeid tussen werkenden en 
werklazen om ingrijpende maat regelen vraagt; · 

- dat D'66 streeft naar herverdeling van· arbeid tussen 
mannen en vrouwen in alle sektoren en op alle niveau's. 

~Q!:~~~L~i! 
- dat 0'66 oo lange termijn streeft naar algemene ar

beidstijdverkorting, gefaseerd ~n sektergewijs in te 
voeren, in die mate dat er b.v. een 25-urige werk
week zal ontstaan, 

en gaat over tot de orde van de daq. 

Indiener 
'!oord voerder 
'1nrlerwero 

: Afdeling Hoogeveen 
: C. Slottje 
: Het Democratisch man i fes.t 

~10TI E 1618 

Oe Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijee~ oo 6 en 7 mei 1983 te Zutnhen, 

2Y~~~9~~9~ 
l. dat met de oPsomming: "vredesbewe']in~. milieubel<~eging, 

radicaal feminisme_,· krakers" wel zeer verschillende 
verni euwi ngsbewegi ngen oo één hoop ''lorden ge(]OOi d, 

2. dat in de voorliggende tekst niet tot uitinq komt dat 
evenzeer, zij het maatschappelijk minder zichtbaar, 
gesproken kan worden van "radicale behouders", 

3. dat (radicale) maatschaPpelijke veranderingsbewegin
gen een essentiële creatieve rol spelen. 
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4. dat het democratisch gehalte van de maatschaopij di
rekt samenhangt met de wijze waarop en de mate waarin 
antwoord wordt gegeven aan deze bewegingen, 

5. dat een democratische ~artij, en dus bij uitstek 0'66, 
samenhang moet hebben met maatschaocel i ike veranderino
bewegingen, maar in die samenhang een eigen rol heeft~ 
te vervullen, 

5. dat die rol niet is een politiek verlengstuk te zijn, 
maar een gesPreksgenoot, die een ryolitiek antwoord 
geeft in het. licht van maatschappelijke omstandigheden, 
belangen en mogelijkheden in brede zin, 

~9~~!~!~~~!1_9~! 
de nassage over de tegenstelling tu~sen radicale voor
vechters en realistische hervormers en de olaats van 
D'66 daarin, de bovennenoemde samenhano zoi~el als de rol 
van 0'66 onvoldoende ;eergeeft, ·· 

y~~~Q~~!_b~!_bQQfg~~~!~~~ 
de betreffende oassage te herschrijven, zo dat boven
staande overwegingen daarin tot uiting komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

r10TIE 1619 

Indieners 

\·loo rdvoe rde r 
·Onderwerp 

Afdeling Hoevelaken, Nijkerk, Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet en ARV Gelderland 
Gerard Schouten 
Het Democr·ati sch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutohen, 

fQ Q~ !è!~ r~ Q9§ 
dat in de omschrijving van de democratie. in het eerste 
hoofdstuk van het Democratisch mani.fest. de aandacht 
vooral gericht is op het funktioneren van de oarlemen
taire democratie, 

Y~Q-~§QÏQ9_~ijQgg 
- dat D'66. zich juist onderscheidt van andere politieke 

partijen door haar radicale opvatting over democrati
sering van de gehele samenleving, ook buiten het ooli
tieke veld, 
dat met deze rad i ca 1 e dernocrat i sering 1~ordt bedoe 1 d, 
het toegankelijk, openbaar, en kontroleerbaar maken 
van die organen, instellingen en instanties, die in
vloed hebben op de levensomstandigheden van de burgers 
van onze samenleving 
dat binnen het streven naar deze democratisering het 
noodzakelijk is speciaal de belangen in het oog te hou
den van hen, die wegens hun zwak-sociale positie, zich
zel~ onvoldoende kunnen doen horen, 
dat daarmee een direkt verband bestaat tussen radicale 
democratisering en het opkomen voor de zwakken in onze 
samenleving, 

Y~r~Q§~!_bg!_~QQf9~§~!~~~ 
in het democratisch manifest meer aandacht te schenken 
aan bovengenoemde gezichtspunten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener 
l~ooerdvoerde r 
Onden~erp 

Afdeling Hoogeveen 
C. Slottje 
Het Democratisch manifest 

t1QTIE 1620 

Oe Algemene Ledenvergadering van D'66, in verqadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

constaterende -------------
dat de "risicoloosheid, c.q. - vrezendheid, c.a. -
mijdenheid" als kenmerk van de toestand van de rnaat
s·chappij een centrale rol speelt in zo~tel het "I'Jrofiel 
van de samenlevinq" als in "wat ons te doen staat" 
hetgeen vooral blijkt uit de passages: 
1. dat de "crisis in de besluitvorming" vooral wordt 

toeqeschreven aan "het vermijden van risico bij het 
nemen van besluiten (risicoloosheid is ons grootste 
risico)", 

2. dat "onze hele cultuur" als "gekleurd door de ei!len
aardige manier van denken die ·risico's wil uitba~-
nen" wordt beschreven, · 

3. dat "voor dat alles" (d.i. milieu, energie, emanci
patie, etc) "komen de vraqen die verband houden met 
de ris i co 1 oze maatschatJpi j", 

QY§~§9~Q9§ 
1. dat elke maatscharpij zal moeten streven naar opti

male bestaanszekerheid, 
2. dat in de betreffende tekstdelen onvoldoende onder

scheid gemaakt wordt tussen risicos genomen door in
dividuen ten koste van eigen bestaanszekerheid en 
die van bestuurders ten koste van die van anderen, 

3. dat de lengte van bestuurlijke lijnen, de onoverzich
telijkheid van bestuurlijke samenhangen en die van 
de uitwerking van bestuurlijke maatregelen een be
langrijke oorzaak vormenvoor risico-mijdend gedrag 
van bestuurders, juist omdat de bestaanszekerheid van 
vele anderen in het geding is dan wel een gemeen
schappelijk ervaren belang, 

4. dat de onoverzichtelijkheid in belangrijke mate het 
gevolg is van ongelijktijdig tot stand komen van re
gelingen, op een te omvangrijke schaal en met onvol
doende begrip voor de grenzen van de mogelijkheden, 

Y~rt2§~!_bg!_~QQfg~~~!~~~ 
1. in het manifest het begrippenstel "risicoloosheid , 

- vrezend, - mijdend c.a. "niet als oorzaak maar als 
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen te han
teren, 

2. in het manifest duidelijker tot uitdrukking te bren
gen dat de samenleving komend vanuit het "vooruit
gangsoptimistische" zicht op een wereld van onbe
grensde mogelijkheden, waarin maximale eisen gesteld 
konden worden, zelfs ten~ille van de vooruitgang 
moesten worden, over moet gaan in een samenleving met 
besef van de bererki ngen van mogelijkheden en mi dde
len, van onderlinge samenhang van menselijke moge
lijkheden en natuurlijke gegevenheden, 

3. dat als er thans sprake is van een cultuurcrisis dat 
eensdeels er een is van leren omgaan met en vorm 
geven aan de beperkingen van de mogelijkheden, 
anderdeels van het vermijden van het inherent aan de 
democratie klevende gevaar van bureaucratisering, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE 1621 t10TIE 1630 
Indiener 
Haardvoerder 
Onderwerp 

Afdeling Zoetermeer 
Frans van Doesurn . 
Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

~y~~~9~~~~.~._9~! 
- D'66 de democratische besluitvorming aanhangt; 
- democratische besluitvorming de nodige voorbereidings-

tijd vergt om tot een evenwichtige oordeelvorming te 
komen, 

1~_YèQ_QQr2~~!.~._2è! 
- het tijdsbestek tussen ontvangst en verwerking van het 

Democratisch manifest een te' korte periode was om tot 
een evenwichtige oordeelsvorming te komen; 

- door dat te korte tijdsbestek de afdelingen (en zeker 
de kleinere) de verantwoordelijkheid uit handen wordt 
genomen;· 

- het tijdsbestek waarin het Democratisch manifest op 
de ALV behandeld wordt een democratische besluitvor
ming geweld aandoet, 

~Qr~~~!_èl~_bèèr_~~~ÎQ9_~i!z_9è! 

Indiener : Afdeling Apeldoorn 
Woordvoerder: Lies Mulderij/Ed Groot~arts 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

dat het voorbeeld "het vervoer" onevenredig veel aan
dacht krijgt doordat het het enige beleidsterrein is 
waarvan een gedeelte op een dergelijke wijze wordt uit
gewerkt; 
dat de keuzen in dit gedeelte gemaakt moeten worden in 
een integraal beleidsplan verkeer en vervoer; 
konstateert dat dit voorbeeld niet bijdraaot tot een 
echte verhel-dering van het manifest; --
Besluit dat dit voorbeeld uit het manifest geschrapt· 
moet worden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t10TIE 1631 

d l . h t [) mo Indiener : - de voorgestelde wijze van behan e 1ng van e e - . .._ . \~oordvoerder: 
Afdeling Apeldoorn 
Nico van den Elzen/ Ed Grootaarts 
Het Democratisch manifest cratisch manifest de grenzen van democratische beslul c· Onderwerp : 

vorming ernstig overschrijdt, 

verzoekt het Hoofdbestuur 
=-~~~-~i~~~~Ï-~~~-d~-b~h~ndeling tot de volgende ALV, 

alwaar meer tijd uitgetrokken zal worden voor de be
handeli'ng van het Democratisch manifest, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indieners 

t10TIE 1622 

: Kees van Rijckevorsel/Engeltje van den 
Brink/ Hendrik de Jong + ARV Gelderland 

Woordvoerder : --
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983. te Zutphen, 

QY~.!:'I.:!~9~~9~.~. 
-dat D'66 een democratische partij is, die veel belang 

hecht aan een goede inbreng-van de leden; 
- dat op de agenda van deze vergadering onder punt 16 

de behandèling van een "Een nieuw hoofdstuk" als ba
sis voor beleid is opgevoerd; 

- dat gedurende _3 weken in de maanden februari/maart de 
leden in de gelegenheid zijn gesteld hun hoofdpunten 
te formuleren; 

- dat die tijd voor de leden ten_ ene male ontoereikend 
is geweest voor een zorgvuldige voorbereiding, be
spreking, verslaglegging en rapoortering; 

!?~~!~i! 
dat de behandeling van dit onderdeel de eerste discussie· 
fase afsluit en dat aan de volgende ALV conclusies en 
concrete beleidsuitspraken worden voorgelegd, en 

9rèè9!_b~!-~QQf~!?~~!~~r_Qg 
de leden in het vervolg voldoende voorbereidingstijd te 
geven, gezien het belang van de zaak, 

en gaat over tot dé orde van de dag. 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2Y~!:':!~9~~9~ 
dat de tekst in het manifest, welke luidt: 
"Het streven naar wanenvermindering is daarvan een afge
leide: breekt met minder wapens alsnog de oorlog uit, 
dan zullen ook de grote kernwapens teru-gkeren", 
Onvoldoende het D'66-standpunt weergeeft. 

- Draagt het Hoofdbestuur op de tekst in de volgende 
zin te wijzigen: • 
"Het streven naar wederzijdse wapenvermindering is daar
voor een voorwaarde. Zo wederzijdse wapenvermindering 
niet haalbaar is, zal herbezinning op de eioen bewaPe
ning nodig zijn"; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOT! E 1632 

Indiener : ARV Friesland 
Hoordvoerder: vl. t1uilwijk 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei-1983 te Zutphen, 

besluit de volgende tekst voor gedeelte "Zorg en Zelf
hulo" in hoofdstuk III-3 over te nemen: 

Nieuwe tekst: 
In de verzorgingswereld is beroepshulp norm gew?rde~. 
Maar we zien de laatste tijd ook een tegenhewe~nng .1n 
zelfhulpgroepen en vrijwilligerswerk. Deze dient ge
stimuleerd en opgenomen te worden in het oatroon van de 
huloverlening, zodat specialistische hulo een aanvul
ling wordt op niet-professionele hulpverlening. _Zelf
hulpgroepen en vrijwilligerswerk mogen echter n1et_als 
alibi misbruikt worden om zich te ontdoen van de flnan
ciële lasten van ons systeem van welzijnszorg. 
De gedachte dat zelfhulpgroepen en vi'ijt~i ll i gers onhan
dige bijrijders zijn moet door de professionele hulp
verleners verlaten worden. De overheid dient hun aanwe
zigheid te honoreren door aan hen faciliteiten ter be
schikking te stellen._ 



17 

Dit mag echter niet tot dwang leiden, doordat iemand 
die hulp nodig heeft op zelfhulpgroepen of vrijl~illigers
werk aange1~ezen is, danwel bij gebrek daaraan in de kou 
blijft staan; 

en gaat over tot de orde van de dag .. 

Indieners 
\•.Joordvoerde r 
Onderwerp 

'10TIE 1633 

: Ruud van der Steea/ Peter van Eijk 
: Ruud van der Steeg of Peter van Eijk. 
: Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in veraadering 
bij een op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

~~~lL~QQ!: 
regel 19 t/m 23, oagina 9 kolom 3 (Ze \~orden ........ . 
een minderheid) te vervangen door: 
Zé worden overschreden als radicale acties in strijd 
komen met de grondregels van de democratische recht
staat, 

en gaat over tot de orde van de daa. 

t10TI E 16 3~-

~lummer 4098 

Indiener : Afdeling Apeldoorn+ ARV Gelderland 
Noordvoerder : Lies Mulderij/Ed Grootaarts 
Onder1~ero : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 e_n 7 mei 1983 te Zutphen, 

Q~~!:\1~9~!]~~ 
- dat het voorbeeld "het vervoer" onevenredig veel aan

dacht krijgt doordat het het enige beleidsterrein is 
waarvan een gedeelte op een dergelijke wijze wordt uit
gewerkt; 

- dat de keuzen in dit gedeelte gemaakt moeten worden in 
een integraal beleidsolan 'verkeer en vervoer'; 

fQ!J~tg~~!:!.!._ç!H 
dit voorbeeld niet bijdraagt tot een echte verheldering 
van het manifest; 

!?~~l~it 
- dat dit voorbeeld uit het manifest geschrapt moet wor

den, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t•IOTI E 1635 

Nummer 4101 

Indiener : Afdeling Apeldoorn + ARV Gelderland 
Hoordvoerder : Ed Grootaarts/Qui ri en Lensvelt 
Onderwerp : Het Democratisch manifest 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 
ondersteunt de opmerkingen in de conept-inleiding tot 
het beleidsprogramma met betrekking tot de verkokering 
en de verstarring van overheidsorganen; 
overweegt dat de structuur van de rijksoverheid gedragen I 
wordt door ambtenaren die belang hebben bij de status quo 

9r229t_Q~t-~QQf~~~!~~r_Q~ 
de volgende aanvulling in de tekst aan te brengen: 
"De overheid (rijk, provincie, gemeenten en waterschap
pen) moet haar organisatie zodanig wijzigen dat ook de 
ambtenaren belang hebben bij het tegengaan van overmat i
ge regelgeving, verkokering en bij het bevorderen van 
decentralisatie. 

Mogelijkheden hiertoe zijn onder andere: 
- het tegengaan van te vaste bindingen tussen departe

menten/diensten en, met name, topambtenaren; 
- doorbreking van vaste en gesloten carriëre-gangen; 
- nadruk op capaciteiten in. plaats van dienstjaren en oo-

leiding bij promotie van ambtenaren." 
Hierdoor kan er van de overheid tevens een voorbeel ct
werking naar het bedrijfsleven uitgaan, 

en vaat over tot de orde van de dag .. 

·amendementen 
Hui sh. reg I. 

Amendement 5001 

Indiener : Afdeling Heesp 
l'loordvoerder : Ko Anthonisse 
Onderwerp Huishoudelijk Reglement 

Vervangen : HR, artikel 4, lid 3 
"recht" 

Door : "alleenrecht". 

advies IIB : overnemen 

Amendement 5002 

Indiener : Afdeling !·Jeesp 
~oordvoerder : Ko Anthonisse 
:Jnderwerp : Huishoudel ijk Reglement 

Schrappen : HR art 38 a2 

"in de bevoegdheden van de Programmacom
missie treden". 

advies HB : bntraden 

Amendement 5003 
Indiener : Afdeling Neesp 
\•Joordvoerder: Ko Anthonisse 
Onderwerp : Huishoudelijk Reglement 

Schrappen : Hr art 39 a2 
"In de bevoegdheden van de Rapportagecom
missie treden". 

advies HB : ontraden 



18 

Amendement 5004 

Indiener : Afdeling HeesD 
Hoordvoerder: Ko Anthoni sse 
Onderwerp : Huishoudelijk Reglement 

Vervangen : HR art 130 lid 2. 
"De Programmacommissie stelt de teksten 
voorBeleids- ," 

door : "De Programmacommissie stelt ontwero
teksten voor Beleids- ," 

advies HB : overnemen 

moties 
lnformat ie beleid 

Indiener : Afdeling Purmerend e.o. 
1·!oordvoerder: Erik Stibbe/ Henk f1ink0reve 
OnderwerD : Informati ebe 1 ei d 

noTIE 101 

De Alnemene Ledenvernadering van D'~~- in vernaderino 
bijeen oD 6 en 7 mei 1983 tè Zutohen, 

van menin!l dat de concent-tekst voor het beleidshoofd
stuk Informatiebeleid onvoldoende omschrijft wat onder 
informatiebeleid dient te worden verstaan; · 

van mening dat in dit hoofdstuk een aantal sterk uit
eenlopendè beleidsterreinen uitsluitend onder êên noe
mer wordt gebracht doordat zij het (1ebruik van infor
matietechnoloC)ie !lemeen hebben, terwijl aan enkele van 
deze beleidsterreinen reeds een eigen hoofdstuk wordt 
gewijd en andere dit zeker verdienen; 
voorts van mening dat in de vooraeleqde tekst onvoldoen
de duidelijk t)Olitieke keuzes ••orden C]emaakt zoals van 
een oartij als D'G6 maCJ '"orden ven•acht; 

Yêr~Q@~!-bê!_UQQf~~@~!YYr 
de vooraeleqde tekst teru!l te nemen en draaqt het Hoofd
bestuur-on deze tekst in bovenbedoelde zin te herzien 
en vervolgens onnieuw aan de·Alnemene Ledenvernaderinn 
voor te leg()en, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener : ARV Utrecht 
'·loordvoerder: Verrv van Rossum 
OnderwerD : Informatiebeleid 

advies HB : ontraden 

De Algemene Ledenvergaderin~ van 0'66, in vernadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutnhen, 

kennis genomen hebbende van het voorstel van het HR in
zake het hoofdstuk Informatiebeleid; 

2Yê01ê9~~2ê 
dat dit SDeciale beleidsonderdeel met een hogere fre
quentie d~ent te worden aangenast aan de even snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen Ot) dit terrein; 
voorts, dat de normale reoelmaat in de herzienino van 
het beleidsnrogramma in al zijn onderdelen hiervoor een 
te geringe frequentie vertoont; 

neeft het Hoofdbestuur Ot)dracht 
~------------------------------
het hoofdstuk Informatiebeleid tenminste êênmaal oer 
t~Jee jaar, !lehoord de betrokken S'·IB-I~erkC]roeo en onder 
oogave van de van die werkgroet) verkregen informatie, 
aan de leden toe te zenden Ot)dat dezen een olaatsinn QD 
de agenda van de /\.LV kunnen verl aqen; · -~ 

en gaat ovPr tot de orde van de dan. 

Indiener 
"!oord voerder 
0nderwerD 

advies HB : onder voorwaarde (n) 

: ARV Utrecht 
: Paul Kalff/ Ben Vos 
: Informatiebeleid 

overnemen 

De Algemene Ledenvergadering van ~·~6. in vergadering 
bi.ieen OQ 6 en 7 mei 1 q133 te Zutnhen, 

Y9~-~ê~!~~-99!1 
a. in een hoofdstuk Informatiebeleid samenhanqen en keu

zes dienen te worden aanneqeven t.a.v. de ~ele eco
nomische en. maatschaooelijke aktiviteiten, die mede 
vanuit het informatie-asneet dienen te riorelen bena
derd, 

b. de voorligf]ende tekst daaraan niet voldoende recht 
doet en derhalve onvoldoende basis kan zijn voor een 
volgens 1)'~6 noodzakehik te voeren beleid or:> dit 
terrein, 

Yêr~2~~1-~22f9~ê~!YYr_ê~-~r2~r~~~~fQ~~!~~!ê 
de voorliogende tekst zodanig te wijzinen, dat bij de 
betreffende r:>aranrafen rekeninn wordt qehouden met de 
onderstaande r:>unien van kritie~: 

1. Er kan een betere structuur aan het hoofdstuk worden 
ne()even, b.v. door een driedelinq te maken: 
a. automatisering van de nroduktie: in DrinciDe in 

alle bedr1jfsiakken, maar vooral in industrie, 
~andel en dienstverleninq. 

b. automatisering van het werken met fle~evensbestan
den: hier wordt vnl. de beveiliqinq van bestanden 
met oersoonsqeqevens bedoeld; maar andere mooe
lijkheden, zoals bestanden met bedrijfsqegevens 
moeten zeker niet uitnesloten worden. 
nveri0ens kan de ~ier bedoelde oroblematiek een 
onderdeel zijn van de onder la C]enoemde. 

c. mediabeleid: (niet alleen radio, tv en oers, mar 
ook v1d1tel, teletekst, satelliet-tv, bibliotheken 
etc.) dit liqt nogal ver vq.n het onder nunt la en 
lb genoemde en verdient een aoart hoofdstuk. Pls 
dat ook nebeurt, dan kan daar eenvoudi0 naar ver
wezen •1orden. 

2. Ad "Inleidinn": De techniek heeft geen eigen "drijven
de" of "51 inde" kracht. Het zijn altijd menseli.ike 
beslissinqen die ten grondslag lioqen aan de toe
nassing van nieuwe technoloqieän. 
Het lijkt voor 0'56 qoed on dat menselijke be-
s 1 ui tvormi ngsnroces meer te benadrukken, 1~ant dat 
neeft ook hooo OD menswaardiner technolog~e-toe9as
sinq in de toekomst. 

3. Ad "Informatie-technologie, werk en werkCJeleqenheid": 
Iedereen heeft nu zo 1 angzamerhand wel bedacht dat 
er met de nroduktie van annaratuur en oroqramma
tuur voor camoutersystemen mensen aan het. werk qe
zet kunnen worden. '1eer passend in de n '66 fi loso
fie is de invalshoek dat je met de nieuwe technolo
flie neheel nieuwe oroduktiesvstemen kunt oobouwen 
'"aari n de mens voor wat betreft zijn k re a ti viteit' 
i nte 11 i t:~enti e en vakbekwaamheid beter kan functi a
neren dan in de meeste neautomatiseerde SliStemen 
van vandaan. nat een derl]elijk beter gebr.uik van 
menselijke einenschaDoen ook nositieve economische 
effekten onlevert, is oo tal van nlaatsen aanqe·· 
toond. · · · 
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11. Ad "Plurifonne infomatievoorzieninq":Hier wordt blijk
baar het bele1d t.a.v. "1nformatie voor de consu
l'lent" bedoeld, oftewel het mediabeleid. 1\anoenomen 
wo~dt dat dit in een afzonderlijk hoofdstuk behan
deld 1~ordt. SurJoestie: laat in dat hoofdstuk uitko
men dat 0'66 i~-~et aloemeen de conclusies van het 
!·JHR-rapoort over de merlia onderschrijft, met name 
de eisen voor toeflankelijkheid van rle uitgeverijen 
tot de nieuwe media, onder gelijktijdige betrach
tinq van de uiterste behoedzaamheid t.o.v. de be
staande strukturen bij de gedrukte media. 

. 5. Ad "Informatie en macht" :Het is zee'r naïef te ver·
onderstellen dat de nieuwe technologie een aan
grijpingsnunt zou bieden voor een betere soreiding 
van macht. Die spreiding komt uitsluitend tot stand 
onder invloed van nolitieke keuzes, via afs~raken, 
wetgeving enz. Dit geldt zowel voor de verschillen
de bestuurlijke overheden als in het bedrijfsleven. 
D'66 streeft terecht naar decentralisatie, maar dat 
moet met een krachtiger argument gebeuren dan met 
de opmerking dat de camouter zich daar zo goed voor 
leent. 

~!:!- ~~!:'~Q~~L b~L ijggf gg~~ !~~ !:' -~!:! _ ~!:'Q9!:'~1J.l.l!~ ~QTIITili ~~i~ 
tevehs om uiterlijk in 1985 het hoofdstuk te herschrii
ven en oonieuw te doen vaststellen, 
en verzoekt tevens om het hoofdstuk in de loon van 1985 
'te herschrijven en opnieuw te doen vaststellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

advies 1/B : ontraden 

WJTIE 704 

Indiener : ARV Zuid-Holland 
l~oordvoerder: Arend ~1eerburq/ Frans Rogier 
Onderwerp : Informatiebeleid 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in verqadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutohen, 

~2Q_I!)~!:!i!)g. 

dat het onderwerD Informatiebeleid een essentieel aan
dachtsgebied van· 0'66 moet gaan vormen, 
dat daarbij, naast negatieve kanten, vooral ook de oo
sitieve mogelijkheden van de moderne technologie moeten 
worden benadrukt, o.m. t.a.v. democratische procedures, 
decentralisering, aangepast onderwijs en menswaardige 
arbeid, 

~~!:'~2~~!_q~-~!:'29!:'2TI1~2~Q~i~~i~ 
bi .i de eindredactie van het betrokken hoofcts tuk van I-Jet 
PrÖ~ramma met bovenstaande rekening te houden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
advies HE : overnemen 

Indiener : ARV Gel derland 
Hoordvoerder: André van der Brugge 
Onderwerp : Informatiebeleid 

WlTIE 705 

De Algemene Ledenvergadering van·D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2~~~~9~':!9~ 
dat er t.a.v. de kankerbestrijding in Nederland een in
formatie-beleid ontbreekt. 

iL:!2!:!_QQ!:'9~~! • 
dat men nog steeds niet weet, hoeveel kankerpatiënten er 
zijn en zijn geweest in ~lederland, en men zich moet be
roepen op data-gegevens uit m.n. Engeland en Zweden. 

. 
dat D'66 zich als beleidsdoel moet stellen zo snel moge
lijk te komen tot een informatie-bank ten behoeve van de 
kankerbestrijdinq in Nederland, waarbij de orivacy van 
de natient dient te worden gev1aarborgd, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Indiener 
IJoordvoerder 
Qnderwerp 

: ARV Limburg 
: P.A.H., Smeets 
: Informatiebeleid 

mTIE 706 

De Aloemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutnhen, 

constaterende -------------
dat het onderdeel privacy en oersoonsre!]istratie van het 
beleidshoofdstul< informatiebeleid een qoed maar iet1•1at 
te ruim C)efomuleerd onderdeel is, l'l.n. wat betreft de 
laatste alinea, 

2~~01~9~!:!9~ 
dat 0'66 persoonlijke vrijheid en daarmede privacy een 
zeer hoog goed acht, 
dat D'66 bij zo'n qevoelig onderdeel zo duidelijk moge
lijk dient te zijn, 

Q~~!~i!= 
dat D'66 voorstander is van zo ruim mogelijke invloed 
van burqers op registratiegegevens, · 
dat koooelinq van verschillende reqistratiesysterJen 
moet worden voorkomen, ( 
dat reqistrerende instellingen een informatieb'licht 
hebben naar (notentiële) geregistreerrlen, 
dat bovengenoemde groeP het recht rJoet hebben te kunnen 
t~eiqeren geqevens in het bestand te kunnen opnemen. 
en gaat over tot de orde van de dag. 

amendementen 
lnformat ie beleid 

Amendement T!r. 701)1 

advies l!B : ontraden 

Indiener : Afdelinq Aneldoorn + Ar-V Gelderland 
Haardvoerder : nu; rien Lens velt/ Sirnon Hei.in/ .Ed Groot

aarts 
QndervJer'1 : Informatiebeleid 

Vervangen : blz. 7, kolom 2, reqel 1 en 2 

"Bel ei dshoo fdstuk i nforma ti ebe 1 ei d" 
Door : "Informatie en automatiserinqsheleid". 

advies EIB : ontraden 
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Amendement Nr. 7002-A 
Indiener : ARV Utrecht 
Haardvoerder : Ari e A. t-1anten 

Toevoegen blz. 17, kolom 2, regel 3 
voor : Inleiding 
Inleidinq: 
o' 56 meent dat het zeer urgent is dat de overheid meer 
aandacht besteedt aan het infonmatiebeleid. 

"f)nze samenleving ontwikkelt zich van een industriële 
maatschaooii naar een steeds meer op informatie qeba-

. seerde samenleving. Infonmatie duidt daarbij zowel op 
kennis die voor overdracht hesehikbaar is, als op alle 
overdracht van die kennis. De motor van die maatschap
pelijke verandering is de moderne informatietechnologie 
met z'n kopoel ing van. informatie-verwerkende apoaratuur 
(waaronder computers) aan telecommunicatie-netwerken. 
Eeuwenlang heeft de techniek gediend als verlangstuk van 
het menseÎi.ik lichaam; nu hebben wij de informatie
technologie als verlenging van het menselijk brein. Wij 
kunnen daardoor veel meer (gaan)bewerkstelligen. Het 
grootste deel van de werkende bevoling vindt re~ds een 
bestaan in de een of andere vorm van produceren, ver
edelen of door11evn van informatie: journalist, secreta
ris, boekhouder, ambtenaar, onden~i jsgevende, program
meur, micro-electronicus, informatiemakelaar, enz. enz. 

Dit zal nog verder toenemen. 
De informatisering vàn de samenleving zal deze ingri.i
oend èn in een betrekkelijk hoog tempo veranderen, waar
bij nauwelijks een sector van onze maatschappij onaan
geroerd zal blijven. Hij zullen veel basis-structuren 
van onze samenleving oonieuv1 moeten bepalen. tlieuwe ir.l
strumenten zullen moetEm worden onblikkel d om met de 
nieuwe mogelijkheden en problemen te kunnen omga~n. 
Een nieuwe vorm van besluitvorming is nodig en n1euwe 
nrocedures daarvoor zijn vereist. De uitdagingen van 
die nieuwe samenleving moeten \•lorden aangenomen. 
Informatiebeleid heeft betrekking op in orincioe alle 
situaties waarin sorake is van vergaren, verwerken en/ 
of distribueren van informatie. 

advies HB : overnemen 

.1\merîdement 7002 - B 

Indiener 
"loordvoerder 
Onderwerp 

Schraooen 

: ARV Utrecht 
: Aric A. Manten 
: Informatiebeleid 

: b 1 z . 1 7 , k o 1 om 2 , re ge 1 1 3 - 1 7 . 

"Onze samenlevinq 
samenleving". -

i nformati on el e 

advies l!B : overnemen 

Amendement 7002 - C 

Indiener 
'·!oord voerder 
Onderwerp 

Vervanqen 

Door 

: ARV Utrecht 
: ARic A. Manten 

Informatiebeleid 

: b 1 z . 1 7, ko 1 om 2 , re ge 1 3. 

"In lei ding" 
: "Samenhang in het informatiebeleid". 

advies HB : overnemen 

.~endement 7'.103 

Indiener 
Haardvoerder 
nnden~er!J 

: Afdeling ~loord•·li jkerhout 
: L.M. de Keijzer 
: Informatiebeleid 

Schrapoen .. blz. 17, kolom 2, re(]el 20 e.v. 

l'Robots" en overal waar dit in de tekst 
voorkomt. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7004 
In di ener 
"'oordvoerder 
r:Jnder~1ero 

: Afdelinq Son en greugel 
: Jl.nd ri es \fel dk amn 
: Informatiebe1ei~ 

SchraptJen : blz. 17, kolom 2, re0el 14 

"van een voornamelijk industriële". 

advies HB : onder voorwaarde (n) overnemen 

Amendement 7005 
Indiener : Afdelina Son en Breuqel 
Yoordvoerder : Jlndries.Veldkamo 
Qnden~em : Informatiebeleid 

Vervannen : blz. 17, kolom 2, regel 54 

cursief gedrukte tekst vanaf "De eerste 
voorbeelden" 

door : "Waar vroeger oplossing van problemen in ve-
le sectoren was weggelegd voor kleine groe
nen wetenschaooers is dit door moderne in
formatietechniek meer gemeengoed geworden. 
Thans worden nog maar al te vaak produkties 
hier te lande beëindigd omdat de direkte ar
beid te duur werd. Maar op de lange duur ver
dwijnt dan ook het indirekte· werk voor die 
sector en is het verarmingsproces begonnen. , 
Met krachtige automatisering kan men juist 
aan die sectoren ni eu\~e i moul sen geven. 
Natuurlijk vraagt de gigantische informatie
revolutie een zorgvuldige politieke begelei
ding oodat orivacy en democratie in ruimte 
mate zeker worden gesteld". 

advies HB : overnemen 

Amendement 7006 

Indiener : Afdeling Noordwijkerhout 
Hoordvoerder: L.t·1. de Keyzer 
Onden~erp : Informatiebeleid 

Toevoegen 

voor 
: pag. 17, kolom 2, regel 50 

: "Toepassing, op grote schaal 
"Gedurende de afgébpen 25 jaar is het 
aantal werknemers in de informatie ver
zorging drastisch toegenomen,in deze ont
wikkeling lijkt nu een kentering oo te 
treden". 

advies llB : ontraden 



Amendement 7007 

Indiener : Afdeling Noordwijkerhout 
Woordvoerder: L.M. de Keyzer 
'Jnderwero : Informatiebeleid 

Schrappen : pag. 17, kolom 2, regel 5 

"Computers en robots leidden tot uitstoot 
van arbeid". 

advies HB : ontraden 

Amendement 7008 

Indiener : A RV Ut recht 
1.·/oordvoerder: Arie r1anten 
Onder1·1erp : I nformati eb el ei d 

Toevoe<)en 
~la 

:blz. 17, kolom 3, reC]el 11 

: Onder "uitgangspunten"aan het einde van 
het cursieve gedeelte 
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"Het informatiebeleid moet zich daarom toe
soitsen o~ onder meer openbaarheid, 
rechtsbescherming t.a.v. vertrouwelijke 
informatie, democratische controle op de 
informatiekanalen, het voorkomen van mono
polievorming, het beschermen van de rech
ten van de minderheden, het schepoen van 
beroeps- en arbitragemo<)elijkheden en het 
verzekeren van de toegankelijkheid van de 
informatiekanalen voor iedereen, zowel aan 
de verzend- als aan de ontvanqstkant". 

advies HB : overnemen 

Amendement 7009 

Indiener : Afdeling Noordwijkerhout 
Hoordvoerder: L.M. de ke.vzer 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Vervangen :pag. 17, kolom 3, règel 38i 

"voor zover die het gevolg is van 
kantoor" 

door : "voor zover die afha-nkelijk is van de in
voering van nieuwe i nformati everzor<1i ngs
technieken". 

advies FiB : onder voorwaarde (n) overneme11 

Amendement 7010 

Indiener ~ Afdeling Noordwijkerhout 
Woordvoerder: L.M. de Keyzer 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Schrappen pag. 17, kolom 3, regel 46 
"toekomstige" 

advies HB : overnemen 

-

Amendement 7011 

Indiener : Afdeling Ede 
'1oordvoerder: Theo van Zalm 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Toevoegen 
na 

: b 1 z. 1 7, ko 1 om 4, re ge 1 8 

: "maakt" 

"Het gevaar dat de maatschapoij steeds 
meer afhankelijk wordt van de steeds ver-. 
deroaande technologische ontwikkeling en 
de steeds grotere hoeveelheid informatie 
en daarmee-van energie, aooaratuur en 
mensen, die daarr.1ee om kunnen qaan". 

adv i es l!B : ontraden 

Amendement 7012 

Indiener : Afdeling Amsterdam 
Haardvoerder: Ni co Veerkamp 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Vervangen : blz. 17, kolom 4, reQel 12-19 

"De \•let .......... kleven) 

door : "De 'Het op de persoonsregistraties' 
(17 207) en de 'Tijdelijke wet aanmelding 
geautomatiseerde persoonsregistraties 
(17 498), waarvan de ontwerpen in 1981 
resoectievelijk 1982 bij de Tweede l<aner 
zijn ingediend, vormen een basis voor be
l ei d. 
D'66 streeft naar een snelle behandeling 
van de 'Tijdelijke wet geautomatiseerde 
persoonsregi st rat i es' ter voorbereiding op 
de toekomstige 'liet op de oersoonsreqistra
ties', onderkennend dat aan laatstgenoemd 
wetsontwerp nog vele bezwaren kleven. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7013 

Indiener : Afdeling Amsterdam 
Hoordvoerder: Ni co Veerkamo 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Vervangen 

door 

: blz. 17, kolom 4, regel 34-39 
(Spoedtge ....... verkeren) 

: Spoedige behandeling van in eerste instan-
tie de 'Tijdelijke wet aanmelding qeauto

matiseerde persoonsregistraties' en daarna 
van de veelomvattende 'Het op de persoons
registraties' is nodig, om de rechtspositie 
van geregistreerden, dat is iedere ~jederlan
der, te versterken en de onzekerheden op te 
heffen waarin registrerende instanties thans 
verkere~. · 
advies HB :· onder voorwaarde (n) overneiDi?n 

Amendement 7014 

Indiener : Afdeling Tilburg 
Hoordvoerder: Ri en Geurtsen 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Toevoegen : blz. 17' kolom 4, regel 39 
na : "verkeren" 
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"De druk vanuit diverse maatschappelijke 
hoeken om, onder het mom van efficiëntie, 
fraudebestrijding, medischeen/of sociale 
indicaties etc., te komen tot invoering 
van persoonsnummers (hetgeen voor elke 
databank op zich niet slecht is), houdt 
het gevaar in dat de diverse databanken 
o.a. bij de overheid gekoppeld kunnen wor
den. al dan niet na verkregen quasi toe
stemming van de geregistreerde. De koppe
ling van de databanken determineert de ge
registreerde geheel. D'66 moet daarom aan 
een verbod tegen het koppelen van data
banken werken en tevens het (quasi) toe
stemming verlenen verwerp.en". 

advies HB : ontraden 

Amendement 7015 

Indiener : Afdeling Noordwijkerhout 
\~oordvoerder: L.t1. de Keijzer 
Onderotlerp : Informatiebeleid 

Toevoegen 
Na 

: blz .. 17, kolom 4, regel 39 
: "verkeren" 

"Naast de invoering van de wet op oer
saonsregistraties dient ook het besluit op 
de bevolkingsboekhouding aan de huidige 
ei sen te worden aangepast". 

advies HB : onder voorwaarde(n) overnemen 

Amendement 7016 

Indiener : ARV Utrecht 
!·Joordvoerder: Arie t1anten 
Onderwerp :'Informatiebeleid 

Schrappen : blz. 18, kolom 1, regel 21-·24 

"t1et name dient daarbij worden gedacht aan 
de produktie van computerprogrammatuur en 
andere 'software'. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7017 

Indiener : Afdeling Noordwijkerhout 
Yoordvoerder: L.M. de Keijzer 
Onderwerp : Informati ebe 1 ei d 

Vervangen 

door· 

: blz. 18, kolom 1, reqel 22 

"computerprogrammatuur en andere 'software" 
: "informatie verzorgende aDparatuur en 

'computer programmatuur'. 
advies HB : ontraden 

Zie amendement 7031 

Amendement 7018 

Indiener 
!Joordvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 

/khter 

: Afdeling Amsterdam 
: Chel t1ertens 
: Informatiebeleid 

: blz .. 18, kolom 1, re~el 24 

: "software" 
"Daarbij r10et het beleid zich met name 
richten O!J de inzet van. informatietechno
logie ten' bate van een eerlijke arbeids
verde 1 i ng: 
nationaal - ingepast in het emancioatie

beleid en het beleid gericht 
oo bevordering van parttime 
werken e.a. ATV. 

internationaal 
- ingepast in het ontwikkelings·· 

samenwerkinqsbeleid opdat 
niet, ten gev6lge van de in
formatietechnologie, ~lerkge
legenheid zich weer ongecon
troleerd verolaatst naar de 
onb1i kkel de i anden. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7019 

Indiener 
1ioordvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 

achter 

: ARV Utrecht 
: Arie nanten 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 1, regel 35 

: "activiteiten" 

"De toevloed van nieuwe technologische mo
gelijkheden op het informatieterrein st~lt 

.onder meer de vraag aan de orde of de dl
verse monopolie-posities van de PTT on
verkort moeten worden gehandhaafd. Het 
moet worden tegengegaan dat de beschikking 
over informatiebestanden in dezelfde han- · 
den raakt als het beheer over de informa
tiekanalen. In een informatie-samenleving 
heeft de PTT een steeds grotere verant
woordelijkheid voor de hobfdstructuur van 
het informatieverkeer. Dit stelt zware ei
sen inzake de beheers vorm en de democra
tische controle. '1aatschapr:>elijk gewenste 
voorzieningen moeten voortvarend tot stand 
worden gebracht. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7020 

In di ener 
tloordvoerder 
Onderwero 

Schrappen 

: ARV Zuid-Holland 
: Arend t1eerburg/ Frans Rog i er 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 1, regel 46-57 

"Daarentegen kunnen ....... vormen aanneemt'' 

adv i es IIB : ontraden 
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Amendement 7021 

Indiener 
1•1oordvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 
Achter 

: Afdeling ~oordwijkerhout 
: L.t1. de Keijzer 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 1, regel 57 
: "aanneemt" 

"Indien de huidigeontwikkelingen zich 
VOOrtzetten r.10et er VOOr \~Orden gezorgd 
dat de zqn. schrijvende ners voldoende 
{betaalbàre) mogelijkheden krijgt OJ11 plu-
riforme informatie verzorging te waar
borgen d.m.v. de nieuwe mogelijkheden. 

advies IIB : ontraden 

Zie amendement 7032 

Amendement 7022 

Indiener 
Hoordvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 
fJa 

: Af de 1 i ng Amsterdam 
: Chel f·1ertens 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 2, regel 8 
: "ingekort" 

"Voorkomen moet worden dat in onze samen
leving twee gesloten kasten ontstaar.~: 
de rijken en de armen op informatiege
bied. Daarom moet op middellange termijn 
het "leren over informatika" aan alle 
leerplichtige leerlingen in het voortge
zet on·derwijs ~.~orden qegeven. Op de geval 
qen voor het basisonderwijs (en het onder 
i·Jijsstelsel als geheel) moet met qrote 
spoed worden gestudeerd; alternatieve 
voorstellen moeten daarbij in de publieke 
discussie worden gebracht." 

advies HB : overnemen 

Amendement 7023' 

.~ndi ener 
l·foordvoerder 
Onderwerp 

Schrappen 

: Afdeling Son en Breugel 
: Andri es Ve 1 dkamp 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 2, regel 15 

"Inmiddels .•....... tot gedelegeerd". 
adv i es HB : overnemen 

----------------1 
Amendement 7024 

Indiener 
Haardvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 
Na 

: Afdeling Noordwijkerhout 
: L.M. de Keijzer 
: Informatiebeleid 

: b 1 z. 18, ka 1 om 3, re ge 1 14 
: "benut" · 

"0'66 is van mening dat de overheid reeds 
nu baanbrekend ~Jerk kan verrichten dobr 
voor ieder toegankelijke databanken met 
alle mogelijke openbare gegevens op te 
bouwen; hierbij valt te denken aan de 
hande 1 i ngen, wetsont~1e rpen, vragen en 
antwoorden, verslagen van commissie
vergaderingen". · 

advies IIB : ontraden 

Amendement 7025 

Indiener 
l·!oordvoerder 
OnderwerP 

Toevoeqen 
Na · 

: ARV Utrecht 
: Arie ~1anten 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 3, regel 14 
: "benut" 

Om meer samenhang te breno,en in het in
formatiebeleid op landelijk. niveau zijn 
een organisatiestructuur en een kader~Jet 
nodig. 

Voor zover de overheid z i eh met i nforma
tiezaken bezighoudt, gebeurt dat versnip
perd over vele departementen en wetten. 
Aan dit langs elkaar heen werken moet een 
einde komen. De in 1983 ingestelde Minis
teriële Commissie Informatiebeleid is 
een stap in de goede richting. De opzet 
van een samenhangend informatiebeleid 
is een noodzakelijke voorwaarde voor het 
uitbouwen van een open samenleving. Om
dat de samenhang in het beleid over een 
zeer breed front moet worden aangepakt, 
is het wellicht wenselijk dat tevens 
een coördinerend bewindsman/vrouw voor 
het informatiebeleid loJOrdt aangewezen. 
Deze moet dan binnen het kabinet zodanig 
strategisch worden geplaatst dat aan de 
coördi natie-functie krachtig gestalte 
kan worden gegeven;. onderbrenging bij 
een bewi ndspersocm die ze 1 f grote secto
rale belangen heeft bij het informatie
beleid, moet daarom worden vermeden. De 
coördinerend bewindsoersoon moet voor 
deze taak de nodige bevoegdheden en een 
aparte begroting hebben. 
Het informatiebeleid moet vorm krijgen 
in samenspel van overheid, wetenschap en 
techniek, bedrijfsleven en burgers. 
Oe overheid moet zich hierin allereerst 
en doe 1 bewust ri eh ten op de be 1 angen en 
de wensen van de burgers, de gebruikers 
van informatie. Een Raad van Advies voor 
het Informatiebeleid moet worden inge
steld. 
Een kaderwet, waarin de grondbeginselen 
van informatie en communicatie zijn op
genomen, zou een uitweg kunnen bieden 
uit de huidige impasse die maakt dat nu 
nieuwe technologische ontwikkelingen ge-, 
forceerd loJorden ondergebracht in bestaan· 
de wetgeving, geënt op oudere technieken'. 

advies HB : overnemen 

-·------------------------------------~ 

Amendement 7026 

Indiener 
Haardvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 
na 

: ARV Utrecht 
: Ari e t1ànten 
: Informatiebeleid. 

" blz. 18, kolom 3, regel 14 
: "benut" 

Internationaal beleid 
He'!! werkterrel n van het rlederl andse In
formatiebeleid eindigt niet bij onze· 
1 andsgrenzen. 
Oe informatisering van de samenleving 
is een wereldwijd verschijnsel. In de 
t1i ni steri ël e Commissie Informati ebe 1 ei d ' 
en het ondersteunende "ambtelijk voor
oortaal" is Buitenlandse Zaken niet ver
tegenwoordigd. 
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Bij het maken van internatjonale- w.o. 
Eur.ooese - bel ei ctsafspraken moet centraal 
staan dat internationaal geregeld wordt 
wat landelijk niet goed te regelen is. 
Dat geldt bijv. voor besluiten over sa
telieten, bepaalde overdrachtstarieven, • 

·aspecten van privacy-wetgeving en harmo
nisatie, alsook uitbouw van de auteurs
rechtwetgeving. Steeds dient terdege re
kening te worden gehouden met de conse
quenties voor de Derde Hereld. In veel 
internationale verbanden waarin de Ne
derlandse overheid deelneemt, komen in
formatieorojecten aan de orde. Het beleid 
moet er systematisch op gericht zijn om 
de uitvoering van deze projecten voor 
Nederland te verwerven. 

advies HB : overnemen 

Amendement 7027 

In di ener 
!1oordvoerder 
Onderwerp 

Vervangen 

door 

: ARV Utrecht 
: Ari e t,1anten 
: Informatiebeleid 

: blz. 18, kolom 3, regel 26 

"De spanningsvelden ..... grondbeginselen 
voor informatie en communicatie zijn op
genomen" 

: "t·1et de uitkomsten daarvan zal in de or
ganisatie van het informatiebeleid.ter
dege rekening gehouden moeten worden. 
Gelet op de ontwikkelingen, internatio
naal en nationaal, mag vooral een kader
wet niet lang op zich laten wachten". 

advies HB : onder voorwaarde ·{n) overnenen 

Amendement 7028 

Indiener 
\·.Joordvoerder 
Onderwerp 

Toevoegen 
Na 

: Afdeling Amsterdam 
: Chel t-1ertens 
: Informatiebeleid 

: b 1 z . 1 8 , k o 1 om 4 , re ge 1 7 

: "nagestreefd" 

"Technology assessment (asoectenonderzoek 
is eennoodzakelijke voorwaarde om tot 
een lange-termijn-beleid te komen, dat 
de kwaliteit-van onze democratie moet 
veilig stellèn. t1et name de sociaal-cul
turele gevolgen van b.v. grootscheepse , 
introductie van micro-electronica zullen 
zeer ingrijpend kunnen zijn." 

advies HB : overnemen 

Amendement 7029 

Indiener : ARV Zuid-Holland 
\~oordvoerder : Arend Meerburg/ Frans Rogier 
Onderwerp : Informatiebeleid 

Vervangen 

door 

: blz. 18, kolom 4, regel 10 

"installeren .van een Raad van Advies 
voor het Informatiebeleid" 

: "instellen van een ministeriële commis
sie Informatiebeleid". 

advies IIB : ontraden 

Amendement 7030 

Indiener : ARV Utrecht 
I·Joordvoerder : Arie t~anten 
Onderwerp : Informatiebeleid 
Toevoegen 
Na 

: blz. 18, kolom 4, regel 29 
: "flexibiliteit" 

"Het voeren van een krachtig informatie
bele-id is een kwestie van durven. In het 
denken over de maatschappelijke gevolgen 
van de informatisering van de samenleving 
wordt nogal eens stil gestaan bij de ne
gatieve gevolgen. Die zijn er en zullen 
er ook•'in de komende jaren nog zijn. 
Hat wij ons echter moeten realiseren is 
dat het altijd eenvoudiger is aan te ge
ven wat van het bestaande zal veranderen 
of zelfs verdwijnen, dan om erop te dur
ven vertrouwen dat de ontwikkelingen o~ 
het informatiegebied ook veel nieuwe din
gen en moge 1 ijkheden zullen brenfjen. Toc'1 
is dat laatste het belangrijkste. Daarin 
kunnen menselijk vernuft ~n r:::JtschaopA·· 
lijke vernieuwingen van onze snr~"nlevinq 
leiden. · 

advies IIB : overnemen 

Amendement 7031 

Indiener : 
Woordvoerder : 

Onderwerp : 

Toevoegen : 
na : 

AAV Lelystad 
Jan Kort en/of Jenny Houthuyzen en/of 
Ni els Abcouwer 
informatiebeleid 
blz. 18, kolom 1' regel 24 
"software" 
3. D'66 is van mening; dat de overheid 

regelend moet optreden t.a.v. 
programmatuur die gericht is op 
het uitvoeren van overheidstaken. 
Door het verlenen van een keurmerk 
zal de standaardisatie worden be
vorderd. Daardoor zuflen de prijzen 
van de "software" dalen. Het hierop 
gericht aankoopbeleid van de over
heden, op alle niveau's, zal weer 
zijn eisen stellen aan de hierop 
afgestemde "hardware". Dit op zijn 
beurt zal wèer een stimulans zijn 
voor de computerindustrie. 

4. D'66 is van mening, dat ook voor 
veel programmatuur in de private 
sector (zoals b.v. salaris-admini
straties) een rijkskeurmerk dezelfde 
voordelen zal bieoen als dit binnen 
de overheid zal hebben. Tevens zal 
hierdoor de controle van de overheid 
op het bedrijfsleven efficienter 
kunnen plaatsvinden. 

advies HB : ontraden 

Amendement 7032 

Indiener 
Woordvoerder 

: AAV Lelystad 
: Jan Kort en/of Jenny Houthuyzen 

Onderwerp 

Toevoegen 
na 

en/of Niels Abcouwer 
: informatiebeleid 
: blz. 18, kolom 1, regel 79 
: "aangepakt": 

1. D'66 wil op korte termijn het vak 
informatica/computerkunde op alle 
scholen voor voortgezet onderwijs 
als ~erplicht vak invoeren. 
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De scholing van de leerkrachten, die 
dit vak moeten geven, dient onmiddel
lijk ter hand te worden genomen. 

2. D'66 wil dat op de lagere scholen de 
computer bij de daartoe geëigende 
vakken als hulpmiddel bij het les
geven gebrui kt gaat worden. " 

advies HB : ontraden 

i~-~~~-12l~!2Ï!29• 
dat het verplichtende karakter uit de overlegstructuren 
moet worden weggelaten zoals dat wordt beschreven in 
de toelichting op pagina 18, le kolom van de Democraat 
nr. 1 van 1983; 
dat een dergelijke verolichting alleen al om physieke 
redenen weinig zinvol moet \~orden qeacht, 

en gaat over tot de orde van de dag .. 

advies HB : ontraden 

MOTIE 1103 

Indiener 

moties 
Organisatie 

H.o o rd voerder 
1------------'---------------1 Onderwerp 

: Afdeling Ede+ ARV Gelderland 
: Jan v.d. Hazel/ Theo v.d. Zalm 
: Organisatie 

Indiener : Afdeling Amersfoort 
I·Joordvoerder: Ad Alewijnse 
Onderwerp : Organisatie 

~10TI E 11 Ol 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 tè Zutphen, 

j~-~[Q~!ig_y~[QQ![~~! 
over het functioneren van de regiobestuurslaag in diver
se regio's en de daaruit voortvloeiende politieke en or
ganisatorische onduidelijkheid. 

~~-Y~~-~i!9~~Q9~ 
dat de regionale functie van de bestuurslaag in hoofd
zaak een coördinerende is van afdelingen op-lokaal ni
veau, naar en van de provinciale statenfraktie alsmede 
landelijke partij-organen,· 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergaderinq 
bijeen oo 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

QY~!.'~~g~!}q~-
- dat ve.rgelijking en toetsing van een groot aantal ge

meenteraadsprogramma' s door een Regiobestuur practisch 
onmogelijk is, 

-dat afdelingen er meer bij gebaat zijn uitgangspunten 
en een raaM~erk en/of randvoorwaarde voor het opstel
len van een gemeenteraadsprogramma te krijgen, 

-l~-Y~!}_I).l~~Ü!9_ 
- dat geconstateerde afwijkingen - vóór vaststelling door 

de AAV- door het Afdelingsbestuur gemeld moeten wor
den aan het Regiobestuur, 

- dat overigens een ieder melding kan doen bij het Regio
bestuur van geconstateerde afwijkingen, 

y~~~Q~~!-~~!-~22!9~~~!~~[ 
2~~~~9~!29~ Voorstel C in bovenstaande zin aan te passen, 
dat decentralisatie binnen de partiJ' een zeer belangriJ'k 

d · en gaat over tot de orde van de dag .. goe 1 s, 
dat de regio uitsluitend coördinerende functies dient te 
hebben, · advies IIB : ontraden 

2!~!LY2Q~ 
dat het regionaal overleg moet worden voorbereid in de 
vorm van een regioraad, waarin zitting hebben vertegen
woordigers van de provinciale statenfractie, gemeente
raadsfracties en afdelingsbesturen, waarbinnen de coördi
nerende functie duidelijker tot haar recht komt, en te
vens clustering van door afdelingen ingediende moties en 
amendementen kan plaatsvinden met terugkopoeling naar de 
diverse afdelingen tijdens de ARV, 

en qaat over tot de orde van de dag .. 

advies liB : ontraden 

Indiener 
l·loordvoerder 
Onderwerp 

: Afdeling Hoorn 
: J.L. Schutte- Lanting 
: Organisatie 

~lOTIE ll 02 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen oo 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

~~QQi~_9!QQI).l~~-~~~~~Q~~ 
van de voorstellen ter verbetering van de organisatie 
van de partij; 

Indieners 
Woordvoerder 
Onderwerp 

: afdeling Breda 
: Giebels 
: organisatie 

MOTIE 1104 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 6 en 7 mei 
1983 te Zutphen, 

consta terende 
d;t-h;t-H~~fdbestuur ter verbetering van de besluit
vorming voorstelt om art.90 lid 10 van het H~ishou~elijk 
Reglement zodanig te interpreteren dat beslu1tvorm1ng 
in een AAV via RB en ARV geclusterd zal gaan worden; 

QY~~~g~~g~-~Q~~~i~9~ 
dat op de door het HB voorgestelde int~rpre~atie van 
art. 90 lid 10 kan leiden tot een verm1nder1ng van 
het aantal moties en amendementen ter ALV; 

QY~!:'!!~9~Q<!~ 
dat deze vermindering van moties tot gevolg kan hebben 
dat ter ALV meer op hoofdpunten van gedachten gewisseld 
kan worden of over meer onderwerpen; 
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2YËr~Ë9Ë~~Ë-~~~~r~ij9~ 
dat de interpretatie van art. 90 liq 10, zoals voorge
steld door het HB, kan uitmonden in verzwakking van de 
stem van de afdelingen en van individuele leden, die 
bij de voorgestelde interpretatie twee "filters" moeten 
passeren (te weten: RB/ARV en landelijke Rapportage- · 
commissie) bij het indienen van moties en amendementen; 

~~~l~tt~b§!_~ê_QQ_!Ë_~r~g§~ 
op de ALV van 25 en 26 november 1983 de ALV een concept
besluit ter goedkeuring voor te leggen in de zin van de 
interpretatie van art. 90, lid 10, zoals door het HB 
weergegeven, onder de voorwaarde dat deze procedure 
wordt gevolgd voor de duur van anderhalf jaa(, waarin 
dan minstens drie ALV-en moeten hebben plaats gehad, 
waarna ter ALV besloten zal worden deze procedure niet 
of wel te continueren, nadat afdelingen en regio's 
zijn gehoord over hoe de aftjelingen en regio's de 
procedure beoordelen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

advies IIB : ontraden 

amendementen 
Organisati.e 

Amendement -11001 

Indiener : Afdeling Heesp 
Hoordvoerder: Ko Anthonisse 
Onderwerp : Orgçnisatie 

Schrappen : blz. 17, kolom 3, onderdeel a. 

advies IIB : ontradeiJ 

Amendement 11.002 

Indiener : Afdeling t-1aarssen 
Hoordvoerder: Carlo de 11eyer 
Onderwerp : Organ i sa tie 

Toevoegen 
na 

: blz. 17, ,kolom 4_, regel 10 

: ·"De taak, die het RB overeenkomstig art.90, 
lid 10 ........... aan ALV wordt aangebo-
den" 

"De beslissing vanderagio t.a.v. de wij
ze waarop amendementen resp. moties vanuit 
de regio naar de ALV gaan, dient alvorens 
dit geschiedt te worden voorgelegd aan 
(teruggekoppeld naar)degene(n) die de amen
dementen resp. moties hebben ingediend. 
De indieners kunnen dan hieraan al of niet 
hun goedkeuring geven. Is de beslissing van 
de regio in strijd met hetgeen door de in
diener wordt beoogd en blijft de regio als
nog bij haar beslissing, dan dient de moge
lijkheid te bestaan dat de indiener van het 
amendement resp. de motie zich rechtstreeks 
tot het HB kan wenden. Het HB beslist dan 
in laatste instantie". 

advies HB : onder voorwaarde (n) overnemen 

Amendement 11.003 

Indiener : Afdeling Maarssen 
:~oordvoerder: Carlo de l-1eyer 
Onderwerp : Orqanisatie 

Toevoegen· : blz. 18, kolom 1, regel 2 
in : "Een interne samenhang wordt met behulp van 

de structuur verbeterd door een uitgebrei
de overlegstructuur": 
het woord 'po 1 it i eke' tussen "uitgebrei
de" en " .... overlegstructuur"(zower in 
voorstel b1 als b2).-

advies l{B : ontraden 

Amendement 11.004 

Indiener : Af de 1 i ng !Jeesp 
Haardvoerder : Ko Anthonis se 
Onderwerp : Or(janisatie 

Schrapoen : blz. 18, kolom 2' 

onderdelen b-1, b-2, b-3. 

Amendement 11 .005 

Indiener 
"'oordvoerder 
Onderwerp 

Vervangen 

: Afdeling 11eesp 
: Ko Anthonisse 
: Organisatie 

: blz. 18, kolom 3 

onderdeel c 

advies l/B : ontraden 

door : "Een i riterne samenhanq wordt bevorderd 
door artikel 132 van ~et Huishoudelijk 
Reglerrent toe te Dassen". 

adv i es l!B : ontraden 

Amendement 11.006 

Indiener : Afdeling Weesp 
'·loordvoerder : Ko Anthonisse 
IJnderwerp : Organisatie 

Schrappen : blz. 18, kolom ~ 

onderdeel e. 
adv i es l/B : ontraden 

Amendement 11.007 

Indiener : Afdeling Breda 
~·Joordvoerder : Giebels 
Onderwerp : Organisatie 

Vervangen : blz. 19, kolom 2, regel 27 
"fractievoorzitter" 

door : "een lid van de fractiè". 

advies l/B : overnemen 
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Amendement 11.008 

Indiener : Afdeling Li'Plburg 
Haardvoerder : P.A.H. Smeets 
Onderwerp : Organisatie 

Vervangen : blz. 19, kolom 2, regel 27 

"De fractievoorzitter" 
door : "de fractievoorzitter of een gemandateer

de plaatsvervanger uit de (steun)fractie". 

moties 
Beleidsnota 

advies IIB : overnemen 

r~oTI E 1201 

Indiener : Afdeling Heesp + ARV Noord-Holland 
Hoordoverder: Ko Jl.nthonisse 
Onderwerp : Beleidsnota 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

g~~i~~ 
de beleidsnota van het HB, gedateerd 30 oktober 1982, 

~~l~~ 
op artikel 127 van het Huishoudelijk Reglement, 

2:YEi~Ei9~~9~ 
dat vorm moet worden gegeven aan de p 1 i cht van het HB or.1 

bes 1 uit 
de beleidsnota voor kennisgeving aan te nemen, 

en gáat 'over tot de orde van de dag. 
advies HB : overnemen 

Indiener : Afdeling Zwijndrecht 
Woordvoerder: J.H. Koetsenruijter 
Onderwerp : beleidsnota 

MOTIE 1203 

De Al gemene Ledenvergadering van D' 66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

9:Y~~~g~~9~ 
dat door de onduidelijkheden in de uitwerking van de 
politieke standpunten het gezicht van D'66 is geschaad, 

constateert -----------
dat het Hoofdbestuur deze mening in haar beleidsnota 
onderschrijft, 

.iL~2~-~~~i~g 
dat het hoofdbestuur de politieke kernthema's helder en 
eensluidend over moet brengen, binnen de partij naar al 
haar geledingen en daarbuiten, 
het gestelde onder de punten 5.4.3 en 5.4.4. van het 
hoofdstuk 'publiciteit en media' van de beleidsnota, 
ESSENTIEEL is voor het voortbestaan van D'66 en dat de
ze punten KRACHTDADIG en met SPOED ten uitvoer moeten 
worden gebracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

advies HB : overnemen 

aan de ALV gemotiveerde verantwoording af te leggen, --------~-------~--------+ 
dat het HB aan de ALV langs geregelde weg informatie 
moet verschaffen om het gevoerde beleid te kunnen beoor
de 1 en, 

bes 1 uit --------
het HB op te dragen de ALV jaarlijks een verslag over 
zijn werkzaamheden voor te leggen en de behandeling daar· 
van als afzonderlijk punt te agenderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

advies HE : onder voorwaarde(n} overnemen 

1'10TI E 1202 

Indiener : Afdeling Heesp + ARV Noord-Holland 
Woordvoerder: Ko Anthonisse 
Onderwerp : beleidsnota 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

g~~i~~ 
de beleidsnota van het HB, gedateerd 30 Oktober 1982, 

2~~~~9~~9~ 
dat de nota een informatief overzicht geeft van de werk
zaamheden van het HB gedurende de verslagperiode, 
dat er geen goed doel mee is gediend om positie en func
tioneren van het HB in de periode vóór juli 1982 alsnog 
gedetailleerd ter discu.ssie te stellen, 

Indiener 
\~oord voerder 
Onderwerp 

MOTIE 1204 

: afdeling,Heesp + ARV Noord-Holland 
: Ko Anthonisse 
: beleidsnota 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

_Q~~!:I.:!E29E2~9~ 
dat slechts,een klein deel van de ledèn deelneemt aan 
de ALV, 
'dat alle leden kennis moeten kunnen nemen van de geno
men bes 1 ui ten, 

Q~~l~i! 
het HB op te dragen om telkens na een ALV de leden zo 
sooedig mogelijk van de genomen besluiten op de hoogte 
te stellen~ 

en gaat over tot de orde van de dag. 

advies HB : ontraden 
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MOTIE 1205 

Indiener 
Hoo rdvoerde r 
Onderwero 

: ARV Zuid-Holland 
: Regiobestuur 
: Interne communicatie, Democraat-Extra 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

gelet op de uitspraak van de najaars ALV- 1982, 
m.b.t. motie 1804, 

2Y~~~g~~9~ 
- dat de communicatie tussen enerzijds de diverse ver

tegenwoordigende lichamen, het Hoofdbestuur en de 
Adviesraad, en anderzijds de leden, van levensbelang 
is voor het functioneren van de partij, 

- dat d.m.v. de Democraat en de Democraat-Extra in deze 
behoefte kan worden voorzien, mits deze aan alle le
den worden toegestuurd, 

- de middelen van de begroting 1983 toezending van de 
Democraat-Extra niet toelaten, 

- dat afwenteling van deze kosten op de leden, afdelin-
gen en regio's ongewenst is, 

y~~-1!1~~!~9 
dat toezending van de Democraat en de Democraat-Extra 
aan alle leden noodzakelijk is, 

besluit 
Het Hoofdbestuur op te dragen: 
a. de kosten en baten van de Democraat en de Democraat

Extra gezamenlijk te evalueren, 
b. bij voortzetting van beide of één van beide perio

dieken deze aan all~ leden toe te zenden, 
c. de financiering van beide periodieken binnen de be

<JI'Oti ng- 1984 te verzekeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

• advies HB : ontraden 

2Y~0.:!'~9~~9 
dat deze zes volksvertegenwoordigers veel tijd zouden 
moeten besteden aan contacten met de kiezers, de eigen 
volksverteqenwoordiqers oo andere niveau's, de oartij
besturen en de inhoudelijk deskundige oartijqenoten, 
dat dé T11eede Kamer als geheel onvoldoende stellino 
neemt tegen een teveel aän ingediende moties en schrif
telijke vragen, 
besluit 
de Tweede Kamerfractie te verzoeken in de \~erkzaamheden 
een duidelijk zichtbare prioriteiten-afbakening te ma
ken en zich te beperken tot diepgaande werkzaamheden on 
die beleidsterreinen die in overleg met het hoofdbestuur 
en/of de nartij in algemene ledenvergadering bijeen 
\~orden aangewezen voor deze zit ti ngsperi ode van de 
Staten Generaal, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1402 
Indiener : Cees Spigt/ Ernst van Altena 
Woordvoerder: Cees Spigt 
Onderwerp : f:eThvtapens 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

QY~~~g~~q 

dat D'66 het oneens was en nog steeds is, met het mo
derniseringsbesluit van de NAVO d.d. december 1970, 
dat D'66 het standpunt van het kabinet van Agt II heeft 
ondersteund om het plaatsingsbesluit uit te stellen, 
omdat 0'66 af wil wachten: 
a. het verloon van de voortgaande discussie in de NAVO 

over de nucleaire be11apeningsproblematiek in 1,/est
Eurooa, 

b. het verloon van de onderhandelingen over de middel
lange afstandwapens in Genève, ___ , __________________________________________ _, 

. 2~r~~~L~!~-b~~r-~~~!~9-~!L __ 
1------------------------------J dat, indien van Nederland verlangd 1•1ordt om, voordat het 

Actueel Pol i tie ke 
moties 

Indiener : Cees Spint/ Ernst van Altena 
"!oordvoerder: Cees Soi <it 
'lnderwerOJ ; taakverdeling fractie 

~10TI E 1401 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

f2~~H!~!:~~9 
- dat de huidige Tweede Kamerfractie D'66 bestaat uit 

zes nersonen: dat deze zes personen niet met zijn 
zessen alle oolitieke wijsheid in oacht kunnen hebben, 
dat deze fractie in de verleiding verkeert om op amb
telijke wijze te gaan •.~erken aan reacties op elk in 
de kamer aan de orde gesteld onderv1erp, 

verloop van de Geneefse onderhandelingen èn de discussie 
binnen de NAVO daartoe aanleiding geven, reeds mee te 
werken aan de voorbereiding van de nlaatsing van kruis
raketten op Nederlands grondgebied, het standpunt van 
0'66 niet anders dan afwijzend kan zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

I~OTIE 1403 
Indiener : Cees Spigt/ Ernst van Altena 
hloordvoerder: Cees Soiot 
Onderwern : kabinetsbeleid 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen oo 6 en 7 mei 1983 te Zutphen , 

f2~~!~!~!:~~9 
dat het kabinet Lubbers: 
- iedereen die van de overheid afhankelijk is, extra pakt 
- het milieubeleid op de tocht zet; 
- het woninnbouwbeleid belemmert; 
- het openbaar vervoer afbreekt; 
-de eerste-lijns-\~elzijnsvoorzieningen inkrimnt; 
- de kwaliteit van het onderwijs aantast; 
- gemeenten en orovi nci es kortwiekt; 
- oo cultuur-uitingen, die vele jaren tekort gehad heb-

ben, toch bezuinigt; 
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2~~!:':!~9~~9-
dat ~'66 als oryoositieoartij ~en nlaatsvervangende stem 
moet laten horen namens de~enen die ernstig te lijden 
hebben onder dit beleid, 

dat bezuinigen alleen verantwoord is, 1vanneer de te ne
men maatre~elen passen binnen een openbare samenhangen
de v-isie op de ontwikkelingen, zodanig zijn dat ze de 
financiële problemen oplossen en niet alleen verschui
ven en niet lanaer klakkeloos doorzetten betekenen van 
een beleid dat reeds bewezen heeft GEEN resultaat oo te 
leveren, 

besluit 
De Tweede Kamerfractie te vragen bij voortduring in de 
Tweede Kamer en daarbuiten, mondeling en oo schrift, het 
beleid in zijn negatieve aspecten aan te pakken en al
ternatieven aan te dragen op zodanige wijze dat de ge
dupeerden hun gevoelens daarin kunnen herkennen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t10TI E 1404 

Indiener : ARV Friesland 
Woordvoerder: Ellen van Hulzen-Fiaee 
Óndenverp : t1ilieubeleij .. 

JE Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2~~!:':!~9~~2~ 
dat ook gedurende een economische teruggang de zorg voor 
het milieu prioriteit moet hebben; 
dat economie en milieu niet tegenover elkaar, maar naast 
elkaar gezien moeten worden {b.v. milieutechnologie); 
dat er bij de zgn. deregulering voor gewaakt moet worden 
dat milieuvoorschriften minder streng gehanteerd zullen 
worden; 

Q~~l!!i! 
er bij de le en 2e Kamerfractie op aan te dringen alles 
in het werk te st~llen om de zorg voor het milieu bij al
le beslissingen over deregulering prioriteit te geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

t~OTI E 1405 

Indiener : Afd. <;ouda 
Hoordvoerder: J.M. Comoanien 
Onderwerp : radio-actief af va 1 

f'le n.lgemene Ledenver~aderinn van 0'116, in vergaderinq 
bijeen oo 6 en 7 mei. 1983 te Zutphen, 

van meninn ----------
dat ~et storten van alle radio-actief afval in zee zo 
snel moqelijk dient te worden beëindigd, 

~~~~i~-g~~Q~~~-~~~~~~2 
van het voornemen van de minister van VR'let·1 om over te 
qaan tot inrichting van een lokatie in Velsen als (tij
delijke) ooslaq van laag- en middelradio-actief afval, 

QY~~'t!~9~!}9~ 
dat (tijdelijke) opslaq on land van dergelijk afval 
verre de voorkeur verdient boven storten in zee, 

van oordeel 

dat bij tijdelijke ooslaq in ieder aeval aan de volgen
de eisen moet zijn voldaan: 
l. de grootte van de lokatie dient zodanig te zijn dat 

de ooslaa voor minimaal 10 jaar is ~ewaarbornd; 
2. het aebouw, \•Jaarin de onslag nlaats- vindt diënt zo 

groot te zijn dat het afval dat de eerstkomende 2 à 
3 jaar ontstaat, daarin kan worden onaeslanen; 

3. het afval dient zodanig te worden on~ëslanen dat het 
na beëi ndi qi nn van de i nteri moosl a a' noq hanteerbaar 
en venverkbaar is; · .. · 

~- de veroakking van het afval moet duurzaam zijn; 
5. de stralingsniveaux voor de directe omgeving dienen 

beneden een uit medisch oogount aanvaardbare waarde 
te blijven. 

~~-~~~~Q~~t_2~-f~~çti~~ 
al het moaelijke te doen om het bovenstaande te reali
seren, 

en gaat over tot de orde van de daa. 

Indiener : ARV Friesland 
Woordvoerder : E. van Hulzen- Figee 
Onderl'lerp : r-'riese werkloosheld 

MOTIE 1406 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

2~~!:':!~9~~2 
dat nu ongeveer 20% van de beroepsbevoling van Friesland 
werkloos is, dat de infrastructuur in Friesland zodanig 
is, dat de bedrijvigheid daardoor eerder af dan toeneemt, 
dat door alle maatregelen van deze regering met betrek
king tot b.v. verkeer en waterstaat, onderl'lijs, cultuur, 
sociale zaken Friesland zwaar getroffen wordt, 

Q~~!!!i! 
de Eerste en Tweede Kamerfractie en het Hoofdbestuur van 
0'66 te verzoeken alles in het werk te stellen om de re
gionale component van de werkloosheid in Friesland weg 
te werken en er op toe te zien, dat de tussen het Noor
den en de Rijksoverheid gemaakte afspraken in het kader 
van de ISP, op basis waarvan die component in 1985 zal 
moeten zijn weggewerkt, ook metterdaad worden gehand
haafd, 

-en gaat over tot de orde van de dag. 

1--------------------------+ 
MOTIE 1407 

Indiener : Cees Soiqt/ Ernst van Altena 
'~oordvoerder: Cees Spi qt 
OnderwerD : interim-kabinet 

De Al gemene Ledenvergadering van D '66, in vergadering 
bijeen oo 6 en 7 mei 1983 te Zutnhen, 

constaterend ------------
- dat t\'lee van de zes leden van de huidige T1veede Kar.ler
fractie als bewindspersoon hebben deel uitgemaakt van 
het Interim-kabinet van· Aqt-Terlouw, 
- dat het Kabinet Lubbers. een koers is ingeslagen welke 
nauwelijks meer een voortzetting van ~et voorgaande be
leid ~enoemd kan worden, 
- dat de indruk bestaat dat de lijn van het interim
kabinet non steeds van invloed is on de beraadslagingen 
en stellingnamen van de fractie, 



/ 

9Y~!:":!~S'~QQ_ 
dat n'66 zich nu in de oonositie bevindt ten oozichte 
van het kabinet Lubbers, 

!?~2 !Yi! 
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de Tweede !(amerfractie te verzoeken niet lanqer de lijn 
van het interim-kabinet door te trekken, daar de comoro
missen van toen, \~elke met liet CDA gesloten zijn, niet 
meer de insoi rat ie kunnen blij ven van een nu te formu
leren opoositioneel antwoord van 0'66 on het regerinqs
beleid, conform het 0'66 programma, 

en ~aat over tot de orde van de daq. 

Indiener 
l~oordvoerder 
Onderwerp 

: Afdeling Vlaardingen 
: T.W. van der Steen 
: Kernwapens 

MOTIE 1408 

De Algemene Ledenvergadering van 0'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 

i~-Y~Q_9Q!:Q~~l 
dat het landelijk standpunt van D'66 beschreven in het 
verkiezingsprogramma Democraten '66 1982-1986, ten ~~n
zien van het plaatsen van de nieuwe kernwapens, gewlJ-
zigd dient te worden. . ... 
De AAV is van oordeel, dat Nederland eenzlJdlg de-plaat
sing van de nieuwe kernwapens, onafhankelijk van de uit-' 
komst van de Russisch-Amerikaanse onderhandelingen te 
Genève, moet afwijzen. De AAV ve~acht, dat deze een
zijdige stap een wezenlijk positieve bijdrage kan le
veren aan het onderhandelingsresultaat, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

~P!'~~~LYiL9~! 
- maatschappelijk gebonden eigendom voor a 1 voor de 

lagere inkomens een mogelijkheid voor eigen woning-
bezit biedt; · 

- deze nieuwe vorm van eigendom moet worden bevorderd, 
zowel in de nieuwbouw als in de bestaande woning
voorraad; 

- in andere gevallèn de verkoop van woningwetwoningen, 
behorend tot één complex, dient te worden afgewezen; 

verzoekt de Tweede-Kamerfractie en .de gemeenteraads
leden van 0'66 dit standpunt· kenbaar te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

WlTIE 141(] 

Indiener : ARV Gelderland 
Woordvoerder: Guus 0xfoort 
Onden~ero : kandidaatstelling ooenb.l ichamen 

De /1.1 gemene Ledenvergaderi nq van I)' fil), in verf]aderi nrl 
bijeen op 6 en 7 mei· 1983 te Zut~hen, 

9!'~!:\:'~0~Qç!~ 
dat 0'56 vanaf haar oDrichtino streeft naar een demo
cratisering van de samenlevinn, 
dat deze democratisering Das dan ge•vaarbor("!d is \~anneer 
het voor iedere Nederlander nraktisch mogelijk is zie~ 
kandidaat te stellen voor een ooenhaar lichaam, 
dat deze voorwaarden oo dit moment alleen qeschanen zi.in 
binnen het overheids- en semi-overheidsanoaraat, . 
dat dientengevolge, (lezien de tijdsfactoren 11elke met 
een dergelijke functie verbonden zijn het voor werknemers 
uit het bedrijfsleven en vrouwen met een huishouden, ~et 
oraktisch en maatschaooelijk onmogelijk geMaakt ·~ordt 
~ich kandidaat te stellen voor een dergelijke functie. 

1------------------------------.----------------------- ~~21Yi! 
MOTIE 1409 

Indieners 
Woordvoerder 
Onderwerp 

: Werkgroep Volkshuisvesting 
: Hanneke Gelderblom 
: Maatschappelijk gebonden eigendom (een I 

niéuwe vorm van eigenwoning bezit zonder 
winstoogmerk en verkooprisico) 

De ALV van 0'66, in vergadering bijeen te Zutphen 
op 6 en 7 mei 1983, 

H~lLY~2L9~! 
- ®'66 steeds voorstander van eigen woningbezit is 

geweest 
- maptschappelijk gebonden eigendom een mogelijkheid is 

voor gezamenlijk woningbeheer, waarbij spreiding · 
van .financiäle risico's plaats vindt,tn gemeenschap
pel ijk onderhoud wordt voorzien en speculatie wordt 
uitgebannen; 

- de door 0'66 bepleite keuzevrijheid tussen kopen en 
huren voor met name de lagere inkomenscategorieën 
veel te beperkt is; 

- de verkoop van huu~oningen van particuliere huurders 
doorgaat; 

- het nieuwbouwprogramma van woningwetwoningen terug
loopt; 

- de regering de verkoop van huu~oningen in de woning
wetsector ove~eegt; 

het Hoofdbestuur on te dra0en een onderzoek in te stel
ken naar de hierboven qenoemde oroblematiek en oo basis 
hiervan een voorstel voor ~et beleidsorogramma te doen 
formuleren,, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1411 
zie pagina 31 (volgende blz.) 

KANDIDATENLIJST 

Van de kandidaten voor besturen en commissies 

op BLZ. 31 en ·32 staan vermeld: 
1. functie, of bestuur, 
2. NAAM, 
3. adres en telefoon, 
4. opleiding, 
5. beroep, 
6. functies binnen 0'66, 
7. vroegere functies binnen D'66, .. 
8. functies binnen andere maatschappallJke org. 



MOTIE 1411 
Indieners : Hoofdbestuur 
Woordvoerder: Nico Wegter/Bob van den Bos 
Onderwerp : Kernwapens 

De ALV van .D'66 op 6 a1 7 mei 1983 bijeen te Zutphen, 

OV ER~·J EGEr'-D E 
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- dat wapenbeheersing en karnontwapening es sen tië le 
onderdelen zijn van ea1 internationaal beleid, gericht 
op het voorkomen van oorlog en het bereii<en van vr.ede 
in Europa en de wereld als geheel; 

KANDIDATENLIJST 

HB 

1. landelijk publiciteitscoördinator 
2. BOOGAART, Willem C. {Wim) 
3. Dorpsweg 39, 4698 RD Oud Vossemeer, 01667-2580 
4. van huisschilder tot MO-A natuur-/scheikunde 
5. systeemanalist 
6. afdelingssecretaris 
7. geen 
8. -- dat Nederland in deze geen volgzaam, op de Amerikaanse 

supermacht afgestemde politiek dient te voeren, maar 
juist een actief veiligheidsbeleid, waarbij eigen ini- r---'----------------------1 
tiatieven dienen te worden genomen; 

- dat het Nederlandse beleid gericht moet zijn op ver
sterking van de Europese samenwerking op veiligheids
gebied, zowel binnen het bondgenootschap als in het 
kader van de Europese Politieke Sàmenwerking, en op 
vergroting van de Europese inbreng in de NAVO; 

- dat Nederland ook mondiaal een bijdrage te leveren 
heeft aan het proces van wapenbeheersing en ontwapening 
en aan het handhaven, c.q. herstellen van de vrede in 
de organen van de Verenigde Naties, m.n. de Veilig-
heidsraad en de VN-ontwapeningscommissie in Genève; 

SPREEKT HAAR rmH NG UIT 
-dat het Nederlandse beleid gericht moet blijven op 

vermindering van de afhankelijkheid van kernwapens in 
de Hesterse verdediging en dat Nederlandse initiatie
ven ten aanzien viln lopende onderhandelingen daartoe 
een bijdrage kunnen leverèn; 

1. landelijk publ iciteitscoördinator 
2. BRINK, C. VAN DEN (Kees) 
3. Hyacint 3, 2925 EN Krimpen a/d IJssel, 01807-21586 
4. MULO - NIMA A+B Marketing - Frans MO-A -

Frans tolk/vertaler 
5. hoofd marketing kommunikatie 
6. vz. afd. Krimpen a/d IJssel 
7. n.v.t. 
8. vz. ouderkommissie basisschool 

1. landelijk publiciteitscoördinator 
2. DEDEM-VAN DER DOES, M.A. VAN {Martien) 
3. Herengracht 13, 4924 BG Drimmelen, 01626-2720 
4. Gymn.A, Cand.geschiedenis aan de R.U. te Leiden 
5. freelance radio-journaliste, volg momenteel cursus 

Public Relations en Voorlichting 
6. 
7. Vz. PSVI, Lid PEAC 
8. 

-dat Nederland t.a.v. de-onderhandelingen in Genève 
over de kernraketten voor de middellange afstand (INF) 
totstandkoming moet bepleiten van een Interimakkoord, 1-----------------------~ 
waarbij rekening wordt gehouden met de aan~1ezi gheid 
van de Franse en Britse kernmachten, en waarbij aan 
Hesterse zijde plaatsing van kruisraketten wordt op
geschort, terwijl de Sovjet Unie een aanzienlijk deel 
van haar SS-20's vernietigt; 

1. landelijk publiciteitscoördinator 
2. DULLAART, R.J.M. {Robert) 
3. Koepelstraat 12b, 4611 RJ Bergen op Zoom, 01640-58159 
4. middelbare beroepsopleiding 
5. grafisch ontwerper 
6. geen 
7. geen 
8. diverse stichtingen 

- dat vervolgens het restant aan middellange afstand
wapens uit de INF-onderhandelingen moet worden inge
bracht in het overleg over strategische wapens {START), 
teneinde te komen tot realisering van het uiteindelijke 
doel, de zgn. Nul-optie, d.w.z. de ontmanteling c.q. 1--------------------------1 
niet plaatsing van al deze middellange afstandwapens, 
in Oost en West; 

- dat zowel de voorstellen van de Reaganregering als de 
Sovjetreactie daarop tot nu toe volstrekt onvoldoende 
bijdragen aan het bereiken van dit doel; 

- dat tegelijkertijd voorstellen moeten worden gedaan 
tot vergaande vermindering van het aantal korte-drachts
wapens in Europa, als onderdeel van het streven naar 
een kernwapenvrije zone in Europa; 

SPREEKT VOORTS HAAR MENING UIT 

1. l~ndelijk publiciteitscoördinator 
2. HAENEN, M. {Marcel) 
3. Oranjeboomstraat 371, 3071 SW Rotterdam, 010-231072 
4. studie Nederlands recht + Massacommunicatie en 

Public Relations 
5. journalist Quod Novum, Erasmus Universiteit 

Rotterdam 
6. 
7. campagne activiteiten afdeling Heerlen 
8. Voorzitter Ius Mobile Staatsrecht 

Dispuut juridische faculteit Rotterdam 
- dat Nederland met kracht moet streven naar een verdrag,l-------------------------1 

dat op de karts mogelijke termijn de ontwikkeling, het 
testen, de productie en het gebruik van anti-satelliet- SWB 
wapens en andere ruimtewapens verbiedt; 1-------------------------l 

VERZOEKT 
de Tweede- en Eerste-Kamerfractie er bij de Regering op 
aan te dringen het Nederlandse standpunt in deze aldus 
te verto 1 ken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

1. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
2. BERKHOUT, E.F. {Ed) 
3. Roelafsstraat 28, 2596 VN Den Haag, 070-249587 
4. ekonomist 
5. groepsleider technische computertoepassingen 
6. penningmeester SWB 
7. regiopenningmeester Z.H., bestuurslid afd. Den Haag 
8. 
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1. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
2. DIK, W. (Wim) 
3. Lage Driesstraat 23, 5268 BP Helvoirt, 04118-2282 
4. T.H. Delft 
5. staf reg. dir. Europa Unilever N.V. 
6. -
7. Voorzitter afd. Oss 1966 t/m 1970 

CCRdF 1 71- t/m 1 74 
Vice-vz. politiek HB 1975 t/m 1979 
Vz. SWB 1979-1981 

8. Vz. VNO N-Brab. 1 80+ 1 81 
Hoofding. Waterschap "De Maaskant" 1981 
Staatssecr. E.Z. 11/9/81 t/m 4/11/82 

1. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau. 
2. GILS, M.R. VAN (Maarten) 
3. Lutsborgsweg 8, 9752 VV Haren, 050-346881 
4. 
5. Hoogleraar Bedrijfskunde 
6. 
7. 
8. Secretaris Politiek 

1. Bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 
2. IDENBURG, Ph.A. '(Philip) 
3. Buitenruststraat 9, 2271 HA Voorburg,, 070-862385 
4. Dr. Sociologie 
5. Voor-zitter Harmonisatieraad Welzijnsbeleid 

'6. lid Werkgroep Welzijn 
lid Werkgroep Vonhoff problematiek 

7. lid werkgroepen Binnenlandse Zaken 
8. Buitengewoon Hoogleraar R.U. Groningen 

R.O.S. Ned.-Herv. Kerk 
Curatorium Nederl. Gesprek Centrum 
Begeleidingscollege Regeringscommissie voor de 
Reorganisatie v.d. Rijks Ambt. 
Adviseur M.R. en V. 

1. Bestuur Stichting'Wetenschappelijk Bureau 
2. PROP, M.M.A. (Marcel) 
3. Spechtenweg 1, 5364 PD Escharen, 08860-1778 
4. Doctoraal nederlands recht 
5. lid management organisatie-adviesburo 
6. lid provinciale staten noord-brabant 
7. afdelingsbestuurder Nijmegen 

regiobestuurder Noord-Brabant 
fractiemedewerker Tweede Kamer 
lid Geschillencommissie· 
coördinator SWB-werkgroepen 

8. bestuurslid muziekvereniging. 
adviseur ondernemingsraad gezondheidsz. 

PS VI 

1. Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 
2. DOODUORTE, Peter-Paul Jozef 
3. Waldhoorn 29, 2907 SJ Capelle aan den IJssel, 

010-51879 
4. Sociale Akademie 
5. adj. direkteur jeugdwelzijnsorganisatie 
6. fraktiè-assistent Capelle aan den IJssel 
7. geen 
8. bestuurslid FICE, lid land. verg. WIJN, 

voorzitter kerkbestuur kath. kerk Capelle a/d IJssel/ 
bestuurslid St. Soc. Cult. Werk Cap.-Schollevaar 

1. Bes tuur Po 1 i ti ek Sc ho 1 i ngs- en Vo rmi ngs instituut 
2. KLAASSEN- TERWIEL, M. (Moniek) 
3. 1ste Barendrechtseweg 145, 2991 AP Barendreçht 
4. MBO 
5. Docente beeldhouwen 
6. Gemeenteraadslid 

7. 
8. Voorzitter Stichting Open Vrouwenwerk Barendrecht· 

lid bestuur"Carnisse Grienden" Ver. tot beschermi ~ 
van milieu en landschap; 
begeleiding V.D.S. cursussen; 
lid Culturele Raad Barendrecht; 
begeleiding project werklozen in Rotterdam. 

1. Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 
2. OOSTERHUIS, Peter Hilbrand 
3. De Oeverloper 413, 8251 HR Drongen 
4. Soc. Academie + VO 
5. Werker, Sociaal-Kulturele Vorming 
6. Afdelingsvoorzitter 
7. Regio-bestuurslid, Gemeenteraadslid 
8. geen 

1. Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 
2. ROO, P.J.H. DE (Paul) 
3. Henri Dunantplantsoen 56, Den Haag 
4. MULO, MEAO, Staatsinrichting ~1.0. 
5. werkstudent 
6. geen 
7. secr.penningm. Voorschoten 1971-1973 

plv. lid Adviesraad 1978-1981 
8. geen 

1. Bestuur Politiek Scholings- en Vormingsinstituut 
2. WEAVER, Robert Yardley 
3. Schoolstraat 10 1 11

, 1054 KD Amsterdam, 020-124920 
4. Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam 
5. nog~ 2 maanden student 
6. geen 
7. geen 
8. Bestuur studentenvereniging 

1-------·-----------~--------1 

Prog.Cie. 

1. Programmacommissie 
2. KLOMPENHOUWER, K.J.R. (Kees) 
3. Tattistraat 134, 3066 CJ Rotterdam,. 010-213905 
4. Gymnasium-B, Doet. Economie 
5. Ambtenaar Min. Buitenlandse .Zaken 
6. Lid SWB-bestuur 

Coördinator SWB-Sectie Buitenland 
Lid diverse werkgroepen SWB 

7. Coördinator werkgr. Ontwikkelingssamenwerking 
8. Vîce-voorzitter Bestuur Scithing voor 

Ontwikkeling Sahel-regio in Afrika • 

1. Lid Programma Commissie 
2. OORSCHOT, W;J. VAN (Wouter) 
3. Nieuwe Kerkstraat 463, 1018 VK Amsterdam, 020-259737 
4. HAVO + HBO 
5. Uitgever 
6. Coördinator \~erkgroep Drugs 

Coördinator Werkgroep Jeugdzaken 
7. 
8. Initiatiefnemer Stichting TILT 

(een speel & ontmoetingscentrum voor 12-18 jarigen 
in de binnenstad van Amsterdam) 

1. Programmacommissie 
2. TOMMEL, D.K.J. (Dick) 
3. Tweede Laan 1, 9331 BJ Norg, 05928-3034 
4. Universit. Chemie 
5. geen 
6. geen 
7. Bestuurslid afdeling Roden 

Secretaris Regiobestuur Drenthe 
Lid Provinciale Staten van Drenthe 
Lid Tweede-Kamerfraktie 

8. geen 
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Toelichting op de bijgestelde begroting 1983 
======================~====================== 

De vorig jaar gehouden verkiezingen, drie in totaal, hebben de Partij, in velerlei opzicht, weinig goed 
gedaan. Eén van de gevolgen is, dat vele leden hebben besloten hun lidmaatschap van D'66 niet te 
prolongeren. Direct naar aanleiding van de 'lll!'l!kiezingenen later bij het eerste verzoek tot betaling van 
de contrtbutie, ontstond dit beeld in verontrustende mate. 
Het ligt daarom voor de hand dat de begroting van het jaar 1983 aanpassing behoeft. Het najaars-congres 
heeft een uitspraak gedaan die inhoudt dat:" indien de beoogde inkomensstijging niet is gerealiseerd 
vóór 1 maart 1983, dit directe gevolgen moet hebben voor de uitgavenzijde". --
Thans is duidelijk dat het aantal leden afwijkt van het begrote aantal. Daarentegen blijkt het gemiddeld 
betaalde contributiebedrag hoger dan aanvankelijk was begroot. Niettemin is besloten tot het houden van 
een speciale aktie {de zgn 3-trapsraket) die moet dienen om het verkiezingsfonds nieuw soelaas te bieden. 
Velen van U zullen op moment van lezing dezes reeds kennis gemaakt hebben met één van de trappen van de 
raket-aktie. (zie ook de achterpagina van de tweede congres~democraat). Eén en ander heeft ertoe geleid 
dat het bijgaande wijzigingsvoorstel voor de begroting van 1983 aan het Congres wordt voorgelegd. 

!9~!i~b~i~9-~~~~~~ 
Contributie-opbrengst : 
Zoals het zich nu laat aanzien kan gerekend worden op 9500 betalende leden over 1983. Het lijkt reeël 
de gemiddelde contributie-opbrengst te stellen op f 90,- p.p., daar deze sedert medio december nauwelijks 
is gedaald. 
Diverse bijdragen: 
Hieronder zijn begrepen schenkingen en donateurs. Aan de bevordering van .het donateurschap moet 
bijzondere aandacht worden besteed. 
Rente: 
Door vermindering van de liquide middelen en de lagere rentestand zijn we genoodzaakt deze post aan te 
passen. 
Doorbelasting aan derden: 
Nadere afspraken en herziening van de posten-opbouw hebben ertoe geleid dat deze post is verhoogd. 

!2~li~b!i~9_!~~Ê~Q~ 

Personeel · 
Eén v~n de medewerkers op het secretariaat heeft per 1 januari 1983 een andere betrekking aanvaard. Door 
gebrek aan middelen is de partij gedwongen deze opengevallen vacature niet op te vullen. Het gevolg is 
dat de uitgaven navenant dalen. 

Secretariaat: 
N9ar aanle1d1ng van de aanvragen van afdelingen en regio's over de eerste maanden van 1983 voor ledenlijsta 
acceptgirokaarten en etiketten is het gerechtvaardigd deze inkomsten-post te verhogen. 

op het secretariaat worden sinds 1 januari 1983 doór de medewerkers zelf ver
post mogen daarom worden verlaagd met f 14.000,-

ongewijzigd. 
Democraat: 
Door de daling van het aantal leden worden er minder Democraten verstuurd. Dit heeft consequenties voor de 
druk-en verzendkosten. Daarenboven zullen "leden" die de contributie-verplichting voor 1983 niet vóór 
15 mei 1983 hebben vervuld, na minstens twee verzoeken tot betaling, géén Democraat meer ontvangen. 
Een mededeling hiervan staat elders in de congres-Democraat vermeld. Daarnaast is het aantal betaalde 
abonnementen op de Democraat iets gestegen. 
Publiciteit: 
Deze begroting is ongewijzigd. 

Peac: 
Deze begroting is ongewijzigd. De onderverdeling van de posten heeft enige wijziging ondergaan op verzoek 
van het PEAC 

Joac: 
Deze begroting is ongewijzigd. 
Bijdrage aan de regio's 
Door daling van het aantal leden zal de bijdrage aan de regio's (totaal) evenredig dalen. De bijdrage 
(ad f 12,- per lid) blijft echter gehandhaafd. 

Overige posten: 
Deze blijven ongewijzigd. 

Opmerking: 
De batenzijde van de begroting is zeer voorzichtig begroot.Eventuele èxtra binnenkomende gelden dienen 
als aanvulling op het in 1982 ontstane tekort. 
Verkiezingsfonds: 
Uit de balans per 31 december 1982 blijkt dat het tekort op het afgesloten.boekjaar f 79.532 en het tekort 
in het Verkiezingsfonds f 260.217,- is. 
Dit totale tekort zal in ca. 2 jaar moeten worden ingelopen. De voorgestelde 3-trapsraket-aktie, bijdragen 
van de Partij en reguliere schenkingen aan het verkiezingsfondszijn tezamen geraamd op f 220.000,- voor 
1983. De rest zal in 1984 moeten worden geeffectueerd. 
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HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 1983 

BATEN Begroting Bi j ges te 1 de Realisatie Begroting Bijgestelde 
1982 Begroting 1982 1983 Begroting 

> 1982 1983 

Contributies 1.267.500 1.140. 000 1.115.223 1. 001. 000 855.000 
Diverse bijdragen 15.000 5.000 10.871 20.000 20.000 
Rente 12.500 25.000 31.529 8.500 4.000 
Opbrengst votometer 1.000 P.M. P.M. p.M. p.M. 

Inkomsten voorgaande jaren 10.000 37.750 27.912 25. 5DO 25.500 
Diverse baten voorgaande jaren p.M. P.M. 6.262 p.M. P.M. 
Opbrengst speciale akties P.M. 25.000 31. 38 7 p.M. 79.532 
Doorbelastingen i.v.m. dienst-
verlening aan derden 83.500 83.500 80.000 22.000 56.500 

Negatief saldo 59.250 71.044 

Totaal baten 1. 389. 500 1.375.500 1.374.228 1.077.000 1.040.532 

HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 1983 

LASTEN Begroting Bijgestelde Realisatie Begroting Bijgestelde 
1982 Begroting 1982 1983 Begroting 

1982 1983 

Personeel 357.000 405.000 432.684 332.300 288.300 
Secretariaat 207.000 252.000 248.570 168.000 164.000 
Huisvesting 68.500 64.000 68.377 76.700 62.700 
Hoofdbestuur en Adviesraad 95.000 77.000 70.565 50.500 50.500 
'Democraat 103.000 75.000 99.966 68.000 56.0ÖO 
Publiciteit 52.500 34.000 20. 117 28.000 28.000 

PEAC 10.000 7.000 794 7.000 7.000 
JOAC 5.000 4.000 3.475 2.500 2.500 
Bijdrage aan regio's 234.000 200.000 170.469 156.000 114.000 
Bijdrage aan Verkiezingsfonds 65.000 65.000 65.000 45.000 45.000 
Bijdrage aan SWB 112.500 112.500 112.500 60.000 60.000 
Bijdrage aan PSVI 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 
Accountantskosten 15. 00-0 15.000 18.000 18.000 18.000 
Voorziening dubieuze debiteuren P.M. P.M. 1. 717 p.M. .p.M. 

Kosten voorgaande jaren 20.000 20.000 16.494 20.000 20.000 
Ne9atief saldo 1982 79.532 
Totaal Lasten 1.389.500 1.375.500 1.374.228 1.077.000 1. 040. 532 



POLIT1EKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 
=============================== 
BALANS PER 31 DECEMBER 19B2 ---------------------------
ACTIVA 31 

~~~1!L~~HY~ 

Kantoor.gebouw f 354.600,-

Verbouwingskosten 
Kantoorinrichting en 
machines 
Votometer 

Voorraad brochures e.d. 
Effecten 
Vorderin~en 

Contributies 1982, resp. 
1981 en 1980 f 

Subsidie omroep 
Depotbedrag PTT 
Overige vorderingen 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66, Den Haag 
Stichting Politiek Scholings
en Vormingsinstituut D'66 
Den Haag 
Geldmiddelen 

22.516,-

13.592,-
P.M. 

3.125,-
35.643,-
16.250,-
36.171,-

35 

december 1982 

f 390.708,-
P.M. 

1oo.~ 

f 91.189,-

f 146.878,-

f 82.196,
f 156.132,-

f 867.203,-

PASSIVA 31 december 1982 

·;. f 79.532,-
Vermogen 
Vereniging 
Verkiezingsfonds 
Voorzieningen 

·;. !260.217,
----·;.f 339.749,-

Groot onderhoud gebouw 
Algemeen 

Hypotheek 

Schulden en nog te betalen 
kosten 

Crediteuren 
Vooruitontvangen 
contributies 
Vooruitontvangen van 
Tweede Kamer Fractie D'66 
Vooruitontvangen campagne-
materiaal 

f 57.500,
- 35.700,-

f 183.496,-

- 474.483,-

50.000,-

Te verrekenen subsidie omroep 
Te verrekenen subsidie PEAC 
Nog te betalen kosten 69.412,-
Nog te betalen belastingen 14.136,-
Nog te betalen regiobijdrage 

f 93.200,
- 322.225,-

f 791.527,-

f 867.203,-

31 december 1981 

f 371.400,-
24.316,-

15.726.-
P.M. 

f 411.442,-

P.M. 
100,-

f 8.174,-

- --- -. 
11.BOO,-
24.723,-

f 44.697,-

f 112.673,-

f 61.306,-

f 431.540,-

f 1.043.758,-

============== 

31 december 1981 

1-

/-

f 42.500,-

- 17.700,-

f 60.864,-

- 468.636,-

50.000,-

11.516,-
295,-

7.13g,-
71.768,-
1.332,-

30.842,-

f 8.488,-

40.787,-

f 60.200,-
330.441,-

f 702.392,-

f 1.043.758,-
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VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 0'66, '5-GRAVENHAGE. 

TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 1982 

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultatenbepaling. 

Balans per 31 december 1982 

1. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale bedragen. 
2. Kantoorgebouw 

Opgenomen voor de aanschaffingswaarde (exclusief aankoopkosten) onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen, berekendop basis van de aanschaffingswaarde en de geschatte economische 
levensduur. 

3. Verbouw i ngs kosten 
Opgenomen vooroe aanschaffingswaarde onder aftrek van lineaire afschrijvingen, berekend 
op basis van de aanschaffingswaarde en de geschatte economische levensduur. 

5. Voorraad brochures enz. en votometer 
Worden P.M. opgenomen. 

6. Effecten 
Betreft een aandeel ad f. 100 opgenomen voor de nominale waarde. 

7. Vorderingen 
Opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbare debiteuren. 

8. Verkiezingsfonds 
Betreft naast het saldo per ultimo 1981, de in 1982 ontvangen bijdragen e.~. en een bijdrage 
uit de partijkas onder aftrek van de uitgaven ter zake van de in 1982 gèhouden verkiezingen. 

9. Voorziening groot onderhoud kantoorgebouw 
De voorziening wordt bepaald op grond van een schatting van in de toekomst te plegen groot 
onderhoud. 

10. Voorziening algemeen 
Betreft de vorming van een algemene voorziening. De jaarlijkse toevoeging bedraagt 5% 
van de brutosaliriskosten. 

11. Hypotheek o;g 
De hypotheek, oorspronkelijk groot f. 350.000,, heeft een looptijd van 20 jaren op 
annuïteitsbasis. De rente bedraagt 9,25% per jaar. 

12. Bankkrediet 
De veren1g1ng heeft een kredietfaciliteit bij de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. 
ad f. 300.000,-. 

POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 
=============================== 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

~!g~l]~~!! 

- contributies 

- Nagekomen contributies 
voorgaande,jaren 

- Bijdragen en schenkingen 

- Schenkingen middels niet 
te betalen declaraties 

- Rente bank/giro 
- Rente S. W. B. 

- Opbrengst votometer 

- Opbrengst extra-bijdrage 

- Dienstverlening aan'derden 

- Diverse baten 

Nadelig resultaat 

Realisatie 
1-982 

1.115.223 

6.262 

10.871 

203.793 

25.638 
5.891 

31. 38 7 
80.000 

27.912 

1.506.977 

71.044 

1. 578.021 

Begroting 
1982 

1. 267 0 500 

10.000 

15.000 

12.500 

1.000 
P.M. 

83.500 

P.M. 

1. 389.500 

1.389.500 

Bijgestelde 
Begroting 

1982 

1.140. 000 

37.750 

5.000 

25.000 

P.M. 
25.000 
83.500 

P.M. 

1.316.250 

59.250 

1.375.500 

Realisatie 
1'981 

1.162.567 

12.056 

12.624 

105.798 

19.753 

4.239 
1. 100 

72.470 
22.500 

11. 149 

1.424.256 

1.424.256 
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Staat van lasten en baten over 1982 

l. 

2. 

3. 

4.' 

Lasten 
Komen ten laste van het boekjaar waarop zij betrekkiYJ hebben. 
Afschrijvingen 
Kantoorgebouw: Lineaire afschrijving over de aanschaffingswaarde: 4% per jaar. 
Verbouwingskosten: Lineaire afschrijving over de aanschaffingswaarde: 12~% per jaar. 
Kantoorinrich~ingc en machines: Lineaire afschrijving over de aanschaffingswaarde, 
c.q. taxatiewaarde: 20 -33 1/3% per jaar. 
Pensioen8remie 
De veren1g1ng heeft ingaande 1 januari 1980 een pensioenverzekering afgesloten voor 
haar werknemers. 
Inkoop van voorliggende jaren vindt niet plaats. 
Baten 
maten van een boekjaar worden verantwoord de op dat boekjaar betrekking hebbende 
ontvangsten, ook wanneer deze in een ander boekjaar worden ontvangen, met uitzondering 
van: 
- ontvangen giften, donaties en bijdragen 
- opbrengsten Democraat 
- opbrengsten verhuur votometer 
waarvoor het kasstelsel wordt gehanteerd. 

LASTEN Realisatie Begroting Bijgestelde Realisatie 
1982 1982 Begroting 1981 

1982 

E~r~2D~~l~~gg~D 432.684 357.000 405.000 350.928 

~Q~~~!)-~~~!:'~~~!:'1~~! 248.570 207.000 252.000 197.704 

~~j~y~~!iDS~~Q~!~D 68.377 68.500 64.000 63.643 

Kos1~D-~QQfQ~~~!~~!:'-~D 

~9Yi~~!:'2~9 

Geschonken declaraties 203.793 105.798 
Overige kosten, incl. 
congressen 70.565 95.000 77.000 88.936 

Q~mgç:nH 99.966 103.000 75.000 94.164 

~~Pli~i!~i~~~9~!~D 20. 117 52.500 34.000 48.727 

~~g 794 10.000 7.000 9.164 

~Q~Ç 3.475 5.000 4.000 2.294 

~l9~1J)~~D 

- bijdrage aan regio's 170.469 234.000 200.000 185.138 
- bijdrage aan Verkiezings-

fonds 65.000 65.000 65.000 65.000 
- Subsidie S. W. B. 112.500 112.500 112.500 100.000 
- Subsidie P.S.V.I. 45.000 45.000 45.000 45.000 
- Accountantskosten 18.000 15.000 15.000 115.000 
- Toevoeging aan voorziening 

on i nba,re debiteuren 1. 717 p.M. P.M. 1.110 
- Diverse lasten 16.494 20.000 20.000 16.714 

1.578.021 1. 389. 500 1. 375.500 1. 389. 320 
Voordelig resultaat 34.936 

1. 578,021 1. 389.500 1.375.500 1. 424.256 
============ ============ ============ ============ 
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VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66, 'S-GRAVENHAGE 

TOELICHTING (vervolg 2) 

Mutaties verkiezingstands 

Verkiezin~sfonds 
Saldo beg1n boekjaar 
Bij: Bijdr~gen uit partijkas 

Garantiefonds 
Giro-mailing 
Donaties en schenkingen 
inclusief opbrengst boek 
"Beeld van een partij" 
(circa f. 6.700) 

Af: Kosten boek 

Opbrengst verkoop verkiezings
materiaal 
Af: Kosten materiaal 

Interest 
Diverse baten 

Af: Personeelskosten 
Porti- en telefoonkosten 
Kop i eerkas ten 
Diverse administratieve kosten 
Documentatie kandidaten 
Fotografie en video 
Campagne handboek 
Mailings 
Zaalhuur 
Onderzoek 
Onvoorziene organisatiekosten 
Verkiezingsprogramma's 
Af:Opbrengst 
Materiaal verkiezingen 
Advertenties 
Diverse activiteiten 
Diverse. kosten 

r---
. I. 

65.000 

225.842 
-225.842 

149.390 
149.094 296 

1. 487 

39.439 
16.687 
44.130 

594 

668 

10.126 
1. 278 

23.396 
13.539 

17.473 
3 · 868 13.605 

195.588 
107.011 

10.733 
35.261 

40.787 136.496 
65.000 
52:ooo 

144.000 

305.923 
'1.133.6i5 

70.344 
. I. 40.743 

2.234 

292.625 2. 10 5 4G7.298 
---

251.838 603.794 
68.615 
21. 941 

6. 516 
9. 595 

18.268 
3.453 

20.265 
6.641 
7.932 

39.752 
52.001 

. I. 9.745 

223.490 
158.248 

17.609 

512.055 644.581 

Saldo ultimo boekjaar '1. 260.217 '1. 40.787 

~f!\ Klynveld Kraayenhof & Co. 
AlLtnmLmb 

ACCOUNTANTSVERKLARING .. , 
Wij hebben de jaarrekening 1982 van de VERENIGING POLITIEKE PARTIJ 

DEMOCRATEN '66, 's-Gravenhage, gecontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel, dat deze jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het ver

mogen van de vereniging op 31 december 1982 en van het resultaat over 

1982. 

In de jaarrekening zijn de jaarrekeningen van de - zelfstandig optre

dende - regio's en afdelingen niet begrepen. 

Haarlem, 11 apri 1 1983 

KLYNVELD KRAAYENHOF & CO. 
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Voorstel contributieregeling 1984. 

Wij stellen voor om in 1984 de contributieregeling van 1983, zoals deze is vastgesteld o~ het najaarscongres 

van 1982 te handhaven. 
Deze regeling ziet er als volgt uit: 
1. Bij een inkomen tot f 25.000,- f 60,- boven f 75.000,- f 250,-

boven - 25.000,- f 80,- boven f 85.000,- f 290,-

boven - 35.000,- f 110,- boven f 95.000,- f 330,-

boven - 45.000,- f 130,- boven fl05.000,- f 370,-
boven - 55.000,- f 170,- boven fl15. 000,- f 410,-
boven - 65.000,- f 210,- enzovoort 

(per f 10.000,- meer inkomen, f 40,- meer contributie 

2. Leden tot 25 jaar zonder eigen inkomen, 65-plussers met alleen AOW-inkomsten en huisvrouwen/huismannen 
zonder eigen inkomen vallen in principe in de f 60,- categQrie. Zij kunnen echter bij een (te eigener 
beoordeling) moeilijke financiële situatief 40,- betalen. 

3. De penningmeester kan op schriftelijk verzoek toestemming tot vermindering, ontheffing of termijn
beta~ing van de contributie verlenen. 

ERRATA 

Sommige Moties zijn 4, of 5 keer eensluidend inge
diend; vandaar dat er toch nog enige doublures in dit 
congresboek voorkomen. 
pagina 14 MOTIE 1615 vervalt (= 1617) 
pagina 16 en 16 MOTIE 1630 vervalt (= 1635) 
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HB--RESOLUTIE 

HOOFOBESTUURSRESOLUTIE - EUROPA 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 7 mei 1983 
te Zutphen, 

OVERHEGENDE 

- dat 0'66 sedert haar oprichting steeds groot be
lang heeft gehecht aan de verdere uitbouw van de 
samenwerking op het niveau van de Europese Ge
meenschap; 

- dat het Europese Parlement een wezenlijke rol 
dient te vervullen bij de versterking van de de
mocratische controle van de Europese samenwerking; 

- dat 0'66 thans door t1~ee parlementariërs in 
het E.P. is vertegenwoordigd, die als onafhanke
lijke afgevaardigden geen deel uitmaken van een 
internationale partij-politieke formatie; 

- dat in mei 1984 opnieuw verkiezingen voor het E.P. 
zullen worden gehouden ; 

dat het van groot belang is dat D'66 ook in dat 
nieuw gekozen E.P. vertegenwoordigd zal zijn ; 

- dat met het oog daarop tijdig de interne kandidaat
stelling dient te worden geopend ; 

- dat de ALV ten nauwste dient te worden betrokken 
bij de benoeming van de lijsttrekker ; 

-dat op grond van partijprogrammatische vergelij
kingen op EG niveau door 0'66 gestreefd moet wor
den naar politieke samenwerking met gelijkgezinde 
buitenlandse politieke partijen ; 

- dat definitieve conclusies ten aanzien van moge
lijke vormen van dergelijke partij-politieke 
samenwerking voor het nieuw gekozen E.P. door het 
Hoofdbestuur aan de ALV van 29 en 30 november 83 
zullen worden voorgelegd, tijdens welke verga
dering tevens het Europees Programma 84-89 van 
D'66 zal worden vastgesteld; ' 

- dat de samenhang tussen de voornaamste prioriteiten 
van dat Europees Programma het leidend criterium 
voor rartij-politieke samenwerking van 0'66 zal 
dienen te zij.n; 

- dat bijgevolg eenzijdige nadruk op de "t1ilieu" 
nrioriteit,door middel van een "Groene" lijst voor 
0'66 niet aanvaardbaar is; 

BESLUIT 

- dat D'66 zal deelnemen aan de verkiezingen voor 
het E.P., die in 1984 zullen worden gehouden ; 

- dat de interne kandidaatstellingsprocedure afge
rond zal worden met de verkiezing van de lijst
trekker op de ALV van 29 en 30 november 1983, 
welke vergadering tevens het EP vaststelt; 

- dat 0'66 zich op· de ALV van 29 en 30 november 1983 
definitief uitspreekt met betrekking tot vormen 
van partij politieke samenwerking, waarbij de 
"Groene"lijst-variant uitgesloten zal zijn . 

verkrijgbaar op het congres (psvi-stand) 

TUSSEN DROOM& DAAD 

Dit boek gaat over de ruw verstoorde droom der 
democraten. In mei 1981 behaalde D'66 één der 
opvallendste overwinningen uit de recente poli
tieke geschiedenis van Nederland. De partij nam 
met grote dadendrang deel aan het moeizaam ge
vormde kabinet Van Agt-Den Uyl-Terlouw, ook 

"Van Agt II" genoemd. 
Het kabinet viel al in oktober, enkele weken 

nadat de ploeg met qe Koningin op het bordes 
had gestaan. De breuk werd gelijmd, maar het 
kabinet viel definitief in het voorjaar van 
1982. 
D'66 verkoos met het CDA door te regeren (Van 
Agt III). 

Op 8 september maakten de kiezers een einde aan 
de kortstondige droom van D'66: terugval van 17 
naar 6 zetels. In de opiniepeilingen waren D'66 
nog geen jaar tevoren 26 zetels toegedacht. 

Hoe kan door deelname aan de macht een partij 
in één jaar zoveel verliezen? 

. Die vraag is vanuit veel gezichtspunten te be
antwoorden. Om geen eenzijdige verklaringen te 

krijgen zijn feiten en meningen no~ig. Dit boe~ 
gaat hiernaar op zoek. Over het ontwaken uit de 
droom praten de bewindslieden _die voor D'66 op

traden, en de voorzitters van de Eerste en Tweede 

Kamerfrakties, Glastra van Loon en Brinkhorst. 

Zij geven een inzicht in hun ergernis, in hun 
isolement soms, in hun onmacht ontwikkelingen 
te keren, in de verhoudingen met ~e pers. 
Meningen van Terlouw, Van Mierlo en de anderen 

over Van Agt, de crisis, de breuk en politiek 
Den Haag. _Meningen die wel al eerder gedacht 
zijn, maar nog niet gezegd, zijn te lezen in 
deze bundel openhartige vraaggesprekken. Het 
geeft inzichten in die hoogst merkwaardige poli 

tieke fase van opkomst en neergang van regerings
partij D'66. De-periode van de kabinetten Van 

Agt II en III is wellicht van grotere betekenis 
dan de bestaansduur van de coalities doet ver

moeden. 



KANDIDATEN LIJ ST 

EERSTE KAMER 

TOELICHTING OP INTERNE KANDIDAATSTELLING 

1. De samenstelling van de kandidatenlijsten voor de 
vertegenwoordigende lichamen gebeurt bij D'66 op 
democratische wijze. Alle leden hebben hierin 
gelijke stem, d.w.z. de leden van D'66 bepalen de 
volgorde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen 
voor de EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL. 
Raadpleeg voor een .nadere toelichting over de ver
kiezingsprocedure Hoofdstuk IX en bijlage A van 
het Huishoudelijk Reglement. 

2. De ranglijst wordt in één schriftelijke ronde 
samengesteld. 

3. De stembiljetten zijn genummerd om fraude te voor
komen. Alleen leden, die volgens .onze administratie 
betaald hebben, ontvangen een stembiljet. 

4, De door de kandidaten verstrekte qeqevens staan 
in deze Democraat 

5. B_KE KANDIDAAT HEEFT EEN NUMMER. U moet ook deze 
keer op het stembiljet GEEN NAMEN VAN KANDIDATEN 
INVULLEN, t~AAR HET NU~1MER dat elke kandidaat heeft. 
U vindt het nummer rechtboven de pasfoto. 
Bijvoorbeeld: . 
U wilt kandidaat Van der Plas op de eerste plaats 
invullerr en Van der Sloot op de tweede. 
Kandidaat ,Van der Plas heeft nummer 79, Van der 
Sloot nummer 86. 
U vult dus in hét vakje nummer 1 het getal 79 in 
en in vakje nummer 2 het getal 86. 
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6. ~stembiljet. is alleen gel~ig wanneer minimaal 9 
nummers van kandidaten zijn ingevuld. Dit minimum 
aantal is in overleg met de Landelijke Verkiezings
commissie door het Hoofdbestuur vastgesteld. 
De volgorde waarin de nummers van de kandidaten op 
het stembiljet hebt ingevuld is bepalend voor de 
volgorde van de definitieve landelijke ranglijst. 

7. Een kandidaat meer dan éénmaal vermelden heeft 
geen zin. Alleen de hoogste vermelding telt. 

8. Het telsysteem voor het bepalen van de ui ts l aq 
is vastgelegd in Bijlage A van het Huishoudelijk 
Reglement. 

9. De presentatie van de kandidaten zal plaats vinden 
tijdens de ALV te Zutphen, 6 en 7 mei 1983. 

10. Het stembiljet kan tijdens de ALV te Zutphen worden 
ingeleverd in een daarvoorbestemde stembus. Deze 
stembus wordt gesloten op Zaterdag 7 mei om 15.30 
uur. 
Wanneer U niet in staat bent het congres te bezoeken 
dan moet het stembiljet in een voldoende gefrankeer
de enveloppe worden verzonden naar de: 

LANDELIJKE VERKIEZINGSCOMMISSIE, 
POSTBUS 93313, 
2509 AH Den Haag. 

en uiterlijk ~AANDAG 1b MEI om lL.OG uur aldaar 
ontvangen zijn. 

De kandidatenlijst is op alfàbetische volgorde te be
ginnen met de letter V. 

Naast de pasfoto staan achtereenvolgens: 
NUMMER: dit hebt u nodig om het stembiljet in te vullen 

(zie de toelichting) 
Naam, voorletters en roepnaam. 
Geboortedatum en -plaats. 
Adres, postcode en woonplaats, telefoon thuis. 
Opleiding. 
Verder hebben wij vermeld: 
7. beroep en functie; 
9. huidige functies binnen D'66; 
10. vroegere functies binnen D'66; 
11. functies binnen andere maatschappelijke organisaties; 
12. met welk onderdeel van het beleid wil hij/zij. zich 

bij voorkeur belasten; 
13. heeft hij/zij zich kandidaat gesteld voor de kandi-

datenlijst van andere vertegenwoordigende lichamen; 
14. is hij/zij lid van een vertegenwoordigend lichaam; 
15. staat hij/zij op een kandidatenlijst; 
16. heeft hij/zij voorkeur voor een onverkiesbare plaats; 
l7. is hij/zij kandidaat lijsttrekker; 
18. de persoonlijke toelichting. 

I 
.VAN DER VEER, M.H.J.Th. Ted. 
14 september 1940, 's-Gravenhage 
Lepelaarstraat 13 
3181 TE Rozenburg 
01819-14971 

H.B.S.-B, mak. tax. onr. goederen 
Systeem-analist 

7. Freelance journalist/ schrijver 
9. Fractie voorzitter gemeenteraad Rozenburg 
10. Mede oprichter afdeling Rozenburg, div bestuurlijke 

functies 
11. I.K.R.A.(v;s;) en J.A.P.R. ·(Japan) 
12. Volksgezondheid-Milieu-Industrie 
13. Neen 
14. Ja, gemeenteraad Rozenburg 
15. Neen 
16. Neen 
17. Ja 1 E' 
18. Nederland worstelt met gigantische prob emen. en 
van die problemen is dat we qua i~woners z~~ten met een 
volkomen uit zijn krachten gegroe1d ambtellJk apparaat. 
Dankzij dit apparaat beschikt ons land over.een 'bijna 
oneindig ' verfijnde- en uitgebreide wetgeVlng.Er valt 
vrijwel geen situatie te bedenken waar we geen wetten, 
voorschriften of subsidies hebben. Rijnmond alleen al 
heeft 125 verschillende subsidies voor de ondernemer, 
maar datzelfde Rijnmond heeft ook een bureau in· het 
leven moeten roepen om diezelfde ondernemer de weg te 
wijzeo. 
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Een 
griezelige situatie. Het is echter dit doolhof van wet
ten, regelingen- en subsidies dat maakt dat de ontplooin 
van creativiteit~ en dan met name jonge creativiteit 
b•ijna orïmogelïjk wordt gemaakt. Juist die creativiteit 
kan in belangrijke mate bijdragen aan het oplossen van 
onze problemen. Het is mede de taak van de Eerste Kamer 
bij te dragen aan de de-regularisering ofwel de creati
viteit- en het ondernemerschap die lucht te verschaffen 
die zij broodnodig hebbem. Ik zou daar aan mee willen 
werken. Een tweede groot probleem is de werkeloosheid. 
Werkeloze jongeren houdt men niet tevreden met het in
trekken van hun uitkering of met een 'werkervaring' 

van individuele burgers en voor een eerlijke verdeling 
van verantwoordelijkheden. In de Eerste Kamer kun je 
daar niet véél aan doen-- maar wel iets. Soms lukt het 
echte onjuistheden te voorkomen; soms is het mogelijk 
de uitvoering van een bepaalde wet gunstig te beïn
vloeden. 
Nu onze samenleving in toenemende mate wordt geconfron
teerd met een hardhandig beleid, dat zijn enige recht
vaardiging schijnt te moeten vinden in de vermindering 
van het financieringstekort, zou ik graag in de gelegen
heid worden gesteld om door te gaan met de beleidslijn 
die de Eerste-Kamerfractie de afgelopen jaren heeft 
geval gd. Vertrouwen in de mogelijkheden van de democra
tische samenleving, tolerantie en solidariteit -- dat 
zijn voor mij de uitgangspunten in mijn politieke 
handel en wandel. 

van een half jaar met behoud van uitkering.~Ze willen 
gewoon werk. Andere werkelozen willen ook best werken . 
Laat de overheid dan zorgen dat er werk is. Bijvoorbeeld 
door het in gang zetten van projecten, en niet door geld 
te pompen in al 'gezonken' bedrijven of het financieel 1------------------------~ 
steunen van bepaalde sectoren. Waarom wordt er al veer-
tien jaar geleurd- en gezeurd met de plannen voor een 
slufterproject of een industrieeiland in de Noordzee? 
Waarom wordt er oeverloos geleuterd over de plannen als 
dat van Lievense, Waterman- of de windmolenparken? 
Plannen waarvoor zeker geld kan worden gevonden, maar 
dan moeten wel de politieke wil- en daadkracht aanwezig 
zijn ............... . 
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VIS, J.J. Jan 
30 oktober 1933, Wormerveer 
't Wit 6, 
9463 TD Eext 
05922 - 1672 
Doet. examen Ned. Recht 

7. Hoogleraar Staatsrecht Rijksuniversiteit Groningen 
9. Lid Referentiecommissie (q.q.) sinds '81 

Lid redactie Idee '66 sinds oprichting blad 
10. Lid HB 2975-1977 
11. Bestuurslid, 1-Jereldomroep 

Lid Staatscommissie Relatie kiezers-beleidsvorming 
12. Binnenlandse Zaken, Onderwijs 
13. neen 
14. ja, Eerste Kamer, wnd. fractievoorzitter 
15. neen 
16. neen 
17. neen 
18. De tachtiger jaren konden wel eens de periode gaan 

worden van de maatschappelijke verkilling: minder 
aandacht voor lange termijn-problemen en een toe
nemende bedreiging van de democratische mogelijk
heden. 

Sterker nog dan in de jaren van de welvaart moet D'66 
daarom de aandacht blijven vragen voor de mogelijkheden 
voor toekomstige generaties, voor het verdelen en 
zichtbaar maken van verantwoordelijkheden, voor het 
weggeven van macht en het verminderen van bureaucratische 
druk. In de recente discussienota van het Hoofdbestuur 
liggen daartoe wat mij betreft enkele goede aanknopings
punten. 
Sinds 1980 heb ik mijn w.erk als Eerste-Kamerlid zoveel 
mogelijk vanuit deze achtergrond verricbt. Ik heb daar
bij gemerkt dat in de wetgeving die de Eerste Kamer te 
behandelen krijgt, nogal eens onzuiverheden en oneer
lijkheden voorkomen. Vaak wordt het belang van de over
heidsadministratie als doorslaggevend aangemekrt; dik
wijls bestaat er maar weinig aandacht voor het belang 
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WESSEL, J. Hans 
14 mei 1931, Eibergen 
Willem de Zwijgerlaan 43 
2341 EH Oegstgeest 
071-174707 

Gymn.B, rechtenstudie UvA 
(publiekrecht) 

7. Hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde TH Delft 
9. lid Adviesraad 

lid 14erkgroep Ruimtelijke Ordening 
lid Herkgroep Staatsrecht en Binnenlandse Zak'en 

10. HB-lid 1966-'67, lid Voorlopige Adviesraad, 
plv. lid Adviesraad 1977-1979 

11. lid Raad Binnenlands Bestuur, 
medewerker Bouwrecht en Technisch Heekblad, 
lid Commissies RARCl 

12. Ruimtelijke Drdening, Waterstaat, Binnenlandse Zaken 
13. ja, Provinciale Staten Zuid-Holland 
14. niet meer 
15. ja, Provinciale Staten Zuid-Hall and, 7e 
16. neen 
17. neen 
18. D'66 dient zich verder te profileren tot een moderne 

partij, die streeft naar praktische oplossingen 
voor hedendaagse problemen. 

In deze tijd van toenemende collectivering en schaalver
groting dient de positie van het individu als (vrij) 
mens, als burger en als consument (ook van overheids
diensten) te worden versterkt. Versterking van positie 
dient ook te worden gerealiseerd voor achtergestelde 
minderheidsgroeperingen in onze samenleving. 
De samenleving dient te streven naar een basiskwaliteits 
garantie voor het bestaan van elk individu en zijn of 
haar maatschappelijke en physieke omgeving. Daarom geef 
ik prioriteit aan het streven naar een basisinkomen voor 
iedereen, naar een aanvaardbaar woonmilieu en aan het 
terugdringen van de bewapeningsspiraal. 
De overheid,:dient met name de kwaliteit van de bestuur
lijke afwegings- en besluitvormingsprocessen te bewaken. 
Impulsen tot technologische, sociale en culturele ver
nieuwing verdienen haar steun. 
Door mijn opleiding, ervaring en werkkring ben ik in 
staat t.Z.t. een goede bij dra ge aan de besluitvorming 
in de Eerste Kamer te leveren; niet alleen staatkundiq 
verantwoord, maar ook inhoudelijk. Beide gericht op pro
filering van Democraten '66 in de jaren '80. 
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VAN DER WIJST, M.A. Martin 
2 april 1934, Gemert 
Nederlandlaan 1 
6414 HA Heerl.en 
045 - 213796 

Rechtswetenschappen Vrije Studie
richting (Leiden) 

7. Juridisch beleidsmedewerker 
':J. Geen 
10. o.a. regiosecretaris, lid programmacommissie 

lid Prov. Staten 
11. Geen 
12. Overal inzetbaar 
13. Neen 
14. Neen 
1o. l~een 
16. Neen 
17. Ja 
U:i. Wat kan een 0'66-er er toe brengen om zich nu 
kandidaat te stellen voor de Eerste Kamer? 

1. Een D '66-er 
Als D'66-er van het eerste uur, die jarenlang actief 
was zowel in bestuurlijke (regio) als vertegenwoordi
gende lichamen (Provinciale Staten} heb ik - om werk-
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en studieredenen - enkele jaren de gang van zaken in de 
partij op enige afstand, maar met niet minder interesse, 
gadegeslagen. 0'66 is en blijft voor mij en voor vele 
anderen de enige partij, waarin men zich helemaal thuis 
kan voelen. 
2. Nu 
ErTS gelukkig een nieuwe start gevolgd met als uit
gangspunten onze oude leuzen: OPENHEID, EMANCIPATIE, 
VERNIEUWING en REALISME. Opnieuw zal blijken. dat D'66 
niet weg te branden is en een duidelijk stempel zal 
drukken op de toekomst. 
3. Kandidaat 
Uit ervaring weet ik, dat een volksvertegenwoordiger 
die zich positief opstelt om mee te zoeken naar rede
lijke oplossingen en alternatieven veel meer invloed 
heeft dan vaak wordt verondersteld. 
4. Eerste Kamer 
Ik ben daarom ook van mening, dat wij als lid van de 
Eerste Kamer (hoewel zelfs nut en functie van dit 
instituut ter discussie kan worden gesteld) zinvol 
werk kunnen verrichten op velerlei terrein door voort
durend actief alle politieke ontwikkelingen te toetsen 
aan de uitgangspunten en idealen van D'66. Daarom stel 
ik mij verkiesbaar. 
5. Waarom ik? 
Geboren 1n Brabant, getogen in Gelderland en werkzaam 
in Limburg, maar ook goed thuis in de rest van Neder
land, beschikkend over ruime politieke en maatschappe
lijke ervaring op diverse terreinen, trouw aan het 
partijprogramma maar zo mogelijk meer nog aan de onge
schreven idealen van 0'66, meen ik de belangen van het 
land, die toch vaak de belangen van mensen zijn in een 
bepaalde streek, een bepaalde plaats, een bepaalde 
situatie, als kamerlid {desnoods in een zeer kleine 
fractie) goed te kunnen behartigen. Ik zal het graag 
en met veel plezier doen. 
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ZETZ, A.L.M. Ad 
22 december 1938, Den Haag 
Ma u rits kade 85, 
2524 HH Den Haag 
070 - 465404 
Gymnasium-a, Staatsinrichting M.O. 

7. Directeur Stichting Wikor 
9. Lid Landelijke Commissie Kunsten 

Lid Werkgroep Kunsten, Den Haag 
10. 
11. Vice-voorzitter St. Cinemanifestatie, 

Lid Bestuur N.O.C.G., Penningmeester K.F.A. 
Lid DB Culturele Raad Zuid-Holland 

12. ·W.V.C., 0 & W, V.R.M., BuZ. 
13. ja, gemeenteraad Den Haag 
14. 
15. ja, gemeenteraad Den Haag, ?de plaats 
16. neen 
17. neen 
18. Indien prominenten uit het C.D.A. als van Agt, van 

der Grinten en Perquin geen toekomst meer zien voor 
het C.D.A. dan is er zeker nog een grote toekomst 
voor D'66. In~ers velen die op een grote partij 
willen stemmen voelen zich niet thuis bij de 
P.v.d.A. of de V.V;D .. Het gevaar is echter niet 
denkbeeldig dat er in de komende jaren een nieuwe 
partij wordt opgericht. 

Onze partij zal nu reeds hiertegen moeten vechten door 
een nieuw élan te tonen. Een goede profilering van de 
partijleider is daarbij noodzakelijk. Eenheid in de 
partij is een andere belangrijke voorwaarde. 
Politiek gezien zal de oppósitie van D'66 in beide 
kamers zich moeten onderscheiden van de P.v.d.A. en de 
kleine partijen. · 
Duidelijkheid en eerlijkheid zijn hierbij de voornaamste 
wapenen van D'66 op weg naar - toch weer - een nieuwe 
overwinning: D'66 zal zijn van ouds bekende politieke 
items als democratisering, innovatie, milieu en emanci
patie niet mogen verloochenen, maar een duidelijk eco
nomisch alternatief dat weer vertrouwen geeft in de 
toekomst is thans van primair belang. 
Ik hoop, indien gekozen, mijn kennis op het gebied 
van cultuur en onderwijs en mijn brede belangstelling 
voor de politiek in het algemeen, aan te kunnen wenden 
voor de partij en ten nutte van het algemeen. 
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BISCHOFF VAN HEEMSKERCK, S.C. Suzanne 
31 juli 1950, Den Haag 
Raaphorstlaan 16 
2245 BG Wassenaar 
01751 - 77380 

Internationale Richting van de 
Staatkundige Studierichting 
{RU Utrecht) 

7. Wetenschappelijk hoofdmedewerker Erasmus Univ. 
1e kamerlid D'66 

9. 1e kamerlid 
lid programmacommissie 



10. tweede kamerlid, vele commissies en werkgroepen 
11. Penningmeester novib 

Bestuurslid vele andere organisaties op gebied 
ontwikkelingssamenwerking 

12. Sociale zaken, financiën, ontwikkelingssamenwerking 
13. Neen 
14. Eerste Kamer 
15. Neen 
16. Neen 
17. Neen 
18. Als eerste kamerlid voor een partij die de eerste 

/kamer wil afschaffen, moet je bescheiden zijn. t~ijns 
insziens kun je vanuit die bescheidenheid het volgende 
doen in de eerste kamer, zolang deze nog bestaat: 
1) Fouten signaleren bij de voorbereidingen van een wet 

-of in de wetstekst zelf 
2) In een huis, dat het nog niet gewend is praten over 
vrouwenemancipatie en als resultaat ervan emancipatie 
van mannen. 
3) Wetten proberen tegen te houden als ze de rechts
zekerheid van de burger ondermijnen, of geheel onbe
grijpelijk zijn. . 
4) Over het huidige beleid van bezuinigingen trachten 
heen te kijken. . 
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5) Veel kontakten hebben met afdelingen binnen de partij. 
Dit alles heb ik de afgelopen twee jaar met groot ple
zier gedaan en ik hoop dat ik het werk van jullie mag 
voortzetten. 
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BOS, B.R.A. VAN DEN Bob 
19 december 1947, Den Haag 
Korte Poten 9 A 
2511 EB Den Haag 
070 - 648214 
Gymnasium; Doctoraal politieke en 
maatschappijwetenschappen; 
Leergang-Buitenlandse Betrekkingen 

7. Politicoloog bij Nederlands Instituut voor 
Internationale Betrekkingen Clingendael 

9. vice-voorzitter politiek 
10. lid PSVI-bestuur; voorzitter Werkgroep Parlement en 

Democratie; 1 id Werkgroep Europa; Werkgroep 
Vrede en Veiligheid 

11. lid stuurgroep ISEI (stu9ie organisatie Europese 
Samenwerking) 

12. Buitenlands beleid, binnenlands bestuur, 
algemene politiek 

13. ja, Tweede Kamer .1982 
14. 
15. 
16. nee 
17. nee 
18. Dat u mij op de kandidatenlijst voor de Eerste 

Kamer aantreft betekent niet dat ik het ~ice
voorzitterschap van de partij niet met enthousiasme 
vervul. Integendeel. De tegenslagen van de afgelopen 
periode werkten voor mij óók inspirerend, al werd 
een ingrijpend beroep gedaan op tijd en energie. 

Door het intensieve contact met hardwerkende, meedenken
de leden, heb ik evenwel steeds weer de specifieke men
taliteit van D'66 ervaren; de niet meer weg te denken 
eigen politieke benadering, eerlijk, öorspronkelijk en 
onafhankelijk. Een mentaliteit, die voor ons even van
zelfsprekend is, als soms zo moeilijk over te brengen 
aan derden. _' 
Behalve voor bestuurlijk werk heb ik altijd, mede door 
mijn opleiding en werkkring, belangstelling gehad voor 

een vertegenwoordigende functie. Niet alleen het mede 
vorm geven aan onze ideeën trekt mij, maar ook het 
uitdragen ervan naar buiten. Want juist dáár komt het 
nu meer dan ooit op aan. 
Met de ervaringen uit het verleden en met inzet vanuit 
innerlijke overtuiging, of, omkijkend met Ellen Warmond: 

Blik over de schouder 
Vee 1 beweerd: 
vaak al te zeer 
wars van gelijk en eer 
ongekeerd: 
dan weer star 
in eigen leer 
toch iets geleerd: 
nooit meer 
dan negen tellen neer. 

VAN EMPEL, M. Martijn 
29 augustus 1941, Semarang 
Juliana de Lannoylaan 37 
5582 EA Waa 1 re 
04904 - 4607 

Gymnasium B, Rechten 

7. Bedrijfsjurist; Hoogleraar 
9. Bestuur SWB 

Geschillencommissie 
Redactie Idee '66 

10. Adviesraad 
11. Bestuur Ned. Vereniging voor Europees Recht 
12. 
13. Neen 
14. Neen 
15. Neen 
16. Neen 
17. Ja 
18. Ik vind D'66 en de Eerste Kamer zo belangrijk dat 
ik mij graag voor de combinatie daarvan wil inzetten. 
Met de ervaring, die ik op verschillende plaatsen in 
de maatschappij. heb opgedaan, verwacht ik daarbij een 
nuttige inbreng te kunnen leveren. 

7. hoogleraar 

GLASTRA VAN LOON, J.F. Jan 
16 maart 1920, Jakarta 
Bazarstraat 15, 
2518 AE Den Haag 
070 - 463105 
rechten 

9. hoofdredacteur Idee '66 
10. vice-voorzitter en voorzitter Hoofdbestuur 
11. voorzitter Stichting de Ombudsman 
12. justitie 
13. neen 
14. Eerste Kamer 



15. 
16. 
17. ja 
18. Enkele jaren in de Eerste Kamer hebben er mij nog 

eens extra van overtuigd, dat dit lichaam dient te 
worden opgeheven. Het corrigeren van fouten die 
door haasten/of verwarring tijdens de besluit
vorming in de Tweede Kamer in de wetgeving zijn 
geslopen of onopgemerkt zijn gebleven kan beter op 
een andere manier door een anders samengesteld 
lichaam worden gedaan. Voor het overige is de 
Eerste Kamer niet alleen· overbodig en tijdrovend, 
maar soms ook een storende factor in de parlemen
taire democratie. 

Dat ik mij toch voor het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer kandidaat stel, is niet, omdat zij er nu eenmaal 
is, maar omdat ik meen vanuit die Kamer enkele dingen 
te kunnen doen voor de partij, die ik anders niet of 
minder goed zou kunnen doen. 

7. 
9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
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GOEDE, A. DE Aar 
21 mei 1928, Vlaardingen 
Brederode 28 
2352 JR Leiderdorp 
071 - 890769 
Belastingrecht, Openbare Financiën 

Fractieleider D'66 Europees Parlement 
Fractieleider D'66 Europees Parlement 
Vice-voorzitter Tweede Kamer fractie D'66 1967-1973 
Staatssècretaris van Financiën 1973-1977 
lid diverse werkgroepen en commissies 
geen 
Financiën, Economische Zaken, Europese samenwerking, 
Ontwikkelingssamenwerking 
neen 
Europees Parlement 
neen 

18. Om gezondheidsredenen zal ik mij dit jaar niet her
kiesbaar kunnen stellen voor het (full-time) lid
maatschap van het Europees Parlement. 

Dat besluit valt mij heel zwaar; het werk is buitenge
woon boeiend en ik heb het vier jaar lang met hart en 
ziel gedaan. 
Na bijna 17 jaar in de actieve politiek voor D'66 werk
zaam te zijn geweest, als Lid Tweede Kamer (1967-1973), 
daarna als Staatssecretaris van Financiën (1973-1977) 
en vervolgens als Lid van het Europees Parlement (1979-
heden) hoop ik nog vele jaren als zodanig voor D'66 
werkzaam te blijven. Helaas moet dat in het vervolg 
part-time. Het Eerste-Kamerlidmaatschap is daarvoor 
erg geschikt. Ik hoop dan ook dat zeer velen in de 
partij mij daarvoor de gelegenheid zullen bieden, zodat 
ik mijn 17-jarige ervaring op vertegenwoordigend' en be
stuurlijk gebied zal kunnen blijven gebruiken, zij het 
in een - noodgedwongen - wat lagere versnelling. 
De sector Financiën en Economische Zaken kan in de 
Eerste Kamer wel wat versterking gebruiken; ik stel mij 
er graag voor beschikbaar. 
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,, 
GROENEWEGEN, l.N.G. Leonard 
2~ juni 1941, Leiden 
Prins Johan Frisohof 1, 
7061 WS Terborg 
08350 - 25731 
universitair 

7. bedrijfsekonomist ondernemingsstrategie 
9. 
10. -
11. -
12. ekonomisch financiëel 
13. nee 
14. -
15. -
16. ja 
17. 
18. Nu en in de komende j~en neemt de ekonomie en het 

ondernemen een zeer belangrijke plaats in in het 
beleid van de overheid "de regering". 

Kennis en ervaring uit de eerste hand zijn onontbeerlijk 
voor een verantwoorde beoordeling van het ter zake te 
voeren beleid met betrekking tot het bedrijfsleven, 
investeringen, arbeidsmarkt, export enz. 
Als commerciële bedrijfsekonomist met een jarenlangè 
ervaring in en kennis van het bedrijfsleven, in Neder
land en an9ere landen, neem ik aan een bijdrage te 
kunnen leveren. 
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VAN HEUSDEN, H.J.B.A. Henk 
30 april 1952, Nijmegen 
Nassaustraat 5 
5616 AG Eindhoven 
040 - 452421 

TH-Eindhoven, afd. Bouwkunde 
(diploma), TH-Twente, afd. 
Bedrijfskunde (nog mee bezig) 

7. Bouwk~ndig Ingenieur 
9. Bestuurslid A.B. Eindhoven 
10. Geen 
11. Bestuurslid Stichting Jongerencentrum de Wielant, 

Wielantstraat 2a, 5652 LS Eindhoven 
12. Jeugdwerkloosheid, emancipatie, organisatie, econ. 

aangelegenheden, informatie 
13. Neen 
14. Neen 
15. Neen 
16. Neen 
17. Neen 
18. Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat ik geloof, dat 
er ook een duidelijke stem vanuit de Regio in Den Haag 
moet doorklinken. Mijn streven is het dan ook om dit 
geluid aktief te begeleiden en daadwerkelijk mee te 

.werken aan een decentralisatie van de besluitvorming. 
Demokratie kan pas bestaan als de informatie/besluit
vorming ook werkelijk aan de basis aankomt. Demokratie 
vereist een aktieve opstelling van mensen, dit proces 



dient gestimuleerd en uitgebouwd te worden. Juist in 
deze tijd is dit meer dan noodzakelijk om alle proble
men die op ons afkomen; niet op te lossen door het pro
pager~n va~ een zg, ellebogenpolitiek (zoals de huidige 
rege~1ng.d1t doet) maar terug te gaan naar wat on~ 
mensen b~ndt en het begrip solidariteit meer inhoud te 
geven. U~tga~nde van onze D'66-politiek van emancipatie 
en hu~an1se~1ng, moeten b~slissingen gelegd worden 
w~ar.ze th~1s ~or~n nl. b1j verantwoordelijke mensen, 
d1e.1n so~1dante1t met elkaar omgaan, waarbij de be
slu1tvorm1ng een gedecentraliseerd karakter dient te 
vertonen. ~elangstell~g~ebieden zijn voor mij: jeugd
werkloosheld, emancipatie, organisatie, economische 
aangelegenheden, milieubeleid en informatievoorziening. 
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HOUTKAMP, M.J.C. Marcel 
23 oktober.1953, Rotterdam 

• 
Hoeker 13, 
3123 BH Schiedam 
010 - 701602 
doctoraal examen nederlands recht 

7. belensmedewerker álgemene en juridische zaken bij 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

9. voorzitter van de afdeling Schiedam 
lid Werkgroep Staatsrecht en Binnenlandse zaken 

10. secretaris gemeenteraadsfraktie 1978-1981 
lid afdelingsbestuur 1981-heden 

11. voorzitter instjtuut sociaal raadslieden Schiedam 
12. binnenlandse zaken, politi~ justitie en sociale 

zaken 
13. n;v.t. 
14. neen 
15. ja, gemèenteraad, derde plaats 
16. neen 
17. neen 

6 

18. Na ruim vijf jaar actief geweest te ZlJn in de 
schiedamseafdeling van onze partij, vind ik dat het 
moment is aangebroken om in een andere, Jandel ijke, 
functie de partij te verte.genwoordigen. Kandidaat
stelling voor Rijnmondraad, Provinciale Staten en 
Tweede Kamer heb ik in 1982 bewust nagelaten. 

Hoewel ik nauwelijks voldoe aan de in de profielschets 
omschreven criteria- ik kan niet terugvallen op erva
ring als politiek ambtsdrager of bovenlokaal partijbe
stuurder - meen iki na vier jaar beroepshalve te hebben 
verkeerd in 'Haagsche kringen', een volwaardige rol in 
de nieuwe senaatsfraktie te kunnen vervullen. 
Ik behoor tot diegenen, 'die een belangrijke rol zien 
weggelegd voor de Eerste Kamer in het wetgevingsproces. 
Het waken tegen overijld handelen in een waan van de 
dag van de parlementaire overbuur van de Senaat acht ik 
van wezenlijke betekenis. Onlangs is de noodzaak daar
toe treffend geïllustreerd met de unanieme verwerping 
van het wetsontwerp 'Stopwet' door de Sen·aat. 
Beperking van de overheidsuitgaven met als doel stimu
lering van onze nationale economie en daardoor behoud 
van onze welvaart is nu dringend geboden. Er moet 
evenwel voor worden gewaakt dat de bezuinigingsmaatre
gelen van het huidige kabinet onrechtvaardige vormen 
aannemen. 
D'66-parlementariërs hebben daarbij een constructief
kritische taak. Ik wil een deel van die taak graag op 

. mij nemen. 

leraar 

14 
JANSZ, D.S. Douwe 
5 maart 1930, Pasuruan 
van Duivenvoordelaan 119 
2241 SR Wassenaar 
01751 - 18724 
H.B.S., Ped.Academie, 
M.O.-B. Pedagogiek, 
kandidaats Westerse sociologie 

9. lid Werkgroep Onderwijs èn Werkgroep Hoger onderw~s 
Wetenschappelijk onderwijs 

10. secretaris afdeling Wassenaar 
11. voorzitter Ver.Docenten aan Opleidingsscholen voor 

Onderwijsgevenden; lid sektorraad onderwijs C.M.H.A: 
lid bestuur Alg. Ped. Studiecentrum; 
lid van diverse werkgroepen georganiseerd overleg 
onderwijs; lid bestuur Ned. Federatie Tertiair 
Onderwijs. 

12. onderwijs; ambtenarenzaken 
13. 
14. 
15 . 
16. 
17. 
18. Het lidmaatschap van een Eerste Kamer lijkt me zeer 

aantrekkelijk, als men enerzijds aktief betrokken 
wil zijn bij politieke ontwikkelingen op landelijk. 
gebied, doch anderzijds er niet geheel en al in op 
wil gaan. 

Eerste Kamerleden oefenen doorgaans ook nog andere maat 
schappelijke funkties I beroepen uit. Het voordeel 
daarvan is dat zij politiek ook wat meer relativerend 
optreden en zelf direkt betrokken zijn en .blijven bij 
het maatschappelijk gebeuren. 
Door deelname aan de beide landelijke onderwijscommis
sies van D'66 en door diverse funkties in onderwijsvak
organisaties/overleggroepen betreffende onderwijs is er 
een sterke belangstelling bij mij ontstaan t.a.v. be
leidsontwikkelingen op het gebied· van het onderwijs. 
Onderwijs vormt - ook in een tijd van economische re
cessie - een uiterst belangrijke politï'eke en maatschap
pelijke faktor. Nog steeds vormen de uitqaven voor het 
onderwijs de qrootste post op de rijksbegroting. 
D'66 zal ervoor moeten zorgen dat onderwijs kwalitatief 
een centrale rol in het overheidsbeleid blijft vervullen 
Door de laatste landelijke verkiezingen is de Tweede
Kamerfraktie van D'66 tot een derde terug gebracht. 
Daardoor heeft D'66 nog nauwelijks onderwijsspecialisten 
in de beide Kamerfrakties van de Staten-Generaal over
gehouden. De komende jaren zullen er nog vele ontwikke
lingen in het onderwijs plaats vinden: integratie S.O.
H.B.O.; volwassen-educatie;. beleid t.a.v. culturele 
minderheden; middenschool; onderwijs-arbeidsmarkt; 
financiering .van.het onderwijs etc. 
Een versterking van de deskundigheid op dit moment in 
de Kamerfrakties betreffende onderwijs is uiterst 
noodzakelijk. Door mijn kandidaatstelling voor de 
Eerste Kamer wil ik daar graag aan meewerken. De kennis 
en ervaring opgedaan in diverse funkties in D'66, in 
het onderwijs en in vakorganisaties wil ik graag ge
bruiken voor een bijdrage aan het parlementaire werk. 



15 
JORRITSMA-VAN OOSTEN, J.A. Joke 
9 oktober 1941, Enschede 
Johannes Postkwartier 58 
4333 EG Middelburg 
01180 - 27239 
candidaats en M.O.b - scheikunde 
aan de Rijks Universiteit te Leiden 

scheikunde aan een scholengemeenschap 
9. 1 id van de Adviesraad 

voorzitter regio Zeeland 
10. plv. lid van de Adviesraad 

coördinator regionale emancipatiewerkgroep Zeeland 
11. lid van de Stichting Podiumkunsten Middelburg 
12. onderwijs, milieu, cultuur, emancipatie 
13. neen 
14. neen 
15. ja, Provinciale Staten Zeeland, zesde plaats 
16. neen 
17. neen 
18. De afgelopen jaren heb ik mij - binnen D'66 - bezig 

gehouden met zowel de landelijke als de provinciale 
politiek. Gedurende die periode is mij steeds meer 
duidelijk geworden dat de politieke besluitvorming, 
op welk niveau dan ook, zeer sterk afhankelijk is 
van de besluiten die op landelijk niveau worden 
genomen. Mensen die deel uit maken van een landelijk 
vertegenwoordigend lichaam zijn in Zeeland zeer dun 
gezaaid. Uit D'66 is er zelfs geen enkele. 

Door ervaring weet ik dat onze vertegenwoordigers hun 
uiterste best doen om de belangen van alle provincies 
zo goed mogelijk te behartigen en vaak met succes. 
Ik heb echter gemerkt dat voor de inwoners van een 
"buitenprovincie" directe contacten tussen een inwoner 
van die provincies en "Den Haag" buitengewoon belangrijk 
zijn. Om die reden lijkt het mij nuttig als er iemand, 
die niet uit het centrum van het land afkomstig is, 
in de Eerste-Kamerfractie zit. 
De huidige regering en een deel van de oppositie laten 
zich steeds meer leiden door cijfers en systemen en 
steeds minder door de gevolgen van hun politiek handelen 
voor de mensen die het betreft. Daardoor treedt een 
steeds grotere vervreemding op met als gevolg een rede
loze agressie van veel mensen tegen "de politiek". 
Daar 0'66 bij uitstek de partij is, die de politiek een 
menselijk gezicht wil en kan geven, moet zij juist nû 
haar invloed zo sterk mogelijk laten gelden. In het 
verleden is immers vaak gebleken dat de ideeën van 
D'66 vroeg of laat worden overgenomen en ingevoerd! 
Ook aan dit laatste wil ik graag mijn bijdrage leveren. 

16 
DE MAN, A.F. Anton 
18 december 1927, Rotterdam 
P. van Akenstraat 114 
4703 BE Roosendaal 
01650 - 43647 

Doet. ex. Frans; Soc.Psych en 
Psych van de organisatie 

7. Docent en Gemeenteraadslid 
9. Fractievoorz. Gemeenteraad 
10. Afdelingsvoorzitter 

Lid Regiobestuur 
Lid Europese Werkgroep 
Lid werkgroep "Geloof en politiek" 
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11. Geen 
12. In overleg 
13. Neen 
14. Ja, gemeenteraad 
15. Ja, Europees Parlement, zesde 
16. verkiesbare plaats 
17. Neen 
18. Elke maand krijgt de vertegenwoordiger van een poli
tieke partij een pakket maatregelen voorgelegd; daarmee 
moet hij (of zij maar dat herhaal ik hier niet steeds) 
aan het werk. Ik denk dat het uitgangspunt moet zijn 

dat hij er twee punten uithaalt waarin hij een rol denkt 
te kunnen spelen. Die punten dient hij zo te kiezen dat 
duidelijk blijkt dat D'66 niet gebonden is aan belangen
groepen. Voorts dat zijn denken gericht is op echte 
democratisering en op een betere verdeling van schaars
heden. Omdat het eigen inzicht van een parlementariër 
niet doorslaggevend mag zijn, moet hij dan bij partij
genoten te rade gaan. Hij moet bij partij-léden zijn 
licht gaan opsteken. (De grootste kracht van D'66). 
Daarbij moet overlappen~e informatie niet uit de weg 
gegaan worden. Dat is geen verspilling: Er is genoeg 
collectieve en individuele kennis binnen de partij 
aanwezig. Deze faciliteit moet de parlementariër de 
mogelijkheid geven de verantwoordelijkheid van de 
partijleden uit te buiten en hun specifieke deskundig
heid te benutten. Het doel van deze voorberèiding is, 
te bereiken dat in Nederland een kleiner deel van de 
gelden besteed zal worden aan aspecten die alleen maar 
leiden tot uitholling van beschikbare bronnen of tot 
het weer op peil brengen van de economie. Maar dat=elke 
maatregel bijdraagt aan versterking van de mondigheid 
van de burgers, dit des te meer nu de aandacht voor 
echte democratie verder weg lijkt dan ooit. Wanneer de 
democraat op die manier van een duidelijk standpunt 
voorzien is, (een duidelijk voor of tegen) moet hij 
tacticus zijn. Hoe moet hij het naar voren brengen, 
wanneer en waar? Het is uiterst legitiem als hij daarbij 
tevens iets tracht te bereiken voor de goede naam 
van D'66. Daarom dient hij zijn perscontacten zo te 
intensiveren, dat hij niet irriteert. Hij moet ook 
zorgen dat zijn verhouding met andere fracties niet 
onder spanning komt te staan, omdat dat leidt tot 
agressie. (Die zich meestal ontlaadt via de pers). Door 
zich te beperken, door te rade gaan bij deskundtge 
partijgenoten, door een duidelijk standpunt te hebben, 
door pat zonder onhandigheid uit te dragen, hebben tal 
van D'66-vertegenwoordigers Nederland goede diensten 
bewezen en hun partij een goede naam bezorgd. Dat 
voorbeeld verdient navolging. 

17 
MARTINI, A. Arnold 
3 september 1922, Amsterdam 
Hoekenes 110 
1068 NA Amsterdam 
020 - 193437 

5 j HBS vakopleiding nationaal- en 
internationaal wegvervoer 

7. Was burgermeester van Landsmeer 
9. lid van enige beraden o.a. economisch beraad 

landelijke werkgroepen 
10. voorzitter Afd. Amsterdam 
11. thans niet meer 
12. binnenlands bestuur - verkeer en vervoer -

economische zaken 
13. Neen 
14. Neen 
15. Neen 
16. Neen 
17. Neen 



18. 'D'66 is een nog jonge, niet dogmatische politieke 
partij met nieuwe - en uitstekende ideeën voor de 
verdere ontwikkeling van onze maatschappij. Een partij 
die daarbij de aantrekkingskracht op de kiezers ook 
ontleende aan lijsttrekkers en hun presentatie. Toch is 
die partij al twee keer binnen zestien jaar door een 
diep dal gegaan en zijn de ideeën of door anderen over
genomen of niet uitgevoerd. In 1983 is echter in tegen~ 
stelling tot de val in 1973 een grote kern behouden ge
bleven en ook aan het werk gebleven . 
Dit toont vertrouwen en geloof in eigen kunnen. 
Naast het jeugdig enthousiasme en het elan heeft het 
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m.i. echter aan een stuk relativering en bestuurs erva
ring ontbroken om op het politiek strijdtoneel de kie
zersgunst vast te houden. Voor de kiezers was er nl. een 
argument, gelet op de korte termijn verwachtingen, om 
zich van het redelijk alternatief af te wenden. Dat is 
kortzichtig en jammer, maar wel verklaarbaar. Landelijk 
heeft D'66 zich in de oppositie het sterkst geprofileerd 
omdat de partij redelijk was en mede daardoor overtuigde. 
Na het aanvaarden van kabinetsverantwoordelijkheid kon
den enkele beloften niet worden waargemaakt. Dat is de 
verantwoordelijke bewindslieden zwaar aangerekend maar 
de procedures waren reeds te ver gevorderd dat ingrij
pende wijzigingen niet meer mogelijk waren. 
Ondergetekende stelt zich voor één periode verkiesbaar 
omvanuit een stuk bestuurlijke ervaring een inbreng te 
hebben en mede daardoor de ideeën van D'66 zinvol te 
verdedigen. 
Om gezondsheidsredenen.werd na zeven jaar het burgemees
tersambt te Landsmeer neergelegd. Voor het eerste kamer
lidmaatschap acht ik mij nog niet versleten. 

7. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
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MERTENS, C. Chel 
8 januari 1939, Tjïmahi (,Java) 
Torenven 10 
1927 AM Zunderdorn 
020 - 369622 
kand.ex. wis- en natuurkunde en 
geneeskunde; assistent onderwijs-
research ' 

nog geen sinds afloop Tweede-Kamerlidmaatschap 
bestuurslid sub-afdeling Amsterdam-Noord 
lid landelijke werkgroepen: onderwijs; hoger onder
wijs en wetenschappelijk oriderzoek; informatie
beleid €n automatisering; kunsten en media; 
lid Amsterdamse werkgroep onderwijs 
lid bestuur afdeling Amsterdam (1969) 
lid HB (regio Noord-Holland) ("70-'71) 
lid DB (pol. sekretaris) ('73-'77) 
l1d Tweede-Kamerfraktie ('77-'82) 
lid parlementaire assemblee van de Raad van Europa/ 
West-Eurcpese Unie ('82) 
bestuurslid van de Vereniging van Gezelschappen 
op Mimegebied 
onderwijs; wetenschapsbeleid; informatie- (w.o. 
media-)beleid, kunstbeleid 
neen 
neen 
ja, Tweede Kamer, nr.11 
neen 
neen 
Het politieke rampjaar 1982 lig gelukkig alweer1 
vèr achter ons. Ik meen dat D'66 zijn bestaansnood
zaak weer volop aan het Nederlandse publiek kan be
wijzen vóór de Europese verkiezingen van 1984; 
daartoe is geconcentreerde aktie (van ons allemaal) 
nodig op drie fronten: 

a) reorganisatie: van de partij; 
b) herstel van de oeloofwaardigheid van onze eigen

soortige vooruitstrevendheid; 
c) de door ons gewenste maatschappijvernieuwing con

cretiseren in voorstellen voor de middellange en 
lange termijn. 

ad a): Dit houdt onvermijdelijk pijnlijke sanerings
beslissingen in. En tegen de bezuinigingsnood
zaak in zullen wij de communicatielijnen intern 
in ieder geval moeten verkorten, niet alleen 
tussen top en basis, maar ook in de top zelf. 

ad b): De Tweede-Kamerfraktie heeft daar, m.n. in de 
afgelopen weken, goede·voorbeelden van gegeven 
(begroting Onderl'iijs en Wetenschappen, RSV-en
quéte, NAVO-beleid, positieve discriminatie, van 
vrouwen bij gedwongen ontslagen). Zij draagt 
echter een bijna ondraagl1jke last. terste
Kamerleden zduden zoveel mogel1jk kunnen helpen 
die last te verlichten. Wat mijn interesse be
treft: de ervaring van bijna 5~ jaar Tweede
Kamerlidmaatschap kan hier een goede steun 
bieden op onderwijs-, wetenschaps- en informatie 
gebied. 

ad c): Als er één partij is, die de problemen van de 
naderende informatie-maatschappij ook politiek 
kan vertalen, dan is dat D'66. 

7. 
9. 
10. 

11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

Tengevolge van cle ringewiklkeldheid ervan is 
lange-termijn-denken nodig, alsmede zicht op 
de grote lijnen. Is daar de Eerste Kamer niet 
geknipt voor? Deze overweging vormt, met die 
onder b) voor mij de belangrijkste reden voor 
mijn kandidatuur. 

19 
MIERLO, H.A.F.M.O.VAN (Hans) 
18 augustus 1931, Breda 
Herengracht 38 
1015 BM Amsterdam 
020 - 241734 
Gymnasium-S, Doctoraal Ned. Recht 

Partijvoorzitter 
Fractievoorzitter 
Tweede-Kamerlid 
Minister van Defensie 
Bestuurslid van verschillende culturele organisaties 
Buitenlandse politiek, Defensiepolitiek, 
ont.wi kke 1 i ngshul p 

neen 
neen 



20 
MULDER, J.P.F. Jan 
29 juni 1934, Meppel 
Eikenlaan 23 
9321 GB Peize 
05908 - 33014 
Dr. Natuurkunde 

7. Beheerder researchinstituut 
9. lid Hoofdbestuur 
10. lid Adviesraad 1977-1979 
11. geen 
12. economische zaken, wetenschapsbeleid, 

evt. verkeer en waterstaat 
13. neen 
14. neen 
15. ja, Prov.Staten Drenthe, 13de plaats 
16. neen 
17. neen (n.v.t.) 
18. Alle hens aan dek voor D'66~ Een teruggang van 

950.000 kiezers in 1981 naar 350.000 in 1982 noopt 
tot grote inzet van ons allen. 

Klaarblijkelijk is er een groep van circa één miljoen 
kiezers, die voor een democratische en vernieuwings
gezinde politieke lijn is te porren. Helaas hebben te 
veel van hen te snel resultaten van hun keuze verwacht; 
het lukte D'66 niet in één jaar regeringsdeelname de 
heilstaat te vestigen. Aan ons de taak om te overtuigen 
dat dat niet alleen een onredelijk verlangen was, 
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maar bovendien dat die heilstaat niet bestaat en niet 
bestaan kan en mag, om het even of je hem verwacht op 
grond van ideeën over onwrikbare historische bepaaldheid, 
op grond van religie of op grond van onverbindend 
individualisme. Aan ons de taak om te overtuigen dat 
politiek mensenwerk is èn moet zijn en dat de kiezers 
met hun wens tot bescherming en erkenning, met hun.wens 
tot het dragen van medeverantwoordelijkheid, met hun 
enthousiasme en hun politieke energie toch het beste 
bij 0'66 terecht kunnen. 
Nu mijn termijn als lid van het hoofdbestuur van D'66 
is afgelopen ontst~at de mogelijkheid mij voor D'66 op 
een andere plaats 1n te zetten. Het beschouwende karak~ 
ter van het werk in de Eerste Kamer ligt mij wel. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn natuurwéten
schappelijke en technische opleiding en ervaring, o.a. 
in het bedrijfsleven aan beide zijden van de bestuurs
tafel, voor D'66 en voor mijzelf een interessante in
breng in dit deel van de volksvertegenwoordiging kan 
leveren. Het enige dat nog nodig is, is dat U mij 
daarvoor kiest. 
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NUIS, A. Aad 
18 juli 1933, Sl1edrecht 
Nr. 94 
7116 TC Kotten bij Winterswijk 
05433 - 305 
drs. politieke en sociale 
wetenschappen 

7. zelfstandig publicist 
9. geen 
10. lid DB- voorzitter Voorl. Adviesraad 

lid Prov. Staten van Gelderland (fractievoorzitter) 
lid Tweede Kamer (fractiesecretaris) 

11. geen 
12. WVC, iets in de buitenlandsector, 

wat verdèr ter tafel komt 
13. n.v. t. 
14. nee 
15. ja, Tweede Kamer, 15de plaats 
16. nee 
17. n.v.t. 
18. Dat jaar in de Fractie van Zeventien is een hard

handige politieke leerschool geweest. Ik heb er 
meer van opgestoken dan van de vijftien toch 
tamelijk actieve partijjaren ervoor. Niet alleen 
leerde je er het parlementaire ambacht, maar ook 
het besef hoe ontoereikend dat ambacht is als de 
grote lijn je, door oorzaken die je op het moment 
zelf onvoldoende door hebt, uit handen schiet. 
Niets is zo leerzaam als een nederlaag, - als je 
daar oog voor hebt tenminste, en toch de hoop niet 
opgeeft. Graag zou ik de opgedane ervaring ten 
nutte maken in de Eerste Kamer. 

Wie in de Eerste Kamer wil, moet nuchter zijn over het 
gewicht van die functie. Het politieke zwaartepunt ligt 
bij de Tweede Kamer, en daar hoort het ook. In alle 
bescheidenheid kan er echter heel wat worden gedaan, 
z~ker door een fractie in de Eerste Kamer die straks 
evenveel leden telt als die in de Tweede. Juist doordat 
de Eerste Kamer minder overspoeld wordt door de dringende 
eisen van de dagelijkse politiek, moet het er mogelijk 
zijn de grote lijnen van de politiek in het oog te 
houden, zowel inhoudelijk als strategisch. Daarnaast kan· 
men er natuurlijk proberen te werken aan concrete deel
terreinen. Zo zou ik zelf bijvoorbeeld niet alleen aan
dacht willen geven aan zoiets breeds als cultuurbeleid, 
maar ook iets willen bijdragen aan de verbetering van 
de kwaliteit van onze culturele betrekkingen met het 
buitenland, en helpen zorgen dat de kersverse Taalunie 
met België geen dode letter blijft. 
Voor alles echter lijkt het mij de taak van een D'66-er 
in de Eerste Kamer, waar hij maar kan bijstand te ver
lenen aan de fractie in de Tweede Kamer en het Hoofd
bestuur, die het in deze moeilijke tijd voor de partij 
het zwaarst te verduren krijgen. 

22 
PREVOO, J.P. Jan 
30 november 1941, Eindhoven 
Fien de la Marlaan 77 
3584 ZW Utrecht 
030 - 521127 
Qymn.-B, Doctoraal Economie, 
Doctoraa 1 Rechten 

7. Wetensch.Medewerker, Economisch Instituut, Rijks
universiteit Utrecht 

9. Voorzitter Financiële Commissie 
Voorzitter Werkgroep Sociale Zekerheid 
Lid Projectgroep Basis-inkomen 

10. Lid Hoofdbestuur/Dagelijks Bestuur (penning-
meester 1978-1981) , 
Lid Bestuur Wetenschappelijk Bureau D'66 
Lid Bestuur Politiek Scholings- en Vormings
instituut 0'66 

11. Kroonlid Sociale Verzeke~ngsraad 
Lid Redact i era ad "Arbeid en Mil ie u" 

12. Financiën, Sociaal-economisch Beleid, 
Sociale Zekerheid 

13. neen 
14. ja, Provinciale Staten van Utrecht 
15. neen 



16. neen 
17. neen 
18. Wij leven in een tijd van toenemende economische 

en sociale spanningen. Het is een moeilijke tijd, 
waarin grondwaarden dreigen te worden aangetast 
en waarin het begrip solidariteit fundamenteel 
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op de proef wordt gesteld. Al te gemakkelijk wordt 
de botte bijl gehanteerd, waarbij de rechtszeker
heid en de rechtsbescherming van de burger in het 
gedrang komen. 

De Eerste Kamer heeft tot taak overijling in wetgeving, 
het "offeren aan de waan van de dag", te voorkomen. 
Moet er in het regelbos worden gesnoeid, dan welover
wogen als een goed tuinman. De lange termijn-doelstel
lingen moet D'66 hierbij, juist in de Eerste Kamer, 
vooraps tellen. 
Een wetsontwerp verwerpen (denk aan de abortuswet) 
moet mogelijk zijn, als beginselen van goede wetgeving 
en toetsing aan de rechtsovertuiging van de burger, 
dit ver ei sen. 
De Eerste Kamer kan overigens in ons staatsbestel 
worden gemist. Een D'66 standpunt dat de laatste jaren 
helaas niet opnieuw is herijkt en uitgesproken. 
Zolang de Eerste Kamer echter nog bestaat, moet, 
pragmatisch denkend, het D'66-gelu~cl ook daar worden 
gehoord. 
Gezien mijn bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, 
juist op gebieden waar D'66 vaak niet sterk wordt 
geacht (economie en financiën), meen ik hieraan een 
zinvolle bijdrage te kunnen leveren, uiteraard binnen 
het kader van het D'66 beleids- en verkiezingsprogramma 
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RHEE, D.H. VAN Dim 
6 januari 1946, Noordgouwe (Zld} 
Grote Poortstraat 29 
3841 AK Harderwijk 
03410 - 19481 
hbs-A, kweekschool; thans bezig 
met studie rechten 

7. rijksinspekteur buitengewoon onderwijs 
9. lid afd.best. + SWB-werkgroep onderwijs 
10. geen 
11. sinds kort geen 
12. onderwijs; gehandicapten; binnenlandse zaken 
13. neen 
14. neen 
15. neen 
16. neen 
17. neen 
18. Bij iemands kandidaatstelling voor een vertegenwoor-, 

digend lichaam spelen naar mijn idee tenminste twee 
motieven een belangrijke rol: idealisme en ambitie. 

Dat idealisme bestaat dan vooral hierin dat men de op
vattingen van de eigen politieke groepering de moeite 
van het uitdragen meer dan waard vindt; de ambitie 
behelst de behoefte zich daar persoonlijk met kracht 
voor in te zetten. 
Wat nu mijn kandidaatstelling voor het lidmaatschap 
van de Eerste Kamer betreft, spelen die beide motieven 
zeker een overwegende rol. Een eigentijdse invulling van 
begrippen als menswaard~heid en solidariteit zie ik 
als essentie van het politiek handelen van D'66. Door 
demokratisering op tal van - ook niet-staatkundige -
terreinen kan gebouwd worden aan een samenleving op 
menselijker maat. Een belangrijke taak van politici in 
de komende jaren moet zijn de burgers (weer) vertrouwen 
in de toekomst (in de meest ruime zin) te geven. Of 
althans daartoe de voorwaarden te scheppen . .. 

Ik heb de arrogantie te menen dat ik daarin een rol zou 
kunnen spelen. Zowel in mijn vorige funktie als vakbonds
bestuurder als in mijn huidige en vroegere aktiviteiten 
in en voor het onderwijs meen ik mij voldoende breed 
maatschappelijk geöriënteerd te hebben om namens D'66 
een vertegenwoordigende funktie te kunnen vervullen. 
Mijn werkzaamheden in D'66-verband waren tot nu toe 
noodgedwongen bescheidener van omvang dan ik zou wensen. 
Ik hoop dat daarin door middel van deze kandidaatstelling 
verandering komt. 

24 
ROO, P.J.H. DE Paul 
2 februari 1950, Den Haag 
Henri Duparcplantsoen 56 
2551 XV 's-Gravenhage 
070 - 255603 
MULO, ~~EAO, werkstudent 
Staatsinrichting MO 

9. geen 
10. secr.penningm. D'66 Voorschoten 1971-1973 

plv. lid Adviesraad 1980-1982 
11. geen 
12. Justit1e, Dinnenlandse Zaken, Mediabeleid, Milieu 
13. ja, bestuur PSVI D'66 
14. neen 
15. neen 
16. neen 
17. eventueel 
18. voor de 1::.erste Kamer stel ik me kandioaat omdat ik 

vind dat ik de oppositie met een krachtig gelu1d 
kan steunen. 

Ik ben d1t jaar 15 jaar lid van 0'66, de partij, die 
voor mij n6g altijd veel betekent. De individuele ont
plooiing van de mens, het moderne denken, het vrij
denken spreekt me in deze partij erg aan. ln de maat
schappi.i moet er ruimte zijn voor andersdenkenden. 
De partij, die het meest voorop loopt is D'66. 
Dit CDA/VVD kabinet val ik ook met kiem aan. 
Ik heb Staats1nrichting M.u. gestudeerd, ik heb daar 
een studie-verklaring van en ik hoop in de toekomst de 
M.O.-akte te behalen. 
Het huidige beleid 1s fout. Het media-beleid, het open
baar-vervoer beleid, inkomensbeleid, huursubsidie 
beleid wil het huidige kabinet veranderen ten koste van 
de laagst betaalde bevolkingsgroepen, die o.a. juist 
gebaat zijn bij een goed betaalbaar openbaar vervoer-
systeem. . 
Wat ik nu voel is dat het huidige kabinet niet kijkt 
naar de risico's van wat ze aan het doen zijn. Daarom 
is een krachtige oppositie van D'66, ook in de Eerste 
Kamer, erg noodzakelijk. 
Nog een reden voor m1 j om me kandidaat te stel i en voor 
de 1::.erste Kamer is dat ik dan de kans krijg om hetgeen 
ik al jaren geleerd heb, toe te passen. Nu 1s dat niet 
net geval, aangezien ik in ~JS~l-verband werk. De ~~aats~. 
inrichting studeer ik daarnaast. D'66 heeft op mlJ altlJ 
een stimulerende invloed gehad. 
Ik neb alles meegemaakt 1n D'66, de "ups" en de "downs",. 
daarom wil ik nu zitting nemen in de Eerste Kamer voor 
D'66 om iets voor de partij en voor de bevolking te 
doen. 
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SCHWARZ, N.F.I. Bert 
18 december 1917, Antwerpen 
Schoutenstraat 9 
2596 SJ Den Haag 
070 - 245189 
natuurkundig ingenieur 

7. adviseur van Eisma, lid Europees Parlement 
(halve tijd) 
gepensionneerd als kroonlid college van bestuur 
TH Delft 

9. l ö d I·Jerkgroep Europa 
lid Werkgroep Justitie 
lid Eurotac 
lid Sectie Coördinatiecommissie Buitenland 

10. lid Dagelijks Bestuur 1967-1969 
voorzitter Programmacommissie 1969-1971 
fractievoorzitter Prov.Staten Z.H. 1970-1971 
fractievoorz. en lid Eerste Kamer 1971-1977 
bestuurslid SWB 1976-1981 
vice-voorzitter Adviesraad 1978-1982 

11. vice-voorzitter Humanistisch Verbond 
"'co-chairman" International Humanist and Ethical 
Uni on 
lid Ledenraad VPRO 

12. Europa, volksgezondheid, justitie en consumenten-, 
emancipatie-, milieu- en energie-beleid 

13. 
14. 
15. ja, Eerste Kamer, vijfde plaats 
16. neen 
17. neen 
18. Ik heb dit werk zes jaar met plezier gedaan. Ik 

vind het fijn de ideeën van D'66 uit te dragen en 
te verdedigen. Dit blijkt ook uit mijn staat van 
dienst voor de partij (zie punt 10 hierboven). 

11 

Een punt waarvan het belang wordt onderschat ï s de Euro
pese eenwording. Veel vaker dan tot nu toe zouden bij 
het nemen van nationale maatregelen de konsekwenties 
voor het Europees verband moeten worden meegewogen. 
Ik wil mij_daarvoor sterk maken. 
Ander punt waarvoor ik wil vechten: niet voor het her
stel van "volledige werkgelegenheid", want dat is een 
fictie (dank zij de computerisering en de robotisering 
kunnen we - gelukkig - met minder werk ons welzijn 
handhaven); maar wèl voor een eerlijke verdeling van 
de arbeid, en een verandering van de arbeidsethos, zo 
dat onbetaalde arbeid hetzelfde aanzien zal genieten 
als betaalde. En dus voor een algemeen basisinkomen. 
En dus ook voor onderwijs in zinvolle vrijetijdsbe
steding. Ik bepleitte dit &l in de Eerste Kamer in 
1975, maar hoe nodig is het nog steeds! 
Ik ben wat ouder dan de meesten van U. Eén oudere in 
een fractie, mits enthousiast en levendig, zou van nut 
kunnen zijn, dunkt me. Mag het - sterk toenemende -
oudere deel van ons volk ook in het Parlement vertegen
woordigd zijn? Nog wat: ik heb het verkeerde geslacht. 
Ik ben man. Maar ik ben niet van plan dat ervoor te 
laten veranderen. 

vervolg punt 18 van Marie-Louise Tiesinga: 

Daarnaast is er ruimte om mee te helpen aan de opbouw -
opnieuw- van onze partij, die ik•zeer ben toegedaan en 
van het bestaansrecht en de toekomst waarvan ik ben 
overtuigd. 
Twee jaar is erg kort. Ik hoop, dat ik kan doorwerken 
waaraan ik met zoveel enthousiasme ben begonnen. 
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TIESINGA, geboren AUTSEMA, 
J.L.E.M.W.R.R. Marie-Louise 
19 mei 1945, Rozenburg (Z.H.) 
Bazuinhof 2, 
1544 XN Zaandijk 
075 - 286966 
HBS-A, M.O.-A. Nederlands; 
Management/Instituut voor Sociale 
Wetenschappen, Den Haag, 
Direct Marketing/DMMA, Montreux, 
rechten (notariaat), Universiteit 
van Amsterdam 

7. Was tot voor kort (gedurende 17 jaar) werkzaam in het 
bedrijfsleven, vnl. in managementfuncties. 
Ben momenteel hoofdzakelijk bestuurlijk bezig. 

9. lid Eerste-Kamerfractie (+secretaris van.het 
fractiebes tuur) 
lid bestuur PEAC (namens de fractie) 
lid bestuur PSVI (namens de fractie) 
lid Redaktieraad De Democraat 
inleider/begeleider PSVI-cursussen 

10. Voorzitter/secretaris Werkgroep Zaanstad D'66 '77-'78 
lid diverse verkiezingscommissies 
lid Adviesraad 1978- 1980 
lid diverse landelijke werkgroepen 

11. Voorzitter Provinciale Vrouwenraad Noord-Holland, 
Voorzitter Vereniging tot Behoud van Monumenten van 
Bedrijf en Techniek Zaanstreek, 
lid van de Commissie van NRC Handelsblad-lezers, 
lid van het landelijke Vrouwen Netwerk en 
lid van de Saroptimist Club International 

12. Defensie, Volksgezondheid, Cultuur, Milieubeheer 
en Emancipatie 

13. neen 
14. ja, Eerste Kamer der Staten-Generaal 
15. 
16. 
17. 
18. Sinds juni 1981 vervul ik met veel plezier en werk

kracht het Eerste Kamerlidmaatschap. Grondwetswijzi
ging maakt, dat we vervroegd weer "op campagne" 
moeten. 

Ik heb me bezig gehouden met WVC, defensie, milieubeheer 
en emancipatie. Mijn maidenspeech ging over de omvang
rijke wetsontwerpen Wet Voorzieningen Gezondheidszorg en 
de Kaderwet Specifiek Welzijn, die samen het zorgterrein 
vrijwel dekken. Dat betekent, dat ik me in de WVC
portefeuille goed heb kunnen inwerken. Die verzamelde 
kennis komt me van pas als plaatsvervangend voorzitter 
van de vaste kamercommissie. 
Met het oog op belangrijke beslissingen n.a.v. de 
Defensienota en het besluit over plaatsing van kruis
raketten heb ik het afgelopen jaar veel aandacht 
besteed aan defensie. Aan materiële en NATO-zaken, 
waarvoor ik bezoeken bracht aan de USA en Noorwegen en 
aan het personeelsbeleid (o.a. via gesprekken met be
langenverenigingen en het varen-met-vrouwen-project 
Zuiderkruis). , 
Ik ben de enige vrouw in de Defensiecommissie; het is 
goed dat vrouwen zich ook op dit niveau bezighouden met 
deproblematiek van vrede en veiligheid. 
Als secretaris van het fractiebestuur ben ik belast met 
het "runnen" van de fractie. Ik sta van harte achter 
mijn keuze voor een parttime politieke functie, omdat het 
me in staat ste.lt ook op een andere manier aan het maat
schappelijk leven deel te nemen en daaruit voldoende 
"voeding" te halen voor m'n politieke werk. 
Ik ben o.a. voorzitter van de Provinciale Vrouwenraad 
Noord-Holland, een koepel van 18 vrouwenorganisaties 
met een achterban van 55.000 vrouwen, waarin we met 
provinciale subsidie emancipatie-activiteiten en scho
lende en vormende cursussen ontwikkelen en uitvoeren. 



Algemene Mededelingen ALV-35 6/7 MEI '83 

LEDEREEN IS WELKOM, OOK NIET-LEDEN! 
De toegangsprijs is f 15,-, bij binnenkomst te voldoen. 

STEMRECHT 

Stemrecht alleen op vertoon van lidmaatschapskaart. 
Wie vöór 23 april zijn contributie betaald heeft 
ontvangt op tijd zijn lidmaatschapskaart retour, 

-anders betaalbewijs meenemen. 
Contributiebetaling op het congres is - zij het niet 
van harte - ook mogelijk. 

Parkeren 

SLINOI!Iii80S. 
GAACttT 

Het voorjaarscongres (ALV-35) wordt gehouden in 
Zutphen in de "Hanzehof", vijf mi nut en 1 open van 
het station. 

TIJDEN: VRIJDAG 6 mei 20.00 uur - 22.30 uur, 
ZATERDAG 7 mei 10.00 uur - 15.30 uur 

Parkeren 
U kunt natuurlijk ook per auto komen. Achter de 
Hanzehof, naast de Hanzehal is een parkeerterrein 
voor 500 auto's. 

trein 
Leden, die de NS-reductiebon hebben aangevraagd 
ontvangen deze binnenkort. 

crèche 
Voor- kleine kinderen zal er "oppas" ZlJn. 
U neemt wèl zèlf speelgoed, tekenmateriaal, (strip)
boeken e.d. mee. Daarvoor zorgen wij niet. 

Q~~!:'!l~f~~i!:!9~!1 
In Zutphen zijn (te?) weinig hotelbedden. 
Uitwijkmogelijkheden zijn er echter genoeg in de 
omgeving. Om 23.30 uur 's avonds vertrekken de laatste 
treinen richting ·Deventer, Arnhem en Apeldoorn. 

tel. "de HANZEHOF" 05750- 12013 
tel. VVV-Zutphen 05750- 19355 

- Met dank aan de afdeling Zutphen. 

IN DE ZAAL MAG NIET GEROOKT HORDEN! 

Stukken 
In dit congresboek staan alle ingediende resoluties, 
moties en amendementen, plus de kandidaten voor vakante 
bestuursplaatsen. 
De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer en het stem
biljet behoren niet tot het congresboek. 
Het Democratisch Manifest, Informatiebeleid enz. enz. 
vindt u in de Democraten van december 1982 en februari 
1983. De beleidsnota was beschikbaar op de ALV-34 in 
Amersfoort. De meeste van deze stukken zijn niet meer 
op dit congres voorhanden. 
Op de Info-balie treft u alleen aan stemkaarten en 
nágekomen Actuele Politieke Moties. 

Het CONGRES REGLEMENT stond in de DEMOCRAAT van dec.82. 

Wie is Wie? 

CONGRESVOORZITTERS 

VOORZITTER 
STEMCot~MISSIE 

VOORZITTER 
NOTULENCOMMISSIE 
ONTVANGST GASTEN 

ONTVANGST COt~~USS I ES 
ONTVANGST PERS 

CONGRESSECRETARIAAT 
ALGEMENE ORGANISATIE 

Jan Dirk van Ketwich Verschuur 
Wim Dik 
Saskia van der Loo 
Michel Jager 
Paul 11essels 

Magda Berndsen 

Grace Cotterell 
Peter Fonkert . 
Peter Schreuder 
Ewoût Cassee 
Jan Goeijenbier 
Corrie Hupkes 
Mieke van Wagenberg 
Mari n Enge 1 hard 

PRESENTATIE EERSTE KAt~ER KANDIDATEN 

Vrijdagavond na de behandeling van het beleidshoofdstuk 
"INFORMATIE" zul,len de kandidaten in de gelegenheid wor
den gesteld zich': te presenteren. Tijdens het gehele con
gres zullen zij duidelijk herkenbaar rondlopen, zodat U 
volop de kans hebt met hen van gedachten te wisselen 

Voor ~et HB de congresdatum naar 6/7 mei verplaatste, 
organ1seerde Gerrit Mik een symposium in Groningen. 
Tot zijn spijt zal hij dit congres afwezig zijn. 
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Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
lteiE~foon: 070-858303 

verschijnt 8 x per jaar 
DOCUMENT 
NEOERLANo~~ECENTRUM 

PAATIJ~OLITIEKE 

EER DAN OOIT 
UIDELIJKHEID BIEDEN 
Jacob Kohnstamm, partijvoor-

is het spannend om op 
1 .... ~"''""'''"' na het congres te kijken wat 

kranten over dat congres schrijven. 
natuurlijk heeft de schrijvende pers 

lezers en onze kiezers geïnfor
over de sfeer (blakend van zelf

springlevende partij, ver
in de toekomst), en over de 

lOPKOJDSI (circa 10% van ons ledental). 
dat was nieuws, dat wil zeggen 
en - voor velen - onverwacht. 

moge zich dan blijkens de laatste 
(Op>tmtepeutmg:en niet verheugen in een 

aanhang, de partij en haar leden 
daardoor niet in het minst aange-

de (weder)opbouw van 0'66 is dat 
ongelooflijk wezenlijke factor: ge
en vertrouwen in onze ideeën en in 

drager daarvan, de partij. 

daarmee zijn we er nog niet. Blakend 
zelfvertrouwen bestaat nog steeds de 

ijkheid dat we een marginale plaats 
gaan innemen in de Nederlandse 

politiek. En daarvoor is D'66 niet opge
richt; daarvoor blijft D'66 niet bestaan. 
Noem het grootheid waanzin, zo U wilt, 
maar in onze geschiedenis ligt een ere
schuld besloten. Ik ben er van overtuigd 
dat onze ongebondenheid, ons pragmatis
me, ingebed in een nationale en internatio
nale (links-liberale ?) politieke troming, 
tot nieuwe antwoorden en oplossingen kan 
en vooral moet leiden, waar andere partij
en niet of te laat mee komen. 

Goed congres 
In dat licht bezien hebben we een goed 
congres achter de rug. Ik noem daarbij een 
paar willekeurig gekozen voorbeelden . 
Het congres zette het licht op groen voor 
een nieuwe schoolstrijd. een trijd die 
moet leiden tot daadwerkelijke democrati
sering en decentralisatie van het onder
wijs, waarbij er- openbaar of bijzonder-

geen heilige huisjes meer bestaan. Het 
congres bepaalde dat het met de realisering 
van een van onze centrale doelstellingen
radicale democratisering van de samenle
ving- droevig gesteld was, en dat de poli
tieke partij Democraten '66 geen knip voor 
de neus waard was, indien we niet met 
nieuwe initiatieven terzake zouden ko- • 
men. 
Groen platform of niet: het congres was 
consequent en zette opnieuw een deur op 
een kier, althans tot in het najaar. Maar in 
de tussenliggende periode zijn de kamerle
den dringend verzocht alles in het werk te 
stellen om de zorg voor het milieu bij alle 
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beslissingen over deregulering prioriteit te 
geven. En waar het de centrale thema's 
van de komende jaren betreft- de radicale 
herwaardering van betaalde arbeid in het 
geheel van menselijke activiteiten en de 
vrede en veiligheid -daagde het congres de 
hele partij uit om daarover tussen nu en de 
komende twee congressen te denken, te 
praten en te beslissen. Ga er maar aan 
staan. 
Het woord is nu allereerst aan de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau, bij wie de zwa
re taak rust om de door het congres aange
geven richting om te zetten in concrete 
beleidsvoorstellen, en daarna aan de partij 
om daarover beslissingen te nemen. 

Pieter Maessen schrijft in het Parool van 9 
mei 1983 onder de kop 'Congres D'66 toont 
weer zelfvertrouwen": "De partij moet alle 
zeilen bijzetten om haar plaats tussen en 
naast andere partijen te bevechten en dui
delijk af te bakenen. Onder die omstandig
heden moet een partij de beschikbare ener
gie op hoofdzaken richten en moet zij meer 
dan ooit de kiezers duidelijkheid over de 
eigen positie bieden." 
Gelijk heeft hij, en het is precies waar we 
mee bezig zijn. 

IN DIT 
NUMMER 
Captijn over macht 

Emancipatiewerkster 

geïnterviewd 

Congresverslagen 

Wat indruk maakte 

In het hart 

3 

6 

9 

13 

Concept Europees Programma 

EERSTE 

CONGRESDEMOCRAAT 

'r!l 



Geachte schenker/schenkster, 

Open brief aan allen die hebben 
bijgedragen aan het dichten van 
het gat van 1982. 

Den Haag, 17 mei 1983 

De financiële nood ten gevolge van "het gat vanl982':.wa.s zo hoog 
gestegen, dat ons geen keuze .re,stte .. Wij miJèsten U op dringende 
wijze, telefonisch en/of schriftelijk, .te hulp r;pepen en U om een 
financiële bijdrage verzqekeii.. . · 
Die noodkreet heeft eenfantastische respons gekregen: hei streef
bedrag van 150.000 gulden is inmiddels gehaald, er komen nog 
dagelijks giften binnen en er is nog een behoorlijk bedrag aan toe
zeggingen. Daarmee is de basis gelegd voor het ook structureel 
gezond maken van de parti.ifinanciën. Bovendien is het ons daardoor 
mogelijk gemaakt om de ondersteuning van de partij door de mede
werkersi-sters op het landelijk secretariaat op het huidige peil te 
houden. 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zal binnen de grenzen van 
het mogelijke (het is nu eenmaal eigen aan verkiezingscampagnes 
om een enigszins chaotisch verloop te hebben) getracht worden om 
te voorkomen, dat er in de toekomst wederom dergelijk klemmend 
beroep op U zal moeten worden gedaan. Daarover zult U- ook via 
de Democraat - nader worden geïnformeerd. 
Voor Uw bereidheid om de partij- ook in financiële zin -krachtig te 
willen ondersteunen en onderbouwen, wil ik hierbij, mede namens 
Maarten Engwirda, mijn oprechte en grote dank uitspreken. 

Met vriendelijke groet 
w.g. 
Jacob Kohnstamm 
partijvoorzitter 

Bezuidenhoutseweg 195, 2594 A] Den Haag. Telefoon 070-858303. 
Postgiro l47Tl71, t.n.v. penningmeester D'66, Den Haag. 

Uitslag interne kan
didaatstelling voor de 
Eerste Kamer 
De Landelijke Verkiezingscommis
sie heeft na het sluiten van de stem
bus de stemmen geteld en daarmee 
de volgorde vastgesteld van de D'66-
kandidatenlijst voor de komende 
Eerste Kamerverkiezingen. 
Er zijn 1.240 stembiljetten binnenge
komen - waarvan 7 ongeldig - en er 
waren er 8860 verzonden: 14% van 
de stemgerechtigde leden heeft dus 
daadwerkelijk van het stemrecht ge
bruik gemaakt. 
De uitslag is als volgt: 
I. Hans van Mierlo 12.498 ptn 
2. Jan Glastra van Loon 11992 ptn 
3. Suzanne Bischoff 10.831 ptn 
4. Jan Vis 10.104 ptn 
5. Marie-Louise Tiesinga8.353 ptn 
6. Aad Nuis 5.962 ptn 
7. Aar de Goede 5.851 ptn 
8. Chel Mertens 4.794 ptn 
9. Joke Jorritsma 4.382 ptn 

10. Bert Schwarz 4.314 ptn 
11. Bob van den Bos 3.828 ptn 
12. Arnold Martini 3.208 ptn 
13. Hans Wessel 3.096 ptn 
14. Martijn van Empel 2.800 ptn 
15. Jan Prevoo 2.680 ptn 
16. Jan Mulder 2.211 ptn 
17. Marcel Houtkamp 1.335 ptn 
18. Henk van Heusden 1.023 ptn 
19. Ad Zetz 939 ptn 
20. Dim van Rhee 870 ptn 

21. Ted van der Meer 
22. Anton de Man 
23. Martin van der Wijst 
24. Leonard Groenewegen 
25. Douwe Jansz 
26. Paul de Roo 

804 ptn 
785 ptn 
760 ptn 
715 ptn 
650 ptn 
389 ptn 

RADIO_, 
&Tv ............... 

Vakantie! Waar 
moeten ze nou weer 
heen? 
Elk jaar opnieuw een vraag: Waar 
moeten we met vakantie heen? 
Een vraag voor ouders, die op 
vakantie willen zonder hun kinderen 
of die dit jaar zelf een keertje over
slaan, maar wèl een vakantiemoge
lijkheid voor hun kinderen zoeken. 
Een vraag ook voor jonge mensen, 
die dit jaar een aktieve vakantie in 
eigen land willen doorbrengen. 
De Stichting voor Zon en Vrijheid 
kan op deze vragen een antwoord 
geven. 

Al jarenlang verzorgt het Vakantie
service-buro van de Stichting voor 
Zon en Vrijheid Kinderdorpen voor 
kinderen van 9 t/m 12 jaar in Vier
houten en Schayk. 
Voor 13 t/m 16 jarigen is er Jeugd
camping in Vierhouten. 
06k zijn er vele mogelijkheden op 
het gebied van de Watersport, zoals· 
de Zeilschool "Het Molenhuis" in 
Wouctsend met kursussen voor di
verse leeftijdsgroepen (vanaf 9 jaar 
tot 18 jaar en ouder) en Windsurf
kampen. 
Bovendien is er een aparte zeilweek 
voor gezinnen waar programmamo
gelijkheden zijn voor 9-jarigen en 
ouder. 

De Stichting voor Zon en Vrijheid is 
niet uit op winst; de prijzen kunnen 
daardoór laag worden gehouden. 
Is uw belangstelling gewekt? Een 
folder met uitgebreide gegevens over 
deze vakantie-aktiviteiten kan 
schriftelijk of telefonisch worden 
aangevraagd bij: 
STICHTING VOOR ZON EN 
VRIJHEID 
Vakantie-Service 
Plein '40-'45, nr 5" 
Postbus 8112 
1005 AC Amsterdam 
Tel: 020- 138588 (dag en nacht be
reikbaar) 

OPROEP 
Marie-Louise Tiesinga zou vanwege 
haar portefeuille defensiezaken in de 
Eerste Kamer graag in contact ko
men met D'66-ers, die werkzaam zijn 
binnen de krijgsmacht en die willen 
meewerken in een ad hoc-werk
groepje personeelszaken. 

Eerste Kamerfractie D'66 
Postbus 20017 
2500 AH DEN HAAG, of tel.: 
075 - 286966 

"De Groene Lijn": 
070-850788. 
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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: 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn 
Verbeeck, Mieke van Wagen
berg, Kitty Warburg, Roei Hes
kamp. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 
De Democraat, 
.Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkheid 
De rèdactieraad 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 8 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 4 verschijnt ± 
29 juni 1983. 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
maandag 6 juni, 17 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: f 600,-
1/4 pagina: f 500,-
1/6 pagina: f 400,
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: 15.000 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 
giro 1477777 
Partij voorlichter: 
070-832468 



D'66 TUSSEN GELIJK 
HEBBEN EN 
GELIJK KRIJGEN 
door: Paul Captijn 

0'66 heeft altijd wat slordig met 
macht omgegaan. 
Want was (en is) het niet zo dat voor 
ons maatschappij-analyse, probleem
verkenning, structurele benaderingen 
belangrijker zijn? 
Stellig is zulks van grote waarde en 
zeker in ons programma heeft dit veel 
vruchten afgeworpen. Deze arbeid is 
voor een politieke partij als D'66 
noodzakelijk, maar is het ook vol
doende?· Neen. 
Waarom niet? 
Omdat in de politiek vooral macht 
een middel is om programmapunten 
in realiteit om te zetten. Het is daar
om nodig om goed met macht om te 
kunnen gaan. Daar zijn wij de afge~ 
lopen tijd geen meesters in gebleken. 

Macht 
Macht is, kort gezegd, het vermogen om 
ontwikkelingen te starten, om te buigen of 
te stoppen. 
Macht is geen eenduidig iets. Er mee om
gaan heeft veel van aan het langste eind 
trekken uit een kluwen draden waaraan 
velen sjorren. Om dat goed te doen is in
zicht nodig in hoe dat werkt. Ga je slecht of 
niet met macht om, dan is het veel moeilij
ker om veranderingen in de samenleving 
aan te brengen. Het gaat wel, heeft de er
varing geleerd, maar de inschakeling van 
derden, is er voor nodig. 
Dat is moeizaam en duurt lang. 
D'66 heeft nooit een getuigenispartij willen 
zijn. Zij schuwde de verantwoordelijkheid 
niet - zo luidde het - maar vergat dat bij 
besturen verantwoordelijkheid en macht 
hand in hand staan. 
Aan macht is niets vies, mits niet als doel 
op zich beschouwd maar als middel om 
veranderingen en liefst verbeteringen in de 
samenleving aan te brengen. 

Met macht omgaan 
In politiek-bestuurlijke organen lijkt het er 
door de gecompliceerde besluitvormings
processen wel op, dat belangrijke beslis
singen pas na rijp beraad en advies tot , 
stand komen. In werkelijkheid is daardoor 
al heel wat macht verdeeld en gebruikt 
voordat de finale beslissing valt. Het is 
derhalve zaak om op die plaatsen en tijd-

stippen zodanige invloed uit te oefenen dat 
het "halfprodukt" al wat van de kleur be
gint te vertonen die het moet hebben als de 
eindbeslissing valt. 
Soms is dit vrij eenvoudig te verwezenlij
ken, vaak is het lastig omdat het penetratie 
betekent van instèllingen/instanties die 
met de voorbereiding van beslissingen van 
doen hebben. In de vrij verkokerde sa
menleving van vandaag houdt een en ander 
o.a. in het zitting nemen in dan wel het 
beïnvloeden van besturen van die organi
saties die op belangrijke terreinen van de 
maatschappij iets in de. melk te brokkelen 
hebben. Dat zijn niet alleen de Ie en 2e 
kamer, staten en raden, maar ook instellin
gen uit het particulier initiatief, adviescol
leges e.d. die een rol spelen in beleids
kwesties. 
D'66 is in deze laatste kategorie onvol
doende aanwezig. 

Invloed tijdens beleids- en besluitvoorbe
reiding is van belang, dat neemt niet weg 
dat een D'66er in de persoon van de finale 
beslisser nog beter is. Wat dat betreft heeft 
D'66 nog slechts een korte traditie. Het 
aantal bestuurders in onze kring is nog zeer 
beperkt, maar zelfs van dat kleine aantal 
wordt onvoldoende gebruik gemaakt. 
Kontakten tussen D'66-bestuurders over 
concrete beleidszaken die op verschillende 
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"Tussen droom en daad" van Joris Backer 
is een uitstekend boek. Bij mijn weten is het 
voor het eerst in de politieke geschiedenis 
van Nederland dat zoveel vertegenwoor
digers van één partij- die de hitte van de 
dag hebben gedragen- na afloop van hun 
"kortstondige droom" zó openhartig hun 
mening over de feiten geven. 

Dit unicum zou geen reden zijn om er in 
deze kolom over te schrijven. Daar zijn 
twee andere redenen voor van zeer uit
eenlopende aard. De eerste is de verba
zing. In al die tien interviews komt de rol 
van de partij maar een enkele keer ter 

'sprake. De fractie kom je nog wel eens 
tegen, maar die 17.000 leden, die toch ook 
niet allemaal gezwegen hebben tussen mei 
'81 en september '82, die hoor je niet. Wel 
wordt er regelmatig beweerd dat er van 
alles geschort heeft aan de communicatie, 
niet alleen met de kiezers, maar ook met de 
leden. Niemand van de ondervraagden re
kent dat "gebrek aan oor voorgeluiden uit 
de partij" tot de oorzaken van het zich 
teleurgesteld afwenden van vele kiezers. 
Jan Glastra van Loon zegt- als Joris hem 
er aan herinnert dat de "vrijzinnigen" 
vroeger het "leger generaals zonder sol
daten" genoemd werden -: "Dat vind ik 
allemaal wel meevallen in D'66. De ge
beurtenissen in '82 zouden kunnen wijzen 
op onvoldoende gevoel voor wat de "sol
daten" dachten . .. ",en voorts zegt hij dat 
het niet in onze aard ligt een organisatie 
die gesmeerd loopt te ontwerpen. 
Alle democraten die a/langer of sinds kort 
een bijdrage proberen te leveren aanfun
dament en structuur van onze partij, zullen 
na lezing van deze interviews, met des te 
meer ijver en volharding hun werk voort
zetten. 

Onbegrijpelijk en ook onvergeeflijk is het
en dat is de tweede ·reden voor het ver
schijnen in deze kolom- dat, juist als een 
paar maanden geleden bij het verschijnen 
van het Dagboek van Jan Terlouw, er ook 
nu weer afkeurende stemmen gehoord 
worden, die zich afvragen waarom zo'n 
boek moet verschijnen. Wat zijn dat voor 
mensen die onze eigen analyses van slagen 
en falen binnenskamers willen, houden? 
Als er iets is waarmee wij de kiezer kunnen 
laten zien en horen hoe wij denken, dan is 
het dit boek van Joris Backer. Laten we blij 
zijn dat het geschreven is en bevorderen 
dat het gelezen wordt. 

In relatie hiermee nog dit: een politieke 
partij die leeft en zich ontwikkelt, heeft te 
maken met leden die komen en gaan. 
Wanneer leden afhaken- en dat uitvoerig 
motiveren - moet je dat niet verbergen 
maar publiceren. Het verduidelijkt de 
plaats waarde partij staat. Wie hetjongste 
congres heeft gevolgd, weet dat D'66 juist 
dáár moeite mee heeft. 

3~ 
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niveaus spelen vinden slechts op kleine 
schaal plaats. Terwijl toch de mogelijkheid 
aanwezig zou zijn om een gemeenschap
pelijke policy uit te stippelen. Bij andere 
partijen is zulks veel beter ontwikkeld. 
Laat het toch in ieder geval zo worden dat 
wat D'66 heeft of krijgt aan bestuurders 
een beetje op elkaar afgestemd opereert. 
Daar bedoel ik niet mee dat een Groninger 
burgermeester zijn doen en laten moet af
stemmen op een Brabantse wethouder, 
maar wel een gesprek of telefoontje tussen 
bestuurders die vanuit verschillende ach
tergronden of bestuurslagen over dezelfde 
problemen beleid moeten ontwikkelen. 
Het hoeft niet allemaal gestruktureerd te 
zijn, als de mogelijkheid maar benut wordt 
om, zo enigszins mogelijk een gezamenlij
ke D'66-lijn te trekken. 

Idealen - Realiteiten - Macht 
Wie zijn idealen in realiteiten wil omzetten 
heeft daarvoor macht nodig. Er zijn ver
schillende vormen van macht, formele en 
informele: 

de formule: 
• bestuurlijke macht 
• gezag 
• gestalsmatige macht 
• macht van het argument/de rede 
• juridische macht 
• geld 
• staking 

de informele: 
• drukuitoefening 
• "wandelgangen" 
• goede kontakten/lobby 
• actie/demonstratie. 

Machtsvormen als chantage, gijzeling, 
gewapend optreden e.d. laat ik bewust 
buiten beschouwing. 
Er komt in de politiek geen besluit tot stand 
zonder dat een aantal van de formele en 
informele machtsvormen een grotere of 
kleinere rol heeft gespeeld. Naarmate een 
politieke partij of een politicus er beter in 
slaagt van de verschillende machtsvormen 
gebruik te maken, des te groter is de kans 
dat een besluit conform zijn bedoelingen, 
idealen of programma genomen wordt. 

Een ieder die op een of andere manier of 
plaats actief is in besluitsvormingsproce
dures kent het verschil tussen "gelijk heb
ben" en ,,gelijk krijgen". Om gelijk-heb
ben om te"kunnen zetten in gelijk-krijgen is 
het nodig om een aantal van de genoemde 
machtsvormen te hanteren. Zo niet dan 
doe je ongetwijfeld geen vlieg kwaad, maar 
vang je er ook nooit een. 
Macht op een goede manier gebruiken, ze
ker als beslisser, betekent soms het halen 
van vuile handen. Dat is absoluut geen 
ramp. 
Wie geen vuile handen wil halen in de poli
tiek moet de kansel als entrepot voor zijn 
idealen kiezen. Wie echter metterdaad de 
samenleving wil, veranderen moet met 
macht aan de slag. Politiek betekent het 
maken van keuzes. Met het hulpmiddel 
macht kunnen die keuzes in de praktijk 
gebracht worden. 
De laatste jaren wordt het gebruik van 

sommige machtsvormen geïntensiveerd 
door er de nodige agressie in te stoppen 
dan wel te vermengen met burgerlijke on
gehoorzaamheid. Heel langzaam wordt 
,;het doel heiligt de middelen" weer zicht
baar, althans bij een aantal groeperingen in 
Nederland. 
Binnen D'66 is eigenlijk nauwelijks een 
antwoord, laat staan een alternatief voor
handen op een dergelijk fanatiek gebruik 
van machtsmiddelen. 

Hoe kan D'66 beter met macht 
omgaan? 
D'66 zal zich als betrekkelijk kleine partij 
het meest moeten bedienen van machts
vormen die niet onmiddellijk op aantallen 
steunen. Zij zal moeten benadrukken dat 
minderheden in Nederland gerespecteerd 
moeten worden en dat aan hun bijdrage in 
de besluitvorming niet zonder meer voor
bijgegaan kan en mag worden. De nadruk 
zal derhalve moeten liggen bij die machts
vormen waarin het kwalitatieve aspect een 
zware rol speelt. Dat houdt in: 

- Daar waar enigszins mogelijk bestuurlij
ke posten bekleden; 
- Op dergelijke posten laten blijken dat 
gesproken en gehandeld wordt vanuit D'66 
uitgangspunten; 
- De macht van het getal trachten te even
aren met behulp van sterke argumenten; 
- Het waar mogelijk hanteren van be
staande juridische instrumenten t.b.V . 
D'66 opvattingen. 

In de informele sfeer zijn de mogelijkheden 
soms groter dan in de formele. Het leggen 
van goede kontakten, het meepraten in de 
wandelgangen, het meedoen of zelf op
zetten van acties zijn typisch middelen die 
gehanteerd kunnen worden door relatief 
kleine groepep die, mits goed gebruikt- en 
liefst in samenhang met elkaar- daardoor 
aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen. 
Het mogelijke verwijt dat m.n. de infor
mele middelen strijdig zouden zijn met de 
door D'66 zo zeer beleden openheid zet ik 
aan de kant met het gezegde "Wie niet 
sterk is, moet slim zijn." Maar meer ten 
principale: als de uiteindelijke besluitvor
ming in volle openbaarbeid zijn beslag 
krijgt, is er toch niets op tegen om in de 
voorbereidingsfase te proberen de D'66 
invloed zo sterk mogelijk te doen zijn? 
Het is zaak om van te voren een aantal 
beleidsterreinen te selekteren waarop men 
zeer bewust een zo groot mogelijke invloed 
wil uitoefenen. Voorkomen moet worden 
dat de beperkte kracht die D'66 kan aan
wenden wordt versnipperd over een breed 
scale van onderwerpen. 
Naar mijn mening zullen dat, conform ons 
programma moeten zijn: 
- het economisch beleid; 
- het milieubeleid; 
- het beleid terzake vrede en veiligheid. 

De vele andere beleidsterreinen dienen 
dan per definitie een lagere prioriteit te 
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Tussen 
droom en daad 

D'66 en de politieke crisis 

PSVi 
BESTELLEN VIA 

politiek scholings- en vormingsinstituut d~~ 
bezuidenhoutseweg 195, 2594 aj den haag. 
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ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
door: Aar de Goede 

Enige tijd geleden woonde ik de con
ferentie op Jamaica bij die plm. zes
tig Europese parlementariërs en een 
evengroot aantal vertegenwoordigers 
van ontwikkelingslanden bijeen 
bracht. Het betrof hier de jaarlijkse 
bijeenkomst, die ingevolge de verdra
gen van Lomé wordt gehouden om 
het wel en wee van de samenwerking 
tussen de Europese Gemeenschap en 
63 ontwikkelingslanden te bespreken. 

Een mijns inziens belangrijk rapport dat in 
bespreking kwam betrof de industriële sa
menwerking. Op een viertal punten heb ik 
van de· rapporteur (de Franse socialist 
Fuchs) gedaan gekregen het rapport bij te 
stellen. 

I. Van industriële ontwikkeling in de 
meeste ACS-landen zal m.i. nauwelijks 
sprake kunnen zijn, indien geen oplossing 
wordt gevonden voor de enorme beta
lingsbalanstekorten die nu reeds bestaan 
bij vele van hen. Industriële ontwikkeling 
vereist veelal grote kapitaalsinvesterin
gen; het geld daarvoor moet uit het rijke 
Noorden komen. Maar het internationale 
geldsysteem is kwetsbaar gebleken, juist 
op het punt van terugbetaling van arme 
landen van leningen en rente. 
2. Industriële ontwikkeling kan bijdragen 
tot vergroting van de welvaart. Meer 
werkgelegenheid, vergrote koopkracht, 
versterkte economische infrastructuur zijn 
daarbij erg waardevol. Negatieve aspecten 
zijn er evenwel ook: versnelde uitputting 
bodemschatten, ecologische problemen 
zoals vervuiling van bodem, water en 
lucht, ontbossing - die nu reeds op grote 
schaal plaats vindt - concentraties van 
mensenmassa's 'in industriële centra. In 
onze westerse geïndustrialiseerde wereld 
zijn teveel slechte voorbeelden voorhan
den om daarvan niet te willen leren. 
3. Versterkte ontwikkeling op industrieel 
gebied levert problemen op bij de afzet van 
de producten op de wereldmarkt. Het Sta
bexstelsel (waarbij voor agrarische pro
ducten uit de ontwikkelingslanden, b.v. 
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krijgen. Door op onderwerpen die in deze 
drie sectoren liggen fors aan de weg te 
timmeren met duidelijke stellingnames 
profileert D'66 zich weer beter. 

Machtsuitoefening op ieder van deze drie 
sectoren begint met ideevorming, voorwaar 
niet het slechts verzorgde onderdeel van ons 
D'66-functioneren. Maar dan begint het pas 
echt goed. Als de ideeën op papier staan, 
moeten ze zo goed mogelijk aan de man 
gebracht worden en tot werkelijkheid wor
den. Daarvoor dient invloed en druk te wor
den uitgeoefend en macht niet geschuwd. 
Hopelijk vormt het bovenstaande een bij
drage tot het denken over het omgaan met 
macht binnen D'66. 

suiker, een min of meer gegarandeerde 
prijs geldt) zal hier niet of nauwelijks kun
nen werken. 
4. De energiesituatie levert nu reeds een 
groot probleem op voor vele ontwikke
lingslanden. De sterk gestegen olieprijzen 
hebben dààr, nog veel meer dan in het 
Westen, voor ontwrichting gezorgd. Wel
nu, uitbreiding van het industriële poten
tieel betekent ook een grotere energiebe
hoefte. 

Het bijgestelde rapport komt in het najaar 
opnieuw aan de orde. 

Mensenrechten 
Een tweede punt dat dit keer grote aan
dacht trok was de kwestie Nigeria annex 
mensenrechten. Ongeveer twee miljoen 
mensen worden daar zonder enige hulp als 
overbodig geworden werkkrachten de 
grenzen overgejaagd. De Afrikaanse lan
den stelden zich gezamenlijk op hei stand
punt dat dit een interne Afrikaanse aange-

EUROPEES~ 
PARLEMEN~ 
legenheid was, waarmee de EEG-landen 
zich maar beter niet konden bemoeien. 
Met vele anderen heb ik dit standpunt af
gewezen. Reeds in november vorig jaar 
heb ik (toen als enige) aandacht gevraagd 
voor schendingen van mensenrechten in 
ontwikkelingslanden. En voor de kwestie 
Zuid-Afrika worden we, juist door de Der
de Wereld, voortdurend aan de jas getrok
ken de schendingen aldaar steeds opnieuw 
te veroordelen. Mensenrechten zijn uni
verseel! 
Voor wat betreft Suriname kan ik melden 
dat op mijn initiatief een debat in het E.P. 
werd gevoerd, kort nadat bekend werden 
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de mensonterende executies die daar had- • 
den plaats gevonden. 
Het wordt tijd dat in de samenwerking tus
sen EEG en ACS-landen bij vernieuwing 
van het Lomé-verdrag een directe relatie 
wordt gelegd met de kwestie van de men-
senrechten. ' 

Landbouwprijzen 
Het jaarlijkse debat in het Europees Par
lement over de landbouwprijzen is weer 
achter de rug. De meerderheid (143 tegen 
127 stemmen) heeft mijn inziens een 
slechte beurt gemaakt door de redelijke 
prijsvoorstellen van de Europese Commis
sie (circa vijf procent verhoging) te over
troeven door minstens 7% te eisen. Dit nu 
zou het Europese budget zodanig gaan be
lasten dat de overblijvende middelen vol
strekt ontoereikend dreigen te worden om 
de andere gemeenschapstaken zoals werk
gelegenheid, milieu, energie, regionale po
litiek enz. nog enigszins behoorlijk uit te 
voeren. Naar mijn verwachting zal de 
Raad van Ministers, die uiteindelijk be
sluit, dit oordeel van het Parlement naast 
zich neer leggen. Een slechte beurt van het 
Parlement! 

Kleine en middelgrote ondernemingen 
Als lid van de Economisch-Monetaire 
Commissie van het Parlement heb ik het 
afgelopen jaar deelgenomen aan debatten 
over de problemen van de kleine en mid
delgrote ondernemingen. Er is nu een rap
port van de Fransman Deleau, onlangs 
aangenomen, dat een groot aantal aanbe
velingen doet om de positie van deze groep 
bedrijven te verbeteren. 
U wist het misschien niet maar ongeveer 
de helft van de totale werkgelegenheid in 
de Gemeenschap wordt daar gevonden! 
De fiscale, sociale, administratieve en fi
nanciële problemen zijn daarbij aan de or
de gekomen evenals onderwerpen als in
novatie, onderzoek, informatie e.d. 

Verkiezing voor het Europees 
Parlement 1984 
In mei of juni 1984- de juiste datum is nog 
steeds niet bekend- worden in de tien lan
den van de Gemeenschap opnieuw verkie
zingen voor het Europees Parlement ge
houden. Geleidelijk aan besteedt de publi
citeit meer aandacht aan ons werk. U hebt 
dat b.v. kunnen merken aan de plm. één 
uur durende T.V.-uitzending van de NOS 
op 13 april j.l. Samen met Ien van den 
Heuvel (PvdA) Bouke Beumer (CDA) en 
Hans Nord (VVD) heb ik daàrin onze op
vattingen verwoord over de vraag wat de 
betekenis is van het Europees Parlement 
en de goede en minder goede prestaties in 
de afgelopen 4 jaar toegelicht. 
Wat D'66 zelf betreft: het concept Euro
pees programma vindt u bij deze Demo
craat; de najaars-AL V zal het programma 
vaststellen en dan zal ook d.m.v. de ver
kiezing van de lijsttrekker, de kandidaten
lijst definitief worden vastgesteld. 

• 



OOK VOOR VROUWEN 
·ECHTE KEUZEN 
door Marie-Louise Tiesinga 

Trudy Theuvenet, 34 jaar, getrouwd met 
Rik, beroepsmilitair, twee kinderen van 12 
en 15 jaar. Komt oorspronkelijk uit Den 
Haag. Is volgens haar zeggen heel traditio
neel getrouwd en maakte gedurende haar 
huwelijk een bewustwordingsproces door. 
Toen de banden begonnen te knellen, ging 
ze een HAVO-opleiding volgen. Daarna 
verhuisde ze naar Nunspeet. In de christe
lijke leefgemeenschap daar met weinig of 
slechts tijdelijke contacten (de "import" 
blijft er gemiddeld vier jaar wonen) was het 
moeilijk wennen. 
Ze stortte zich in het vrijwilligerswerk, in 
het buurthuis, metjongvolwassenen, hielp 
ter plaatse het vrouwenwerk opzetten 
(VOS, politieke scholing en vorming) en 
dacht zo langzamerhand: ik moet toch 
méér kunnen! Dat kon ze ook. Ze deed 
vervolgens de Sociale Academie De Horst 
in Driebergen en koos daar bewust voor 
het vrouwenwerk. In 1982 werd Trudy 
Theuvenet aangesteld als emancipatie
werkster bij D'66, voor een periode van 
drie jaar. 

Wat vind je van de structuur van het eman
cipatiegebeuren binnen D'66: geen eigen 
vrouwenorganisatie, maar een emancipa
tieactiveringscentrum, als adviescommis
sie van het Hoofdbestuur? 
Moeilijke vraag. Niet slecht, maar ook niet 
goed. Je bent wel een adviescommissie, 
maar als je als PEAC je mond niet open 
doet, wordt er geen advies gevraagd. Je 
moet als een geit op de haverkist zitten. 
Maarheeft het PEAC als adviescommissie 
tot dusverre weinig invloed gehad, indivi
duele leden van het PEAC hadden dat wel. 
Er is flink gelobbied. Maar er is verande
ring op komst. Eigenlijk is die met de 
komst van het nieuwe bestuur in gang ge
zet. Het vorige PEAC-bestuur is hoofdza
kelijk organisatorisch bezig geweest. Dat 
was ook nodig. Het nieuwe PEAC-bestuur 
heeft er bewust voor gekozen om zich 
vooral inhoudelijk met de politieke stand
puntbepaling bezig te houden. Daardoor 
kan de invloed van het PEAC groeien. 
Een eigen vrouwenorganisatie binnen 
D'66? Je zou er ongetwijfeld intern meer 
invloed door hebben, maar het zou ook 
veel weerstand oproepen in de partij. Dat 
merk je ook nu al aan de reacties van indi
viduele leden. Veel vrouwen in de partij 
vinden dat ze al geëmancipeerd zijn. Ze 
zijn bijv. al gemeenteraadslid en daarmee 
is hen "recht" gedaan in emancipatoire 
zin. Daarna houdt het voor hen vaak op. 
Aan verder galln met de emancipatie van 
zièhzelf en ook van anderen(!) wordt niet 
gedacht. Dat is jammer en dat zou eigenlijk 
in onze partij niet zo mogen zijn. 
Naar buiten toe is het vaak heel lastig, dat 
we geen eigen vrouwenorganisatie heb
ben. Ze hoevenje dan ook niet te vragen en 
doen dat ook meestal niet. Zo'n dag van De 

Populier over herverdeling van betaalde en 
onbetaalde arbeid op 28 mei in het Con
grescentrum in Den Haag bijvoorbeeld, 
daar moet je echt moeite voor doen om als 
D'66-vrouwen aanwezig te kunnen zijn. 
"Jullie hebben toch geen 'vrouwenorgani
satie", zeggen ze dan. Dan is het lastig 
uitleggen. 

Wat staat er in je werkplan voor deze drie 
jaar? 
Het is de bedoeling, dat ik tijdens het eer
ste jaar een actief netwerk opzet. We wil
len komen tot een situatie, waarbij er in 
iedere llfdeling een persoon is, die zich ac
tief met emancipatie bezighoudt, d.w:z. 
die stimuleert en het beleid binnen en bui
ten de partij in de gaten houdt. Dat is op 
zich al een moeilijke opgave. In een hele
boel gemeenten wordt gezegd: emancipa
tie is een luxe. De regionale emancipatie
werkgroepen, die tot dusverre vooral on
dersteunend werk deden t.b.v. de vrouwe-

. lijke statenleden, zullen in de toekomst dit 
netwerk moeten "voeden" door het hou
den van studiedagen, themadagen, waarbij 
uitwisseling van ervaringen heel belangrijk 
wordt gevonden. Zo moet er geleidelijk 
aan een verschuiving plaatsvinden van het 
regionale naar het locale niveau. Op die 
manier denken we ook tegemoet te kunnen 
komen aan het probleem van de leegloop in 
de regionale emancipatiewerkgroepen. 
Om allerlei redenen, vaak ook financiële -
vrouwen zijn immers in de rrieeste gevallen 
afhankelijk van het inkomen van hun man 
en de reiskosten zijn dan soms te veel- kon 
men het niet meer opbrengen om regelma
tig de werkgroepbijeenkomsten te volgen. 
Van deze nieuwe ondersteunende manier 
van werken verwachten we meer; ze willen 
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zich namelijk wel met het organiseren van 
allerlei activiteiten bezighouden. 
Belangrijk in het eerste jaar van het werk
plan is ook het steunen van vrouwelijke 
raads- en statenleden. Dat moet overigens 
ook gebeuren omdat het in de richtlijnen 
van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgçlegenheid staat, waar het geld voor 
emancipatiewerksters vandaan komt. 
Het tweede jaar zal worden gebruikt om 
cursussen te organiseren. Dat zal in nauwe 
samenwerking met hét PSVI gebeuren. 
Vooral basiscursussen, weerbaarheids
trainingen, bestuurderscursussen en cur
sussen voor bijv. gesprek- en vergader
technieken. 
Het derde jaar tenslotte willen we trachten 
de functie van de emancipatiewerkster en 
het hele emancipatiegebeuren in de partij 
te integreren .. Na drie jaar houdt de subsi
diëring immers op. 
We denken, dat het emancipatiewerk in de 
partij dan gedecentraliseerd moet worden. 
We willen groeien naar een regionale 
emancipatiewerkster binnen de regiobe
sturen. Dat is een nieuwe functie, enerzijds 
uit noodzaak omdat er geen geld meer voor 
komt, anderzijds omdat we denken, dat 
decentralisatie, ook van emancipatiewerk 
belangrijk is. Op die manier kunnen drem
pels worden weggenomen. 

Wat zijn de knelpunten op het ogenblik? 
Het is heel moeilijk om voor het netwerk 
mensen te vinden. Ik ben begonnen in de 
provincies Gelderland en Groningen. In 
Gelderland lukt het wel aardig, in Gronin
gen daarentegen hebben we vrijwilligers 
moeten aanwijzen. Ook in Zuid-Holland 
zijn een aantal pogingen ondernomen, 
maar daar krijg je veel reacties in de geest 
van: "Ik heb geen tijd",. of "Ik weet niet, 
of ik dat eigenlijk wel wil, maar zet me 
maar op de lijst, dan zie ik wel". Dat is niet 
zo bemoedigend. 
Bovendien loop je op tegen grote weer
standen tegen emancipatie. Er zijn nog zo
veel vooroordelen. Vrouwen voelen zich 
heel snel aangevallen. Je verstoort hun 
gemoedsrust. Die van mannen overigens 
ook. 

Neem dus eens expliciet de emancipatoire 
temperatuur op van D'66-mannen en 
-vrouwen? · 

Ik zou daar best wat optimistischer over 
willen zijn. Ik merk dat bij velen binnen 
D'66, zowel mannen als vrouwen, emanci
patoir denken iets heel anders is dan doen. 
Zoals ik al memoreerde, krijg je van vrou
wen vaak te horen: , ,Ik ben al geëmanci
peerd". Maar als je verder met ze praat, 
kun je daar aardig doorheen prikken. Er 
wordt te weinig gekeken naar de emanci
patie van de groep. De noodzaak van 
emancipatie wordt vaak ontkend, omdat 
men de eigen positie als uitgangspunt 
neemt. Ook mannen hebben het er moeilijk 
mee. Dat komt ook vaak tot uitdrukking als 
het gaat om positieve discriminatie. Dan 
komt men meteen met "kwaliteit" aandra
gen. Maar je kunt de kwaliteit ook niet aan 
een man afzien. 

Ben jij zelf geëmancipeerd? 
Ja, ik denk het wel. In mijn denken in ieder 
geval, maar soms val ik in mijn eigen val-



kuilen. Ik vind het nog steeds erg moeilijk 
om met conflicten om te gaan, omdat ik 
niet goed kan omgaan met agressief ge
drag. Maar ik kan het wel goed doorzien 
hoe de maatschappelijke structuren in el
kaar zitten. Ook in de persoonlijke sfeer 
ben ik aardig geëmancipeerd. Maar daar
voor heb ik dan ook moeten knokken thuis. 
Het resultaat is de moeite waard. Dat bete
kent overigens niet, dat we thuis tot een 
herverdeling van arbeid hebben kunnen 
komen. Rik kan geen deeltijdbaan krijgen; 
ook arbeidstijdverkorting zit er niet in. 
Daarin word je bij de krijgsmacht erg te
gengewerkt. Maar voor de rest hebben we 
het aardig kunnen regelen. · 

Wat vind je leuk aan vrouwenwerk? 
Vooral de herkenning die je hebt bij het 
werken met vrouwen. Je bent allemaal, de 
een wat sterker dan de ander, in dezelfde 
patronen opgevoed. Bovendien vind ik 
vrouwenemancipatie ontzettend belang
rijk. Dat heeft ongetwijfeld veel te maken 
met mijn eigen ervaringen. Ik zou graag 
willen dat vrouwen echte keuzen konden 
maken; te veel "keuzen" zijn eigenlijk al 
voor hen bepaald. Daar wil ik graag aan 
meewerken, om dat te bereiken. 

Beroepskrachten en vrijwilligersbesturen 
in het vrouwenwerk willen nog wel eens uit 
elkaar groeien. Hoe ervaar }ij het werken 
met een vrijwilligersbestuur? 
Als alles goed gaat, plezierig en fijn, d.w.z. 
als je op gelijk niveau met elkaar praat. Je 
.moet gewoon samen een goede manier 
vinden om met elkaar te kunnen werken. 
Als er machtspelletjes worden gespeeld, 
wordt de dialoog doorbroken. Het is m.i. 
belangrijk, te erkennen dat er verschillen 
zijn tussen vrouwen onderling. Dat maakt 
het werken met elkaar zoveel rustiger en 
gemakkelijker. 

Er is rondomjou een begeleidingscommis
sie gevormd. Hoe werkje daarmee? 
Het is een prima club. We hebben even tijd 
nodig gehad om elkaar te leren kennen, om 
duidelijk te krijgen wat de taken zijn. Er 
wordt niet controlerend gewerkt, maar 
stimulerend en steunend èn op basis van 
gelijkwaardigheid. Artbie Schimmel heeft 
in de opbouwfase daarvan een fantastische 
rol gespeeld. 

Wat vind je de beste eigenschap van voor
vechters voor emancipatie? 
Macht op een goede manier gebruiken. 

Wat vond je van het laatste congres? 
Ik was er een beetje gespleten over. Ener
zijds een beetje tam, anderzijds toch ook 
weer inspirerend vooral de toespraak van 
Jacob Kohnstamm. Ik was blij met de uit
spraak over kernwapens en blij dat de 
PEAC-moties zonder slag of stoot werden 
aangenomen. Duidelijk werd op dit con
gres, dat de mensen in de partij geloven en 
de gedachte aan opheffen ervan niet bij hen 

· opkomt! Dat is de goede mentaliteit: gelo
ven in jezelf. 

• 

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise: Tiesinga 

D'66 is als onkruid, je kan het wieden, maar 
't komt altijd terug. Dat is het motto van 
deze keer. Ik vond het in het afdelingsblad 
van Den Helder, als bemoedigende reactie 
op de laatste opiniepeilingen. 
NIEUW maar liefst drie regiobladen en 
twee afdelingsbladen. In Overijssel neemt 
de Statenfractie het voortouw en start 
daarmee een regionaal informatieblad. Ten 
eerste, schrijven ze, omdat de leden die 
hen voor een statenzetel kandidaat hebben 
gesteld, recht hebben op verantwoording 
en ze een verslag op de ARV onvoldoende 
vinden. Een tweede doelstelling om het 
blad op te zetten, is om de politieke discus
sie over het provinciaal beleid te bevorde
ren; de derde ·reden voor het uitbrengen 
van het blad is er een op wat langere ter
mijn: het leveren van een bijdrage aan de 
politiek programmatische ontwikkeling 
teneinde s~ks bij de volgende verkiezin
gen weer met een programma te komen. 
Ook de regio Gelderland maakt een nieuwe 
start met een nieuwe jas voor het regio
nieuws als bijdrage aan de partij-commu
nicatie. 
, ,Aan deze boom zo vol geladen (bedoeld 
worden alle kranten, rondzendbrieven e.d. 
-mlt-a)", schrijft de scheidende regio
voorzitter Frans Scholten, "hebben we het 
Gelderse takje node, en ~oms pijnlijk ge
mist. Enfin, we kunnen eindelijk ook eens 
iets naar Marie-Louise Tiesinga sturen." 
Bij verder lezen blijkt dit gelukkig de minst 
serieuze doelstelling van dit regiobulletin 
maar ik ben natuurlijk blij met elke nieuwe 
"demo-loot", om in Gelderse stijl te blij
ven. Noord-Brabant tenslotte laat het eer
ste nummer verschijnen van "Democra
tenptaat". Pleitbezorgster Corry Mooi
boysen kan tevreden zijn! Nieuwe afde
lingsbladen zijn er uit Hillegom, "het groe-

ne hillegommertje" en Wageningén, dat 
"Groenvoer" is gedoopt. ,Alle vijf de 
redacties veel succes toegewenst! · 
Een verhaal apart vormen de "Notities" 
van de fractie en de s'teimfractie in de ge
meentéraad van Heerlen, voor het eerst 
verschenen in oktober 1982, maar mij niet 
bekend tot dat ik onlangs een "boze" brief 
ontving, o~dat van de geboorte geen mel
ding was gemaakt in de Democraat. Maar 
dat is in!lliddels opgelost en ik wens vanaf 
deze pl

1
aats redacteur Miel Nijst ook succes 

toe. 
Er is. heel wat leven in de partij. Dat werd 
bijv. duidelijk op het laatste congres, het 
heeft vervolgens in alle kranten gestaan 
(dus is het waar!), en het blijkt ook bij het 
lezen van de regio- en afdelingsbladen: 
discussie-avonden, thema-avonden, poli
tieke cafés, ze worden door D'66-ers ge
houden van Leeuwarderadeel tot Tilburg. 
Waren de demokrantjes de vorige keer 
voornamelijk gericht op het landelijk ge
beuren, in deze afleveringen is men dicht 
bij huis gebleven; het gaat nu vooral om de 
plaatselijke politiek. Daarom is er deze 
keer niet veel meer nieuws te vermelden. 
Behalve dat de afdeling Apeldoorn weer 
een leuke kwartaaluitgave heeft laten ver
schijnen. Tot slot enige bemoediging rich
ting Zeist, waar de redactie van het "Bul
letin'' aldaar onder de indruk schijnt te zijn 
geraakt van allerlei "duur" uitgevoerde 
regio- en afdelingsbladen die ze op de De
mocraatjesdag in maart in handen hadden 
gekregen. Kom nou, Arie Lorier en Karel 
Fros jullie doen het toch zeker op je eigerl 
manier en jullie doen het prima. Voor jullie 
informatie: de Drevel is geen afde
lingsblad, maar het regioblad van Noord
Holland. De oplage is inderdaad groot 
(3.000 exemplaren) en de krant kost f 0,97 
per exemplaar. Het is een paradepaardje 
onder de bladen. In Noord-Holland beta
len we er, vrijwillig f 15,- per jaar voor. Ik 
heb inmiddels van de regio-penningmees
ter in Noord-Holland alle gegevens en een 
uitsplitsing van de kosten ontvangen. Zo
als beloofd op de Democraatjesdag is die 
beschikbaar voor wie er belangstelling 
voor heeft. 

Kandidaatstellingstermijn voor het 
Europees Parlement geopend 

Nu de Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat D'66 in elk 
geval zal meedoen aan de Europese verkiezingen in 1984, heeft het 
Hoofdbestuur- na overleg met de Landelijke Verkiezingscommissie 
- besloten om de termijn waarin leden zich kunnen aanmelden als 
kandidaat met ingang van heden te openen. / · 
De termijn loopt tot 15 augustus 1983, 16.00 uur. 
De formulieren waarmee men zich als kandidaat kan aanmelden, 
kunnen worden aangevraagd bij het Landelijk secretariaat: Bezui
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Het door de Landelijke Verkiezingscommissie bepaalde aanmel
ding'sadres luidt: L VC D'66, Postbus 93313, 2509 AH Den Haag. 
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Eerste Congresdemocraat voor de 
36ste ALV op vrijdag.25 en zaterdag 26 
nove01ber 1983 te Den Haag 
DEMOCRATEN, de Tweede Congresdemocraat 
Direct na het voorjaarscongres star- (TCD). 
ten wij met de voorbereiding van het In deze Eerste Congresdemocraat 
najaarscongres. Dit congres wordt (ECD) is gepubliceerd: 
gehouden in gebouw Amicitia, West- - hetconcept-EuropeesProgramma 
einde, Den Haag. Toen de datum - het Congresreglement 
van het voorjaarscongres werd ver- - de zeer voorlopige agenda 
schoven, moest ook de oorspronke- - de tüdsplanning voorbereiding 
lijke najaarsdatum verzet worden. AL V -36 " 
Daarmee was de Flint in Amersfoort In de TCD zullen wij proberen de 
voor ons niet beschikbaar. Omdat overige stukken te publiceren, die 
Amicitia wel beschikbaar is en be- ' behandeld worden op de AL V. De 
reikbaar is met het openbaar vervoer TCD verschijnt uiterlijk de 2e helft 
en, last but not least, goedkoop blijkt van juli. 
te zijn, hebben wij voor Den Haag De sluitingsdatum voor het indienen 
gekozen. van moties (m.u.v. actuele politieke 
Wij beseffen, dat Den Haag voor moties) en amendementen is op 
velen onder u ·een lange reis bete- maandag 3 oktober 1983. 
kent. Toch hopen wij, dat u, als in Wij verzoeken u nogmaals dringend 
Zutphen, in groten getale verschijnt. om bij toezending van moties en 
Het najaarscongres staat in het teken amendementen aan de Rapportage
van de Europese Verkiezingen in commissie gebruik te maken van het 
1984. Het Europees Programma zal standaardformulier, dat elders in de
worden vastgesteld. De interne kan- ze ECD is afgedrukt. Het bespaart de 
dirlaatstelling voor het Euro-parle- Rapportagecommissie veel onnodig 
ment zal worden afgerond met de werk. 
verkiezing van de lijsttrekker. De sluitingsdatum is zodanig geko-
Naast deze onderwerpen laat de zen, dat wij in staat zijn het congres-. 
concept-agenda een overladen pro- boek met alle moties en amende
gramma zien. Dit wordt veroor- menten en de begroting 1984 veertien 
zaakt, doordat het voorjaarscongres dagen vóór de AL V gereed te heb
ons enige opdrachten heeft gegeven, ben. Wilt u het congresboek gratis 
die binnen een zekere termijn voor thuisgezonden krijgen, dan moet u 
besluitvorming aan u moeten worden hiervoor bijgaande bestelbon aan 
voorgelegd. Het Hoofdbestuur heeft ons toesturen. 
al deze onderwerpen voorlopig op de De publicatie van het concept-Euro
concept-agenda geplaatst. Er zal een pees Programma in de ECD geeft u 
keuze gemaakt moeten worden. de gelegenheid om dit programma 
Hiervoor zal het advies worden in- goed voor te bereiden. Daar er nog 
gewonnen van de Adviesraad en de meer onderwerpen op de AL V be
Kamerfracties, zoals gebruikelük is. handeld zullen worden, raden wij u 
Deze concept-agenda draagt dus een aan meerdereafdelings-en regiover
zeer voorlopig karakter. Wij hopen gaderingen te besteden aan de voor
de definitieve agenda te publiceren in bereiding van de AL V. In de Tijds-

Congresreglement 
Toelichting. 
Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het Hoofdbestuur be
sloten het onderstaande congresreglement vast te stellen. Evenals op 
de voorgaande congressen bevat dit congresreglement alleen bepa
lingen die niet in het Huishoudelijk Reglement (art. 7 t/m 18) zijn 
geregeld. 

Artikel! 
Het op 25 en 26 november 1983 te houden. congres is een Algemene 
Ledenvergadering als bedoel a in art. 7 van het Huishoudelijk Regle
ment. 

Artikel2 
Moties en amendementen die betrekking hebben op onderwerpen, 
vermeld in de agenda, moeten zijn goedgekeurd door tenminste één 
Algemene Regio-, Subregio- of Afdelingsvergadering, of zijn onder
tekend door tenminste 25 leden van D'66. 
Deze moties, amendementen en beslispunten moeten uiterlijk 3 ok
tober 1983 op het landelijk secretariaat ontvangen zijn. Deze motiès 
en amendementen worden met een aanbeveling van het Hoofdbe
stuur in het Congresboek gepubliceerd. Moties en amendementen 
dienen opgesteld te worden volgens het door de Rapportagecommis
sie vastgestelde model, dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd. 

.·.··3~ste ~t.~ op'2$•.e~~·~G .~ó"emb$;r.1983 
•mjdag•:25 IIOV~IJèr 19$) . . ;• .. . •. · ··• ·. . ....•. : . <' . . .·, •· •. ·. ·.• •• 
·. L Qpe'tJWg dol;)r pll,rtij'!'oorzitt~t: ç;n \"öjlf~~~llen ei;Jngresleidin~ 
~; B~nó~l;l'ltng N,o~'!llen~•(\n $te,l'ftÇI;)1;1'11;1'1issie · · · · 
3, .toeJiçliting stemprocedure ··· · · 
4,. .Noti~ie Vrede ~~ Vei~~P,eid ... . . •.. . . . . . . . .. . 

• ,5;. ·Toespraak J)ál'tiJvoorzmer en· behandehng mottes ~eléldSf!Qta · · 
.. i~r~B •:·· •· (' .. . ·• ·.··· .. '·" •·· .. ·.. . , . .'• .· · ... 
{J, ~i:Id\.ii<lbtgs:llotitie . . . · .:• .•.. , .. ·· · 
7.,$çhors!ng van de ver~eting 

zaterdag ~6 ~!)vem!:il!t,l983 .·.· .· .. · .· ... · · 
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SI~ Toelicötîng stel;l'lpr,dcedui:e ·• ·· .•. · · 

10. Pinallêîê'n: ~groting l$184 • , . 
· .. · <~anpassing ~grö~ng} 983 
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1$~ 1'1;)e~pr~kf!"açtîevOO'fzttter T"'eèd(\ K.Mf!~i: · 
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11. ;B!!h.artdeling á;ctuele pç>lîtie,ke l111oti~s .. , .. · · · · 
~~~. Uits;lag v.~kiezint 'bes~ure~en coP'ÎlllÎssies · • .. 

(:nt~l~ verkiezing tijsttre~~ :fî,litt'Q]iiese· Ve'rki~nge,n 
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planning, elders in de ECD kunt u 
zien; wanneer, wat verschijnt. Het 
Europees Programma is normaal 
amendeerbaar, volgens de regels van 
het Huishoudelijke Reglement en het 
Congresreglement. 
Een goede voorbereiding! 

Mieke van Wagenberg 
vice-voorzitter organisatie. 

Artikel3 

Vervolg op pagina 9 

De behandeling van moties en amendementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar aangewezen lid van D'66 geeft 
desgewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent degenen, die zich volgens de bij 
de congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben aan
gemeld, in volgorde van aanmelding het woord. 
3. Het Hoofdbestuur, de Programmacommissie en de Rapportage
commissie kunnen aan het congres een advies omtrent het voorstel 
geven. Desgewenst geeft de fungerend voorzitter de indiener de 
gelegenheid tot een kort weerwoord alvorens een motie of amende
ment in stemming te brengen. 
4. De fungerend voorzitter brengt de amendementen in volgorde van 
ingrijpendheld in stemming en daarna het al dan niet geamendeerde 
voorstel. 
5. De fungerend voorzitter brengt resolutie en moties over een be
paald (onderdeel van een) agendapunt in stemming als alle resoluties 
en moties over dat (onderdeel van het) agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde waarin de resoluties 
en/ of moties in stemming worden gebracht. 

Artikel4 
In alle 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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CONCEPT 
EUROPEES 

PROGRAMMA 
1984-1989 

TOE·LICHTING BIJ HET CONCEPT EUROPEES PROGRAMMA 

Hierachter treft u het ontwerp aan 
van het nieuwe Europees programma 
van D'66, bedoeld voor de nieuwe 
"legislatuur"-periode van het Euro
pees Parlement: 1984-1989. Daarvoor 
komen er volgend jaar - zeer waar
schijnlijk eind mei - weer Europese 
verkiezingen. 

Dat die verkiezingen voor 0'66 van zeer 
groot belang zijn behoeft, lijkt me, nauwe
lijks uitleg: normaal gesproken en afgezien 
van Almere in september a.s. betekenen 
die verkiezingen voor ons de eerste electo
rale krachtproef, na die van 1982. Vol
doende reden dus om diezelfde verkiezin
gen uiterst serieus te nemen. 
Maar niet alleen om die re.oen zal van ons 
een speciale inspanning gevergd worden. 
Juist de Europese verkiezingen zullen 
D'66 een prachtige kans bieden haar eigen 
profiel duidelijk te maken. Hebben wij ons 
immers niet altijd bewust getoond van de 
beperktheid van de nationale grenzen om 
een aantal wezenlijke vragen waar de poli
tiek voor staat, op te lossen? Het is toch 
ondenkbaar problemen als b.v. werkloos
heid, milieu, energie, om nog maar te zwij
gen van de vrede en veiligheid, te kunnen 
oplossen via een puur nationale benade
ring. Natuurlijk is het Europees alternatief 
geen wondermiddel voor alle kwalen, maar 
zonder Europa gaat het in geen geval. 
Daarom denk ik dat het goed is dat de leden 
met meer dan gewone belangstelling ken
nis nemen van het ontwerp-program zoals 
het nu voor u ligt. Deze tekst is de vrucht 
van veel voorbereidend werk van "ex
perts" waar onder de SWB-werkgroep; 
maar Europa is geen schema dat alleen aan 
hen kan worden voorbehouden. Integen
deel: het zal duidelijk gemaakt moeten 

worden, dat de problemen die in Brussel 
aan de orde komen - en waarover het Eu
ropees Parlement moet oordelen - ons al
len raken; huis-tuin-en-keuken-problemen . 
zogezegd. We moeten een discussie los 
weken over het waarom van het feit dat alle 
E.G.-landen in principe veelal met dezelf
de problemen kampen, maar dat zij kenne
lijk niet de bereidheid opbrengen de con
sequenties van die voorstelling te aanvaar
den. 
Anders gezegd: D'66 zal bijvoorbeeld aan 
de man in Almelo die al jaren werkloos is, 
of aan de jonge moeder in Maastricht die 
zich maatschappelijk voelt achtergesteld, 
moeten duidelijk maken, dat naast een na
tionale visie ook een politieke keuze op 
Europees niveau gedaan moet worden om 
zijn/haar situatie te veranderen. Heeft de 
E.G. immers niet de pretentie de welvaart 
en het welzijn van iedere Europese burger 
te behartigen? Welnu, laten wij dan als 
D'66 tonen, dat wij goed beargumenteerde 
ideeën hebben, hoe daaraan konkreet ge~ 
werkt kan worden. Onze Europarlementa
riërs hebben in de afgelopen jaren die de 
Europese samenwerking kenmerken ter
zake hun sporen verdiend. 
We moeten daarbij de ongerijmdheden 
bloot leggen die de Europese samenwer
king nu veelal kenmerken, waarbij niet al
leen- en zelfs niet in de eerste plaats -aan 
bureaucratisering en boterbergen moet 
worden gedacht, maar veeleer aan de vol
strekte politieke besluiteloosheid op inter
nationaal niveau, waardoor de problemen 
die vaak om een gezamenlijke aanpak 
schreeuwen- zoals b.v. de werkloosheid
alleen maar vooruit worden geschoven. 
In deze samenhang verdient natuurlijk 
speciale aandacht dat de Europese parle
mentariërs tot op heden nog steeds niet 
voldoende hun rol als waarborgers van de 

Europese democratie hebben kunnen 
waarmaken. Te vaak komt het nog voor 
dat het Europees Parlement slechts aan de 
zijlijn toekijkt; hoofd- te weinig van bijza
ken onderscheidt en uitblinkt in het doen 
van uitspraken die elkaar vaak tegenspre
ken. Het is duidelijk: dat Europees Parle
ment behoeft versterking. 
Is er volop reden voor kritiek op "Euro
pa", toch moet D'66 zich niet laten verlei
den tot simpele uitspraken die de kern van 
de moeilijkheden eerder verdoezelen dan 
duidelijk maken. Juist D'66 zal haar pro
gressieve karakter kunnen manifesteren 
door het Europese debat met serieuze ar
gumenten aan te gaan. Het ontwerp-euro
pees programma poogt daartoe een hand
reiking te geven. Natuurlijk staat daarin 
geen antwoord op alle vragen, wel wordt 
daarin onze pro-europese, maar tegelij
kertijd kritische "grondhouding" duide
lijk. Vanuit die instelling roep ik de leden 
op, via hun afdelingen en regio's ruime 
aandacht aan dit programma te schenken. 
Natuurlijk zullen vanuit het Hoofdbestuur, 
in nauwe samenwerking met de betrokken 
werkgroepen van de SWB, initiatieven 
worden genomen om die discussie op gang 
te brengen. Een konkreet actieplan die
naangaande zal u in een volgende Demo
craat worden voorgelegd. Een goed Euro
pees programma biedt dan wel geen garan
tie voor electoraal succes, maar zonder 
een dergelijk programma zal het zeker niet 
lukken. 

Op de a.s. najaars AL V zullen we het pro
gramma definitief moeten vast stellen en 
ook bij die gelegenheid zal de Europese 
lijsttrekker worden gekozen. De ideeën
grondslag is er, het woord is nu aan u! 

Nico Wegter 



1. Inleiding 

1.1. Waarom en tot hoever Europese samenwerking? 
Uitgangspunt voor D'66 in dit Europese programma is 
de wenselijkheid van verdere Europese eenwording. 
Tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG) 
is in de loop van de jaren een belangenverstrengeling 
ontstaan, die geleid heeft tot een feitelijke Europese 
lotsverbondenheid. Juist in Europa wordt steeds duide
lijker dat nationale souvereine staten, zoals Nederland, 
in vele öpzichten een te beperkt kader zijn geworden om 
de problemen van de huidige tijd op te lossen. Dit bete
kent dat een progressief beleid, zoals D'66 zich dat 
voorstelt, ook op het binnenlandse vlak niet mogelijk is 
zonder de totstandkoming van een democratisch, ver
enigd Europa. 
Natuurlijk betekent dat niet, dat wij met alle ontwikke
lingen meegaan als ze maar in Europees verband plaats
vinden. 
Zoals uit dit programma blijkt heeft D'66 duidelijke op
vattingen over de richting, waarin de samenleving zich 
moet begeven. Zij zal daar ook in het Europees parle
ment voor strijden. 
Een uitgebreide en versterkte Gemeenschap zou natuur
lijk alleen daar de uitoefening van bevoegdheden moeten 
overnemen van de nationale staten, waar een louter na
tionaal beleid onvoldoende is. In de Europese Gemeen
schap gaat het er in de eerste plaats om, de samenwer
king op het gebied van de economische, sociale en mo
netaire aangelegenheden te versterken. Alleen dan kun
nen de grote economische problemen, waaronder in de 
eerste plaats de grote werkloosheid, worden bestreden 
en kan een rechtvaardige internationale arbeidsverdeling 
tot stand worden gebracht. 
Daarbij dienen ook met betrekking tot milieu en energie 
bevoegdheden aan de Europese Gemeenschap te worden 
toegekend: een louter nationaal beleid is op deze gebie
den een illusie. 
Vuir water en vuile lucht houden niet op vuil te zijn als 
ze een nationale grens passeren. Wel dient bij de uitvoe
ring van het Europese beleid rekening te worden gehou
den met speciale nationale posities, zoals bevolkings
dichtheid en geografische ligging. 

D'66 hecht zeer aan de handhaving van de Nederlandse 
culturele indentiteit. Juist in een sterkere Europese Ge
meenschap is de behoefte aan nationale culturele iden
titeit sterker, zoals wij dat nu al zien met betrekking tot 
de. behoefte aan nieuwe regionale identiteit (Schotland, 
Basken, Bretons, etc.). 

Uit deze opvatting vloeit voort dat in dit programma de 
nadruk vooral ligt op de onderwerpen: "het democra
tisch Europa", het economisch en sociaal beleid", en 
"Europa en de wer_eld." 

1.2. Welk soort Europa wil D'66? 
D'66 streeft naar een Europees maatschappijmodel dat 
leidt tot een handhaving en vergroting van de individuele 
ontplooiingsmogelijkheden. Deze ontplooiing moet ge
schieden in vrijheid en verantwoordelijkheid, naar eigen 
inzicht en overtuiging, in solidariteit met de medemens 
en zonder politieke, sociale en economische discrimina
tie van anderen. Ook in Europees verband geldt dat de 
verscheidenheid van mensen en op'vattingen als een po
sitief te waarderen goed te beschouwen is. D'66 ziet de
ze verscheidenheid tevens als de voornaamste bron van 
maatschappelijke vernieuwing. Daarom moet de ontwik
keling van onze samenleving gericht zijn op een orde die 
meer oog heeft voor de vrijheid van de mens dan in 
Oost-Europese landen het geval is, en die meer oog 
heeft voor de gelijkheid dan in het Amerikaanse maat
schappelijke systeem. 

D'66 streeft naar een Europa dat de onderlinge band met 
andere delen van de wereld - industrielanden, maar met 
name ook ontwikkelingslanden - wil versterken. Als 
continent zijn wij sterk afhankelijk van de samenwerking 
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met anderen door onze grondstoffenschaarste en onze 
strategische positie alsmede door ons beperkt gebied. 
i\ls Europa een bijdrage heeft te leveren aan de stabili
teit in de wereld, dan is het door zijn technologische 
vernuft en zijn menselijke, maatschappelijke orde. 
Wij dienen onze samenwerking niet te richten op de ver
sterking van militaire macht, maar op andere "civiele" 
en menselijke waarden, zoals bestrijding van armoede in 
de wereld, bijdrage tot vrede en meer stabiliteit. Aan
dacht voor de Europese veiligheid moet steeds worden 
geplaatst in het vooruitzicht van wapenbeheersing en 
ontwapening. 
Wat betreft de staatkundige inrichting van het democra
tische verenigd Europa, heeft D'66 geen dogmatische 
opvattingen. De nieuwe instellingen en procedures van 
de EG zullen geen letterlijke afspiegeling kunnen zijn 
van de afzonderlijke nationale grondwetten en praktij
ken. Een synthese moet worden gevonden, die zowel 
rekening houdt met de uitgangspunten van de verschil
lende democratieën en rechtsstaten binnen de Gemeen
schap, als met de eigen structuur. 

1.3. Is D'66 tevreden met de Europese samenwerking? 
D'66 streeft napr verdere Europese samenwerking, zoals 
hierboven reeds is gesteld. Dat betekent echter niet dat 
wij tevreden zijn met de huidige Europese samenwer
king en dat wij bepleiten dat de ontwikkeling van de 
laatste jaren simpelweg moet worden doorgetrokken. 
Integendeel. In de afgelopen twintig jaar is het accent 
bijna uitsluitend gelegd op schaalvergroting, economi
sche groei en uitbouw van het Europese bedrijfsleven. 
Het is hoog tijd dat de Europese samenwerking zich 
meer gaat bezighouden met de mensen die hier wonen. 
Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn door D'66 volledig 
onderschreven aspecten van de Europese integratie. 
Maar men moet helaas vaststellen dat de Gemeenschap 
in haar beleid in het verleden vaak teveel is uitgegaan 
van alleen de' wettelijke formele gelijkheid van haar bur
gers. 
In werkelijkheid bestaat er nog zoveel ongelijkheid. Ze
ker in een uitgebreide Gemeenschap zal die ongelijkheid 
alleen maar toenemen. Om de vrijheidsbeginselen (goe
deren, personen, diensten enz.) te kunnen handhaven, 
moet het beleid daarom getuigen van meer solidariteit 
met de sociaal en economisch zwakken. In actieve 
maatregelen ter bestrijding van de werkloosheid en ter 
bevordering van een rechtvaardiger welvaartsverdeling 
ook tussen de regio's van de Gemeenschap moet dit tot 
uiting komen. 
Teveel is de Europese gedachte gekoppeld aan de op
bouw van een systeem .van economisch liberalisme. Dit 
heeft er toe geleid dat de burgers hun aandacht voor de 
Europese eenwording verloren hebben en, mede daar
door, dat het de Gemeen~chap tot nog toe slechts met 
uiterste moeite - of geheel niet - lukt om tot een ge
meenschappelijk economisch en buitenlands beleid te 
komen. 
Een tweede wezenlijk bezwaar tegen het huidige Europa 
is het grote gebrek aan democratische controle op het 
gevoerde beleid. Noch het Europese parlement, noch de 
nationale parlementen slagen erin een effectieve controle 
uit te oefenen. Dit is onaanvaardbaar. Voor het demo
cratisch gehalte van de Europese samenwerking is het 
van wezensbelang, dat het Europees parlement d~ar een 
grotere greep op krijgt. 

1.4. Het belang van de Europese verkiezingen 
De eerste zittingsperiode van het direct verkozen Euro
pees Parlement heeft aangetoond dat Europese verkie
zingen geén oplossing voor alle kwalen van de Gemeen
schap kunnen vormen. Wèl zijn zij een voorwaarde om 
Europa een werkelijk democratische grondslag te geven. 
Zonder de Europese verkiezingen zal de Gemeenschap 
steeds minder in staat zijn de groeiende verantwoorde
lijkheden naar behoren te vervullen. 
Ook leiden verkiezingen niet automatisch tot meer be
voegdheden voor het Europese parlement. Maar zij zul
len wel een aanzet zijn tot een ontwikkeling in de goede 



richting. Gebrek aan hoop is hierbij even gevaarlijk als 
goedgelovigheid. 
Het is vooral aan de direct verkozen .Europese parle
mentariërs zelf de invloed van het parlement te vergro
ten. 
Zij zullen hun deel moeten vragen in de wetgeving van 
de Europese Gemeenschap, zoals parlementariërs dat in 
hun nationale bestel vragen. Om hun positie te verster
ken zullen zij daarbij proberen de kiezers achter zich te 
krijgen: het parlement zal de publieke opinie niet alleen 
moeten verklanken, maar ook moeten mobiliseren. 
Daarbij zullen de parlementariërs zich overigens ook 
moeten inspannen incidenten te vookomen, die bij Eu
ropese kiezers de indruk deden ontstaan .van verkwisting 
binnen het parlement. Een direct verkozen en versterkt 
Europees parlement is niet voldoende om de Europese 
gemeenschap een breed draagvlak te geven. Daarvoor is 
evenzeer noodzakelijk dat de nationale maatschappelijke 
organisaties steeds meer op Europees niveau gaan sa
menwerken. Pas dan kan een werkelijk publieke dialoog 
over de toekomst van de Europese samenleving ont
staan. 

1.5. Welke prioriteiten ziet D'66 binnen Europa? 
De eis tot versterking van de democratie en het respect 
voor de mensenrechten zullen als basis moeten dienen 
voor de inrichting van een samenleving, die ruimte geeft 
aàn de individuele ontplooiingsmogelijkheden. 
Dit betekent dat D'66 een Europees beleid bepleit dat 
als grondgedachte heeft de emancipatie van achterge
stelden en de beëindiging van eenzijdige afhankelijk
heidsrelaties. Een hoofdthema hierbij is een fundamen-

. tele verbetering en democratisering van het Europese 
besluitvormingsproces. 
Een tweede hoofdthema is de noodzaak van een zorg
vuldig beheer van het bedreigde milieu. 
Een derde, maar daarmee niet minst belangrijk hoofd
thema van het programma is de vraag, hoe tot een op
lossing te komen van de economische problemen, waar
onder in de eerste plaats de werkloosheid. 

D'66 bepleit een aanzienlijke versterking van de econo
mische en monetaire samenwerking. De ervaringen van 
de laatste jaren hebben aangetoond dat dit noodzakelijk 
is, alleen al om de bereikte samenwerking en de daaruit 
voortgevloeide welvaart niet in gevaar te brengen. 
Deze noodzaak zal nog groter worden door de toetre
ding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeen
schap, een toetreding die D'66 ondersteunt. De econo
mische verschillen zullen tengevolge van die toetreding 
echter toenemen. Daardoor wordt het onmogelijk dat 
alle landen van de EG in gelijke mate en op het gelijke 
moment verder gaan met de economische en monetaire 
eenwording. D'66 aanvaardt daarom dat de eenwording 
voortgang vindt via een systeem van "twee snelheden", 
d.w.z. dat binnen een gemeenschappelijk aanvaard ac
tieprogramma sommige landen sneller zullen voortgaan 
met de eenwording dan andere. Daarbij is noodzakelijk 
dat de zwakkere landen steun krijgen, die hen de moge
lijkheid biedt de economische sterkere landen in te ha
len, omdat D'66 de gedachte van een blijvende tweede
ling van de Gemeenschap in rijke en arme landen ver
werpt. 
D'66 aanvaardt ook dat de ontwikkelingen in de Europe
se economie steeds meer met zich mee brengen, dat de 
arbeidsintensieve industrieën naar de ontwikkelingslan~ 
den zullen gaan en dat wij ons in West-Europa vooral 
zullen moeten toeleggen op kapitaal- en kennisintensie
ve industrieën. 
In dit kader past de opvatting van D'66 over het Euro
pese industriebeleid en de ontwikkelingssamenwerking 
mer de Derde Wereld. Want ook voor de mensen van de 
Derde Wereld zal Europa een belangrijke rol moeten 
spelen bij het verschaffen van een bestaanszekerheid 
van waaruit zij hun verder levensloop kunnen bepalen. 
Het streven naar democratisering, de economische 
problemen en de toetreding van de nieuwe leden zullen 
van de EG geen naar binnen gekeerde gemeenschap mo-
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gen maken. Bij het streven naar ontspanning tussen 
Oost en West dient Europa een rol te spelen. Voor
waarde voor zo'n rol is een voldoende mate van Euro
pese samenwerking, zowel op het gebied van de buiten
landse politiek als van de defensie. 

2. Democratisch Europa 

2.1. Democratisering van de Gemeenschap 
In het belang van democratische controle en doelmatig
heid moeten de besluitvormende instellingen in één 
plaats worden bijeengebracht. D'66 kiest Brussel als 
zetel voor het Europese parlement, de Raad van minis
ters en de Europese Commissie. 
Het Europees parlement zal de beslissingsbevoegdheid 
met de Raad van ministers moeten delen, zowel ten 
aanzien van de wetgeving als van de begroting. Verder 
moet het Europees parlement meer controle uitoefenen 
op de Europese Commissie. D'66 wil dan ook met 
kracht streven naar uitbreiding van de invloed van het 
Europees parlement. 
Een verdere overdracht van nationale bevoegdheden aan 
de Europese Gemeenschap zal slechts kunnen plaatsvin
den als de democratische controle op de uitoefening 
daarvan is verzekerd. Het medebeslissingsrecht van het 
Europees parlement moet betrekking hebben op beslui
ten inzake verdragswijziging, uitbreidingen internationale 
akkoorden, alsmede besluiten die de hoofdlijnen van 
beleid vastleggen. 

Zolang een formele bevoegdheidsuitbreiding uitblijft, 
moet de bestaande overlegprocedure tussen Raad, Eu
ropees parlement en Commissie (die nu alleen geldt voor 
besluiten met financiële gevolgen) op al deze gevallen 
worden toegepast. Het rechtstreeks gekozen parlement 
dient alle middelen te benutten die het ter beschikking 
staan om het politieke debat in Europa vorm te geven. 
De leden van het Europees parlement dienen in de op
vatting van D'66 niet tevens lid te zijn van een nationaal 
parlement. Europese parlementariërs mogen de nationale 
werkelijkheid niet uit het oog verliezen, evenmin als na
tionale parlementariërs de Europese dimensie. Daarom 
streeft D'66 naar samenwerking tussen het Europese en 
de nationale parlementen. 
De Raad .van ministers dient - zeker in een uitgebreide 
Gemeenschap - meer te besluiten bij meerderheid van 
stemmen. De slagvaardigheid van de Gemeenschap kan 
worden vergroot door de voorzitter van de Raad meer 
speelruimte in zijn interne en externe optreden te geven. 
In dit verband valt ook te denken aan de instelling van 
een Europese bewindsman/vrouw, zetelend in Brussel 
als hoofd van de permanente vertegenwoordiging, maar 
tevens lid van zijn/haar nationale regering. 
De besluitvorming in de Raad van Ministers dient door
zichtiger te worden en de Raad dient het Europees par
lement gemotiveerd te berichten welk gevolg aan zijn 
adviezen wordt gegeven. 
Onderzocht moet worden over welke onderdelen van de 
wetgevende taak van de Raad in het openbaar kan wor
den vergaderd. 
De Europese Raad dient niet zozeer de besluitvorming 
van andere landen over te nemen, maar vooral impulsen 
te geven aan het Europese eenwordingsproces. De par
lementaire controle, zowel nationaal als Europees, op 
het functioneren van de Europese Raad moet worden 
versterkt. 

De voorzitter van de Europese Commissie wordt be
noemd door de lidstaten uit een bindende voordracht 
van het Europees parlement van niet meer dan drie per
sonen. Terwille van grotere eenheid en efficiëntie is het 
gewenst de Commissie, afgezien van de voorzitter, te 
beperken tot één lid per lidstaat. 
Het inspraakrecht van de voorzitter bij de benoeming 
van de leden van de Commissie dient te worden ver
sterkt. 
Uitvoering van besluiten dient meer aan de Commissie 



te worden gedelegeerd. Haar exclusieve initiatiefrecht 
tegenover de Raad dient te worden geaccentueerd. 
Commissieleden dienen zich onafhankelijk te kunnen 
opstellen ten opzichte van hun regeringen. Een indivi
duele verantwoordelijkheid van het Europees parlement 
naast de bestaande collectieve kan daartoe bijdragen. 

2.2. Rechtsbescherming en mensenrechten in de Gemeen
schap 
Het behoud van democratische staatsinstellingen en de 
bescherming van de fundamentele rechten van de mens 
in de aangesloten staten zijn essentiële vereisten voor 
het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. 
Deze eisen gelden evenzeer voor de Gemeenschap zelf. 
De waarborging van de rechten van de individuele bur
ger is een wezenlijk bestanddeel van de moderne demo
cratische rechtsorde die de Europese Gemeenschap be
hoort te zijn. 
Het Hof van Justitie vervult een centrale rol in de op
bouw van de EG tot een rechtsgemeenschap. De be
voegdheden van het Hof van Justitie moeten bij de ver
dere ontwikkelingen van de EG ook steeds worden aan
gepast. De eenhèid van rechtsbedeling in de Gemeen
schap dient nog te worden versterkt door de bestaande 
procedure voor prejudiciële beslissingen aan te vullen 
met een procedure die de rechtseenheid verzekert in ge
vallen, waarin een nationale rechter nalaat het Hof van 
Justitie om een prejudiciële beslissing te verzoeken. 
De onafhankelijke positie van het Hof van Justitie kan 
met meer waarborgen worden omgeven. Het verdient 
aanbeveling de rechters te benoemen voor een langere 
periode en wel door de Raad, besluitend op voordracht 
van het hoogste rechterlijk college van de betrokken lid
staat en na raadpleging van het Europees parlement en 
het Hof van Justitie zelf. 
Toe te juichen valt dat het Hof van Justitie zich het res
pect voor de klassieke vrijheidsrechten reeds heeft aan
getrokken. 
De EG~instellingen dienen evenzeer oog te hebben voor 
de sociale grondrechten. Het verdient overweging een 
rechtstreeks beroep op het Hof van Justitie mogelijk te 
maken voor individuele burgers, die menen dat hun fun
damentele rechten worden geschonden door besluiten 
van de Gemeenschapsinstellingen. 

De ontwikkeling van de grondrechtenbescherming in de 
Gemeenschap moet als onderdeel van de gemeenschap
pelijke Europese traditie worden ingepast in het bredere 
kader van de Europese conventie voor de rechten van 
de mens en het Europees sociaal handvest. 
De erkenning van het individuele klachtrecht is een van
zelfsprekend onderdeel van een effectieve grondrechten
bescherming (bijv. tegen de toepassing van beroepsver
boden). Ook de Gemeenschap als zodanig dient- met 
erkenning van het individuele klachtrecht - partij te 
worden bij deze Europese conventie. Beginselen van 
eerlijke procesvoering eisen in het bijzonder een vrije 
verdediging en contact tussen cliënt en raadsman. Uit
sluiting van een advocaat mag alleen plaatsvinden onder 
zéér stringente voorwaarden en in buitengewoon ernsti
ge gevallen. 

2.3. Europa voor de burgers 
Het Europees beleid zal dichter bij de burgers komen te 
staan door waar mogelijk decentralisatie van gezag te 
bevorderen. 
Hoewel bepaalde bevoegdheden collectief op Europees 
niveau moeten worden uitgeoefend, zullen niet meer be
voegdheden aan de EG moeten worden overgedragen 
dan noodzakelijk is. 

Concrete maatregelen die D'66 voorstelt en die van di
rect belang voor de burgers zijn: 
- afschaffing van de fysieke controle aan de grens op 
het goederenverkeer; 
- invoering van een vrij verkeer voor alle EG-onderda
nen, ook voor hen, die geen economische activiteit ver
richten; 
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- invoering van een Europees paspoort voor alle EG
onderdanen; 
- afschaffing van de tijdsverschillen in Europa door een 
uniforme regeling van de zomertijd; 
- toekenning van het actief en passief kiesrecht voor lo
kale en regionale vertegenwoordigende lichamen aan alle 
ingezetenen, ook niet-onderdanen. 
Eenmaking in Europa van het vreemdelingenbeleid mag 
niet leiden tot een verslechtering van de positie van niet
EG-onderdanen in Nederland en zal speciale aandacht 
moeten besteden aan de positie van de vrouwen. 
De Gemeenschap moet in haar beleid de solidariteit met 
de sociaal en economisch zwakken veel meer dan in het 
verleden benadrukken. 
Om Europa een duidelijk gezicht te geven voor de bur
ger moeten ook maatregelen worden genomen ter ver
betering van de kwaliteit van het bestaan. 

2.4. Emancipatie 
D'66 stelt ook voor de Europese Gemeenschap als es
sentiële doelstellingen voor het bereiken van gelijke 
maatschappelijke posities van vrouwen en mannen in ie
der geval: 
- gelijke toegang tot de arbeidsmarkt; 
- economische verzelfstandiging, ook in de sociale ze-
kerheid, belastingwetgeving en pensioenwetgeving; 
- het kunnen combineren van het verrichten van betaal
de arbeid met het realiseren van de dagelijkse zorg voor 
zichzelf en zorgafhankelijken (kinderen, kortstondige 
zieken b.v.); 
- opheffen van discriminatie naar huwelijkse staat en 
andere leefvormen. 

Op de (juiste) naleving van bestaande EG-richtlijnen zal 
scherpe en effectieve controle moeten worden uitgeoe
fend. EG-richtlijnen - die deels reeds in voorbereiding 
zijn - op terreinen als pensioen- en belastingwetgeving, 
deeltijdarbeid, ouderschapsverlof en voorkeursbehande
ling, dienen met grote spoed tot stand te komen. Deze 
richtlijnen zullen zich mede op de bovengenoemde doel
stellingen moeten richten. 
Een effectieve organisatie van een Europees emancipa
tiebeleid houdt voor D'66 minimaal in, dat alle maatre
gelen en besluiten worden getoetst op hun effecten voor 
de positie van vrouwen en daarop betrokken de positie 
van mannen. Ook dient, mede op ambtelijk niveau, 
krachtige coördinatie van het emancipatiebeleid tot 
stand te komen; 
D'66 pleit ervoor, dat de EG binnen het eigen ambtena
renapparaat een goed voorbeeld geeft, ook wat betreft 
tijdelijke voorkeursbehandeling van vrouwen in met na
me de middelbare en hogere functies. Bij vervulling van 
vacatures dient de werving en selectie bijzondere aan
dacht te geven aan mogelijke vrouwelijke kandidaten. 

Voorts moet(en) binnen de Europese Gemeenschap: 
- experimenten met collectieve arbeidstijdverkorting -
ook financieel - worden gesteund en bevorderd; 
- maatregelen die in lidstaten zijn genomen om het 
aantal vrouwen in vertegenwoordigende functies te ver
groten, worden geëvalueerd en effectieve maatregelen 
aan alle lidstaten worden voorgelegd; 
- bevorderd worden dat binnen het onderwijsbeleid be
roepsopleidingen en volwasseneneducatie en de toegang 
van vrouwen hiertoe hoge prioriteit krijgen; 
- onderzocht worden in hoeverre vrouwen en alleen
staande ouders extra de dupe worden van de verslechte
rende sociaal-economische omstandigheden met name 
op terreinen, waar grote bezuinigingen plaatsvinden (ge
zinszorg, gezondheidszorg). 

3. Economisch en Sociaal beleid 

3.1. Inleiding 
De West-Europese samenleving wordt aangetast door 
ontwikkelingen, waarvan de belangrijkste zijn de achter
uitgang van de West-Europese industrie, de snelle uit-



stoot van arbeid uit het produktieproces en de teruggang 
in inkomens, waardoor de noodzakelijke solidariteit tus
sen werkenden en niet-werkenden onder spanning komt 
te staan. Jongeren vinden steeds moeilijker hun plaats in 
het maatschappelijk bestel. 
D'66 is er van overtuigd, dat de lidstaten slechts dan 
kans op succes hebben bij het overwinnen van de 
problemen, indien zij tot een gezamenlijk, Europees be
leid besluiten. 
Dat vereist moed, niet alleen omdat e~n uitsluitend na
tionale aanpak op korte termijn wel eens voordelen lijkt 
te bieden, maar bovenal omdat de activiteiten van de 
EG op sociaal-economisch terrein tot op heden bepaald 
geen aanleiding tot juichen hebben gegeven. 

3.2. Economische en monetaire eenwording 
De doelstellingen van een economische en monetaire 
unie blijven gehandhaafd. Dit ondanks het feit dat de 
economische omstandigheden in Europa het totstand
komen van de unie niet hebben bevorderd. D'66 blijft 
mede voorstander van de economische en monetaire 
unie, omdat deze vele voordelen kan hebben, zoals een 
impuls tot economische opleving, grotere monetaire sta
biliteit en lage inflatie, en minder werkloosheid. Als niet 
aan belangengroepen verbonden partij staat D'66 het 
volgende voor ogen bij de vormgeving van een Europees 
sociaal-economisch beleid. 
- bestrijding van de werkloosheid; 
- industiële vernieuwing, die niet mag leiden tot een 
verder achteruitgang van het milieu; 

_ - rechtvaardiger internationale verdeling van arbeid en 
welvaart.. 

3.3 Werkgelegenheidsbeleid 
Eén van de grootste opdrachten van de EG zal zijn een 
bijdrage te leveren aan de oplossing van het werkloos
heidsprobleem. Daartoe moeten op EG-niveau stappen 
worden ondernomen om het verder in elkaar zakken van 
de internationale bestedingen te voorkomen. In aanslui
ting op de ideeën die het altijd t.a.v. het nationaal beleid 
heeft verkondigd, wil D'66 dat er ook een Europees be
stedingsbeleid van de grond komt om de economische 
crisis te bestrijden. D'66 wil dat de Europese Commissie 
op zo kort mogelijke termijn aan de Raad van ministers 
een plan voorlegt voor een Europese bestedingsimpuls. 
Dat plan moet concreet de afspraak bevatten, dat alle 
lidstaten van de EG, waarvan duidelijk is dat ze zich op 
basis van hun betalingsbalanssituatie, inflatieontwikke
ling e.d. in een situatie van onderbesteding bevinden, 
eind 1984 tegelijkertijd een pakket maatregelen zullen 
doen ingaan om de economie te stimuleren. Maatrege
len, die in dit verband vooral overwogen moeten wor
den, zijn belastingverlaging en extra infrastructurele 
werken, zoals in Nederlan'd b.v. het plan Lievense. 

Een gecoördineerde bestedingsimpuls op Europees ni
veau zal zeker bijdragen aan het stoppen van de neer
waartse spiraal, waarin de economieën van de lidstaten 
zich bevinden. 
Maar als de andere geïndustrialiseerde landen buiten de 
EG aan zo'n initiatief zouden meedoen, zijn de effecten 
aanzienlijk groter. Daarom moet de EG een poging doen 
om het aanzwengelen van de bestedingen te combineren 
met soortgelijke activiteiten van andere geïndustriali
seerde landen, vooral de VS en Japan. Daartoe moet bij 
voorkeur in OECD-verband een initiatief worden geno
men. 

Een belangrijk element van het Europese bestedingsbe
leid moet bestaan uit een gezamenlijk initiatief van de 
EG-lidstaten om de financiële problemen voor de derde 
wereld te verlichten en daardoor hun bestedingsmoge
lijkheden te verruimen. 
Omdat het voor derde-weredlanden door de crisis steeds 
moeilijker wordt om kredieten te krijgen, wil D'66 dat • 
de EG het initiatief neemt voor de creatie van aanvul-. 
lende kredietfaciliteiten voor de armste ontwikkelings
landen. Deze faciliteit moet deze landen de mogelijkheid 
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geven de komende drie jaar gemiddeld 1% van hun BNP 
meer te besteden aan de aanleg van havens, wegen en ' 
andere infra"structurele werken. 

De werkloosheid zal, behalve door een Europees beste
dingsbeleid op Europees niveau, ook moeten worden 
bestreden door een Europees industrie- en handelsbeleid 
en door een verdere economische en monetaire eenwor
ding. 
Maar als daar met voortvarendheid aan wordt gewerkt, 
zal de werkloosheid onvoldoende afnemen. Daarom 
moet er aanvullend op nationale initiatieven voor her
verdeling van werk een Europees jeugdwerkplan komen, 
dat alle jongens en meisjes t/m 23 jaar een opleidings-I 
stageplaats biedt. 
Uitgangspunt daarbij moet het principe zijn dat alleen 
een beloning wordt gegeven voor de werkelijk produk
tieve diensten. 
Nu de werkloosheid in de gemeenschap op een onge
kend hoog niveau is gekomen, zou het een vorm van il
lusiepolitiek zijn om te suggereren dat op korte termijn 
weer volledige werkgelegenheid zou kunnen worden be
reikt. Daarom moet er - ook in het verlengde van het 
streven naar herverdeling van het werk - een herwaar
dering komen van het onbetaalde vrijwilligerswerk. 

3.4. Naar een Europese industriepolitiek 
De economische mogelijkheden van de lidstaten hangen 
in sterke mate af van hun concurrentiepositie op de we
reldmarkt. 
De openheid van de West-Europese economieën brengt 
met zich mee dat de internationale concurrentie niet al
leen op de afzetmarkten buiten de Gemeenschap, maar 
ook daarbinnen wordt gevoeld. De verslechtering van de 
West-Europese concurrentiepositie in vrijwel alle secto
ren van de nijverheid gedurende een tijd van wereldwij
de economische recessie, heeft dan ook dramatische ge
volgen gehad voor de werkgelegenheid, terwijl de be
trokken overheden d.m.v. een ondoorzichtig netwerk 
van nationale steunmaatregelen niet alleen de mogelijk
heden voor een gemeenschappelijke aanpak in ernstige 
mate hebben bemoeilijkt, maar zelfs de fundamenten 
van de gemeenschappelijke markt hebben aangetast. 
De lidstaten van de EG staan hier voor de principiële 
politieke keuze om hetzij een gecoördineerde industrie
politiek te ontwikkelen om de hiervoor geschetste ont
wikkeling te stoppen, hetzij de situatie verder te laten 
verslechteren door zich tot een strikte nationale aanpak 
te beperken. 
Voor D'66 heeft deze zaak hoge prioriteit. D'66 wil er 
dan ook zowel op nationaal als op Europees niveau toe 
bijdragen, dat de noodzakelijke politieke wil voor de 
gewenste samenwerking en coördinatie op het Europese 
niveau er ook daadwerkelijk komt. D'66 pleit er voor 
om intussen een offensieve gemeenschappelijke indus
triële strategie op te zetten, die het concurrentievermo
gen van de Europese industrie zowel binnen de Ge
meenschap als daarbuiten krachtig kan versterken. De 
huidige aanpak van met name Frankrijk, waarbij de na
druk eenzijdig ligt op het heroveren van de binnen-Eu
ropese markt wordt afgewezen. 
Bij het opzetten van eerdergenoemde strategie gaat het 
er niet om de particuliere sector het initiatief uit handen 
te nemen, alswel om ervoor te zorgen, dat concurreren
de voorwaarden worden geschapen voor produkt- en 
procesvernieuwing en expansie. 
In de eerste plaats gaat het daarbij om de optimale om
standigheden tescheppen, die voor produkt- en proces" 
vernieuwing noodzakelijk zijn. In het kader verdient het 
aanbeveling dat de Europese Gemeenschap de contacten 
tussen industrieën in de lid-staten die op hoog technolo
gisch niveau moeten concurreren met andere industriële 
grootmachten, stimuleert. 
Daartoe dient op Europees niveau een fonds te worden 
gevormd dat intwikkelingskredieten voor industriëel on
derzoek met een lange-termijnkarakter mogelijk maakt. 
Het geld voor dit fonds moet bij elkaar worden gebracht 
via een geleidelijke afbouw van de fondsen die op natio-



naai niveau worden gebruikt voor het instandhouden van 
perspectiefloze activiteiten. 
In plaats van het op conservering gerichte beleid moet 
een aanzet worden gegeven tot een planmatige gecoör
dineerde afbouw van oude bedrijfstakken. Steunmaatre
gelen op Europees niveau voor bedrijven en bedrijfstak
ken in moeilijkheden zijn alleen toelaatbaar als ze wor
den gekoppeld aan een in de tijd afgebakend herstructu
reringsplan. 

3.5. Verkeer en vervoer 
Rail-, weg- en watervervoer verkeren als gevolg van de 
economische teruggang en stijging van arbeids- en ener
giekosten in grote moeilijkheden. 
Vrije concurrentie op een open Europese vervoersmarkt 
is verder weg dan ooit. 
De door de grote overcapaciteit ontstane moordende 
concurrentie maakt het naleven van rusttijdregelingen in 
het vervoer steeds ineer problematisch. Daarbij komt de 
groeiende concurrentie van de Oost-Europese scheep
vaart, die vervoer aanbiedt tegen excessief lage prijzen. 
Door het grensoverschrijdend karakter van deze · 
problematiek - waarbij ook overwegingen van energie
gebruik, verkeersveiligheid en milieu een belangrijke rol 
spelen - ligt hier een duidelijke taak voor de EG. Helaas 
is de verkeers- en vervoerspolitiek bij de EG een ach
tergebleven gebied, mede door het getoonde gebrek aan 
bereidheid van de lidstaten bevoegdheden op dit terrein 
over te dragen. Hierin dient verandering te komen. Met 
spoed moet een Europees vervoerbeleid tot stand komen 
dat kan dienen als basis voor herstel van de bedrijfstak. 
D'66 ondersteunt dan ook de beslissing van het Euro
pees parlement de Raad van ministers wegens nalatig
heid voor het Hof van Justitie te dagen. 

De volgende bouwstenen horen in het vervoerbeleid 
thuis: 
- Personenvervoer: Het op peil brengen van het Euro
pese spoorwegnet door onderlinge afstemming van de 
nationale dienstregelingen, verbetering van infrastruc
tuur en het doen verdwijnen van oponthoud aan de 
grenzen. 
Versoepeling van het dagelijks woon-werkverkeer in de 
grensstreken. 

. - Goederenvervoer: Harmonisatie van technische voor
schriften. Ondersteuning van het zgn. gecombineerd 
vervoer. Afschaffing van het systeem van ritmachtigin
gen. Maatregelen tegen het goedkope Oost-Europese 
vervoer. Het totstandbrengen van een "oplèg"regeling 
in het goederenvervoer over de weg. 
Verbetering van vervoersmogelijkheden in Oostenrijk, 
Zwitserland en Joegoslavië, zo nodig met behulp van 
EG-financiën. 

De luchtverkeersbegeleiding is nog niet definitief gere
geld. Deze dient zoveel mogelijk in Europees verband te 
worden georganiseerd. De lidstaten (óók Nederland!) 
zullen daarom hun bevoegdheden op dit terrein aan Eu
rocontrol moeten overdragen. 

3.6. Mededingingsbeleid 
3.6.1. 
Aan de basis van elk democratisch denken ligt het wan
trouwen tegen ongecontroleerde macht. 
Vandaar het streven naar een rechtsstaat, opdat de 
overheidsmacht niet onbeperkt en zonder toezicht kan 
worden uitgeoefend. 
Niet alleen de macht van overheden verdient ons wan
trouwen, maar ook de economische macht van onder
nemingen. 
In de Gemeenschap heeft dit wantrouwen gestalte ge
kregen in een krachtig anti-kartelbeleid, dat trachtte de 
voorwaarden voor een daadwerkelijke concurrentie tus
sen ondernemingen te scheppen door het bestrijden van 
concurrentie-beperkende afspraken. Voortzetting en 
waar nodig verscherping van dit beleid acht D'66 ge
wenst. 
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3.6.2. 
Nieuwe economische problemen stellen nieuwe priori
teiten voor een gemeenschappelijk mededingingsbeleid, 
dat streeft naar een gedecentraliseerde economische or
de, waar de marktdeelnemers door elkaars concurrentie
vermogen liever dan door de overheid in evenwicht 
worden gehouden. 
De drang naar expansie van met name de multinationale 
ondernemingen toont aan dat dit evenwicht gemakkelijk 
kan worden verstoord. Door fusies en andere concen
traties is steeds meer macht bij steeds minder onderne
mingen terecht gekomen. Deze machtposities scheppen 
het gevaar vari te hoge prijzen en andere ongerechtvaar
digde voordelen. 
D'66 beschouwt het optreden tegen deze machtsvorming 
als hoofddoel van een nieuw mededingingsbeleid. 
Noodzakelijk zijn de volgende maatregelen: 
- Om de concentratiegolf een halt toe te roepen dient 
ten spoedigste te worden voorzien in o.a. een concen
tratiecontrole vooraf, zoals deze is uitgewerkt in het 
voorstel dat al sinds 1973 op goedkeuring van de Raad 
wacht. 
- Tegen reeds gevormde concentraties die een gedecen
traliseerde economische orde bedreigen en niet uit ande
ren hoofde gerechtvaardigd kunnen worden, moet ster
ker worden opgetreden, ook in de vorm van de concen
traties zoals in de VS. 
- De middelen van de Europese Commissie worden uit
gebreid in de mate die voor de vervulling van bovenge
noemde taken nodig is. 

3.6.3. 
Het mededingingsbeleid zelf dient geplaatst te worden in 
het kader van de totale economische en sociale doelstel
lingen. De uitvoering van nieuwe doelstellingen, b.v. in 
het kader van het milieu, industrie of regionaal beleid, 
kan tot situaties leiden die in strijd zijn met de mededin
gingspolitieke beginselen van de Gemeenschap. In der
gelijke situaties zullen de mededingingsaspecten niet 
steeds doorslaggevend kunnen zijn. 

3. 7. Handelspolitiek 
De EG staat de komende jaren voor een zware kracht
proef, waar het gaat om het behoud van de voordelen 
van de vrijhandel, één van de peilers van de gemeen
schappelijke markt. 
Indien de EG-lidstaten er niet in slagen de toeriemende 
tendens tot protectionisme, zowel binnen als buiten de 
gemeenschappelijke markt, het hoofd te bieden, dan is 
daarmee het functioneren en het voorthestaan van de 
Gemeenschap zelf in het geding. 
Immers, tegen de achtergrond van de economische, so
cialè en financiële problemen in de verschillende lidsta
ten van de EG doemt het gevaar op, dat lidstaten niet 
alleen neigen tot een protectionistische opstelling ten 
opzichte van landen buiten de EG, maar zich binnen de 
gemeenschappelijke markt op soortgelijke wijze gaan 
opstellen. 
Deze tendens moet met kracht worden tegengegaan. Het 
probleem van de werkloosheid kan slechts het hoofd 
worden geboden in een open EG-markt. 
Ook de gemeenschappelijke financiële en economische 
problemen waarmee de industriële landen en de ontwik
kelingslanden te kampen hebben en welke deels een ge
volg zijn van de huidige depressie, kunnen alleen in een 
gemeenschappelijke dialoog worden opgelost. Sterke 
politisering van het debat dient hierbij zoveel mogelijk te 
worden vermeden. 
Constructief en regelmatig overleg moet volgens D'66 
eveneens het kader vormen, waarin wordt gewerkt aan 
een oplossing van de handelsgeschillen tussen de EG en 
b.v. de VS en Japan. 
Een restrictieve opstelling van de EG ten opzichte van 
landen waarmee een handelstekort bestaat, kan alleen 
haar rechtvaardiging vinden in het verkrijgen van een 
duidelijk in de tijd afgebakende adempauze, die het de 
betreffende industrieën vergemakkelijkt om te herstruc
tureren. In uitzonderingsgevallen is een selectieve op-
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Tijdens het debat over de Voorjaarsnota heb ik namens onze fractie de nodige 
kritiek geuit op de plannen van dit kabinet. Daar komt nog bij dat deze nota 
eigenlijk geen Voorjaarsnota was. Het ·kabinet erkende al bij de schriftelijke 
voorbereiding, dat eigenlijk te weinig gegevens beschikbaar zijn om een goed 
inzicht te kunnen geven in de uitvoering van de begroting. Daarom werd een nadere 
nota over die uitvoering aangekondigd (volgende maand te verschijnen). 
Zo moest de Kamer discussiären over een nota, die géén inzicht biedt, maar wèl 
beleid, terwijl de volgende maand gepraat gaat worden over een nota mèt inzicht 
en géén beleid! 

D'66-BELEID 

Tegenover het beleid van CDA en VVD heb ik een D'66-
beleid gesteld, met daarin de volgende elementen: 

1. Nederland pleit in de daartoe geäigende internationale 
organen met kracht voor een internationaal gecoördineerd 
stimuleringsbeleid, dat de volgende vormen kan aannemen: 
belastingverlaging, verhoging van de overheidsinvesterin
gen, intensivering van de ontwikkelingssamenwerking. De 
afzonderlijke landen kiezen zelf de voor hen meest geäi
gende methode van stimulering, maar wel dienen zo veel 
mogelijk landen mee te doen. Alleen op die manier kan een 
maximaal-effect worden bereikt. 

2. Het internationale beleid moet hiernaast gericht zijn 
op een meerjarige algemene inkomensmatiging, in combina
tie met arbeidsduurverkorting en/of belastingverlaging. 
De collectieve lasten (belastingen, premies, overheidsta
rieven e.d.) mogen niet stijgen. 

3. Tegelijkertijd moeten in de zgn. overdrachtsuitgaven
en met name in de sociale zekerheid - structurele ombui
gingen worden tot stand gebracht. Dat laatste via twee 
wegen: zowel via een op herverdeling van arbeid gebaseerd 
volumebeleid, als via een herziening van het sociale
zekerheidsstelsel. 

De aandachtige lezer zal zo langzaamaan wel opgemerkt 
hebben, dat "Perspectief '86" voor de Tweede-Kamerfractie 
van D'66 niets van zijn geldigheid heeft verloren. Overi
gens zijn onlangs op het ministerie-van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid plannen ontwikkeld voor een alternatief 
crisisbeleid met als kernpunten: financieringstekort 
langzamer omlaag brengen, 4% daling van de bruto-lonen, 
door lastenverlichting geringere daling van de- net'to
lonen. 

ONAANVAARDBAAR 

Bij verschillende onderdelen van de Voorjaarsnota heb ik 
het onaanvaardbaar voor D'66 moeten uitspreken. Ik noem 
er een aantal: 

- de verhoging van de sociale premies voor kinderbijslag, 
WAO en AWW. Zeker nu een belangrijk deel van de werkne
mers in het bedrijfsle.ven zich bereid heeft getoond om de 
prijscompensatie in te ruilen tegen arbeidstijdverkorting 
lijkt het de· D'66-fractie absoluut ongewenst de lasten 
verder te verzwaren; 

- het voorstel om de sociale uitkeringen per 1 oktober 
a.s. met 2% te korten. D'66 houdt vast aan de wenselijk
heid van een gelijke behandeling van de zgn. actieven·en 
niet-actieven. Een koppeling tussen uitkeringen en ambte
narensalarissen vinden wij zeer oneigenlijk en bovendien 
in strijd met de.wet aanpassingsmechanismen; 

- het voorgenomen inkomensbeleid. Hoe misleidend de "koop 
krachtplaátjes" ook mogen zijn, wij kunnen niet accepte
ren dat mensen met een minimumloon 3% tot 5% moeten inle
veren en mensen met viermaal modaal (mits geen ambtenaar!) 
er niets op achteruit zullen gaan; 

- de verhoging. van de benzine-accijns. Ook deze lasten
verzwaring wordt slechts bea-rgumenteerd met een verwij
zing naar de "budgettaire problematiek". Maar deze verho
ging betekent bij voorbeeld voor het midden~ en kleinbe
drijf een extra. last van bijna 40 miljoen gulden op jaar
basis. Een verdere aantasting van de rendementepositie 
.van deze belangrijke sector van het bedrijfsleven ligt 
voor de hand en dat is zelfs in strijd met de eigen 
doelstellingen van het kabinet. 

ALTERNATIEVEN_ 

Geheel in de traditie van D'66 heb ik het niet bij kri
tiek en afwijzing willen laten, maar heb ik getracht àl
ternatieven aan te dragen. Daarbij ben ik mij ervan be
wust dat de hierna volgende maatregelen zeker niet b~j 
iedereen favoriet zullen zijn, maar dat er maatregelen 
nodig zijn, wordt zeker door D'66 niet bestreden. 

1. Het afschaffen van de zgn. verdisconteringsbepaling 
in de WAO (bij arbeidsongeschiktheid én werkloosheid). 
Opbrengst in het eerste jaar 50 miljoen gulden, daarna 
oplopend tot 650 miljoen gulden. 

2. Geleidelijke afschaffing van de progressie in de kin
derbijslag vanaf het vierde kind. Al eerder heeft ·de 
D'66-fractie dit voorstel gedaan, echter tegen dovemans
oren. Door deze maatregel is zonder meer 200 miljoen 
gulden te bezuinigen en bij verdere beperking (van de 
progressie) kan dit bedrag nog belangrijk groter worden. 

3. Alsnog invoering van premieheffing op Ziektewetuitke
ringen. Indertijd riep deze maatregel zeer _veel verzet 
op, maar de D'66-fractie vindt het nog steeds rechtvaar
dig om deze maatregel te treffen. En zeker rechtvaardi
ger dan de nu voorgestelde ontkoppeling tussen uitkerin
gen in inkomens! 

SOCIAAL ONRECHTVAARDIG 

Zoals u ziet, ook deze voorstellen doen pijn en zullen 
verzet oproepen. Maar de ontkoppeling - die nu toch fei
telijk is aangebracht - kan achterwege blijven en boven
dien zijn "onze" maatregelen lastenverlichtend, terwijl 
het kabinet de lasten verzwaart - en dat dan ook nog voor 
specifieke groepen. De bevoordeling van de hogere inko
mens enerzijds en de voorstellen over de rechtsbijstand, 
de tarieven van het openbaar vervoer enz. anderzijds, 
brengen mij ertoe het CDA/VVD-beleid sociaal onrechtvaar
dig te noemen. 
De D'66-alternatieven wijken af van het voortgezette 
winterbeleid van premier Lubbers en kunnen (nu eindelijk) 
voor een écht goed voorjaar zorgen. 



VAN HET BINNENHOF 
GEMENGDE REACTIE OP PLANNEN 
SOCIALE ZEKERHEID. 
door Bert Bakker. 

De Tweede Kamerfractie heeft bij 
monde van Louise Groenman gemengd 
gereageerd op de adviesaanvrage aan 
de SER en de Emancipatieraad over 
herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Het stuk bevat 
een aantal positieve elementen, 
maar ook passages die voor D'66 
onoverkomelijke bezwaren oproepen. 

De fractie beoordeelt de voornemens 
vanuit haar opvatting dat herziening 
van de sociale zekerheid noodzake
lijk is, zowel vanuit economisch 
gezichtspunt als om maatschappelij
ke ontwikkelingen in de verschillen
regelingen tot uitdrukking te 
brengen. 

D'66: geen korting sociale minima! 

Onaanvaardbaar voor de fractie is 
het uitgangspunt van de regering 
dat het "onontkoombaar" zal zijn 
om ook de minimumuitkeringen met 
tenminste 5 % te korten. Met dat 
voorstel wordt een materiële wig 
gedreven tussen actieven en niet
actieven in de samenleving, en de 
fractie blijft zich verzetten tegen 
het totstandbrengen van zo'n twee
deling. Een gelijkwaardige welvaart 
en welvaartsontwikkeling op minimum
niveau moet het uitgangspunt blij
van van het stelsel van sociale 
zekerheid. 
Uit dit standpunt volgt dat aan 
ingrijpende wijzigingen van rechten 
op bovenminimale uitkeringen niet 
te ontkomen is. De fractie vlucht 
niet voor die consequentie en is 
bereid om medeverantwoordelijkheid 
te dragen voor bezuinigingen in die 
sfeer. Zowel de duur van uitkerings
rechten als de (maximum)hoogte 
daarvan mogen worden beperkt, op 
grond van leeftijd en arbeidsverle
den, en mede afhankelijk van de 
hoogte van het inkomen. 
Tegelijk moeten daarbij de moge
lijkheden om buit.en de collectieve 
verzekeringen vrijwillig aanvullen
de verzekeringen af te sluiten, 
worden verruimd. 

Plannen WAO gaan te ver. 

Het voorstel echter om langdurig 
arbeidsongeschikten na verloop van 
tijd op het minimum terecht te 
laten komen gaat de fractie te ver, 
zeker als d!lt ook nog eens voor 
zowel oude als nieuwe gevallen 
geldt; mensen die nu al een uitke
ring genieten hebben immers nooit 
de mogelijkheid gehad om zich vrij
willig bij te verzekeren! 
Bovendien moet in ieder geval eerst 
een gelijkwaardige positie voor 
arbeidsongeschikten op de arbeids
markt worden gerealiseerd door mid-

del van de Wet Arbeid Gehandicapte 
Werknemers, voordat ingrijpende 
wijzigingen in de uitkeringsrechten 
van arbeidsongeschikten kunnen 
plaatsvinden. 

Op weg naar gelijke rechten. 

De voornemens van het kabinet 
bevatten een aantal belangrijke 
stappen op weg naar individualise
ring van uitkeringsrechten. 
Zeer positief staat de fractie tegen
over het voorstel om bij de bepaling 
van de uitkeringsduur voor gehuwde 
vrouwen als arbeidsverleden ook aan 
te merken die jaren waarin zij de 
verzorging van kinderen voor hun 
rekening hebben genomen. Die bepaling 
is essentieel omdat het voorgestelde 
stelsel, waarin het arbeidsverleden 
een belangrijke rol speelt, anders 
zeer ten nadele van vooral oudere 
vrouwen zou uitwerken. Die zijn 
veelal niet in de gelegenheid geweest 
om een arbeidsverleden op te bouwen. 
Op het moment dat zij alsnog beslui
ten om te gaan werken mag die 
beslissing niet worden tegengewerkt 
door lagere uitkeringsrechten. 

De discriminerende bepaling in de 
WWV, waardoor vrouwen alleen recht 
op een uitkering hebben wanneer zij 
(mede-)ko.stwinner zijn, gaat ver
dwijnen, maar vooral bij langdurige 
werkloosheid wordt toch de financië
le afhankelijkheid van de partners 
weer de grondslag van het recht op 
uitkering, althans volgens de 
regeringsplannen. 
De voorstellen bieden echter de 
mogelijkheden om tot een verdere 
individualisering te komen door uit
breiding van de periode waarin het 
uitkeringsrecht strikt individueel 
is bepaald. De fractie zal daar ze
ker op aandringen. 
Gezinstoeslagen in de een of andere 
vorm zullen in de huidige situatie, 
waarin man en vrouw nu eenmaal niet 
altijd allebei werken, nodig zijn om 
voor eenverdieners een verantwoord 
niveau van sociale zekerheid te 
bieden. Maar wordt eenmaal door 
beide partners gewerkt , dan ligt 
het volstrekt in de lijn van de maat
schappelijke ontwikkeling om dan 
de individuele uitkeringsrechten te 
handhaven, ook bij meer langdurige, 
onvrijwillige werkloosheid of ar
beidsongeschiktheid. 

Ambtenaren en zelfstandigen. 

Positief in de voorstellen is verder 
de gedachte dat overheidspersoneel 
in totaal geen gunstiger regeling 
behoort te hebben dan werknemers 
in het bedrijfsleven, zij het dat 
daarbij alle beloningselementen, 
inclusief de sociale zekerheid, in 
aanmerking genomen moeten worden. 
Daarvoor moet nu d!ln eindelijk een 

reële pakketvergelijking beslist tot 
stand komen. 
Voorts is de gedachte om ook zelf
standigen een minimumwerkloosheids
uitkering te garanderen positief, 
als deze daar zelf behoefte aan 
blijken te hebben:· Voor die garantie 
moet namelijk wel premie worden 
betaald. 

•Ziek maar "actief". 

De fractie is bereid om voorstellen 
tot beperking van het ziekengeld, die 
eveneens deel uit maken van de plan
nen, te steunen, omdat het daarbij 
gaat om maatregelen ten aanzien van 
actieven, die in de meeste gevallen 
alleen tijdelijk inactief zijn. Dat 
mag dan niet leiden tot premiever
hoging voor werknemers omdat daarmee 
de bereidheid van werknemers om loon 
in te leveren voor arbeidstijdverkor
ting, te sterk onder druk wordt ge
zet. Die premieverhoging is ook niet 
nodig als vakbonden maar bereid zijn 
om een verlaging van het ziekengeld 
te accepteren. 

Tekortkomingen. 

De adviesaanvrage schiet tekort door 
het ontbreken van meer fundamentele 
beschouwingen over de rol van werk, 
de verdeling van (betaalde en onbe
taalde) arbeid, verschuivingen in 
het arbeidsethos en de wenselijkheid 
(al. dan niet) van een basisinkomen. 
Stuk voor stuk onderwerpen die ten 
nauwste samenhangen met de plaats 
en inhoud van de sociale zekerheid, 

Daadkracht. 

De omvang van de bezuinigingen waar
naar het kabinet streeft (5 miljard 
op termijn, 3 miljard ·in 1986) is 
volgens de fractie te groot, zoals 
ook al in'de debatten over het re
geeraccoord tiaar voren werd gebracht. 
Door de regering wordt terecht gewe
zen op het verband tussen de omvang 
van de loonmatiging en de omvang van 
noodzakelijke bezuinigingen in de 
sociale zekerheid. 
Die koppeling wordt zeer terecht ge
legd, maar betekent dat het kabinet 
zou moeten streven naar een verder
gaande loonmatiging dan die welke nu
door middel van vrije onderhandelin
gen- tot stand komt. 
Het offer dat van uitkeringstrekkers 
moet worden gevraagd is omgekeerd 
evenredig met de daadkracht van het 
kabinet tegertover de sociale partners 
om hen tot loonmatiging te dwingen. 
Die daadkracht is momenteel volstrekt 
onvoldoende! 

ATV en de sociale minima. 

Een probleem apart is nog dè wijze 
waarop de arbeidstijdverkorting tot 
uitdrukking moet .worden gebracht 
in de hoogte van de sociale minima. 
Als de gemiddelde arbeidsduur en dus 
het gemiddeld loon daalt zal dit 
ook in het niveau van de laagste 
sociale uitkeringen tot uitdrukking 
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HET PERSOONLIJKE IS POLITIEK 

U bevindt zich in nummer 1 van het uit de as herrezen 
PEAC-bulletin, Het PEAC heeft gemeend dat er, naast de 
in kleine kring verspreide NIEUWSBRIEF, behoefte is aan 
een serie fundamenteler, lange termijn beschouwingen 
over alles wat maar met de emancipatie van de mens, de 
zelfontplooiing van vrouw en man en kind te maken heeft. 
Ook zullen wij in elk nummer een artikel opnemen met 
speciaal op de vrouw gerichte informatie. We beginnen, 
i.v.m. de Europese verkiezingen in 1984, met een artikel 
over emancipatie in de EEG. 

Het persoonlijke is politiek, maar de meeste politici 
zullen heftig ontkennen, dat persoonlijke gevoelens als 
LIEFDE EN HAAT iets te maken hebben met de zaken, waar 
zij zich dagelijks mee bezig houden. Ten onrechte: 
de manier waarop wij vorm kunnen en willen geven aan 
onze gevoelens, wordt bepaald door de sociaal-economi
sche kansen en afhankelijkheden, waar we mee leven. 
En door onze opvoeding, die ook weer op diezelfde om
standigheden is afgestemd. Of was. Mannen en vrouwen 
worden nog steeds opgevoed voor een situatie, die al 
lang niet meer bestaat, zoals Betty Friedan betoogt in 
haar boek over het veranderende gezin. 
Meer daarover op pag. 3. 

Het PEAC-bulletin zal 4 x 's jaars verschijnen, in de 
beperkte omvang van 4 pagina's (meer is te duur). 
Wij hopen op enthousiaste en/of kritische reacties 
voor het volgend nummer. 

Tenslotte onze oprechte dank aan Joost van der Woestijne 
die voor ons de kop van dit bulletin ontwierp, uw her
kenningsteken voor de volgende nummers. 

peac onderzoek 

HOE DISCRIMINEREND IS DE BELASTINGWETGEVING? 

Gehuwde vrouwen die betaalde arbeid verrichten ontvangen 
een eigen aanslag voor de inkomstenbelasting. Deze aan
slag heeft uitsluitend betrekking op inkomen uit arbeid. 
De renten van haar spaarbankboekjes, bank- en giro
rekening en inkomen uit vermogen e.d. worden beschouwd 
als inkomen van de man. 

Enige tijd geleden werden wij geconfronteerd met een 
geval, waarin een werkende 60-jarige vrouw besloot haar 
plaats vrij te maken ten gunste van een jongere. Zij 
heeft nu recht op een overbruggingsuitkering. Op grond 
~an het feit dat deze uitkering geen inkomen uit arbeid 
1s, ontvangt zij geen eigen aanslag, maar wordt de uit
kering opgeteld bij het inkomen van haar echtgenoot, 
wat een belastingnadeel oplevert van ± f 14.000,-. 
Wij vermoeden dat deze regel ook consequenties heeft 
voor andere uitkeringen en zelfs voor pensioenen. 

Het PEAC vraagt iedereen die hier inlichtingen over kan 
verstrekken, van slachtoffer tot belastingconsulent en 
.,.inspecteur, haar zoveel mogelijk informatie hierover 
toe te sturen. Informatie s.v.p. aan: PEAC, p/a 
Mr. Troelstrastraat 10, 2042 BS Zandvoort. 

lletin 
peac en partij 
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JUNI 1983 

Het PEAC diende twee aktuele politieke moties in, en 
zorgde, door amendering, voor het aannemen van een derde 
Motie 1414, waarin het HB gevraagd werd om een diskussie 
in alle lagen van de partij over het basisinkomen, die 
die moet leiden tot een principieel standpunt op het 
najaarskongres in '84, werd aangenomen, evenals motie 
1415, die de frakties vraagt om er op toe te zien, dat 
een evenredig deel van de arbeidsverruimende maatregelen 
voor jongeren bij meisjes terecht komt. Dat wil zeggen, 
dat, als 60% van de werkloze jongeren meisjes zijn, zij 
ook 60% van de middelen krijgen. 

Tenslotte werd RB-resolutie III, over arbeids- en 
inkomensverdeling, nader gepreciseerd met motie 1615, 
waarin gesteld wordt dat D'66 streeft naar drastische 
en algemene arbeidstijdverkorting, zodanig dat de ge
lijke verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over 
mannen en vrouwen wordt bevorderd. 

Zeer verheugend en nieuw was, dat het HB ditmaal alle 
PEAC-voorstellen ondersteunde en dat ook de konkrete 
voorstellen (zie motie 1415 boven) zonder veel diskussie 
of tegenstand van de leden werden aangenomen. 

De emancipatiedag 

In maart werd de jaarlijkse emancipatiedag door zo'n 80 
leden bijgewoond, die kwamen luisteren naar inleidingen 
van Paul van Schilfgaarde en Louise Groenman, en deel
namen aan diskussie over basisinkomen en individualise
ring van de samenleving. Ook werd een enquete gehouden 
over noodzaak en nut van de verstrekte informatie. 
Een uitgebreid verslag over inleidingen, diskussie en 
enquete van de emancipatiedag is in voorbereiding. 
De diskussienota 'Basisinkomen' valt voor nog geen 
tientje bij de SWB te bestellen. 

De vrouw als slachtoffer? 

Het PEAC vindt het nodig en belangrijk om in de partij' 
informatie te verspreiden en diskussie op gang te 
brengen over sexuele dwang binnen en buiten het huwelijk. 
Zonder daarbij te vervallen in de slachtofferige hysterie 
die bij dat onderwerp schijnt te horen. De feiten werden 
nuchter en zakelijk op een rij gezet in een notitie van 
Nell Vreugdenhil. De notitie is bij de emancipatie
werkster op ·het sekretariaat te krijgen. 

Het PEAC-bulletin verschijnt 4 x per jaar, in het hart 
van de Democraat/Democraat Extra. 
Redaktie: Nell Vreugdenhili en Pauline van Tets. 
Redaktie-adres: Frans van Mierisstraat 82, 1071 RX 
Amsterdam. 
Het volgende nummer verschijnt in september . 
Kopij inleveren: uiterlijk 1 augustus a.s. (op het 
redaktie-adres). 
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DE EEG, AKTIECENTRUM VOOR DE VROUW? 
door Pauline van Tets. 

"De Europese Gemeenschap aZs aktiecentrum voor meer dan 
de helft van de bevolking, nameZijk voor de vrouw ~ 
had u het zo aZ eens bekeken?" 

H. VredeZing, oud-Europees Commissaris 

In juni 1984 worden weer verkiezingen gehouden voor het 
Europee.s Parlement. Er is veel geklaag over de EG, maar 
we zullen er toch bet beste van moeten maken: ont~ikke
lingen boud je niet meer bij de grenzen tegen. 
Een lichtpunt voor de emancipatiegevoelige mens is 
bovendien, dat.juist op dàt gebied Parlement en Com
missie een voortvarend beleid gevoerd hebben. Dit 
artikel geeft een overzicht van wat er tot stand is 
gekomen en begint met een korte uiteenzetting over de 
wijze, waarop het EG-bestuur georganiseerd is. 

Hoe zit de EEG in elkaar? 

Aan het EG-beleid wordt vorm gegeven door vier organen: 
bet Parlement, de Commissie, de Raad van ministers, en 
bet Europese gerechtshof. 
Het Parlement en de Raad stellen samen bet beleid vast, 
waarbij niet het Parlement, maar de Raad de doorslag
gevende stem heeft. De Raad bestaat uit de ministers 
van de lidstaten, uit elk land één. De Commissie zorgt 
voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 
Zij kan verschillende soorten regels opstellen die, na 
goedkeuring door de Raad, voor de lidstaten bindend 
zijn. 

Zo kan de Commissie zgn. richtlijnen uitgeven, die 
doelstellingen formuleren, die de lidstaten binnen een 
bepaalde termijn moeten uitvoeren door de nationale 
wetgeving terzake aan te passen. Lidstaten die in 
gebreke blijven, kunnen door de Commissie bij het Hof 
worden aangeklaagd. Maar zover komt het meesta~ niet. 

Zo'n richtlijn bestaat uit een globaal geformuleerde 
doelstelling, en een àantal artikelen, waarin wordt 
vastgelegd op welke soorten wetten en voorzieningen in 
de lidstaten zij v·an toepassing is, en eventueel welke 
uitzonderingen 'zijn toegestaan. 

In het bijzonder op het gebied van de gelijkstelling van 
man en vrouw heeft de Commissie drie belangrijke richt
lijnen uitgevaardigd, waarvan er al twee van kracht zijn. 

De Europese richtlijnen voor gelijkbeid van man en vrouw 

De drie richtlijnen gaan over gelijkstelling op het 
gebied van de: 
1. beloning (R 75/117) 
2. arbeid en opleiding {76/207) 
3. soc~ale zekerheid (79/7). 

1. De RL voor gelijke beloning voor gelijke arbeid is in 
1976 van kracht geworden. Nederland voerde daarom de 
"Wet gelijk loon" in, waarin de werknemer/ster aanspraak 
kan maken op "gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde.' 
De waarde van de arbeid moet worden vastgesteld door 
formele funktiewaardering .. En dat geeft in de praktijk 
nogal wat problemen. Bovendien kan de werkneemster die 
meent, dat haar beloning onjuist is, niet rechtstreeks 
naar de rechter stappen, zij moet eerst naar de Commissie 
gelijk loon. Werknemers zijn tijdens de procedure wel 
wettelijk beschermd tegen ontslag. 

Tot nog toe ontving de Commissie gelijk loon relatief 
weinig klachten, wat niet wil'zeggen, dat er geen aan
leiding toe zou zijn. Maar de drempel is hoog en het 
bewijs moeili~k. 

2. De tweede RL beoogt gelijke behandeling van man en 
vrouw bij de: 
- toegang tot het arbeidsproces: tot elke arbeid, 

funktie, bedrijfstak, sektor, 
- promotiekansen: op elk nivo, 
- toegang tot de beroepsopleiding, 
- de arbeidsvoorwaarden: ontslag, verlof, werktijden, 

e.d. 
De RL werd van kracht in 1978, maar laat een aantal 
uitzonderingen toe: Bepaalde bijzóndere beroepen 
(mannequin bijv.); beschermende bepalingen voor zwangere 
vrouwen; positieve diskriminatie van vrouwen, waar zij 
een achterstand hebben. 
De Nederlandse regering was te laat en onvolledig met 
het uitvoeren van de RL: Pas in 1980, na een interim
regeling, kwam de "Wet gelijke behandeling" tot stand, 
die niet gold voor de werknemers bij de overheid· zelf! 

De nieuwe wetgeving bracht de politieke diskussie over 
het kostwinnersbegrip op gang, dat volgens deze wet niet 
van toepassing is, omdat geen onderscheid gemaakt mag 
worden bij de voorwaarden tussen gehuwde en ongehuwde 
werknemers: 
Werkneemsters die zich ongelijk behandeld achten, kunnen 
meteen naar de rechter stappen, of zich -eerst wenden tot 
de Commissie gelijke behandeling. Maar als die advie·s 
uitbrengt, neemt de rechter dat niet altijd over. 
Dat de Wet gelijke behandeling nog niet geleid heeft tot 
algemene toepassing, valt voor ieder te lezen in de 
personeelsadvertenties. Ook hier is de drempel hoog en 
het bewijs vaak zeer moeilijk. 
De GB van ambtenaren is inmiddels geregeld in de "Wet 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de burger
lijke openbare dienst", waar de mannen en vrouwen in de 
krijgsmacht nog steeds niet onder vallen. 

3. De derde RL schrijft gelijke behandeling op het gebied 
-van de sociale zekerheid voor. Daar vallen onder: de wet
telijke regelingen die bescherming bieden tegen ziekte, 
invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevall'en en de beroeps
ziekten, we~kloosheid. 

\ 

De in de RL toegestane uitzonderingen betreffen: de vast
stelling van de pensioengerechtigde leeftijd (voor vrou
wen jonger in een aantal landen), pensioenvoordelen voor 
opvoeders en recht op uitkering _voor arbeidsonderbreking 
om kinderen op te voeden, weduwenpensioenen en alimen
tatie. De RL zal pas in december 1984 in werking treden. 
De lange aanpassingsperiode werd mede door Nederland gè
wenst, omdat de aanpassing ingrijpend is, zowel in wetten 
als in centen. Van belang daarbij is ook de diskussie 
over 'individualisering' versus 'de kostwinner'. 
Niemand kan op dit moment overzien, in hoeverre het 
kostwinnersbegrip, zolang het niet geslachtgebonden is, 
in. strijd is met de bepalingen in de derde RL. 

Een groot gèvaar dat vrouwen dreigt is, dat de aanpassing 
alleen negatief gekoppeld wordt aan de bezuinigingen in 
ons sociale stelsel: eerst de wetten aanpassen waar 
vrouwen nu nog in het voordeel zijn, levert gel,d op, 
wat niet gebruikt zal worden om achterstanden elders op 
te heffen. De in de RL genoemde uitzonderingen werken 
weliswaar allemaal in het voordeel van vrouwen, maar we 
zijn gewaarschuwd met de nieuwe regeling voor zgn. 
'tweeverdieners' die op zich, als fiskale regeling, niet 
onder de derde RL valt. Die regeling werd wel uitsluitend 
getroffen, omdat zij geld opbracht~ Hoe de regering in de 
anderhalf jaar die nog rest de voor de RL vereiste ver
anderingen nog wil kunnen invoeren, is een vraagteken. 
Een vage anti-diskriminatiewet, zoals die nu in voorbe
reiding is, is beslist onvoldoende., 

Volgende keer: de aktiviteiten van het Europese Parlement 
voor de rechten van de vrouw. 



moeten komen. Die zouden anders 
hoger worden dan wat een werknemer 
met het minimumloon bij een verkorte 
arbeidsduur verdient. 
Voor die aanpassing moet echter de 
essentie van de huidige netto-netto
koppeling, een gelijke welvaarts
entwikkeling van werkenden en niet
werkenden, recht overeind blijven 
staan! 

AOW-PENSIOEN ALS TENNISBAL 
door Jan Goeijenbier 

Sinds de Voorjaarsnota van 1982 is 
het bezuinigingsbedrag voor 1983 ge
stegen van 9 naar 17 miljard gulden. 
Dat is een absoluut record, maar wat 
is het effect van die grote daad- ' 
kracht? Zakt het financierings'tekort 
door die op elkaar gestapelde ombui
gingen? 

Nee, dat percentage steeg van 10,4 in 
1982 tot 12,7 in 1983. Het is dus 
duidelijk dat dit CDA/VVD-kabinet niet 
veel terechtbrengt van zijn meerspo
renbeleid. Zeker; het kabinet zit pas 
een halfjaar en de sfeer tussen De 
Vries en Nijpels ie niet geweldig. Zo 
doet Nijpels het althans voorkomen 
door zijn permanente campagne te 
blijven voeren. En wat iedereen bij 
het debat over de voorjaarsnota ver
baasde: Nijpels voert die campagne ook 
in de Tweede Kamer. Menigeen twijfel
de nog aan zijn sociaal-economische 
deskundigheid en dacht dat de VVD
leider wel eens "onderuit" zou kunnen 
gaan. Maar hij heeft zich goed staan
de weten te houden. 

Na de debatten over die voorjaarsnota 
is er bij mij toch een onfrisse smaak 
blijven hangen. D'66 heeft afgelopen 
jaar zelf ervaren wat compromissen 
sluiten kan betekenen. Maar wat er met 
de AOW gesjoemeld werd, sloeg alles. 
Bedremmelde gezichten, een zwaaiende 
hand met daarin een verkiezingsbelofte 
per advertentie. Er werden zelfs oude· 
mannetjes in rolstoel de Kamer binnen
gesleept. Een kleine sfeertekening hoe 
de mensen met een AOW-pensioen als een 
tennisbal tussen Nijpels en zijn CDA
collega De Vries heen en weer werden 
geslagen. 

En waar bleef die bal liggen? Vraag 
het eens aan de mensen met een pen
sioen. Alleen zij kunnen er antwoord 
op geven. Ik hoop alleen wel dat zij 
in de gaten hadden hoe er met hun be
langen is gesold. 

GROOT ONDERHOUD EIGEN WONINGEN. 
door Willem Jan Roelofs. 

Na de behandeling van de Voorjaars
nota was de aandacht gevestigd op 
de tijdelijke aftrekbaarheid van 
groot onderhoudswerkzaamheden voor 
eigenaar-bewoners. Het gaat hierbij 
om invoering van mogelijkheden om 
kosten van groot onderhoud fiscaal 
af te trekken. 
De doelstelling die de regering 
voor ogen staat met deze tijdelijke 
maatregel is de werkgelegenheid in 
met name de onderhondssector van de 
bouwnijverheid een "zweepslag" te 
geven. Daarnaast moet er een stimu
lans van uitgaan tot het verbeteren 
van het woningbestand waarbij beun
hazerij en "zwart" werk minder aan
trekkelijk zal worden en een gunstig 
effect zal uitgaan op energiebespa
rende investeringen. 

Het oorspronkelijke wetsontwerp 
kwam er op neer dat gedurende drie 
jaar (tot januari 1986) alle eige
naar-bewoners die minstens één jaar 
in hun woning wonen kosten voor 
groot onderhoudswerkzaamheden kun
nen aftrekken. Het af te trekken 
bedrag kan maximaal f 20 000 per 
jaar bedragen en moet uitgaan boven 
het drempelbedrag van 2,5 maal het 
huurwaardeforfait met een m1n1mum 
van f 2 000. Bovendien zijn de kos
ten van warmte-isolatie ook aftrek
baar wanneer deze in directe samen
hang met het groot onderhoud worden 
gemaakt. 
Ter financiering van deze tijdelij
ke verruiming zou het huurwaarde
forfait met 0,2 procentpunt worden 
verhoogd, terwijl daarnaast posi
tieve effecten op de werkgel.egen
heid en de omzetting van ·"zwart" in 
"wit" werk tot gevolg hebben dat er 
minder ui tkering.en betaalt behoeven 
te worden en meer belastingen en 
sociale premies binnenkomen. 

De fractie van D'66 had in het voor
lopig verslag laten weten met ge
mengde gevoelens tegen.het wetsont
werp aan te kijken. Zowel de werk
gelegenheid in de bouwsector als de 
grote achterstand in. groot onderhoud 
re.chtvaardigen specifieke maatre
gelen. Een aftrekregeling in de 
fiscale sfeer kent op zichzelf enke
le bezwaren, zoals verzwaring van 
de taak van de belastingdienst, de 
toenemende complexiteit van het be
lastingstelsel e~ het verschil in 
belastingvoordeel dat bij eenzelfde 
aftrek voor verschillende inkomens
groepen optreedt. Maar gegeven de 
doelstelling van het wetsontwerp 
acht de fractie deze bezwaren niet 
doorslaggevend. 

Eén van de essentiële bezwaren tegen 
het oorspronkelijke wetsontwerp was 
dat het buitenschilderwerk niet in 
de regeling was opgenomen. Buiten
schilderwerk behoort volgens de D'66-

fractie te worden beschouwd als een 
wezenlijk element van het onderhoud 
van woningen, dat -mits op tijd 
uitgevoerd- de noodzaak van groot 
onderhoud láter kan verminderen. 

Aan dit bezwaar werd op de valreep 
door de regering in een nota van 
wijzigingen tegemoet gekomen zodat 
in principe buitenschilderwerk af
trekbaar zal zijn en wel volgens de 
door D'66 in het voorlopig verslag 
aangegeven methodiek. Deze komt neer 
op een forfaitaire regeling waarbij 
alle schildernota's in aanmerking 
worden genomen terwijl het binnen
schilderwerk via het forfait zal 
worden geëlimineerd. Tegelijkertijd 
stelde de regering voor het huur
waardeforfait extra te verhogen met 
0,1 procentpunt tot 1,6 %. 
Door deze toevoeging werd het wets
ontwerp enigzins verbeterd, toch 
bleven er nog sterke twijfels over 
het nuttige effect ervan, met name 
ten aanzien van de goedkope woningen. 
Ook bij de aftrekregeling voor 
buitenschilderwerk gelden drempel
bedragen waarboven de bedragen voor 
schilderwerkzaamheden pas aftrekbaar 
worden gesteld. 

Zowel bij de aftrekregeling voor 
groot onderhoud als bij die voor 
buitenschilderwerk zijn de gehanteer
de drempelbedragen volgens D'66 te 
hoog, waardoor te vrezen valt dat 
van de regeling een te gering gebruik 
zal worden gemaakt, omdat het 
belastingvoordeel voor met name de 
lagere inkomensgroepen te gering is. 
Het stimuleringsdoel van het wets
ontwerp wordt dan niet bereikt. 

Erwin Nypels heeft dan ook bij de 
behandeling van dit wetsontwerp een 
drietal amendementen ingediend met 
de strekking de drempelbedragen 
die gelden voor zowel groot onder
houd als buitenschilderwerkzaamheden 
te verlagen. Ter gedeeltelijke 
dekking van deze extra verruiming 
ten opzichte van het wetsontwerp 
zal het huurwaardeforfait met 0,1 
procentpunt extra moeten worden 
verhoogd. 
Met deze wijziging ontstaat er een 
daadwerkelijke stimulans op met name 
de werkgelegenheid in de schilders
bedrijfstak, terwijl de aftrekrege
ling met meer effect kan worden 
toegepast op de goedkopere woningen. 

Speciaal voor de bewoners van goed
kopere woningen in oudere wijken, 
die vaak door koopkrachtdaling 
financiële problemen met het onder
houd hebben, is deze verbetering in 
de fiscale aftrekregeling door ver
laging van de drempels, gewenst. 

De behandeling van het wetsontwerp 
en van de amendementen-Nypels 
duurde bij het ter perse gaan van 
deze Democraat-Extra nog voort. 



JOAC 

In tegenstelling tot wat in de JOAC-INFO staat vermeld, 
zal er op zaterdag 18 juni niet alleen een Algemene Jon
gerenvergadering worden gehouden: ook de SWB-werkgroep 
Jongeren hee.ft op 18 juni haar jaarlijkse plenaire werk
groepvergadering. 

Een reden te meer om deze dag te reserveren voor het JOAC 
en de SWB-werkgroep Jongeren, om wat meer te vernemen 
over activiteiten van jongeren binnen D'66. 

Agenda: opening; goedkeuring van de agenda; voortgang 
oprichting stichting; concept organisatieschema; verhou
ding met de SWB-werkgroep Jongeren; concept-statuten; 
actuele ontwikkelingen; rondvraag; sluiting. 

Het JOAC en de SWB-werkgroep Jongeren hopen op een grote 
belangstelling van de kant van hun sympathisanten. Komt 
allen naar de vergadering op zaterdag 18 juni! 

De Algemene Jongerenvergadering en de plenaire werkgroep
vergadering worden gehouden in Nijmegen, in "de Stadsher
berg, Ziekerstraat 116. Aanvang: 11.30 uur. 

NB De stadsherberg ligt midden in het centrum, ongeveer 
10 minuten lopen vanaf het station. Vanaf het ·station 
rechtdoor naar de Molenstraat, bij het vierde stop
licht rechtsaf. 
Mensen met een auto: naar het Keizer Karelplein, af
slag centrum Molenpoort. 

TOT ZIENS IN NIJMEGEN. 

PEACNIEUWS 
Congres VROUWEN IN HET ONDERWIJS 

Vindt plaats van 29/6 tot 1/7, in Amsterdam. Het congres 
is.bedoeld voor alle vrouwen in het onderwijs, van kleu
terschool t/m universiteit. Behandeld worden de thema's: 
vrouwenideaal en meisjesopvoeding; het dagelijks leven op 
school; feminisering van het onderwijs. 

Inschrijving door storting van f 10,-- op postgiro 
19 27 527, t.n.v. A Veenenberg, Ameterdam, met vermelding 
van thema's waaraan men wil deelnemen. 

Binnenkort verschijnt: 
"In een groen, groen knollen- (of citroenen-)land" 
Een privé-bijdrage aan de discussie over de 
(ver-)houding van en tussen resp. D'66 en de 
"Groene" groeperingen. 
Tegen kostprijs te bestellen bij: 

Bernard Aris 
Zwarteweg 3a 
2511 VS Den Haag 

SCHOLING EN VORMING 

BESTELLEN VIA 

P5Vi politiek scholings- en vonningsinstituut 

bezuidenhoutseweg 195. 2594 aj den haag. 



UIT STAD EN LAND 
ZUID-HOLLAND 

Aankondiging: Op 27 juni is er een ARV. Plaats: Den Haag, 
Statenzaal in het Provinciehuis. Spreker is Doeke Eisma. 

Agenda in de volgende Democraat-Extra. 

ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN 

De reorganisatie van de waterschappen in Zuid-Holland. 

De wet draagt Provinciale Staten op verordeningen vast te 
stellen voor de niet onder het beheer van het rijk vallen 
de oppervlaktewateren met de bevoegdheid de uitvoering en 
handhaving te delegeren aan waterschappen en andere open
bare lichamen. Wil men echter met een gerust hart delege
ren, dan moet men ook de zekerheid hebben, dat een goed 
toegerust apparaat ter beschikking staat. Daarom heeft de 
fractie van D'66 in de Staten van Zuid-Holland consequent 
en met grote vasthoudendheid ervoor gepleit om bij de re
organisatie van de waterschappen regelrecht af te gaan op 
één of twee zogenoemde "all-in" waterschappen, waarbij 
voor een groter gebied alle wezenlijke taken van een goed 
waterbeheer - de waterkering, de hoofdwaterbeheersing en 
de kwaliteit - in één organisatie zijn verenigd, met daar
binnen vrij zelfstandige onderdelen voor detailwaterbe
heersing t.b.v. bepaalde agrarische cultures. 
De Staten hebben ons op deze weg niet geheel durven vol
gen, met als uitkomst dat het in Zuid-Holland een organi
satorische lappendeken wordt. Er komen nu 4 soorten water
schappen, nl. a) all-in waterschappen (Rijnland, Delfland 
en Groot Woerden), b) schappen belast met de waterkering 
.en beheersing van de waterhoeveelheid (Schie·land/IJssel
monde, Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, de Brielse Dijk
ring, Goeree-Overvlakkee, de Grote Waard en de Krimpener
waard), c) binnen Rijnland een paar schappen belast met 
detailbeheer, d) het Zuiveringaschap Hollandse Eilanden 
en Waarden, waarvan het beheersgebied samenvalt met de 
onder b) genoemde schappen. 

AANMELDINGSTERMIJN KANDIDATEN VOOR HET BESTUUR VAN 
HET ZUIVERINGSSCHAP DE HOLLANDSE EILANDEN EN WAAR
DEN GEOPEND 

Kandidaten kunnen de benodigde formulieren aanvra
gen bij het landelijk secretariaat (070-858303) 
De aanméldingsformu!ieren dienen in.tweevoud en 
aangetekend te worden opgestuurd naar de RVC, 
p/a Lunenburg 38, 3328 DM DORDRECHT. 

De aanmeldingstermijn sluit woensdag 29 juni om 
17.00 uur. 

Nadere informatie bij Gerard Gosman 070-248861 
Hans Bloemen 078-177241 

Democratisering 

Een modern waterschap raakt de gehele gemeenschap in al 
haar geledingen. Daarom wilde D'66 via algemene en directe 
verkiezingen overgaan naar een meer algemene bestuursvorm, 
waarbij o.m. om hun specifieke betrokkenheid bij de grond 
als produktiemiddel een bijzondere plaats kon worden in
geruimd voor het agrarische belang. Dit standpunt werd 
o.m. neergelegd in een door de Staten aanvaardè'motiè.'van 
Hans Wessel: 2/3 inwoners, 1/3 agrariërs. Na de ongelukkig 
verlopen Statenverkiezingen is de motie van Hans in feite 
onder de tafel geschoven. De Staten houden het nu bij 

functioneel samengestelde besturen en aan onze democrati
seringswensen is men slechts in zoverre tegemoetgekomen, 
dat de vertegenwoordigers van de inwoners gekozen zullen 
worden door de leden van de gemeenteraden als kiesmannen. 
Met dit laatste kunnen wij voorlopig vrede hebben, omdat 
raadsleden hun legitimatie ontlenen aan algemene verkie
zingen. 

Bestuursverkiezingen zuiveringaschap 

Het eerst komt het zuiveringaschap aan de orde. In de be
stuursstructuur daarvan is .niets essentieel gewijzigd. Het 
aantal zetels blijft voorlopig 34: 17 vertegenwoordigers 
van de inwoners en 17 voor de vertegenwoordiging van ver
schillende belangencategorieën (8 voor de waterschappen, 
4 aan te wijzen door de Kamers van Koophandel, 3 door het 
Landbouwschap, 2 door natuur- en milieuorganisaties). 
Vooruitlopend op een binnenkort te verschijnen handlei
ding, kunnen wij nu al meedelen dat de verkiezingen voor 
de 17 vertegenwoordigers van de inwoners en hun plaats
vervangers gehouden zullen worden op de derde dinsdag in 
november a.s. De leden van de gemeenteraden zullen daar
bij gebonden zijn aan de ingediende en goedgekeurde kan
didatenlijsten. Een centraal stembureau is inmiddels al 
ingericht .. 

Kandidaatstelling 

De kandidaatstelling sluit op de eerste dinsdag in okto
ber. Bevoegd tot het indienen van kandidatenlijsten zijn 
de lokaal geregistreerde politieke partijen. Het regio
bestuur van D'66 Zuid-Holland zal zqrgen voor het indie
nen van de kandidatenlijst bij het centraal stembureau. 
Gemeenteraadsfracties en afdelingsbesturen worden zo 
spoedig mogelijk nader geïnformeerd. 

OVERIJSSEL 

Het regiobestuur nodigt de Overijsselse D'66-ers uit voor 
het bijwonen van een Algemene Regiovergadering: 
plaats: Deventer, Hotel "Pelikaan", Brink 87; 
datum dinsdag 21 juni; 
tijd aanvang 19.30 uur. 

Op de agenda o.a.: rapportage werkgroepen Textiel en 
Ketelbouw; verkiezing RB-lid, AR-lid en plv. AR-lid; dis
cussie over Infobulletin; standpuntbepalingen inzake 
kernraketten, welzijnsniveau en natuurgebieden. 

Aanmeldingsformulieren RB-lid en (plv.) AR-lid kunt u 
(wel zo spoedig mogelijk) aanvragen bij het Regiosecreta
riaat, Mr. Liststraat 20, 8315 BA LUTTELGEEST (tel. 
05273-2490). 
Moties en amendementen moeten voor 16 juni, 18.00 uur, 
zijn ingezonden bij het Regiosecretariaat. Eventueel 
later ingekomen stukken dient u zelf te vermenigvuldigen. 

ENSCHEDE 

Het Afdelingsbestuur nodigt u hierbij uit voor een leden
vergadering op donderdag 9 juni a.s. Plaats: Hotel Avion; 
tijd: 19.30 uur. 
Het thema van de avond is: de bezuinigingen in de gemeen
te Enschede. 



VOOR U GELEZEN 
STATISTIEK 

De laagste inkomensgroepen in ons 
land hebben ondanks de individuele 
huursubsidies de hoogste huurlasten. 
Dit blijkt uit de resultaten van een 
vrijdag gepubliceerde woningbehoeften
onderzoek van het Centraal Bureau vpor 
~de Statistiek (CBS). 

In de laagste inkomensklasse (minder 
dan 14.000 gulden per jaar) bedragen 
de huurlasten gemiddeld 21,8 procent 
van het inkomen, terwijl in de hoog
ste in}tomensklasse (42.000 gulden of 
meer per jaar) gemiddeld 9,5 procent 
van het inkomen aan huur wordt be
steed. De laagste inkomensklasse omvat 
vijftien procent van de huurders, de 
hoogste inkomenscategorie tien pro
cent. 
(De Waarheid) 

PROGNOSES 

Door verkeerde prognoses van zijn toe
komstige energiebehoefte staat Frank
rijk voor de keus om of tot 1990 geen 
kernreactoren meer te bouwen, of -
teneinde de 150.000 banen in de nucle
aire industrie te redden - maar één 
reactor van 1400 megawatt per jaar in 
plaats van de geplande twee. Maar in 
dat geval zUllen de gasimporten uit 
Nederland, Algerije en de Sovjet-Unie 
sterk moeten worden beperkt. 

Dat staat in een officieel rapport aan 
de regering dat hier gisteren is uit
gelekt. Het rapport bevestigt het al 
sinds enige tijd bekende feit dat het 
bestaande nucleaire energieprogram 
voor een overcapaciteit aan elektrici
teit zorgt en dat al naar gelang de 
hoge of lage economische groei, tot 
1987 en tot 1991 geen nieuwe reactoren 
nodig i:i.jn. 
(NRC Handelsblad) 

AFSCHEID 

In het weekblad Vrij Nederland zegt 
hij daarover zelf: "Je ontdekt dat je 
het punt bent genaderd waarop je zegt: 
ik kan het nog wel vólgen, ik kom niet 
tekort in het begrijpen, maar waar 
haal ik in godsnaam nieuwe initiatie
ven vandaan? Je hebt zo veel moeten 
putten uit alle reserves en je hebt zo 
weinig mogelijkheden gehad om die re
serves aan te vullen, dat je tot de 
ontdekking komt dat je niets meer hebt 
toe te voegen aan datgene dat je al 
hebt gedaan en gezegd." 

De conclusie is duidelijk: Arie Groe
nevelt, nu 56 jaar, is moegestreden. 
Hij ziet de weg niet meer naar de sa
menleving waarin hij altijd heeft ge
loofd - een maatschappij waarin de 
macht eerlijk verdeeld is en de "fun
damèntele gelijkwaardigheid" van alle 
mensen erkend wordt. Deze idealist, 
die zich nu, tot zijn pensioen, gaat 
wijden aan kadervorming in de bond, is 
niet toegerust voor de harde jaren 
tachtig. Het vertrek van Arie Groene
velt betekent een definitief afscheid 
van de jaren zeventig. 
(Het Parool) 

MOEILIJK 

De voortdurende beleidswijzigingen van 
het kabinet, zoals die onder meer te 
lezen zijn in de voorjaarsnota, maken 
een zinvolle discussie tussen werkge
vers, werknemers en overheid bijna on
mogelijk. Het ontwikkelen van een eco
nomisch beleid voor 1984 en de jaren 
daarna wordt daardoor sterk bemoei
lijkt. Dat stelt de christelijke vak
centrale CNV in een brief aan het 
parlement over de voorjaarsnota. 
(Trouw) 

(Het Parool) 

MEER DEMOCRATIE 

Het systeem van de gekozen burgemees
ter levert ongetwijfeld meer democra
tie op (hoewel noodzakelijkerwijs niet 
meer bestuursgehalte), maar het is 
niet gezegd, dat het in Amsterdam ook 
andere kanshebbende kandidaten dan Van 
Thijn en Van Kemenade zou voortbren
gen. Het blijft immers ~ partij die 
de kandidaten stelt - maar dan op een 
formele grondslag. Een systeem van 
rechtstreekse verkiezing zal moeten 
steunen op een wettelijke kandidaat
stellingaregeling en die regeling zal 
toch alleen maar aan de politieke 
partijen worden opgedragen. 
(Harry van Wijnen in Het Parool) 
GODSGESCHENK 

De sleutelrol .is hier weggelegd voor 
het CDA. Men kan zich niet aan de in
druk onttrekken dat deze partij geen 
"neen" tegen plaatsing durft te zeg
gen uit vrees voor een aanvaring met 
de trouwe Navo-aanhangers binnen de 
christen-democratische gelederen, maar 
ook geen "ja" uit vrees voor een con
flict met de verontrusten over kernbe
wapening. Bij zoveel openlijke ver
deeldheid in eigen kring moet het INF
overleg voor het CDA als een godsge
schenk zijn gekomen: men heeft de be
slissing tot stationering in Nederland 
dan ook afhankelijk gesteld van (onder 
meer) een bevredigend resultaat in 
Genève. 
(J.G. Sieeama in NRC Handelsblad) 
SUCCES 

Mateman gruwt van het idee, dat het 
CDA een voorhoedepartij zou moeten 
zijn, een partij die bij belangrijke 
zaken h.et voortouw neemt en om die 
reden vaak links van qet centrum komt 
te staan. "Als voorhoedepartij bind 
je een veel te klein deel van het 
electoraat aan je. CDA-kiezers zijn 
over het algemeen gematigde mensen. 
En als ik al behoefte zou hebben aan 
zo'n partij, dan heb ik al de keus uit 
twee partijen: de PPR en de EVP. Ik 
voel me echter genoodzaakt van het 
CDA een succes te maken." 
(Trouw) 
AFZETTEN 

Niettemin hebben enkele milieu-organi
saties vorig jaar het milieubeleid van 
het tweede kabinet-Van Agt zeer nega
tief beoordeeld en de PvdA alleen de 
gunst van de twijfel gegeven omdat de
ze partij met het kabinetsbeleid ge
broken heeft. "Er is inderdaad ruimte 

/ 

·voor verwijt", zegt Den Uyl. "Maar de 
verwijten golden vooral D'66 bewinds
lieden. Ik vind het vervelend dat te 
moeten zeggen, ik heb geen behoefte 
aan natrappen, maar ga maar na: borin
gen Terlouw, Amelisweerd Zeevalking, 
dumpen Lambers. We hadden ons harder 
moeten afzetten tegen D'66. Het was 
voor mij een slechts langzaam door
dringende ontnuchtering, dat de D'66-
bewindslieden op dat punt niet aan 
onze kant stonden. Het verwijt van de 
milieu-organisaties kun je de PvdA 
nauwelijks toerekenen." 
(de Volkskrant) 



PEAC Bulletin 

BETTY FRIEDAN: Die traditionele kostwinner bestaat niet 
meer, daar hoeven we 't dus niet meer 
over te hebben. Wel over hoe we verder 
willen samenleven. 

De kostwinner is een begrip in de Nederlandse politiek, 
"het gezin" namvel ijks meer. Wel in de VS, waar "The 
Family" inzet is van hysterische diskussies tussen de 
Moral Majority (voor) en Womens Lib (tegen). Een valse 
tegenstelling en verspilde energie van 'Links' zegt 
Betty Friedan, oprichtster van de invloedrijke National 
Organisation of Women (NOW), in haar nieuwe, ook door 
Nederlandse feministen hartstochtelijk afgekraakte, boek. 
De vraag waar het werkelijk om gaat, en waar je véél 
mensen achter kunt krïjgen, die elkaar nu te vuur en te 
zwaard bestrijden, is: Wèlk gezin? Een vraag die, ook 
in Nederland, polariserend en vooral vanuit het oogpunt 
van. de vrouw bekeken wordt: hoe kan de vrouw in het 
gezin ~ich meer ontplooien? Politiek wordt dat vertaald 
in een aantal wensen op het gebied van toegang tot 
arbeid, kinderopvang, e.d., maar zelden in konkrete 
wensen op het gebied van de woningbouw, of ruimtelijke· 
ordening, omdat blijkbaar aan een andere gezinssamen
stelling weinig gedacht wordt. 

Inderhaast wordt ook vergeten te benadrukken, dat ont
plooiing van de thuis-vrouw ook meer keuzevrijheid voor 
'de kostwinner'-man betekent: gedeelde verantwoordelijk
heid voor het gezinsinkomen, een zelfbewuster, gelijk
waardige vrouw, meer deel aan de opvoeding van de kinde
ren. In de VS zijn de ontwikkelingen waarschijnlijk 
.verder dan hier, omdat véél meer vrouwen, meestal uit 
noodzaak, betaald werk verrichten, Heel veel vrouwen 
ook hebben daardoor haar man in staat gesteld om voor 
zichzelf te beginnen met werk, dat hij altijd al graag 
had willen doen. 

In de VS is de 'first stage', de eerste fase van de 
ontwikkeling van de moderne, geëmancipeerde, mens achter 
de rug, zegt Friedan. Vrouwen zijn zelfstandiger, hebben 
een identiteit gekregen buiten huis en moederschap, 
mannen staan losser van carrièrezucht en bazige bazen, 
en peinzen over wat "vader zijn" betekent. Nu gaat het 
om de "second stage", de herstructurering van het gezin. 
Niet meer het voorgeschreven model van Pa, Moe en twee 
kinders, maar een veel flexibeler opvatting: verschillen
de eenheden, van diverse samenstelling en omvang, waarin 
ieder gelijkwaardig is. Alle volwassen gezinsleden nemen 
gelijkelijk deel aan maatschappelijke produktie en huis
houdelijke verzorging. De idealen van het traditionele 
gezin, het bieden van geborgenheid en genegenheid, een 
levensvoorwaarde voor elk mens, en opvoeding van kinderen 
tot harmonieuze mensen, zijn in feite veel beter te 
realiseren ifi deze moderne opvatting. 

Maar op de weg naar meer vrijheid en gedeelde verant
woordelijkheid van de gezinsleden dreigen talloze gevaren 
Allereerst is er de nieuwe Supervrouw, die een veeleisen
de baan wil, maar daarnaast haar macht over de keuken 
niet kan prijsgeven, of die zo in haar nieuwe carrière 
opgaat, dat niets haar meer onderscheidt van haar manne
lijke kollega's. En daar streden haar voorgangsters 
van de eerste golf niet voor: dat vrouwen de slechtste 
eigenschappen van mannen zouden overnemen. 

Een tweede gevaar is de groei en bloei van behoudzuchtige 
groepen in de samenleving, die de werknemer stevig in de 
greep van de werkgever willen houden (door verzet tegen 
arbeidstijdverkorting), die Moe terug willen bij de 
kinders, zich.heftig verzetten tegen het recht op legale, 
medisch verantwoorde abortus, voorzieningen voor 
kinderopvang, enzovoorts. De diverse stromingen vindt je 
terug in de hedendaagse kultuurhelden, de film- en TV
sterren: Steve McQueen en Clint Eastwood 'zijn nog steeds 
populair, maar Dustin Hofmann ook; en Marilyn Monroe of 
de Dallas-vrouwen houden het nog steeds uit, naast Jane 
Fonda en Meryl Streep. 

Om deze gevaren het hoofd te bieden, moeten de idealen 
van de tweede fase niet in politieke tegenstellingen, 
maar in gezamenlijke politieke doelstellingen vertaald 
worden. De mensen, die krampachtig aan het ouderwetse 
gezin vasthouden omdat ze het veel positieve eigenschap
pen toedenken, die er in feite nauwelijks meer zijn, kun 
je over de streep halen door ze te laten zien, dat het 
traditionele gezin helemaal niet meer bestaat. 
Nog geen 7% van de Amerikanen leeft op die manier. 
Steeds meer vrouwen moeten gaan werken, om het gezins
inkomen aan te vullen, met het toenemend aantal echt
scheidingen is voor een vrouw "het huwelijk" geen 
levensverzekering meer en kan een man alleen komen te 
staan voor de opvoeding van zijn kinderen. En het 
Amerikaanse droomhuis, de kommerciële vert.al ing van 
"het gezin", kan al helemaal geen mens meer betalen. 
Wel is er enorme vraag naar kleinere wooneenheden. 

Een politiek heet hangijzer als het recht op abortus 
zou opgenomen moeten worden in een veel bredere wens: 
"de keuze om kinderen te hebben." Zo gepresenteerd, 
kunnen christelijke fundamentalisten niet meer aankomen 
met "de plicht om het ongeboren leven te beschermen." 

De maatschappelijke omstandigheden vragen om herverdeling 
van verantwoordelijkheden tussen man en vrouw, en dus om 
meer gelijkheid. Maar die vertalen in korte termijn 
politieke eisen om banen en geld voor vrouwen is volgens 
·Friedan op dit moment onhaalbaar en daarom zinloos. 

Waar het om gaat is om een groeiend bewustzijn een totaal 
nieuwe stijl van politiek bedrijven, gebaseerd op de 
ideeën en werkwijze van vrouwen. In de VS ontwikkelen 
nu talloze management-training centra - daartoe gedwongen 
door o.a. een groot verloop onder de werknemers - een 
nieuwe stijl van leiderschap, die juist vrouwen erg goed 
blijkt te passen: problemen worden niet benaderd als 
pasklaar te isoleren en definitief op te lossen brokken 
gegevens, die één voor één bekeken worden, altijd in op
dracht van een superieur, die er verder ook niet zo bar 
veel van weet, maar als een complex, nogal diffuus ge
heel, waar je, door samenwerking stap voor stap, al 
doende lerend, uit komt. In de politiek betekent dat: 
terug naar de beste Amerikaanse tradities, de werkelijke 

'American values': aktief medezeggenschap uitoefenen op 
lokaal nivo, aktiviteiten 'aan de basis', die nu door de 
Amerikaanse politici genegeerd worden en traditioneel al 
het terrein wáren van de vrouwenklubs. 



PEAC Bulletin 

Frieda~ geeft een wel zeer optimistische v1s1e op de 
Amerikaanse samenleving en haar toekomst, zij ziet de 
huidige gol'f van 'reaktie, onverdraagzaamheid en geweld 
als een laatste stuiptrekking van een onhoudbare, riiet 
meer in de samenleving gewortelde ideologie, die de brede 
en sterke stroom van nieuw élan, van veranderde, gelijk
waard1ger mensen en demokratischer waarden niet kan tegen· 
houden. Een dergelijke visie biedt hoop en inspiratie, 
maar zij gaat geheel voorbij aan de inkomensverschillen 
in de samenleving, waardoor de minst bedeelden dringende 
politieke eisen hebben voor de korte termijn. Voor een 
kamerlid met een prettig salaris is het aantrekkelijker 
om een optimistische lange termijn visie te hebben dan 
voor een bijstandsmoeder. 

Niettemin, haar zeer veelzijdige, een beetje diffuse be
nadering is het overwegen waard. Vooral haar idee, dat 
ieder mens behoefte heeft aan en recht op warmte en 
veiligheid in een kleine kring van gelijkwaardige mensen, 
het moderne gezin, en dat nu de tijd daar is om er de 
voorwaarden voor te scheppen door flexibele woonvoorzie~ 
ningen, werktijden, studieverlof, ouder/verzorger verlof 
enzovoorts. Want voor we'het weten heeft de kommercie ons 
weer aangepraat dat het Zo Gezellig Is Om Alleen te Zijn 
met je eigen TV, video, robot, home trainer en zo meer. 
Dat kan toch nooit de bedoeling zijn van die individua
lisering, waar we het binnen D'66 zo vaak over hebben. 

~. Friedan: The second stage. Uitg. Summit, I 21,-. 
~ederlandse vertaling: De tweede fase. Uitg. De Vuurbaak, 
I 32,50. 

Pauline van Tets. 

peac onderzoek 

EMANCIPATIESUBSIDIES EN BEZUINIGINGEN 

Nu het bezuinigen tot een nationale sport is geworden en 
ook de gemeenten daar druk mee aan de slag zijn gegaan, 
is de vrees niet ongegrond dat de emancipatie hier al 
vlug slachtoffer zal worden. Een aantal gemeenten geeft, 
naast de Rijksbijdrageregeling van 50 ct. per inwoner, 
een extra subsidie voor emancipatie-aktiviteiten. 
Deze extra subsidie dreigt hier en daar bij voorjaars
nota tussentijds ingetrokken te worden, of is al bij het 
vaststellen van de begroting 1983 verdwenen. 

Het PEAC is van mening dat dit een slechte ontwikkeling 
is en dat D'66-fracties zich hiertegen met kracht 
moeten verzetten. Om een overzicht te krijgen van de 
stand van zaken op dit ogenblik vragen wij iedereen 
die in zijn of haar gemeente dit soort bezuinigingen 
is tegengekomen, ons hiervan op de hoogte te stellen. 
Adres: PEAC, p/a Mr.Troelstrastraat 10, 2042 BS Zandvoort 

Een interessant artikel over deze bezuinigingen van de 
hand van Marie-Louise Tiesinga is te lezen in "Voor de 
D'raad" van mei 1983. 



EUROPA 

DE TRANSPORTPROBLEMEN VAN DE PARLEMEN
TARIERS 
door N.F.I. Schwarz 

Ook de Europarlementariërs moeten zich 
in Straatsburg of omgeving kunnen ver
plaatsen. Daartoe laat de gemeente 
extra bussen rijden van de hotels 
naar het "Palais de l'Europe". Maar 
dit is niet voldoende. Er zijn boven
dien een 30-tal dienstauto's met bij
passende chauffeurs permanent ter be
schikking van de leden. Sommigen 1~
ten zich ook van hun hotel ophalen met 
zo'n auto; dat spaart dan weer het 
buskaartje uit. 

Eisma - denkend aan het roemruchte 
"witte-fietsenplan" uit de provo-tijd 
- vroeg op 1 februari 1982 aan het 
"college va.n questoren" (dat alle 
huishoudelijke zaken van het parlement 
behandelt.) of het geen goed idee zou 
zijn om tijdens vergaderperioden fiet
sen voor de leden ter beschikking te 
stellen. Dit "stelt de leden in de 
gelegenheid zich op milieuvriendelijke 
en goedkopere wijze te verplaatsên." 

Het college antwoordt dat het "in de 
huidige omstandigheden geen gunstig 
gevolg kan geven aan de suggestie." 

Dit antwoord ergerde het Duitse lid 
Rogalla, die zelf eens van midden
Duitslandnaar Straatsburg fietste. 
Hij stelde dezelfde vraag op 25 novem
ber 1982, nu aan de Voorzitter van 
het Europarlement. Deze liet het be
handelen in het "Bureau" (dit is het 
presidium) dat de zaak prompt doorver
wees naar de questoren. Op 5 mei 1983 
(!)kreeg Rogalla antwoord in de vorm 
van een uiteenzetting over de moge
lijkheden en tarieven voor iedereen 
om aan het station van Straatsburg 
fietsen te huren. 

Rogalla laat niet na op 19/5 de Voor
zitter uitbundig te bedanken voor dit 
"hoogst belangrijke voorbereidend 
werk". Al vorens echter t.e trachten 
"een meerderheid van de collega's te 
verkrijgen voor de gelijkberechtiging 
van het rijwiel als energiebesparend 
voertuig binnen Straatsburg met het 
kostenverslindende motorrijtuig", ver
zocht hij de Voorzitter in concreto 
om in de komende zitting 6/6 - 10/6 
voor Eisma en hemzelf ieder een fiets 
ter beschikking te stellen. We zullen 
zien. 

Moraal: hoe moeilijk het is een auto 
met chauffèur te vervangen door een 
fiets. 

DOEKE EISMA IN TILBURG 

Doeke Eisma is geen voorstander van 
een Nederlandse Groene Lijst waarin 
D'66, PPR, CPN en EVP samenwerken. 

"D'66 is geen "one-issue" partij. Wij 
zijn de Nederlandse Groenen, zowel op 
milieu- als op economisch gebied," 
aldus de D'66-Europarlementariër die 
op 9 mei te gast was in het politiek 
café van de afdeling Tilburg. 

Het Europarlement heeft twee machts
middelen: het budgetrecht, waarmee 
D'66 probeert het landbouwaandeel te 
verminderen ten gunste van het milieu.
beleid, en het recht de Europese Com-· 
missie naar huis te sturen. Van het 
laatste is Eisma voorstander. Hij wil 
een commissie die zelfstandiger en 
daardoor meer Europees opereert dan 
de huidige. 

Eisma ging ook in op het enkele weken 
geleden gehouden werkgelegenheidsde
bat, waaruit door toedoen van de 
christen-democraten slechts in vage 
termen gestelde resoluties voortkwa
men. Alle partijen streven volledige 
werkgelegenheid na. Eisma vindt dat 
een irreële zaak. Gestreefd moet wor
den naar drastische arbeidstijdverkor
ting. Daarnaast moet het arbeidsethos 
overboord worden gezet. Naast sprei
ding van inkomen, kennis en macht zal 
in de jaren '80 de doelstelling sprei
ding van arbeid moeten worden .. 

Jaap Jansen, Rosmalen 

IK VIND ... 
VREDESBEWEGING BINNEN D'66? 
Tweede oproep vredesactiviteiten. 

Na de eerste oproep in de Democraat 
van april '83 zijn wat meer wensen aar 
het licht gekomen. Een initiatief
groepje binnen D'66 wil graag, met 
spoed en duidelijk, aan de gang. Wij 
hebben besloten ons niet te beperken 
tot: als D'66-er meedenken inzake de 
nieuwe kruisraketten, maar ons werken 
aan vrede en veiligheid in een ruimer 
kader te zetten. Wij denken aan een 
soort "Vrouwen voor Vrede" maar dan 
van D'66 en ook met mannen. De eerste 
stap is meer leden te mobiliseren: 
gewone leden, dus bij voorkeur niet 
uit kringen van HB of fractie. 

Voorgestelde werkwijze: 
- uitwisselen van ervaringen met vre

desactiviteiten; 
- inventariseren van standpunten; 
- eventueel het formuleren van. een 

eigen standpunt. 
Intussen duidelijk en actief deelne
men aan een eventueel officieel opge
zette partijdiscussie zoals Suzanne 
Bischoff verwoordde op de ALV. 

Voelt u zich aangesproken? Dan uw re
actie met uw telefoonnummer graag 

vóór 10 juni a.s. 

U krijgt snel daarna bericht over 
verdere afspraken; de bedoeling is om 
ongeveer half juni. in een centraal 
gelegen plaats bij openbaar vervoer, 

een eerste verkennende bijeenkomst te 
houden, waàrschijnlijk op een zater
dag. 

Voorlopig contactadres: 
Els Meijer, 
Tielerwaardlaan 7 
4006 EV TIEL 
tel. 03440-12512 

RAPPEL HEFT ZICHZELF OP 

Een week vóór het congres, op 1 mei 
jl., heeft deRappèl-groep zichzelf 
opgeheven. Waarom? 
Aan de vooravond van wat het toekomst
bepalende voorjaarscongres van D'66 
had moeten worden, zag Rappèl eigen
lijk maar twee mogelijkheden: 
- of de partij heeft de moed een on

dubbelzinnige koers te varen en dan 
is Rappèl overbodig geworden; 

- of dat gebeurt niet en dan wordt de 
partij zelf overbodig, of ten min
ste ongeloofwaardig voor veel leden 
van Rappèl. 

Hoe het is gegaan, kunt u in de con
gresverslagen in deze Democraat lezen. 

Rappèl is dus niet overbodig. Intussen 
hebben verschillende leden van de 
groep de partij verlaten. Zij hadden 
dit misschien al eerder.moeten doen, 
maar hielden te veel van D',66. Anderen 
aarzelen en geloven tegen beter weten 
in op een koersverandering. Ook zij 
kunnen beter vertrekken. Wij zijn een 
partij van individualisten, wij bar
sten van de interessante ideeën, maar 
nemen die moeilijk van elkaar over, 
omdat we toch allemaal in ons hart we
ten dat alleen wij het bij het rechte 
eind hebben. Of we maken van het idee 
een beschrijving waar je alle kanten 
mee op kunt. Die nemen we dan met 
groot applaus aan en we· trekken er dan 
onmiddellijk alle kanten mee op. De 
een legt het zus, de ander zo uit en 
de derde zwijgt. Een partij voor exe
geten en relativisten. Vroeger noemden 
wij ons pragmatici. Telkens sluiten 
zich daar mensen bij aan, maar even 
gemakkelijk wenden zij zich weer be
droefd af. Wie daar niet tegen kan, 
moet geen lid van D'66 worden. Daarom 
is Rappèl ook zo overbodig, want hier 
helpt geen Rappèl aan. 

Komend uit de partij en opererend bin
nen die partij, was Rappèl het ook 
voortdurend in zichzelf oneens. Maar 
uit die conflicten groeiden weer 
nieuwe ideeën, groeide zelfs een vorm 
waarin D'66 zou kunnen passen met een 
beetje meten. 

Rappèl schreef vlak voor Z1Jn dood een 
legaat. Ik ben het niet met elk woord 
daarvan eens, maar vind het boeiend om 
te lezen. Omdat ik gek ben op D'66. 

Stijn Verbeeok, Utreoht 

Wie het legaat van Rappèl wil lezen, 
make f 1,60 portokosten over op giro 
1184004 ten name van C; Spigt, Den 
Haag, onder vermelding van "Legaat".· 
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AGENDA 

Symposium (titel: De economische be
tekenis van de Randstad) op zaterdag 
4 juni in Amsterdam, Concertgebouw. 
Gast (o.a.): Maarten Engwirda. 

Doeke Eisma neemt op 20 juni deel aan 
een forumdiscussie in Eindhoven, 
20.00 uur. (Voor nadere gegevens zie 
onder.medédelingen.) 

Een ARV van de regio Utrecht op 21 
juni in Utrecht, Jaarbeurscongrescen
trum, 20.00 uur. Onderwerp (o.a.): 
basisinkomen. Spreekster (o.a.): 
Louise Groenman. 

Suzanne Dekker discussieert op 6 juni 
met het VVD-kamerlid R. Braams over 
kernenergie op een avond, die wordt 

georganiseerd door VVD-jongeren in MEDEDELINGEN 
Capelle aan de IJssel. 

De afdeling Amstelveen ontvangt op 7 

juni Louise Groenman, die zal spreken GRENSOVERSCHRIJDENDE MILIEUPROBLEMA
over "werk". 
Amstelveen, Maatschappelijk Ontmoe
tingscentrum (MOC), Lindenlaan 75, 
20.00 uur. 

Ook op 7 juni een ARV van de regio 
IJsselmeerpolders: 20.00 uur, Lely
stad. 
Gast: Max Rood; onderwerp: provincie
vorming. 

Voor de afdeling Oisterwijk (en buur
afdelingen) en andere belangstellen
den spreekt Jaaob Kohnstamm op 8 juni 
in Oisterwijk, café-rest. Klein
Speyck, Bosweg, 20.00 uur. 

Het Hoofdbestuur vergadert op 9 juni 
in Utrecht, Jaarbeurscongrescentrum, 
19,30 uur. 

De afdeling Deventer organiseert een 
discussieavond over "politiebeleid" 
met als gast: EZida WesseZ. Deventer, 
Postiljon-Motel (hoogstwaarschijn
lijk), 9 juni, 20.00 uur. 

Op 11 juni komt de. Adviesraad bijeen 
in Hilversum, "Hof van Holland", 
10.30 uur. 

De RCPC'en vergaderen op 13 juni in 
Utrecht, café Jansdam, 19,30 uur. 

Op 14 juni vergadering van de sub
regio ~ijnmond in Rotterdam, Hotel 
"Centraal", Kruiskade, 20.00 uur. 

Erwin NypeZs spreekt op 16 juni in 
Leiden, Hotel Nieuw-Minerva, 20 .. 00 
uur. 

De regio Friesland belegt een ARV met 
als gast Ineke Lambers: 16 juni, 
20.00 uur in Franeker, "De Bogt fen 
Guné". 

D'66-radiouitzending op 16 juni: Hil
versum 2, 18.20- 18.30 uur. 

Op zaterdag 18 juni organiseert de 
SWB een studiedag over Europa: Amers
foort, "Kobus aan de Poort", 10.00 
uur. (zie ook de mei-Democraat.) 

TIEK 

De Europese Beweging organiseert maan
dag 20 juni om 20.00 uur een forum 
over grensoverschrijdende milieupro
blemen. Het vindt plaats in het ge
bouw van het Academisch Genootschap, 
Parklaan 93, Eindhoven. Aan het forum 
nemen deel de Europarlementariërs 
Doeke Eisma. (D~66), Hanja Maij-Weggen 
(CDA), Marijke van Hemeldenek (Socia
listische Partij België) en Karel de 
Gucht (PVV België). Ook zijn vertegen
woordigers van Natuur en Milieu, de 
Brabantse Milieufederatie en Benegora 
aanwezig. 

BOYCOT ZUID-AFRIKA 

Op zondagavond 5 juni vindt in Utrecht 
een grote manifestatie plaats ter on
dersteuning van de campagne voor sanc
ties tegen Zuid-Afrika. 
Plaats: Muziekcèntrum Vredenburg, 

Utrecht; 
Aanvang: 19.00 uur; 
Toegangsprijs: f 7,50. 

Een groot aantal Afrikaanse en Neder
landse artiesten zullen deze avond 
optreden. Speciale gast op de bijeen
komst is Sam Nujoma, de leider van de 
Swapo, de bevrijdingsbeweging van 
Namibië. 

TOESPRAAK HANS VAN MIERLO 

Op 5 mei sprak Hans van Mierlo in de 
Eusibius-kerk in Arnhem ter gelegen
heid van de herdenking van de bevrij
ding. 

Voor deze toespraak kreeg hij veel 
lof toegezwaaid en blijkt - ook nu 
nog - veel belangstelling te bestaan. 

Een overdruk van de tekst - die zowel 
in de Staatscourant als in NRC Han
delsblad werd afgedrukt - kunt u be
stellen door middel van het over
schrijven van f 1,-- naar postgi-ro
rekening 1477777, ten name van Pen
ningmeester D'66, Den Haag, onder 
vermelding van "Van Mierlo, 5 mei·~. 

Tussen 
draomendaad 

D'66 en de politieke crisis 

P!iVi 
BESTELLEN VIA 

. ~~ politiek scholings- en vonningsinstituut g 
bezuidenhoutseweg 195. 2594 aj den haag. 

*************************************** 

COLOFON 
DEMOCRAAT-EXTRA is een 14-daagse uit
gave van de Politieke Partij Democra
ten '66 en verschijnt onder verant
woordelijkheid van het Hoofdbestuur 
van D'66. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich 
niet uit tot bijdragen van andere 
officiële partijorganen zoals SWB
bestuur, PSVI-bestuur e.d. en ook 
niet tot de inhoud van ingezonden 
brieven,. waarbij steeds de naam van 
de schrijver zal zijn vermeld. 

Algehele coördinatie: Roel Heskamp 

DEMOCRAAT-EXTRA wordt gratis ver
spreid onder de leden van D'66. Daar
naast zijn post-abonnementen moge
lijk: 
voor leden f 17,50 per jaar; 
voor niet-leden f 35,-- per jaar. 

Het. vo
1
lgende nummer verschijnt op 17 

juni en het daaropvolgende op 1 juli. 
Kopij binnen (uiterlijk): 6 juni res
pectievelijk 20 juni. 

Redactie en administratie: Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
tel. 070-832468 (bgg 858303) 

Advertentietarieven op aanvraag. 

Oplage van dit nummer: 13.000 ex. 

Druk: Brouwer Offset BV, Utrecht. 
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i stelling gerechtvaardigd voor het afdwingen van een 

grotere markttoegang elders. 
Bij dit alles is evenwel behoedzaamheid geboden, aan
gezien het gevaar van een escalerend protectionisme niet 
denkbeeldig is. In een tijd dat de wereldhandel door in 
elkaar zakkende bestedingen en toenemende protectio
nisme steeds verder afneemt, moet juist de Europese 
Gemeenschap het initiatief nemen tot een onmiddellijke 
stopzetting van nieuwe protectionistische maatregelen en 
tot een verdergaande liberalisering van de wereldhandel. 
D'66 is van mening dat de Europese Gemeenschap op 
korte termijn het initiatief moet nemen voor een nieuwe 
bijeenkomst van het GA TT, waarbij een ambitieuze po
ging moet worden gedaan om op wereldwijde schaal de 
grote hoeveelheid niet-tarifaire handelsbarrières zoveel 
mogelijk op te ruimi!n. · 
Ook in de betrekkingen met de ontwikkelingslanden 
moet het wederzijdse belang van een zo ruim mogelijke 
markttoegang worden erkend. Hierbij dienen evenwel 
niet alle ontwikkelingslanden over één kam te worden 
geschoren. De meer ontwikkelde ontwikkelingslanden 
dienen op het punt van de verbetering van de markttoe
gang voor produkten uit de geïndustrialiseerde landen 
een voortrekkersrol te spelen ten opzichte van de andere 
ontwikkelingslanden. 
Tenslotte dienen de bestaande uitzonderingsbepalingen 
en de gegroeide praktijk onder het GA TT ten aanzien 
van exportbeleid van landbouwprodukten van de VS en 
de EG zorgvuldig te worden bezien, opdat de GATT-re
gels meer dan thans het geval is op landbouwprodukten 
van toepassing worden. 

3.8. Democratisering van arbeidsverhoudingen 
3.8.1. 
Er moet democratisering van de arbeidsverhoudingen 
plaatsvinden, waarbij de traditionele scheiding tussen 
, arbeid en kapitaal wordt doorbroken. De EG is bij deze 
· problematiek betrokken door het streven naar harmoni
satie van de wetgevingen in de .diverse lidstaten en de 
opstelling van het gemeenschappelijk vennootschaps
recht, waarin het statuut van de Europese vennootschap 
is opgenomen. · 
D'66 streeft naar een zodanige democratisering van het 
bedrijfsleven, dat alle betrokkenen op basis van medeve
rantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de arbeids
gemeenschap. Werknemers krijgen het medebeslissings
recht voor alle ingrijpende besluiten over het onderne
mingsbeleid en de benoeming van de directeuren. Perso
neel en aandeelhouders oefenen een gelijke invloed uit 
op de samenstelling van de raad van commissarissen. 

3.8.2 
D'66 is voorstander van de invoering van een gekozen 
personeelsvertegenwoordiging met bij de overheidsdien
sten en bedrijven aan de overheidstaken aangepaste be
voegdheden. Ook binnen de instellingen van de EG die
nen dergelijke personeelsvertegenwoordigingen te wor
den ingevoerd. 
Daarnaast bepleit D'66 de bevordering van experimenten 
met alternatieve werkorganisatievormen op basis van zo 
groot mogelijke individuele en groepszelfstandigheid, 
zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. 
Een deel van de gelden uit het Europees sociaal fonds 
en uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling 
zal moeten worden bestemd voor ondernemingen die tot 
dergelijke experimenten bereid zijn. 
De Vredelingrichtlijn is slechts een minimumvoorzie
ning. Deze richtlijn zal moeten worden gevolgd door een 
Europese medezeggenschapsrichtlijn. 
Gestreefd moet worden naar een aanvulling van het Eu
ropees sociaal handvest, waardoor naast de vrijheid van 
vakvereniging ook de vrijheid om zich niet te organise
ren, zoals erkend in de Universele verklaring van de 
rechten van de mens, wordt gegarandeerd en een ver
plicht lidmaatschap (zoals in Nederland in de grafische 
bedrijfstak bestaat!) wordt afgewezen. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

3.9. Consumenttmbeléid. 
Voorziening van de Gemeenschap van goederen en 
diensten, waarvan hoeveelheid, samenstelling en pro
duktiewijze zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen 
van de burgers, is alleen mogelijk als de verlangens van 
de consumenten zo goed mogelijk tot uiting worden ge
bracht. Zij moeten dan ook daadwerkelijk invloed kun
nen uitoefenen op wat en hoe er wordt geproduceerd. Er 
dient duidelijk gestalte te worden gegeven aan een Eu
ropees consumentenbeleid. Dit dient een raamwerk te 
vormen voor nationale stelsels van consumentenbe
scherming, aangepast aan de omstandigheden, noodza
kelijkheden en mogelijkheden. Voorkomen moet worden 
dat de Europese consument bureaucratisch wordt uitge
schakeld. 
D'66 kent, op basis van de vijf fundamentele rechten 
van de consument, prioriteit toe aan de volgende pun
ten: 
- verplichte vermelding van de samenstelling van voor
verpakte produkten met inachtneming van de EG-richt
lijnen. Nederland dient zijn uitzonderingspositie op te 
geven en ook vermelding van gebruikte conserveermid-
delen verplicht te stellen; · 
- raadpleging en vertegenwoordiging van de consument 
bij de voorbereiding van publiekrechtelijke beslissingen 
die hem betreffen; 
- bevordering van een kritische instelling van de con
sument onder meer door een daarop gerichte voorlich
ting en scholing; 
- een voor de consument gemakkelijke rechtsgang en 
een Europese regeling voor aansprakelijkheid voor 
slechte produkten en voor misleidende reclame. 

3.10 Informatiebeleid 
Coördinatie van het informatiebeleid binnen de EG is 
wenselijk maar mag niet het karakter krijgen van centra
lisatie. Coördinatie is noodzakelijk op gebieden zoals 
normalisatie en standaardisatie in de informatie-indus
trie, en de harmonisatie, als ook uitbouw van de au
teursrechtwetgeving en de privacywetgeving. 
Het verdrag van de Raad van Europa inzake de be
scherming van de persoonlijke levenssfeer met betrek
king tot geautomatiseerde gegevensbestanden moet snel 
binnen de gehele EG van kracht worden. 
D'66 vindt dat ook electronisch postverkeer en interria
tianale telecommunicatieverbindingen omgeven dienen 
te worden door goede wettelijke waarborgen, met name 
inzake de bescherming tegen uitlekken en aftappen van 
de inhoud van verzonden stukken. Voor zover de over
heid betrokken is bij de lancering en exploitatie van 
communicatiesatellieten, dient dit zoveel mogelijk op 
Europees niveau te worden gecoördineerd om dubbele 
uitgaven te voorkomen. 
Gelet op de grote behoefte aan industriële innovatie 
dient de informatieuitwisseling in het bijzonder tussen 
universiteiten en bedrijfsleven te worden bevorderd. 
Zoals in Japan, zouden ook in Europa grootschalige toe
komstverkennende projecten te overwegen zijn. 
Met het oog op de noodzaak van innovatie, kwaliteit en 
verscheidenheid van de Europese Informatie-industrie 
ondersteunt D'66 ESPRIT. 
In de wereldwijde mededinging om de uitvoering van 
belangrijke infrastructurele projecten op het gebied van 
de telecommunicatie ondervindt de Europese industrie 
enige handicaps. 
Overheden van landen als de VS, Japan of Zuid-Korea 
zetten achter de offertes voor grote projecten op de we
reldmarkt vaak verregaande financieringsfaciliteiten, die 
de feitelijke offerteprijs naar het tweede plan dringen. 
Voor de EG ligt hier een belangrijk werkterrein. 
In afwijking van art. 85 van het Verdrag van Rome, dat 
handelt over de vrije economische mededinging, dient de 
mogelijkheid van vaste prijzen voor boeken gehandhaafd 
te blijven, omdat anders een culturele verarming zal op
treden en de vrijheid van meningsuiting en het recht op 
informatie in het gedrang zullen komen. 
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4. Landbouw 

4.1. Naar een leefbaar platteland 
De oprichting van de EG heeft de ontwikkeling van de 
landbouw sterk versneld. Verscheidene van de in het 
verdrag van Rome genoemde doelstellingen van het Eu
ropese landbouwbeleid zijn in hoge mate verwezenlijkt, 
zoals het veilig stellen van de voedselvoorziening, sta
biele voedselprijzen op een voor de consument redelijk 
prijsniveau, en een voortdurende stijging van de pro
duktiviteit. 

Voor het landbouwbeleid gelden de volgende doelstellin-
gen: . 
- het veilig stellen van de voedselvoorziening met pro
dukten van hoogwaardige kwaliteit; 
- het verzekeren van de in de landbouw werkzamen van 
een voldoende inkomen onder sociaal aanvaardbare om
standigheden; 
- het handhaven van een zo groot mogelijke werkgele
genheid in de landbouw; 
- het terugdringen van het aandeel van het nationale 
landbouwbeleid en de vervanging door een geharmoni
seerd Gemeenschappelijk beleid; 
- het beheersen van de prijzen van de Iandbouwpro
dukten en het nastreven van marktevenwicht; 
- een bijdrage te leveren aan het beheer van natuur en 
landschap, alsmede het bevorderen vim de leefbaarheid 
van het platteland; 
- een doeltreffende agrarische produktie. 

Bij het verwezenlijken van deze doelstelling dient tevens 
te worden gestreefd naar: 
- het gebruik van energiebesparende produktietechnie
ken en alternatieve energiebronnen; 
- het terugdringen van het gebruik van chemische be
strijdingsmiddelen; 
- het behoud van een zo breed mogelijke genetische ba
sis; 
- het tegengaan van overmatig gebruik van hulpstoffen 
(m.n. kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen); 
- het beschermen van het milieu; 
- een verantwoorde huisvesting van de produktiedieren 
en het in EG-verband tegengaan van uitwassen in de 
intensieve veehouderij; 
- harmonisatie van de voorschriften op het gebied van 
kwaliteit en gezondheid van gewassen en vee; 
- een hoge kwaliteit van de produktie; 
- het terugdringen van handelsbarrières, zowel binnen 
als buiten de EG; 
- het ontwikkelen van een wereld-voedselstrategie, o.m. 
door een wereld-voedselbank; 
- het stimuleren van de voedselproduktie in de derde 
wereld; 
- het vergemakkelijken van bedrijfsovername door jonge 
boeren en het harmoniseren van maatregelen daartoe; 
- het bevorderen van kringloop-produktie. 

4.2. Markt- en prijsbeleid 
Voor vele Iandbouwprodukten blijkt dat de hoofddoel
stellingen van het markt- en prijsbeleid, het tot stand 
brengen van marktevenwicht en het garanderen van een 
voor de produkten aanvaardbare prijs, niet of nauwelijks 
tegelijk zijn te realiseren. 
Enerzijds verstoort overproduktie op grote schaal 
structureel het marktevenwicht, wat dwingt tot inter
venties en tot gesubsidieerde export naar derde landen. 
Dit leidt tot te lage wereldmarktprijzen, met uiterst 
schadelijke effecten voor vele derde-wereldlanden. 
Anderzijds wordt de doelstelling om de in de landbouw 
werkenden een redelijke inkomenspositie te verzekeren 
in onvoldoende mate gerealiseerd. Dat geldt voor het 
overgrote deel van de landbouwers, werkzaam op be
trekkelijk kleine bedrijven. 
Het is daarom noodzakelijk het markt- en prijsbeleid te 
herzien. Voor vele produkten, waarvan structurele over
schotten bestaan, dienen de beide functies van het 
markt- en prijsbeleid te worden ontkoppeld door het in-
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voeren van produktiebeheersende maatregelen. Voor het 
beperkte beschermde produktiekwantum kan dan een 
hogere producentenprijs worden gegarandeerd (die aan 
de consument wordt doorberekend). Voor een eventueel 
surplus aan produkten kan de vrije marktprijs gelden. 
D'66 bepleit de invoering van bedrijfsgewijze contin
gentering voor suiker en voor zuivel. De garantieprijzen 
dienen daarbij niet te worden afgeleid van een kostprijs
berekening op basis van normatieve bedrijfsgrootte en 
-uitvoering, maar te worden gebaseerd op de gangbare 
bedrijfsstructuur. 

4.3. Structuur-politiek 
Aan de verbetering van de landbouwstructuur dient 
groter gewicht toegekend te worden dan thans het geval 
is. Dit betekent dat in het kader van de Afdeling 
"Oriëntatie" van het E.O.G.F.L. meer rekening dient te 
worden gehouden met de specifieke moeilijkheden 
waarmee bepaalde regio's en/of bedrijven in meerdere 
landen van de EG te kampen hebben. 
De bestaande richtlijnen van de EG-structuurpolitiek 
zullen daartoe moeten worden aangepast. Grote finan
ciële inspanningen zullen daarbij onvermijdelijk zijn, die 
ten dele ten koste zullen moeten gaan van uitgaven die 
met het prijsgarantie-beleid van het E.O.G.F.L. samen-
hangen. . 
Landbouwbedrijven met een verhoudingsgewijs hoge 
rentabiliteit dienen niet te worden bevoordeeld. Er is 
een beter inzicht vereist in de werkelijke inkomensver
houdingen in de landbouw, zodat vermeden kan worden 
dat subsidies een rechtvaardige en sociaal-economisch 
verantwoorde inkomensontwikkeling in de weg staan. 
Het structuurbeleid zal meer aandacht aan extensieve 
produkties moeten schenken, waardoor produktieverho
ging wordt tegengegaan, de afhankelijkheid van grond
stoffen verminderd en de kans op aantasting van het mi
lieu wordt verkleind. De ontwikkeling van grondgebon
den nevenbedrijven dient in deze samenhang te worden 
bevorderd. 
Er dienen maatregelen te worden genomen die met name 
de kleinere bedrijven ten goede komen. Gedacht kan 
daarbij worden aan bijvoorbeeld machineringen en be
drijfsverzorgingsdiensten. 
D'66 acht het van groot belang dat de leefomstandighe
den op het platteland worden verbeterd. Het is niet 
slechts uit sociale en landschappelijke overwegingen van 
belang een levensvatbare plattelandssamenleving met 
een voldoende grote agrarische bevolking in stand te 
houden: er wordt aldus ook een verantwoorde bijdrage 
aan de oplossing van de werkloosheidsproblematiek ge
geven. 

4.4, Tegengaan van oneerlijke concurrentie 
Een van de ernstigste bedreigingen van de gemeen
schappelijke landbouwmarkt zijn de monetair compense
rende bedragen. De pogingen om door middel van een 
afbraakschema tot afschaffing hiervan te komen verdie
nen krachtige steun. 
Fiscale harmonisatie tussen de EG-landen is noodzake
lijk, daar de uiteenlopende wijzen van belastingheffing 
concurrentievervalsend werken. De Europese Commis
sie dient de beoordeling van nationale steunmaatregelen 
met kracht ter hand te nemen en moet daarbij de moed 
tonen overtreders voor het Hof van Justitie te dagen. 
Dit is des te meer van belang nu vaak ter compensatie 
van Oerneenschappelijke prijsbesluiten nationale maatre
gelen worden getroffen. Juist met het oog op het vrij
waren van de concurrentievoorwaarden zullen uniforme 
voorschriften t.a.v. vervoer van dieren en dierlijke pro
dukten binnen en buiten de EG nodig zijn, zodat een in
en uitvoerbeleid ontstaat, waarbij belemmeringen als ge
volg van nationale bepalingen uitgesloten zijn. Nationale 
taken en bevoegdheden ter zake dienen aan een EG-in
stelling te worden overgedragen. 



4.5. Landbouwpolitiek en de niet-EG-landen 
Bij de EG-landbouwpolitiek t.a.v. landen buiten de EG 
dient voorrang te worden gegeven aan een evenwichtige 
ontwikkeling van de landbouw in de derde wereld. 
Het principe van de voorkeursregeling voor EG-pro
dukten kan daarom geen einddoel zijn en mag slechts 
worden toegepast als tijdelijke maatregel. De EG dient 
deel te nemen aan internationale overeenkomsten ter 
stabilisering van prijzen van landbouwprodukten. Er 
dient te worden meegewerkt aan de vorming van buffer
voorraden. Aanvaardbare overschotten in de EG moeten 
zorgvuldig worden ingepast in internationale hulpverle
ningsprogramma's. Het dumpen van overschotten op de 
vrije markt wordt afgewezen. 

4.6. Tuinbouw 
De glastuinbouw in de noordelijke lidstaten is een per
spectiefrijke bedrijfstak. Daarom moet de EG alle aan
dacht geven aan aanpassing van de tuinbouw aan de 
sterk gewijzigde energieomstandigheden. Harmonisatie 
van energieprijzen kan alleen in het kader van een ge
meenschappelijke energiepolitiek volledig worden door
gevoerd. 

4. 7. Bosbouw 
De EG dient een gezamenlijk bosbouwbeleid te ontwik
kelen als onderdeel van het landbouwbeleid (en dus on
der het verdrag van Rome). Bebossing van verlaten en/ 
of gedegenereerde gronden heeft hierbij een hoge prio
riteit. 
De EG dient hiervoor financiële middelen ter beschik
king te stellen: 

4.8. Visserij 
Voor vangstregelingen zal moeten gelden dat.bij vast
stelling van quota mede rekening wordt gehouden met 
historische, economische en sociale belangen. 
Het voorkomen en het bestrijden van vervuiling, zowel 
in zee als in de binnenwateren, is een onmisbaar onder
deel van een visserijbeleid. Schoon kustwater, de kin
derkamer voor het leven der zee, is de basis van de 
zeevisserij. 
D'66 bepleit onderzoek naar mogelijkheden om te ko
men tot (kunstmatige) visteelt in zee. 

5. Milieu en energie 

5.1. Milieubeheer 
Een Europees milieubeheer is dringend nodig, waarbij 
niet de consequentie van dat beleid voor de internatio
nale concurrentieverhoudingen centraal staat, maar het 
beheer van het milieu in brede zin met als doelstelling 
de instandhouding van het totale ecosysteem. Bescher
ming van het milieu zal dan ook als volwaardige doel
stelling in het EG-verdrag moeten worden vastgelegd en 
de daarbij behorende maatregelen moeten worden ge
troffen om dit geen dode letter te laten zijn. Controle 
door het Europees parlement is daarbij essentiëel. 

Het huidige Europese milieubeleid is volstrekt onvol
doende. Het zal in belangrijke mate moeten worden ver
beterd en ontwikkeld. Dit kan mede op basis van het 
milieuactieprogramma van de EG voor de jaren 
1982-1986. 
Daarnaast moeten de ter tafel liggende richtlijnvoorstel
len tot Europese wetgeving worden verheven en moet 
de uitvoering van reeds aanvaarde richtlijnen met kracht 
ter hand worden genomen aan de hand van een concreet 
tijdschema. 
Snelle en toereikende uitvoering van Europese richtlij
nen door inbouw in de nationale wetgeving vraagt daar
bij extra aandacht. 
De huidige gang van zaken dient sterk te worden ver
beterd. Als voorbeeld kan worden gewezen op de richt-. 
lijn uit 1976 inzake de lozing van gevaarlijke stoffen in 
open water. Sinds de aanvaarding hiervan is welgeteld 
één uitvoeringsrichtlijn tot stand gekomen (kwik). In dit 
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tempo doorgaande zal het meer dan 100 jaar duren, 
voordat effectief gevaarlijke stoffen uit het oppervlakte
water kunnen worden geweerd. 
Daarom zou nagegaan moeten worden of het stelsel van 
de richtlijn niet kan worden aangescherpt: de aanwijzing 
van een stof tot zwarte-lijst-stof zou al genoeg moeten 
zijn voor scherpe nationale maatregelen, vooruitlopend 
op communautaire maatregelen. 

Naast een aantal algemene grondslagen voor het Euro
pese milieubeleid - zoals weergegeven in het beleidspro
gramma, b.v. toepassing van het stand-still beginsel en 
van het principe "de vervuiler betaalt" - zijn de volgen
de uitgangspunten in het bijzonder van belang: 
- het tot stand komen van Europese afspraken over 
normen, in de eerste plaats ten aanzien van bestrijding 
van vervuiling aan de bron; 
- het formuleren van een beleid met betrekking tot het 
te hanteren financiële instrumentarium, waartoe heffin
gen en milieu-schadefondsen behoren; 
- EG-milieumaatregelen zijn doorgaans minimum af
spraken. De lidstaten moeten de vrijheid behouden ver
dergaande maatregelen, zoals strengere normen, vast te 
stellen. Het nog niet gereed zijn van internationale rege
lingen mag geen excuus zijn voor het uitstellen van 
maatregelen in eigen land; 
- het ontwikkelen van een internationaal milieubesef. 
Export van vervuiling, ook naar landen buiten de EG 
(ontwikkelingslanden!) moet worden tegengegaan; 
- de wenselijkheid tot het gefaseerd aanscherpen van 
EG-milieurichtlijnen op basis van voortschrijdend inzicht 
en technische mogelijkheden. Hierbij moet worden ge
streefd naar toepassing van de "best technica! means". 

Bij de uitvoering van het Europees milieubeleid geeft 
D'66 prioriteit aan de volgende acht maatregelen, die 
veelal in de plaats komen van bestaande nationale rege
lingen die als zodanig veelal niet op elkaar zijn afge
stemd. 
- Een algemene regeling voor problemen van grensover
schrijdende vervuiling. Hiertoe behoren o.m. het voor
schrift dat staten geen schade mogen toebrengen aan het 
milieu in andere staten, en in beginsel toepassing van de 
strengste normen indien normen aan weerszijden van de 
grens (of grenzen) verschillen. Verder dienen zodanige 
inspraak- en rechtsmogelijkheden tot stand te komen, 
dat de lidstaten en hun burgers zich tegen problemen 
van over de grens even goed kunnen beschermen als te
gen milieuproblemen in eigen land. 
- Aanscherping van het beleid ten aanzien van de be
strijding van luchtverontreiniging: strengere normen 
voor zwaveldioxide, Europese normen voor stikstofoxi
den (beide van groot belang voor het tegengaan van de 
zure regen}, snel terugdringen van emissies van auto's, 
en beperkende maatregelen met betrekking tot het ge
bruik van chloorfluorkoolwaterstoffen, bijvoorbeeld in 
spuitbussen. 
- Een vergrote inspanning ter bestrijding van zeeveront
reiniging: een verbod tot het storten van radioactief af
val in de-oceanen (in het kader van het verdrag van 
Londen van 1972}, het tot stand brengen van internatio~ 
nale regelgeving voor het beëindigen van zeedumping 
van chemisch afval en voor het reguleren van exploratie 
en exploitatie van olie en gas op zee. 
Beperking van zeeverontreiniging door vervuiling vanaf 
het land (uitvoering van het verdrag van Parijs) en het 
opstellen van een internationaal beheersplan voor de 
Noordzee zijn urgent. 
- Een Europees faunabeheer, waartoe behoren: be
scherming van bedreigde diersoorten, tegengaan van die
renmishandeling, een permanent verbod op de invoer 
van alle zeehondenhuiden en een effectieve uitvoering 
van het verbod tot het vangen, doden of consumeren 
van trekvogels: uitvoering van de Washington-conventie. 
- Wat betreft chemisch afval dient de EG regels te ont
wikkelen aangaande de aan de verwerking te stellen ei
sen. Voorkomen moet worden dat het chemisch afval 
verdwijnt naar het land waar de slapste normen gelden. 
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Voor internationale transporten moet zo snel mogelijk 
een notificatieplicht worden ingesteld. 
- Er moet een stringente Europese regeling komen voor 
de toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen. 
- De EG dient een daadwerkelijk beleid te ontwikkelen 
ten aanzien van beschermde internationale natuurgebie
den, zoals het Waddengebied. Alle bijbehorende beper
kingen voor het economisch gebruik van zo'n gebied 
moeten in acht worden genomen. , 
- Het tot stand brengen van een Europese regeling voor 
het verplicht stellen van milieu-effect-rapportage voor 
activiteiten van overheid en bedrijfsleven, die een signi
ficante mate van milieu-aantasting kunnen inhouden. 
De essentialia van de Nederlandse aanpak zouden in de
ze regeling moeten zijn terug te vinden. 

5.2 Energie 
Aangezien het energieprobleem wereldomvattend is, kan 
dit niet alléén in EG-verband en zeker niet nationaal 
worden opgelost. EG-maatregelen zijn wel rechtstreeks 
van belang voor de wereldenergiesituatie en omgekeerd. 
Mede daarom moet de EG streven naar een wereldwijd 
overleg tussen energieproduc.erende en -consumerende 
landen. De aanwezigheid van de ontwikkelingslanden 
daarbij is van groot belang. 
Tot nu toe betekent het EG-energiebeleid niet veel. D'66 
is van mening, dat dit zal dienen te veranderen. De 
grote invloed van energie op de economieën van de lid
staten en op het natuurlijk milieu vormen hiervoor een 
voldoende motief. Een Europees energiebeleid zal - uit
gaande van de noodzaak de afuankelijkheid van geïm
porteerde energie te verminderen - de volgende priori
teiten dienen te respecteren: 
I. Een krachtig programma ter bevordering van ener
giebesparing in alle sectoren. Een Europese prijspolitiek 
voor energiedragers kan hierbij stimulerend werken. De
ze is bovendien van belang om een einde te maken aan 
de huidige concurrentievervalsing tussen de lidstaten als 
gevolg van het verschil in energieprijzen en kan dienen 
om het gebruik van duurzame energiebronnen aan te 
moedigen. 
2. Een innovatie- en onderzoekbeleid, gericht op bespa
ring en op het toepassen van duurzame energiebronnen 
(zonne-, wind-, bio- en geo-energie en waterkracht). Het 
huidige onderzoekbeleid, waarbij veel geld wordt be
steed aan kernenergie, moet in deze zin worden omge
bogen. 
3, Een Europees gasbeleid, met goede afspraken over 
prijsstelling, im- en export en de voltooiing van het Eu
ropees net van aardgasleidingen. 
4. Stimulering van het kolengebruik slechts op voor
waarde dat technologieën worden ontwikkeld om win
ning, transport, opslag en gebruik van steenkool op voor 
mens en milieu acceptabele wijze te laten gebeuren. Be
staande technologie, bijvoorbeeld op het gebied van de 
ontzwaveling van rookgassen, en de verwerking van 
vliegas moeten worden toegepast volgens de "best tech
nica! means". (Zie ook het hoofdstuk Milieubeheer.) 

D'66 is van mening dat de rol van de kernenergie zowel 
in Nederland als in Europa moet worden teruggedron
gen. Daar het beleid in een groot aantal lidstaten juist 
gericht is op verdere ontwikkeling en toepassing van 
kernenerige, zal deze doelstelling zeker niet gemakkelijk 
kunnen worden bereikt. Daarom is het des te meer van 
belang, dat besparing wordt bevorderd en duurzame 
energiebronnen worden ontwikkeld. Afnemende vraag 
naar energie zal de bouwprogramma's van kernenergie
centrales achterhalen en de afuankelijkheid van geïm
porteerde energie verminderen. 
Als eerste belangrijke stappen in de richting van het te
rudringen van de kernenergie in Europa ziet D'66: 
- een veel minder op kernenergie gericht onderzoekbe
leid (zie boven); 
- een stop op de bouw van nieuwe kernenergiecentra
les; 
- betere voorlichting over de risico's, die aan het ge
bruik van kernenergie zijn verbonden (incl. het winnen 
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van de grondstoffen en het beheer van het afval). 
Zolang een verbod op de verkoop van nucleaire tech
nologie en produkten aan landen buiten de EG geen 
haalbare kaart is, moet voor wat betreft de export van 
nucleaire technologie en materialen worden toegezien op 
nauwgezette controle aan de hand van richtlijnen van 
het IAEA, en naleving van andere internationale normen 
op dit terrein. 

6. Cultuur, educatie en welzijn 

6.1. Inleiding 
De Europese samenwerking op het gebied van cultuur, 
educatie en welzijn moet zijn gericht op stimulering van 
de mondigheid en verantwoordelijkheid van de Europese 
burger en de balancering van grote ongelijkheden door 
het inhalen van achterstanden. 

6.2. Cultuur 
Dat betekent dat de door D'66 gewenste samenwerking 
op cultuurgebied mt>et leiden tot wederzijdse verrijking 
en niet tot culturele nivellering. Op deze manier kan de 
eigen culturele identiteit van alle lidstaten (en de regio's) 
worden versterkt. Het gevaar bestaat dat Europese lan
den met een sterk verbreide taal alleen al door de ruime 
toegankelijkheid van hun culturele produkten de landen 
met een kleiner taalgebied cultureel gaan overheersen. 
In Europees verband dienen daarom de uitwisseling van 
kunst en literatuur te worden bevorderd, o.a. door het 
stimuleren van vertalingen uit de "kleinere" talen, en de 
verspreiding daarvan. Dit zou kunnen via een Europees 
centrum voor de vertalingen te financieren uit een hef
fing op de export van bepaalde produkten. 
Op de TV-markt is deze overheersing al een feit: er is 
sprake van eénrichtigsverkeer uit het Engelstalig gebied. 
D'66 is voorstander van maatregelen op Europ_ees ni
veau om de uitwisseling van TV-programma's te stimu
leren en het éénrichtingsverkeer terug te dringen. Naast 
uitwisseling achten wij ook co-produktie bij audio-visu
eel materiaal ten behoeve van televisie, bioscoop en on
derwijs van groot belang. 
De sociale positie van de kunstenaar is in de EG uiterst 
wankel. Door harmonisatie van de in de verschillende 
lidstaten geldende auteursrechtelijke en sociale regelin
gen kan deze worden versterkt. Hierbij wordt als uit
gangspunt genomen dat steeds wordt gekozen voor de 
beste, in enig lidstaat reeds bestaande regeling als uit
gangspunt voqr een Europese regeling. Dit zal tot gevolg 
hebben dat de positie van de Nederlàndse kunstenaars 
aanzienlijk wordt verbeterd. 
Als voorbeeld (niet exclusief!) van dergelijke regelingen 
kunnen worden genoemd: de bescherming van kunste
naars tegen veelvuldige kopiëring van hun werk en het 
recht van beeldende en plastische kunstenaar op een 
aandeel in de waardestijging van hun produkt. 

6.3. Onderwijs 
Op het gebied van onderwijs heeft de EG een aantal ur
gente taken: 
- Met kracht moet worden gewerkt aan onderlinge af
stemming en erkenning van diploma's en onderwijsfaci
liteiten in de aangesloten landen. 
- Het aanpakken en gezamenlijk opzetten van het "op
vang" onderwijs voor buitenlandse werknemers en an
dere minderheidsgroepen. 
- Het vragen van aandacht in de verschillende lidstaten 
voor de bevordering van het onderwijs in de vreemde 
talen. 
- Het stimuleren van onderzoeken of in schoolboeken 
vooroordelen staan over andere lidstaten ("de Neder
lander op klompen tussen de molen") en het aannemen 
van richtlijnen ter beëindiging van zo'n situatie. 

6.4. Welzijn 
De mens in geestelijke, lichamelijke of sociale nood 
moet aanspraak kunnen maken op zodanige hulp, dat hij 
zich, zo mogelijk in eigen verantwooordelijkheid, in de 



maatschappij kan handhaven als volwaardig burger. 
Op Europees niveau kan hieraan door concrete maatre
gelen een belangrijke bijdrage worden geleverd: 
- De opleidingen in de lidstaten voor diverse functies 
(b.v. paramedische en dienstverlenende opleidingen en 
de basisopleiding voor medisch personeel) dienen op el
kaar te worden afgestemd. De uitwisseling van personeel 
wordt hierdoor bevorderd en verspilling door overlap
pende dure opleidingen tegengegaan. 
- Het aantal geneesmiddelen in de lidstaten loopt uiteen 
van 1.500 tot 30.000, hetgeen meer de commercie dient 
dan de volksgezondheid. De EG dient een geneesmid
delenpakket met een beperkt aantal preparaten samen te 
stellen. 
- De EG dient een minimum verstrekkingenpakket op te 
stellen met betrekking tot de verzekering van ziekte
kosten. 
- Het verzamelen, opslaan en bewerken van gegevens 
over de geestelijke, lichamelijke en sociale situatie van 
de bevolking en de voorzieningen die daarbij van belang 
zijn, gebeurt thans onvolledig door teveel instituten die 
onvoldoende samenwerken. Daarom moet er in Euro
pees verband naar worden gestreefd dat deze werk
zaamheden worden uitgevoerd in nationale instituten, 
die hun wijze van werken nauw op elkaar afstemmen. 
- Ook in Europees verband verdient zelfhulp de hoogste 
prioriteit. 

7. Buitenlands beleid en defensie 

7.1. Naar een gemeenschappelijk buitenlands beleid en 
defensiepolitiek 
Naast haar economische rolligt de grootste kracht van 
de EG op politiek terrein. 
De EG zal in toenemende mate gestalte moeten geven 
aan een Europees ontwikkelingsbeleid, onder meer in 
het kader van de handels- en landbouwpolitiek. 
Ook dient een bundeling van de standpunten van de 
Tien plaats te vinden bij het streven naar ontspanning 
tussen Oost en West. 
Daarnaast kan de EG haar politieke contacten intensive
ren met in belang toenemende naties en regionale ver
bonden als China, de Arabische Liga, de ASEAN e.d. 
Om een actief gemeenschappelijk buitenlands beleid te 
verwezenlijken acht D'66 de uitbouw van de Europese 
Politieke Samenwerking onontbeerlijk. 

7.2. De Europese Politieke Samenwerking (EPS) 
Hoewel hierover in het EG-verdrag niets is geregeld, 
wordt sinds 1970 geprobeerd bepaalde onderdelen van 
het buitenlandse beleid van de verschillende lidstaten op 
elkaar af te stemmen. Een verbreding van dit overleg zal 
bijdragen tot een actievere Europese rol in de wereldpo
litiek. 
Naast veiligheidsbeleid in algemene zin (Oost-west-ver
houding, Midden-Oosten, non-proliferatie) zou in een 
aangepast EPS-kader moeten worden gesproken over 
onderwerpen als wapenbeheersing, wapenexport en de
fensie-industie-politiek. Hiertoe moet naast het EPS
overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken een 
overleg gestart worden van de ministers van Defensie. 
Resultaten van liergelijk overleg moeten vervolgens in 
NAVO-verband worden ingebracht. Ook coördinatie van 
de politieke aspecten van ontwikkelingshulp aan bepaal
de landen kan in het kader van de EPS geschieden. 
Tegenover zo'n versterkte EPS dient een verbeterde 
parlementaire informatieuitwisseling en controle te staan 
en een versterking van de positie van de Europese 
Commissie (bijvoorbeeld door toekenning van het initia
tiefrecht in het kader van de EPS). 

7 .3. Een Europees veiligheidsbeleid 
7.3.1. Oost-West verhouding 
Op het gebied van de veiligheid neemt West-Europa een 
bijzondere plaats in in de Oost-West verhouding. In de 
eerste plaats omdat West-Europa zich geografisch tussen 
beide supermachten bevindt en een eventueel direct 
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conflict zich naar alle waarschijnlijkheid op ons grond
gebied zal afspelen. 
In de tweede plaats komt in de militaire krachtsverhou
ding tussen Oost en West het accent steeds meer te lig
gen op Europa. Hiervan getuigt b.v. de discussie rond
om de nucleaire wapensystemen in Europa waar D'66 
zich een uitdrukkelijk voorstander toont van politieke 
stappen - ook unilaterale - die de volledige afbouw van 
dergelijke systemen in geheel Europa (Oost èn West) 
bevorderen. 
Een gemeenschappelijk West-Europees optreden in de 
NATO zou meer aandacht vragen voor specifieke Euro
pese veiligheidsaspecten en tegelijkertijd de dialoog met 
de Atlantische partners meer inhoud geven. 
In de verhouding tot Oost-Europa blijft het streven ge
richt op ontspanning, ook al hebben bepaalde recente 
ontwikkelingen (Polen) aangetoond dat het zeer moeilijk 
is hiermee langs geleidelijke weg wezenlijke veranderin
gen in het Oost-Europese politieke systeem tot stand te 
brengen. 

7.3.2. Europese defensieindustrie 
Een gecoördineerde West-Europese defensieindustriepo
litiek ontbreekt nu volledig. Deze is echter wel voor
waarde voor een effectief beleid op het gebied van con
ventionele bewapening, wapenexport, standaardisatie, 
en materiële samenwerking in de NAVO. Een gemeen
schappelijke defensieindustriepolitiek zou zich moeten 
richten op de ontwikkeling van wapens, die primair vol
doen aan de behoeften van de NAVO-defensie. 
Een werkelijk gecoördineerde defensieindustriepolitiek 
zal ook betere voorwaarden scheppen voor een "twee
richting-verkeer" binnen de NAVO. De Amerikaanse 
defensieindustrie is nu vooralleverancier en West-Euro
pa afnemer. 
Een van de doelstellingen van een effectieve gecoördi
neerde defensieindustriepolitiek moet zijn om ongebrei
delde wapenproduktie en dientengevolge wapenverkoop 
aan banden te leggen. 

7 .3.3. Mensenrechten 
Bij de beoordeling van de naleving van de universeel 
aanvaarde beginselen van de rechten van de mens kan 
men niet selectief zijn. Wel kunnen in geval van schen
ding van die mensenrechten uit praktische overwegingen 
de te nemen stappen verschillen, mede gezien de effec
tiviteit van die stappen. 
Waar enigzins mogelijk zal Europa naast te nemen na
tionale acties gemeenschappelijk moeten optreden. De 
zorg voor verbetering van de situatie met betrekking tot 
de mensenrechten in Oost-Europa vormt een essentieel 
element in het ontspanningsproces tussen Oost en West. 
De grens van de westelijke "inmenging" wordt echter 
bepaald door het punt waarop deze het ontspannings
pmees zelf gaat bedreigen. De Tien zullen in dit verband 
onverminderd de aandacht moeten blijven richten op 
uitvoering van de Slotacte van Helsinki. 

Het stopzetten van economische hulp aan regimes (bij
voorbeeld in de derde wereld) die {;Onsequent en op 
grove wijze rechten van de mens schenden, kan onder 
bepaalde omstandigheden een effectieve sanctie zijn. 
Daarbij dient men zich er overigens van bewust te zijn 
dat het Westelijk denken over moreel en democratie niet 
altijd zonder meer toe te passen is op landen die hieraan 
op grond van verschil in achtergrond en traditie een an
dere inhoud geven. 
In het kader van de herziening van de betrekkingen met 
de Lomé-partners dient een dialoog op gang gebracht te 
worden over handhaving van mensenrechten. 
Een mensenrechtenbeleid van de Tien kan uiteraard al
leen geloofwaardig zijn, indien men zelf in de praktijk de 
hoogste eisen stelt aan respect voor de mensenrechten. 

7 .4. De uitbreiding van de Europese gemeenschap 
Verdere uitbreiding van de Gemeenschap met andere 
democratische Europese landen moeten we blijven na
streven, zowel om de democratie in die landen te onder-
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steunen als ook uit sociaal-economische solidariteit. 
De toetreding van de kandidaatlanden Spanje en Portu
gal zal voor deze landen zelf en voor de huidige Ge
meenschap een ingrijpend gebeuren zijn. Wij zullen de 
nodige tijd moeten nemen om het proces van geleidelijke 
toenadering van de oude en nieuwe lidstaten harmonisch 
te laten verlopen. Voorkomen zal moeten worden dat de 
toch al geringe besluitvaardigheid van de Europese Ge
meenschap nog verder wordt ondermijnd. 
Ook bestaat de kans dat de nieuwe landen de lasten van 
het lidmaatschap uiteindelijk niet zullen kunnen dragen. 

-Daarom kan het gewenst zijn om niet altijd onverkort 
vast te houden aan de regels, welke voor het Europa 
van de Tien zijn vastgesteld. Overwogen kan worden 
voor achtergebleven kandidaat-leden en lidstaten spe
ciale uitzonderingen toe te staan op regelingen, waarvan 
de last voor de betrokken landen te zwaar blijkt te zijn. 
Een feit blijft echter dat de structurele verschillen in 
ontwikkeling binnen een Gemeenschap van Twaalf niet 
geheel zullen kunnen worden afgebroken door lange 
overgangsperiodes of door aanzienlijke financiële steun. 
Ook moet worden bedacht, dat de nieuwe toetreders op 
een aantal terreinen concurrenten zijn van de ontwikke
lingslanden, met name die uit het Mediterrane gebied. 
Om de toetreding op handelspolitiek gebied niet schoks
gewijs te doen verlopen voor de ontwikkelingslanden, 
moeten in de overgangsperiode afzetgaranties worden 
afgegeven. 

7 .5. Ontwikkelingssamenwerking 
De Europese Gemeenschap moet eraan blijven meewer
ken, dat ook aan de mensen in de Derde Wereld vol
doende bestaanszekerheid wordt verschaft. 

7.5.1. Structurele ontwikkelingssamenwerking 
Omdat de Europese Gemeenschap een van de grootste 
handelsblokken ter wereld is, kan en moet de Gemeen
schap een positieve rol spelen op het gebied van de 
structurele ontwikkelingssamenwerking. Het streven 
naar het tegengaan van het protectionisme en de nood
zaak van herstructurering van de Europese industrie, 
zoals omschreven in de paragrafen over handelspolitiek 
en industiebeleid, zal moeten worden doorgezet, ook al 
omdat dit nieuwe mogelijkheden zal scheppen voor de 
uitvoer van de ontwikkelingslanden. 
Daarnaast moeten de lidstaten in internationale fora, zo
als de OESO, het IMF en de Wereldbank, gezamenlijk 
initiatieven nemen voor een internationaal stimulerings
beleid, dat de ontwikkelingslanden- en in het bijzonder 
de minst ontwikkelde daarvan - in staat stelt om op voet 
van gelijkwaardigheid te participeren in de wereldeco
nomie. Daarbij moeten de ontwikkelingslanden met een 
reeds verder geëvoleerd economisch potentiëel een gro
tere rol krijgen in de internationale besluitsvorming in 
organisaties zoals het GATT, het IMF en de Wereld
bank. 

7.5.2. Hulpverlening 
Ook op het gebied van de financiële en technische hulp 
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dient de Gemeenschap een belangrijke rol te blijven 60 
spelen. 
D'66 juicht het toe dat thans in het kader van het plan 
Pisani een begin wordt gemaakt met coördinatie per 
ontwikkelingsland van de programma's van de lidstaten 
op het gebied van de voedselhulp en -produktie. 65 
Ook op andere onderdelen van de nationale ontwikke
lingsprogramma's zouden de lidstaten per ontwikke-
lingsland een verdere coördinatie kunnen nastreven, bij-
voorbeeld indien er sprake is van politieke ontwikkelin-
gen die in het kader van de EPS aan de orde zijn. 70 
Voor een zuiver gemeenschappelijk beleid zijn de moge-
lijkheden voorlopig nog beperkt, al was het alleen maar 
omdat de lidstaten in deze tijden van economische neer-
gang niet bereid zullen zijn de daarmee gepaard gaande 
ontbinding van de hulp te accepteren. 75 
Wel moet Nederland de andere lidstaten aanmoedigen 
zo snel mogelijk er toe over te gaan om - in overeen-
stemming met internationale afspraken - ten minste 
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0,7% van het Bruto Nationale Produkt aan ontwikke
lingshulp te besteden. 

7 .5.3. Voedselvoorziening 
Een van de belangrijkste doelstellingen van het Europe
se ontwikkelingsbeleid dient te zijn het veiligstellen van 
de voedselvoorziening in de ontwikkelingslanden. Om te 
voorkomen dat deze landen structureel afhankelijk wor
den van voedselhulp moet de eigen voedselproduktie 
van die landen krachtig worden gestimuleerd. 
Hiertoe kan bijdragen dat de landbouwprodukten van 
ontwikkelingslanden een betere toegang krijgen tot de 
markten van de EG-lidstaten. Belangrijker is echter dat 
voedselhulp de lokale landbouwprijzen niet doet instor
ten en dat het exportsubsidiebeleid van landbouwpro
dukten van de Europese Gemeenschap wordt aangepast. 
(Zie de paragraaf over handelspolitiek). Daarom is D'66 
van mening dat voedselhulp op zich niet slecht is, maar 
dat veel aandacht moet worden gegeven aan de manier 
waarop die voedselhulp bij de (armsten en) hongerigen 
terecht komt. 

7.5.4. Schulden van de ontwikkelingslanden 
De lidstaten moeten een actieve rol spelen bij het aan
pakken van de enorme schuldenlast van de ontwikke
lingslanden. 
Het gebrek aan een adequate institutionele voorziening 
op wereldniveau om dit probleen aan te pakken dient te 
worden bestreden door het creëren van een internatio
naal forum voor informatie en consultatie met participa
tie van de Bank voor Internationale Betalingen, het 
IMF, de Wereldbank en vertegenwoordigers van com
merciële banken. Ondertussen dient extra internationale 
liquiditeit te worden geschapen via het IMF. 
Voor de minst ontwikkelde landen moeten tenslotte spe
ciale acties voor schuldverlichting op touw worden ge
zet. 

7.5.5. Herziening van de Lomé-conventie 
Bij de herziening van de Lomé-conventie zal moeten 
worden gezocht naar maatregelen, die een meer structu
rele verbetering van de positie van die landen tot gevolg 
hebben. 
Ook zal de mogelijkheid moeten worden onderzocht om 
een aantal elementen uit die conventie van toepassing te 
doen zijn op alle armste landen. 
Het initiatief van de Europese Commissie om de con
ventie een permanent karakter te geven wordt afgewe
zen, omdat de mogelijkheid moet bestaan het beleid pe
riodiek bij te stellen. 
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zekerheidsstelsel, verzet tegen in
tolerantie en discriminatie van min
derheden, tegengaan van protectio
nisme en totstandkoi11Îng van een 
Nieuwe Internationale Economische 
Orde, en tenslotte de (on)mogelijk
heden van democratische besluit-

harte welkom en rekent op een zeer 
vruchtbare en vriendschappelijke 
samenwerking. Er wacht hen be
paald geen gemakkelijke taak. Ik kan 
mij nauwelijks een D'66-vergadering 
van de afgelopen tijd herinneren, 
waarin er niet voor werd gepleit ons 
imago naar buiten toe meer in over
eenstemming te brengen met de 
kwaliteit van de inhoud. Een ding 
staat evenwel als een paal boven 
water: 

rond 3 juni '83: 
verschijing ECD-36 met: 
- Europees Programma 
- Congresreglement 
- Tijdsplanning 

vorming. 
Moties 

- Openstelling aanmeldingstermijn kandidaten Europees De moties waarin de wensen van de 
Rappèl-groep werden verwoord zijn 
door het congres afgewezen. Zowel 
die over het "politiek fundament" 
(1606), als die over het "politiek 
centrum" (1607). Ook voor actuele 
moties uit deze bron, waarin de TK
fractie verwijten werden gemaakt -
deze fractie in de verleiding verkeert 
op ambtelijke wijze te gaan werken; 
de indruk bestaat dat de lijn van het 
interim-kabinet nog steeds van in
vloed is- gingen onvoldoende stem
kaarten de lucht in. 

Parlement. 

uiterlijk medio juli '83: 
verschijning TCD-36 met: 
-agenda ALV 
- overige te behandelen stukken 

Het afgelopen congres heeft overdui
delijk aangetoond, dat we zelf het 
grootste vertrouwen in onze toekomst 
hebben. Dat is de eerste stap. Nu de 
kiezers nog. - kandidaturen besturen en commissies 

rond 9 sept. '83: 
verschijning DCD-36 met: 
- restant te behandelen stukken 

ORGANISATIE
VOORSTELLEN 
AANGENOMEN 

- kandidaten Eur. Parlement en stembiljetten. 

3 okt. '83: 
sluitingsdatum indienen amendementen en moties 

Dit gebeurde wel, en ons inziens te
recht - bij de motie waarin bepleit 
wordt het bezit van woningen in 
maatschappelijk gebonden eigen
dom te bevorderen. (Alleen in steden 
als Amsterdam is dit niet zo eenvou
dig te verwezenlijken.) Ook konden 
HB en ledenvergadering elkaar vin
den in het pleidooi de Friese werk
loosheid te bestrijden, zonder dat dit 
ten koste gaat van de plannen voor 
het gehele noorden en Limburg. 
Tot genoegen van het Hoofdbestuur 
sprak de vergadering uit, dat er door 
D'66 nadere voorstellen ter bestrij
ding van jeugdwerkloosheid dienen 
te worden ontwikkeld en dat daar
naast een verdere verslechtering van 
de inkomenspositie van jongeren 
niet te verantwoorden is. 

door Mieke van Wagenberg, vice
voorzitter organisatie 

rond 8 nov. '83: 
verschijning congresboek-A met: 
~ alle moties en amendementen 
- begroting 1984 

Op het congres zijn taak en bevoegd
heden van de Programmacommissie 
en de Rapportagecommissie defini
tief in het Huishoudelijk Reglement 
vastgelegd. Met nameode taken van 
de Rapportagecommissie zijn hier
mee uitgebreid. Deze commissie 
moet de procedures inzake de be
sluitvorming (zowel vóór, tijdens, 
als na de AL V) Qewaken. 

- actuele politieke moties, voorzover aanwezig op het lande-
lijk secretariaat. 
- gegevens van kandidaten voor commissies en besturen. 

23 nov. '83, 20.00u: 
sluitingsuur indienen aktuele politieke moties. 

25 nov. '83, 20.00u: 
aaiJVang ALV-36 in Amicitia, Westeinde te Den Haag. 

Deze uitbreiding van taken heeft 
niemand kunnen uitdagen om in de 
Rapportagecommissie zitting te ne
men. Deze commissie telt nu 3leden, 
terwijl er minimaal 6 leden moeten 
zijn. Ondanks herhaalde oproepen 
heeft zich niemand kandidaat ge
steld. ZELFVERTROUWEN, 

DAAR GAAT HET NU 
OM! 
door Bob van den Bos, vice-voorzitter 
politiek 
Een geslaagd congres, daar is ieder
een het inmiddels over eens. Niet 
alleen de grote opkomst, maar vooral 
de aard van de discussie vormde een 
nieuw bewijs van de onveranderd 
grote betrokkenheid van de leden bij 
onze partij. 
Vol zelfvertrouwen werd er op de zo 
eigen D'66 wijze, over inhoudelijke 
beleidszaken gesproken. 
Ondanks de kritische geluiden die te 
horen waren over de procedure en de 
inhoud van het centrale onderwerp, 
het Democratisch Manifest, was de 
toon over het algemeen toch zeer po
sitief. Er is in de afgelopen periode in 
de hele partij intensief over het DM 
gediscussieerd. Zo'n discussie roept 
zeer veel vraagpunten en dus de 
verleiding op, er veel langer over te 
spreken dan ervoor stond (kon 
staan!). Niets belet overigens indivi
duele afdelingen om met de discussie 
door te gaan. Als partij moeten we 
natuurlijk wel tot een zekere afron
ding, d.w.z. koersbepaling komen. 
ledere (ogenschijnlijke) stuurloos
heid wordt door de politieke concur
rentie meedogenloos afgestraft. Zo
als inmiddels is gebleken. Daarom is 
het goed dat de AL V een aantal in
houdelijk belangrijke· uitspraken 
heeft gedaan. 
De besluitvorming 
Het congres aanvaardde het Demo
cratisch Manifest als uitgangspunt 
voor de verdere beleidsbepaling in 
de partij en besloot, conform de RB
resolutie I, de inbreng van de partij 

en de AL V besluiten hierbij te be
trekken. Uiteraard tot genoegen van 
het HB. Het probleem blijft alleen 
wel, wat te doen met die partijbijdra
gen, die niet te rijmen zijn met de 
inhoud van het Democratisch Mani
fest. 
Er bleek daarnaast een duidelijke 
behoefte om binnen de partij langer 
over een nadere aanduiding van D'66 
te spreken. Zoals bekend zwerven er 
al enige tijd een aantal ·ondertitels 
door de partij. Sociaal-Liberaal, 
Links-Liberaal, Radicaal-Liberaal, 
Progressief-Liberaal, ze duiken 
overal op. Algemene overeenstem
ming lijkt er vooralsnog niet over te 

Tenslotte steunde de AL V het plei
dooi van de regio Limburg om de 
Radio Omroep Zuid zijn zendmach
tiging te laten houden en de bestuur
lijke verantwoordelijkheid hiervoor 
op democrat~sche wijze te leggen 
waar ze behoort: in Limburg. 

Zeer vermeldenswaard is natuurlijk 
ook dat het HB wordt versterkt met 
twee nieuwe publiciteitscoördinato
ren, te weten Kees van den Brink en 
Martien van Dectem-van der Does. 
Het HB heet hen hierbij graag van 

Aangezien de Rapportagecommissie 
met 3 leden onvoldoende kan funk
tioneren zijn wij gedwongen in de 
komende tijd leden aan te zoeken. 
Helaas zijn wij tot deze weinig de
mocratische methode gedwongen. 

De organisatievoorstellen ter ver
betering van de wijze, waarop de 
partijstruktuur gebruikt kan worden, 
zijn aangenomen. Dit betekent, dat u 
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bestaan.ZovindensommigenLinks- Toesturen congres- bon zal op de enveloppe geplakt 
Liberaal te links, en anderen vinden boek 36ste ALV 25 _ worden, waarin het congresboek 
het te liberaal. Weer anderen hebben wordt verzonden. 
geen behoefte aan een etiket met 26 november 1983 te De bon moet vóór 15 oktober 1983 
verouderde ideologische termen. worden toegezonden aan het lande-
Het HB was van oordeel dat Demo- Den Haag lijk secretariaat, Bezuidenhoutse-
craten '66 voldoende onze lading Congresgangers, die 2 weken voor weg 195, 2594 AJ Den Haag. 
dekt, maar geeft vanzelfsprekend de AL V het congresboek (waarin de Uiteraard kunnen alleen leden, die 
gehoor aan de roep om verdere dis- moties en amendementen zijn opge- aan hun contributieverplichting heb
cussie hierover. Behalve om een on- nomen met een aanbeveling van het ben voldaan, een congresboek ont
dertitel, gaat het hierbij ook om een Hoofdbestuur) willen ontvangen, vangen. Alleen leden, die het con
korte kenschets van de partij. In de moeten onderstaande bon duidelijk gresboek hebben aangevraagd, kun
volgende Democraten zullen o.m. en volledig invullen en terugzenden nen daarbij een NS-reductie-coupon 
door de regio Noord-Holland en de aan het landelijk secretariaat. Deze ontvangen. 
Vice-VoorzitterPolitiek vliegers met ,... ________ - ___ ----------------1 
deze opschriften worden opgelaten. 1 
De andere op de DM-partijdiscussie 1 
gebaseerde RB-resoluties (III t/m I 
IX) konden zich verheugen in een I 
brede steun van de congresbezoe- I 
kers: ze werden met slechts geringe I 

Gaarne ontvang ik van u een congresboek najaars-AL V en ook/geen 
N S-reductiecoupon. 
Deze adresstrook netjes invullen! 
lidmaatschapsnummer volgens lidm.kaart 83: ................. . 

wijzigingen aangenomen. Met het naam: 
accepteren van deze Resoluties heeft : 
het congres in feite ook de priori- adres: 
teitskeuze van het HB ondersteund, I 
t.w. (in resolutie-volgorde) arbeids- I post kode: 
en inkomensverdeling, onderwijs, I 
milieu, internationaal stimulerings- I woonplaats: .............................................. . 
beleid, herziening van het sociale L----------------------------
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z.s·.m. definitieve voorstellen voor 
wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement zullen worden voorge
legd. 

dactioneel voor te leggen aan. de gen te wijden najaars-AL V worden 
ALV. besloten. 
d. om bij de publicatie van de amen
dementen aan te geven, waar het 
zwaartepunt van de discussie ligt. 
e. om de ALV te adviseren. 

Niet dat de Groene Lijst groot en
thousiasme teweeg kon brengen: 
Maarten Engwirda kreeg luid ap
plaus bij zijn opmerking, dat er ze
ventien jaar geleden (1966) al een 

Aangenomen HR-wijzigingen De Programmacommissie groene partij is opgericht! Bij D'66 
Artikel 14.1. · Artikel 39: staat immers - in tegenstelling tot 
De AL V behandelt in de eerste I. De Programmacommissie bestaat een eenzijdige nieuw (licht) groene 
plaats de geagendeerde congres-· uit 12 leden, waarvan er 7 door de benadering-juistdesamenhangtus
voorstellen en de daarop ingediende AL V worden gekozen, telkens voor sen milieu en andere beleidspriori
moties en amendementen, die door een tijd van drie jaar. De commissie teiten centraal. 
de Rapportagecommissie en/ of de kiest uit haar midden een voorzitter. Het Hoofdbestuur zal om aan de 
Programmacommissie zijn goedge- 2. Het Hoofdbestuur en de fracties wensen van het congres tegemoet te 
keurd. van de Eerste en Tweede Kamer en komen een programmavergelijking 
Bij ontrading van een voorstel, het Europees Parlement, alsmede . laten uitvoeren tussen de program
amendement of motie door het het SWB-bestuur wijzen uit hun ma's van het Groene Platform en 
Hoofdbestuur en/ of Programma- :midden gezamenlijk vijfleden van de D'66 en de resultaten daarvan aan 
commissie krijgt de indiener "een Programmacommissie aan. het volgende congres voorleggen. 
tweede ronde". Artikel40: Dat het D'66-programma als geheel 
3. De Rapportagecommissie en de I. De Programmacommissie heeft de groene toets der kritiek kan door
Programmacommissie hebben het tot taak (voor zover niet geregeld in staan lijdt voor ons geen enkele 
alleenrecht op grondslag van de in- artikel 14 en Hoofdstuk X van dit twijfel, of dat ook voor het Platform
gediende moties en amendementen Reglement), programma geldt, is nog zeer de 
en naar aanleiding van de discussie, De bewaking van de samenhang tus- vraag. 
ook tijdens deALVamendementen sen Beleids-, Verkiezings-en Euro-
in te dienen. pees Parlement. 

De Rapportagecommissie 
Artikel 36: • 
De Rapportagecommissie bestaat uit 
minimaal 6 leden, die telkens voor 
een tijd van 3 jaar door de AL V wor
den gekozen. De commissie kiest uit 
haar midden een voorzitter en een 
secretaris. 
Artikel37: 
De Rapportagecommissie heeft tot 
taak (voorzover niet geregeld in arti
kel 14): 
a. Advisering van het hoofdbestuur 
omtrent op te nemen agendapunten, 
voortkomend uit voorafgaande 
AL V -besluiten. 

2. De Programmacommissie heeft 
het recht (voor zover niet geregeld in 
art. 14 en Hoofdstuk X van dit 
Reglement): 
a. om amendementen/moties met 
betrekking tot Beleids-, Verkie
zings-, Europees Programma voor 
behandeling te weigeren omdat ze: 
I. niet aan de technische voor
sch.riften voldoen zoals vormgeving, 
sluitingstermijn, of wanneer amen
dementen ten onrechte als moties 
zijn ingediend; 
2. in de bevoegdheden van de Rap
portagecommissie treden; 
b. om amendementen met betrek-
king tot Beleids-, Verkiezings-, Eu-

De kernwapens 
Ook op deze AL V is uitgebreid ge
sproken over het kernwapen
probleem en dan met name over de 
modernisering. Nogal wat kranten 
(en ook het NOS-journaal) deden het 
voorkomen, alsof de visie van D'66 
op deze zaken door dit congres is 
gewijzigd. Dat is niet juist. Sinds 
aanvaarding van het "amendement
Bischoff" heeft D'66 zich tegenstan
der getoond van plaatsing van de 
nieuwe wapens. Niet iedereen heeft 
dat echter als een duidelijke stelling
name willen zien, helaas. Misschien 

komt dat wel, omdat D'66 het nooit 
bij een eenvoudig "nee" heeft willen 
laten, maar altijd heeft gesteld, dat 
de afwijzing van de plaatsing van 
kruisraketten in Nederland een af
geleide is van de primaire doelstel
ling van ons vredes- en veiligheids
beleid, namelijk het voorkomen van 
de plaatsing van nieuwe middellange 
afstandswapens in heel Europa (dus 
Oost én West) en het ontmantelen 
van reeds geplaatste wapens. 
Dat was achtergrond waartegen het 
Hoofdbestuur een motie van de regio 
Limburg (motie 1421) heeft bezien en 
de reden waarom deze motie door 
het HB werd aanbevolen en ook 
waarom RB-motie 1411 werd inge
diend. De AL V heeft beide moties 
met overgrote meerderheid aange
nomen. Dat geldt niet voor motie 
1408 van de afdeling Vlaardingen en 
naar de mening van het HB volko
men terecht. Want in die motie werd 
immers gepleit voor "eenzijdige af
wijzing van plaatsing van nieuwe 
kernwapens onafhankelijk van de 
Russische-Amerikaanse onderhan
delingen te Genève." En dàt zou een 
fundamentele wijziging van ons 
standpunt zijn geweest. 
Tot slot nog dit. Nog tijdens de AL V 
heeft het HB graag een suggestie van 
Suzanne Bischoff overgenomen, de 
discussie over de kernwapen
problematiek in de partij zoveel mo
gelijk te bevorderen. Met dat doel zal 
het HB een notitie voorbereiden en 
naar de leden zenden. Op de najaars
AL V zal n.a.v. de notitie gediscus
sieerd kunnen worden en zullen be
sluiten worden genomen .. 

b. Bewaking van de procedures in
zake de besluitvorming, zoals tijdige 
publikatie congresstukken, goed
keuring programmateksten door het 
Hoofdbestuur. 

ropees Programma die zich in de- BESLUITEN ALV ZUTPHE. N 
zelfde richting uitlaten ineen te voe- . 

c. Advisering ARV's omtrent be
sluitvormingsprocedures, (zoals 
zorgdragen, dat amendementen zich 
richten op essentiële beslispunten). 
d. Tijdens de AL V bewaking sa
menhang Statuten en Huishoudelijk 
Reglement. 
e. Vaststellen van ALV-besluiten 
ten behoeve van Hoofdbestuur, Pro
grammacommissie e.a. en deze ver
werken in actiepuntenlijsten. 
f. Bewaken van de uitvoering van 
AL V -besluiten door Hoofdbestuur 
en Programmacommissie. 
Artikel38: 
De Rapportagecommissie heeft het 
recht (voorzover niet geregeld in ar
tikel 14): 
a. om amendementen en moties 
voor behandeling te weigeren omdat 
ze 
I. niet aan de technische voor
schriften voldoen, zoals vormge
ving, sluitingstermijn, of wanneer 
amendementen ten onrechte als mo
ties worden ingediend. 
2. in de bevoegdheden van de Pro
grammacommissie treden. 
b. om amendementen met betrek
king tot Huishoudelijk Reglement, 
Statuten en Financiën (e.a. niet be
trekking hebbende op BP/VK/EP), 
die zich in dezelfde richting uitlaten, 
ineen te voegen. 
c. om amendementen met betrek
king tot Huishoudelijk Reglement, 
Statuten, Financiën e.a. niet op BP, 
VP, EP betrekking hebbend, als re-
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gen; 
c. om amendementen met betrek
king tot het Beleids-, Verkiezings-, 
Europees Programma als redactio
neel voor te leggen aan de AL V; 
d. om bij de publicatie van de amen
dementen aan te geven, waar de 
zwaartepunten van de discussie lig
gen. 
e. om de AL V te adviseren. 

HoofdStuk X 
Artikel 130: 
2. De Programmacommissie stelt de 
ontwerp-teksten voor Beleids-, Ver
kiezings-, Europees Programma vast 
en stelt deze tijdig ter beschikking 
aan het Hoofdbestuur; 
- bij de teksten geeft de Program
macommissie essentiële beslispun
ten aan ten behoeve van de behande
ling op de ALV. 

EUROPESE VERKIE
ZINGEN, DE GROENE 
LIJST EN OPNIEUW 
DE KERNWAPENS 
door Nico Wegter, secretaris buiten
land 
Met het voorstel van het Hoofdbe
stuur om volgendjaar deel te nemen 
aan de Europese verkiezingen, bleek 
iedereen het van harte eens te zijn. 
Anders lag het met de uitspraak om 
reeds nu een binding aan een Groene 
Lijst uit te sluiten. Dat vond het con
gres wat al te voorbarig; daarover 
moet op de aan de Euro-verkiezin-

Democratisch Manifest 
Aangenomen zoals Ingediend 
RB-resolutie I, III, IV, VI, VIII, IX 
Moties 1601, 1617, 1616, 1619, 1620 

Gewijzigd aangenomen, nl. aldus 
1615(= 1617): "spreekt uit" luidt 
thans: · 
"- dat D'66 streeft naar drastische 
algemene arbeidsduurverkorting, 
gefaseerd en sectorgewijs in te voe
ren, zodanig dat zowel de werkgele
genheid wordt vergroot als de gelijke 
verdeling van alle werkzaamheden 
over mannen en vrouwen wordt 
bevorderd; 
- dat iedere vorm van arbeidstijd
verkorting die daaraan voldoet moet 
worden nagestreefd." 

RB-resolutie V: ·tiende liggende 
streepje onder OVERWEGENDE 
vervalt 

RB-resolutie VII: tweede liggende 
streepje onder OVERWEGENDE 
wordt: 
- Dat D'66 het recht op behoud van 
de eigen culturele identiteit van cul
turele minderheden respecteert, 
doch dat dit recht echter ophoudt 
daar waar zeden en gewoonten van 
de minderheden in strijd komen met 
de waarden, de wezenlijke verwor
venheden van onze samenleving, die 
verankerd liggen in Grondwet en wet 
(lijfstraffen, polygamie, uithuwelij
ken van minderjarigen, onderdruk
king van de vrouw, ontduiken van de 
leerplicht) kunnen, hoe zeer zij ook 

DEMOCRAAT JAARGANG 16- NR. 3- MEI 1983 

binnen het oorspronkelijke waar
denpatroon of tot de culturele iden
titeit van de groepen behoren, op 
grond van het waardestelsel neerge
legd in .de Nederlandse wetgeving, 
niet worden toegestaan en behou-
den. . 
"CONSTATERENDE wordt: 
"dat door het nemen van sociaal
economische maatregelen, die voor
al het algemeen voorzieningenpeil 
van de samenleving aantasten, ook 
het maatschappelijk draagvlak 
waarop de specifieke maatregelen 
voor de positieverbetering van cultu
rele minderheden moeten zijn geba
seerd, dreigt te worden aangetast" 
BESLUIT wordt: 
"I. er bij de Tweede-Kamerfractie 
en de Staten- en Raadsfracties van 
D'66 op aan te dringen er nauwlet
tend op toe te zien dat de overheid 
zeer alert is op verschijnselen van 
intolerantie en discriminatie en dat 
het beginsel van evenredigheid on
verkort wordt gehandhaafd; 
2a en b blijven ongewijzigd. 
2b meegenomen wordt bij het SWB/ 
PEAC actieplan de opmerking dat de 
sociaal-economische en de maat
schappelijke positie van de vrouw 
verbetering behoeft. 
2c 1984 wordt 1983. 
2d, e blijven ongewijzigd. 

Motie 1612: Besluit wordt: "Het 
hoofdbestuur uit te nodigen de SWB 
te vragen om een commentaarnotitie 
te maken over de voorliggende sce-
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nario's over "geïntegreerd milieu/ 
sociaal beleid"." 

Actuele Politieke Moties 
Aangenomen zoals ingediend 
Moties 1402, 1403, 1404, 1406, 
1406A, 1411, 1411A, 1411B, 1412, 
1414, 1415, 1416, 1417A, 1419A, 
1421, 1422, 1423, X-1. 
Gewijzigd aangenomen, nl. aldus 
1409: erratum "huurders" in vierde 
liggend streepje onder Stelt Vast 
moet zijn "Verhuurders" 

1420: tweede liggend streepje onder 
OVERWEGENDE wordt: "dat on
derzocht moet worden of hiervoor de 
verenigingsstructuur als enige orga
nisatievorm van toepassing kan 
zijn" 
vierde liggend streepje onder 
SPREEKT UIT vervalt "door in
voering van een artikel 47c" 
derde liggend streepje onder 
SPREEKT UIT vervalt geheel. 
onder DRAAGT OP vervalt: de Mi
nister van WVC en de Tweede Ka
mer 

Opmerkingen 
I. voor zover u de genoemde voor
stellen niet in (het aan alle leden toe
gezonden) Congresboek A kunt vin
den, volgen de belangrijkste passa
ges daarvan hierna. 
2. De niet genoemde voorstellen zijn 
verworpen of ingetrokken. 
3. Dit besluitenoverzicht geldt ON
DER VOORBEHOUD, aangezien 
het officiële verslag van de notulen
commissie bij het ter perse gaan van 
deze Democraat nog niet beschik
baar was. Zoals bekend is de ver
slaglegging van deze notulencom
missie doorslaggevend irt geval van 
twijfel. 
4. Voor vragen en opmerkingen 
over de besluitvorming kunt u con
tact opnemen met Miehiel ten Brink, 
Secretaris-Politiek. 
5. Nieuwe tekst Informatiebeleid 
komt t.z.t. beschikbaar. 

Voornaamste passages aangenomen 
voorstellen voor zover niet in Con
gresboek A te vinden: 
Actuele Politieke Motie X-1 
De AL V van D'66 in vergadering bij-

• een te Zutphen op 6 en 7 mei 1983, 
overwegende 
- dat de financiële situatie alle over
heden dwingt tot ingrijpende bezui
nigingen, 
- dat de gemeentelijke overheid 
vrijwel niet in staat wordt gesteld 
enige invloed uit te oefenen op de 
be:lJ!inigingen die van het Rijk ko
men, 
- dat het decentralisatiebeleid 
slechts een decentralisatie van ver
plichtingen, zonder geld voor mens
kracht en uitvoering dreigt te wor
den, 
-: q~t de afstand tussen burger en be
stuJ:lr het kleinst is bij de gemeente
lijke oYerheid, 
:-,dat de lastendruk op de individuele 
btirge.t toeneemt, terwijl de conti-. 
nuïteit" van lokaal beleid abrupt 
dreigt te worden afgebroken, 
- dat hierdoor de burgerij het ver
trouwen in juist deze bestuurslaag 
dreigt te verliezen, 
- dat daardoor het vertrouwen in de 
democratie op het spel staat, 
verzoekt 

- de Tweede Kamerfractie bij ·streepje schrappen: "een kernwa
standpuntbepaling t.a.v. de voor~ penvrije zöne in Europa" en vervan
jaarsnota en andere bezuinigings- gen door: 
voorstellen door te gaan de regering "een kernwapenvrij Europa". 
te wijzen op de onevenwichtige ma
nier waarop de bezuinigingspijn 
vooral bij de lagere overheid wordt 
gelegd, 
- voorstellen te doen om de noodza
kelijkste bezuinigingen beter te ver
delen tussen landelijke en lokale 
overheden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Actuele Politieke Motie 1419-A 
De ALV van D'66 in vergadering bij
een te Zutphen op 6 en 7 mei 1983, 
constaterend 
- dat het Hoofdbestuur zich op de 
AL V van 30 oktober 1982 verplicht 
heeft om de moties 1815 en 1816 om
trent de nadere aanduiding van de 
partij te betrekken bij het opstellen 
van het Democratisch Manifest, 
- dat aanzetten tot die nadere aan
duiding in het Democratisch Mani
fest onvoldoende gegeven werden; 
overwegende 
- dat een nadere aanduiding van 
D'66 een proces behoort te zijn, 
waarbij de basis van de partij in al 
haar geledingen betrokken dient te 
zijn, 
- dat aan deze voorwaarde nog niet 
is voldaan, 
- dat op de agenda van het najaars
congres de komende Europese Ver
kiezingen centraal dienen te staan; 
draagt het Hoofdbestuur op 
- de indieners van deze motie in de 
gelegenheid te stellen een discussie
stuk te publiceren in de eerstvolgen
de Democraat, 
- deze nota - met eventuele andere 
inbrengen - in de periode van sep
tember tot december a.s. in discussie 
te geven binnen de partij, waarna op 
het voorjaarscongres van D'66 in 
1984 de definitieve besluitvorming 
kan plaatsvinden; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Actuele Politieke Motie 1417-A (Dic
tum) 
besluit 
- de Tweede Kamerfractie te ver
zoeken, in overleg met de SWB
werkgroep "Jongeren" en het 
JOAC, met nadere voorstellen te 
komen ter bestrijding van de jeugd
werkloosheid en ter bevordering van 
de financiële onafhankelijkheid van 
jongeren, dit in de lijn van "Perspec
tief '86" en de motie Groenman, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Actuele Politieke Moties 
MOTIE 1411A 
Indieners: ARV Noord-Holland 
Woordvoerder: Jaap Eijkenaar 
Betreft: HB-motie 1411 CB-A, blz. 
31 kolom I. 
Voorstel: na: "spreekt haar mening 
uit eerste gedachtenstreepje: dat het 
Nederlandse beleid gericht moet 
blijven op vermindering van de af
hankelijkheid van kernwapens" 
vervangen door: 
dat het Nederlandse beleid gericht 
moet zijn op de onafhankelijkheid 
van kernwapens. 

MOTIE 14118 
Indieners: Jaap Eijke.naar e.a. 
Woordvoerder: Jaap Eijkenaar 
Onderwerp: kernwapens 
Voorstel: Na "spreekt als haar me
ning uit" vijfde (laatste) gedachten-

MOTIE 1412 
Indieners: ARV Noord-Hollmtd/ 
AA V Amsterdam 
Woordvoerder: Chel Mertens 
Onderwerp: Onderwijssalarissen 
De Algemene Ledenvergadering van 
D'66, in vergadering bijeen op 6 en 7 
mei 1983 te Zutphen, 
overwegende 
dat door de recente kortingen op de 
salarissen in het onderwijs en door 
de uit het regeerakkoord van CDA en 
VVD voortvloeiende bezuinigingen 
op de 0 & W begroting (tezamen een 
half miljard) de samenhang in de in
komensvorming van ambtenaren en 
trendvolgers op willekeurige wijze is 
doorbroken en grote schade dreigt te 
worden toegebracht aan kwaliteit, 
toegankelijkheid en werkgelegen
heid in het onderwijs, 
is van oordeel 
dat de Tweede Kamerfractie van 
D'66 daarom. terecht tegen beide 
wetsontwerpen heeft gestemd, 
constaterend 
dat de bezuinigingsoperatie door 
taakverdeling en concentratie in het 
hoger onderwijs door het recent in
gediende wetsontwerp, taakverde
ling W.O., thans dreigt te ontaarden 
in een terugdraaien van belangrijke 
verworvenheden in het hoger-on
derwijs-bestel, met name de demo
cratisering en de bestuurlijke en fi
nanciële decentralisatie, 
is van oordeel 
dat daardoor de taken van de instel
lingen voor hoger onderwijs, te we
ten onderwijs, onderzoek en maat
schappelijke dienstverlening, drei
gen niet meer vervuld te kunnen 
worden op een manier die voldoende 
tegemoet komt aan de maatschappe
lijke behoeften (arbeidsmarkt, vol
wasseneneducatie, vrouweneman
cipatie, sociale innovatie, industriële 
innovatie, etc.) 
nodigt de Kamerfracties uit 
alles in het werk te stellen om deze 
ontwikkeling te keren, en gaat over 
tot de orde van de dag. 

MOTIE 1414 
Indièner: PEAC 
Woordvoerder: Pauline van Tets 
Onderwerp: Basisinkomen 
De Algemene ledenvergadering van 
D'66, in vergadering bijeen op 6 en 7 
mei 1983 te Zutphen, ' 
overwegende 
dat het begrip basisinkomen een 
goed aanknopingspunt is voor poli
tieke bezinning en diskussie over de 
sociale rechten van de burger, over 
de emancipatie van staat en individu 
en daarmee samenhangend de relatie 
tussen arbeid en inkomen, de eco
nomische zelfstandigheid van elke 
burger en de behoefte aan en het 
recht op arbeid en vrije tijd, 
besluit 
het Hoofdbestuur op te dragen om op 
basis van de sWB diskussienota 
over basisinkomen en de door PEAC 
en SWB georganiseerde studieda
gen, een diskussie over het basisin
komen in alle lagen van de partij te 
stimuleren welke diskussie na I jaar, 
op het najaarscongres '84, tot een 
principieel en helder partijstandpunt 
moet leiden, en gaat over tot de orde 
van de dag. 

MOTIE 1415 
besluit 
de Tweede en Eerste Kamerfractie 
te verzoeken erop toe te zien dat een 
evenredig aandeel van de arbeids
verruimende maatregelen voor jon
geren bij meisjes terecht komt, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1416 
spreekt als haar mening uit 
dat de diskussie over het basis-in
komen gepaard moet gaan aan een 
minstens even diepgravende discus
sie over 
- wat arbeid is, 
- welke arbeidsethos we willen, en 
- wat arbeidsgeschiktheid is;· 
en verzoekt het Hoofdbestuur 
alle maatregelen te treffen die nodig 
zijn om ook dit aspect van onze 
"vernieuwing van het economisch 
denken" in de partij in een funda
mentele discussie te behandelen: 
MOTIE 1421 
Indieners: ARV D'66-Limburg 
Woordvoerder: Jo Zinken ofpl.v.v. 
Betreft: vrede en veiligheid 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 te Zutphen, 
gelet op 
- de indicaties die er op duiden, dat 
de vliegbasis de Peel bij Venray als 
toekomstige stationeringsplaats 
voor de eventueel in Nederland te 
plaatsen Cruisemissiles zal worden 
aangewezen; 
overwegende dat 
- het beleidsprogramma van D'66 
zich gedurende het stadium van on
derhandelen ·op de ontwapenings
conferentie te Genève duidelijk uit
spreekt tegen de plaatsing van nieu
we lange-afstand-kernwapens op 
Nederlands grondgebied; 
- de nationale veiligheid nu en in de 
nabije toekomst niet in gevaar is, 
- het niet aantoonbaar is dat de na
tionale veiligheid door het niet plaat
sen in gevaar zal komen in de toe
komst of op kortere termijn; 
besluit 
- dat D'66 zich duidelijk en zonder 
beperkingen uitspreekt tegen de 
plaatsing van nieuwe midden-lange
afstandraketten met nucleaire kern
lading op de vliegbasis de Peel en/ of 
enige andere lokatie in Nederland en 
Europa; 
en gaat over tot de orde. van de dag. 

MOTIE 1422 
Indieners: ARV-Limburg 
Woordvoerder: Aart Resoort 
Betreft: voorbereiding plaatsing 
kernwapens op vliegbasis Vrede
peel. 
De AL V van D'66, in vergadering 
bijeen op 6 en 7 mei 1983 in Zutphen, 
gelet op 
- de persberichten die wijzen op een 
actieve voorbereiding van plaatsing 
van kernwapens op de vliegbasis 
Vredepeel, 
- en het landelijk verkiezingspro
gramma van D'66; 
overwegende 
- dat er thans geen enkele noodzaak 
aanwezig is, noch militair, noch uit 
een oogpunt van buitenlandse poli
tiek, om tot plaatsing van kernra
ketten over te gaan; 
spreekt uit 
- de voorbereiding van plaatsing 
van kernraketten op de vliegbasis 
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De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 
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Vredepeel af te wijzen, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1423 
verzoekt het Hoofdbestuur 
- zo spoedig mogelijk te beginnen 
met een algemene voorlichtings
campagne over D'66 en Europa, 
waarbij die onderwerpen centraal 
zouden kunnen staan, die de speciale 
aandacht hebben van D'66 en die 
zich bij uitstek ler1en voor een inter
nationale aanpak, zoals b.v. milieu 
en emancipatie; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 1406 A 
kennis hebbend 
- van motie nr. 1406, ingediend door 
de ARV Friesland; 
overwegend 
- dat de regionale component vim de 
werkloosheid niet alleen in Fries
land, maar ook in andere provincies 
(b.v. in Drenthe) belangrijk hoger ligt 
dan het landelijk gemiddelde, 
- dat evenwel bekend is dat de si
tuatie in Friesland meer dan elders 
zorgwekkend is, vnl. door het rela
tief grote aantal schoolverlaters en 
de eenzijdige economische struc
tuur, 
- dat bij ongewijzigd beleid Fries
land het rampgebied van de toe
komst zal worden v.w.b. de werk
loosheid, in het bijzonder de jeugd
werkloosheid, 
- dat de Regering en de partijvoor
zitter van het CDA duidelijk te ken
nen hebben gegeven dat in !SP-ver
band gemaakte afspraken niet in alle 
gevallen behoeven te worden nage-
komen, -
- dat de ARV Drenthe motie nr. 
1406 heeft ondersteund, en het be
lang van onderlinge solidariteit van 
de door extra hoge werkloosheid ge
troffen regio's heeft benadrukt; 
van oordel 
- dat het. eenzijdig niet nakomen van 
door de Regering met de lagere over
heden gemaakte afspraken in ISP- of 
PNL-verband moet worden geken
merkt als onbehoorlijke bestuur; 
besluit 
- motie nr. 1406 te aanvaarden en de 
Tweede Kamerfractie te verzoeken 
er nauwlettend op toe te zien dat 
geen uitholling van in ISP- of PNL-

verband gemaakte afspraken plaats 
vindt; 
en gaat over tot de orde van de dag. 

HOE HARD IS TE HARD 
door P. Hans Frankfurther, Amster
dam 
In ons land bestaat een stelsel van 
regels die voor alle inwoners gelden. 
Niet iedereen houdt zich aldoor aan 
alle regels, o.a. omdat die als onre
delijk worden ervaren. Zo bestaan er 
regels waar bijna niemand zich aan 
houdt. De overheid staat dan voor de 
keuze: die regels wijzigen of de nale
ving effectiever afdwingen of een 
combinatie van beide. Dat laatste 
zou een D'66-standpunt kunnen zijn. 
Ik heb het over de maximum-snel
heid buiten de beb.ouwde kom. Waar 
in Duitsland 130 mag worden gere
den, moet in Nederland 100 worden 
aangehouden. Zelf geloof ik totaal 
niet in een starre grens die overal en 
altijd zou gelden. Op veel plaatsen in 
de stad is 50 al veel te hard, terwijl op 
overzichtelijke en kruisingvrije weg
gedeelten in buitenwijken geen enkel 
bezwaar valt aan te voeren tegen 70. 
Diezelfde beoordelingsruimte zou 
ook buiten de bebouwde kom alles
zins gerechtvaardigd zijn. 

Het maakt best verschil of het droog 
weer is, of de weg verlicht is, of het 
mist, of er in beide richtingen twee, 
drie of zelfs vier rijstroken liggen, of 
het spitsuur is, enz. enz. De nu afge
kondigde uniforme 100 km-grens 
draagt eerder bij tot de onveiligheid . 
Immers: een ervaringsgegeven leert 
dat die weg de veiligste is waar al het 
verkeer een gelijk( matig) tempo aan
houdt. Als bijna alle auto's wettelijk 
te hard rijden, is de enkeling die zich 
wèl aan de 100 houdt, zowel voor 
zichzelf als voor anderen een poten
tieel gevaar. 

Daar komt nog iets bij: wie willens en 
wetens boven de 100 komt, kan zijn 
aandacht niet volledig bij het verkeer 
houden. Hij moet immers tevens be
dach\ zijn op stilst.aande en rijdende 
snelheidsmeters, die het op hem 
voorzien zouden kunnen hebben. 
Redenen te over, kortom, om een 
belangrijk genuanceerder snelheids
beleid voor te staan. En om je af te 
vragen, hoe gelukkig je eigenlijk 
moet zijn met zo'n breed onder
steunde D'66-motie. 

Opdat de discussie aan objectiviteit 
moge winnen, luidt het voorstel dat 
treinreizigers en buspassagiers haar 
zullen voortzetten. 

FOUT, PARTIJTOP! 
door Nico Bos, Bunschoten 
Als commentaar op het ingezonden 
bericht onder bovenstaande titel 
(Democraat 1983-2) lees ik iets 
over "de verbeten strijd die ge
voerd wordt over de manier om de 
vrede een beetje dichterbij te bren
gen." 

Het is een duidelijk bewijs dat niet 
alle D'66ers zindelijk denken over 
de veiligheidspolitiek: er is nl. we
reldvrede! Die vrede kan dus niet 
dichterbij gebracht worden, maar 
die moeten we zien te behouden. 
De prijs die we voor de vrede 
moeten betalen is weliswaar niet 
gering: een monsterachtig kernwa
penarsenaal dat in 40 jaar door de 
politici is opgebouwd. 
Dat arsenaal zal ook weer moeten 
worden afgebouwd, maar wél met 
behoud van de vrede. Dat vereist 
behoedzaamheid en nuchterheid 
i.p.v. doldrieste onnozelheid. 
Wat in 40 jaar met goedvinden van 
iedereen is opgebouwd, kun je niet 
ongestraft in één klap ongedaan 
maken. Dat je kernwapens nu 
eventjes de wereld uit kunt helpen 
door zomaar ergens te beginnen, 
b.v. in Nederland, is volksbedrog. 
Het is hoog tijd om de feiten onder 
ogen te durven zien, want veilig
heidspolitiek is veel te riskant om 
struisvogeltaktiek toe te passen. 
Zoals vroegere generaties hebben 
moeten leren leven met het bus
kruit, zo zullen onze en komende 
generaties moeten leren leven met 
de krachten van het atoom. Ook 
zelfs wanneer men erin slaagt om 
de wapenwedloop een werkelijk en 
dus tweezijdig halt toe te roepen 
en raketten te ontmantelen. 

Een oproep van D'66 om mee te 
doen aan demonstraties die de se
rieuze pogingen van de super
machten om tot afbouw te komen, 
slechts zullen ondermijnen of erger 
nog, de pijler van de nog steeds 
bestaande vrede ondergraven (te 
weten de wapenbalans) is een 
blunder die ongedaan gemaakt 
moet worden. Dus: 
D'66 sukkel niet mee 
achter de toverfluit van 't IKV. 

. Met alle respect voor andere me
ningen, de oproep blijft gehand
haafd. Dus: 
Democraten kom straks naar Den 
Haag, , 
Demonstreren tegen de raketten
plaag. 

FOUT, WOUTER VAN OOR
SCHOT! 
door El Peters, Son N.B. 
Wouter van Oorschot, die kandi
daat stond (en gekozt:n is) voor de 
Programcommissie, heeft niet al
leen een stuk ingezonden voor de 
april-Democraat onder de kop 
"Fout partijtop", maar ook de le
den op het voorjaarscongres "ver
rijkt" met een klein boekdeel. He
laas hebben waarschijnlijk de 
meesten onder ons op een AL V 
met een zo volle agenda geen kans 
gezien Wouters visie op defensie, 
Europese Politieke Samenwerking, 
vrede en veiligheid en het deelne
men aan de vredesdemonstratie in 
oktober (en dat is iets anders dan 
een IKV-demonstratie- de leuze is 
bovendien: geen nieuwe kernwa
pens in Europa) te lezen. 
Hij is het grondig oneens met de 
door D'66 voorgestane politiek en 
is het derhalve ook oneens met 
motie 1411 van het H.B. en motie 
1402 (onder de huidige omstandig
heden geen aktieve voorbereiding 
tot plaatsing), welke motie door 
mij werd verdedigd en door HB en 
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congres met overweldigende meer
derheid werd aangenomen. 
Wouter van Oorschot beroept zich 
graag op onze v.m. minister van 
Deferv;ie Hans van Mierlo. Ik ook 
en ik heb dan ook het bandje met 
de rede en de discussie van Van 
Mierlo in Krasnapolsky opnieuw 
beluisterd, alsmede zijn op JO mei 
1980 uitgesproken rede (SWB 
publicatie B'7) herlezen. Je zou 
bijna geneigd zijn te zeggen: Van 
Mierlo is net als de bijbel, het ligt 
er maar aan wat je er uit haalt. 
Van Oorschot: De Sovjetunie komt 
meer in aanmerking voor een eco
nomische boycot (dan Z. Afrika), 
omdat de Sovjetunie een bedrei
ging voor de wereldvrede vormt. 
Van Mierlo: Het is onjuist de 
Sovjetunie economisch kapot te 
maken en ook spreekt hij "over de 
deelbaarheid van de détente". 
Maar misschien is dat te genuan
ceerd voor Wouter? 
Van Oorschot ziet niets in een Eu
ropese Politieke Samenwerking, 
vooral niet op het gebied van vrede 
en veiligheid, terwijl Van Mierlo 
nooit iets anders heeft gedaan dan 
hiervoor te pleiten, want, zegt hij 
"wanneer die ruimte (tussen Euro
pa en de VS) niet geschapen 
wordt, dan valt te vrezen dat Eu
ropa en de VS van elkaar zullen 
weggroeien. Voorts bepleit Van 
Mierlo een nieuwe rol voor West
Europa en de satellietlanden "in 
overeenstemming met hun super
machten". Van Mierlo geeft ook 
grif toe, dat alle ontwapeningson
derhandelingen geschieden vanuit 
een aanwezige enorme overkill. 

D'66 heeft een korte- en lange-ter
mijnpolitiek. Op korte termijn zul
len wij de bewapeningsspiraal 
moeten terugdraaien en alles moe
ten doen om te voorkomen dat er 
nieuwe kernwapens in West- (en 
als antwoord daar weer op) in 
Oost-Europa worden geplaatst. 
Denkt Van Oorschot echt, dat als 
wij een paar kernkoppen minder 
hebben, de Russen morgen bij Lo
bith staan? Het Dubbelbesluit is 
een politiek besluit geweest en 
geen defensieve noodzakelijkheid, 
zoals men het ons wel tracht te 
verkopen. 
Op lange termijn streven wij naar 
gedenucfeariseerde zones in Euro
pa en tenslotte voor heel Europa. 
Wij zullen tot iedere prijs moeten 
voorkomen, dat wat als afschrik
king was bedoeld, ooit als wapen 
wordt gebruikt. Van Oorschot 
heeft voor zijn in eigen beheer uit
gegeven brochure wat literatuur 
geraadpleegd. Mag ik hem dan ook 
nog ten warmste aanbevelen het 
boekje "With enough shovels", in 
vertaling "Het huidige gevaar" van 
de Amerikaan Robert Scheer? 
Daar kan hij nog wat van opste
ken. En laat hem dan ook eens 
gaan praten met Jacob Kohn
stamm, vorig jaar nog onze defen
siespecialist in de Tweede Kamer, 
voordat hij zijn ideeën in ons pro
gram probeert te krijgen. 

Goed, Democraat! Altüd plaats 
voor meningen van leden, ook te
gengestelde. 



MEER SLOPEND DAN INSPIREREND 
Congresimpressies van Stijn Vetbeeck 

Het congres van de bliksemflits moest 
het worden. Het felle schitterlicht ge
volgd door een roffel donderslagen, 
waardoor de hele partij, of misschien 
zelfs wel het hele land zou worden 
opgeschrikt. 
Alle activiteiten van de laatste maan
den, al het praten en het vergaderen 
van afdelingen, regio's, werkgroepen 
en hoofdbestuur, het moest allemaal 
samengebald worden om op die ze
vende mei in Zutphen in één klap te 
ontploffen. Een stroom energie zou 
daar worden losgemaakt, die alle 

·partijleden weer opnieuw zou be-
geesteren om als apostelen, getroffen 
door het pinkstervuur, het land in te 
trekken en dat land weer te overtui
gen van de kracht van een nieuw 
0'66. 

Wat het werd? Een D'66·congres! 
Om in die waterige beeldspraak te blijven: 
een prima voorbereid. en volgens plan 
stromend irrigatiewerkje, met sluisjes en 
slootjes, niveautje zus en platformpje zo, 
een scheutje hier en zeven druppels daar. 
En af en toe een boze irrigator, die namens 
het waterschap kwam meedelen dat we 
maar beter niet meer aan het stelsel konden 
morrelen, om niet nog natter te worden dan 
we al waren. Van de regen in de drup! 

Handjes 
We hadden er weer helemaal het handje 
van. Het begon al vrijdagavond met han
den geven. 
En kusjes natuurlijk, maar dat ligt voor de 
hand met al die mooie vrouwen. Sinds het 
aantal geëmancipeerde vrouwen hand over 
hand toeneemt, krijg ik steeds meer reac
ties op dit soort teksten en dus blijf ik die 
schrijven. Het wordt onder de hand eens 
tijd dat ik rustig kan zeggen dat er niets 
mooier is dan een anders links sociaallibe
raal geëmancipeerde vrouw met een radi
caal libertair trekje.' 

Vrijdagavond: financiën. Allemaal ac
coord, al moeten die leden die hun contri
butie nog niet betaald hebben dat nog wel 
even doen! En dan plotseling het gat en de 
financiële commissie, die voor 80% uit 
oud-penningmeesters bestaat. De overige 
20% heet Jan Veldhuizen-die zelf al zei 
dat hij de eer genoot het meeste geld voor 
de partij te hebben mogen uitgeven - maar 
er vast niet op gerekend had dat die 80% 
zijn. handen in onschuld zou wassen en 
hem de dode hand nadragen, alsof hij al
leen de hand heeft gehad in het uit de hand 
lopen van de campagnebegroting. 
Dat gat gooien we met zijn allen dicht en 
we geven Jan Veldhuizen een pluim op zijn 
campagnepet. Morgen kiezen we nieuwe 
landelijke publiciteitscoördinatoren, maar 
volgens mij is Jan al een paar jaar geleden 
afgetreden. Toch eens nakijken. De infor
matica-specialisten nemen de rest van de 

"Wie is nou eigenlijk het Politiek Centrum, jij of ik?" 

avond voor hun rekening. 

Indruk 
U wéét dat dit geen verslag is! Daar ben ik 
veel te chaotisch voor en bovendien heb
ben wij gequalificeerde hoofdbestuursle
den, die - nadat ze geheel vrijwillig al hun 
tijd en energie in de partij hebben gestoken 
- nu van het congres ook nog de opdracht 
kregen om zich er niet meer met een ver
slagje af te maken. Neen, volgens motie 
1204, van de immer actieve afdeling 
Weesp, overgenomen door de ARV 
Noord-Holland, en door het congres en
thousiast aangenomen, hoewel door het 
HB ontraden, moet dat hoofdbestuur tel
kens na een congres de leden zo spoedig 
mogelijk van de genomen besluiten op de 
hoogte stellen. U vindt dit besluit derhalve 
terug in het verslag. 
Voor mij blijft over wat indruk maakt, 
daarom heet het ook impressies. De hitte in 
de zaal maakte indruk en het aantal bezoe
kers op vrijdag: 277. Dat beloofde wat voor 
zaterdag, maar het werden er toch maar 
832. Was u daar ook bij? Dan hebt u wel 
genoeg aan uw eigen impressies. Ik schrijf 
nu verder voor de afwezigen. 
Wat ik zo leuk vind op zo'n congres- kom 
nou óók eens man/vrouw de volgende 
keer!- is dat er zoveel wordt uitgedeeld. 
Zo kreeg ik deze keer een "Drevel" van 
regio Noord-Holland, met prachtige eti
ketten om op de partij te plakken. Ik kreeg 
ook een extra-editie van Democraat Extra, 
met een aai van Renso Kamps voor hoofd
bestuur en landelijk secretariaat omdat die 
het congres zo goed hebben voorbereid. 
Dan mag ik de congresleiding wel aaien, 
vind je niet, Saskia, sorry Jan Dirk, Wim 
en Michel, voor hun perfecte voorberei
ding. Want ik kreeg ook een heel schema 
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over de manier waarop de congresvoor
zitters het Democratisch Manifest wilden 
behandelen. 
Ik kreeg nog veel meer maar dat maakte 
geen indruk. Bijvoorbeeld een mededeling 
dat ik drie vrouwen in de Eerste Kamer 
moet stemmen. Hoe kim dat nou, dacht ik, 
er zijn maar drie vrouwelijke kandidaten 
en wel drie-en-twintig mannen? Zou dat 
nou bescheidenheid zijn dat ze zich niet 
kandidaat stellen? Of zouden ze toch liever 
gevraagd worden? 
Toen kreeg ik iets dat een lichtelijk verwar
rende indruk maakte: een geschrift van 
Wouter van Oorschot- ja, die van die brief 
in Democraat -getiteld "ons soort demo
cratie", maar vóór ik het uit had was 
Wouter al tot lid van de programmacom
missie gekozen, dus vinden we die tekst 
nog wel eens terug, als we niet heel goed 
opletten. Hij zal er in elk geval rekening 
mee moeten houden dat motie C&A 1402 is 
aangenomen (zie verslag) op welke manier 
hij dat ook uitleg (zie verslag, anders moet 
ik het zelf uitleggen en ik kan wel Neder
lands lezen, maar ik ben geen exegeet). 
Pilsjes aangeboden kreeg ik ook, onder an
deren van iemand die dacht dat ik de foto
graaf was, want hij wou mij zijn portret 
laten maken. 

Van de volgorde , 
Wat het meeste indruk maakte kan ik hier 
natuurlijk niet allemaal opschrijven, maar 
wat ik mij ook wel herinner is de discussie 
over de volgorde van het behandelen van 
de RB-resoluties. Voorstel van de con
gresleiding: eerst I, dan III tot en met IX en 
als je dan weet wat we allemaal willen, dan 
geef je de partij de daarbij passende naam 
bij de behandeling van RB-resolutie 11. 
Slim bedacht, maar van de orde, voorzit-
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ter, het congres wilde gewoon van I tot IO 
tellen en toen bleek pas de ware aard van 
het partijbeestje. 
HB-resolutie I.werd aangenomen. Iemand 
zei: "De fles-resolutie". Ik zei: "Hoezo?" 
Iemand: "Nou, alles in een grote fles, even 
flink schudden en dan op het schap, met 

. een etiket er op: Van Aad!" 
Ik: "Hoezo: fanaat?" 
Iemand: "Jij snapt ook nooit wat!" ' 
Zie verslag dus. 
HB-resolutie 11 werd ingetrokken toen 
motie I4I9 A met groot applaus was aan
vaard. Ik ga dát nu niet allemaal uitleggen, 
dan moet je maar komen of het V\!rslag 
lezen, maar het betekent dat we voorlopig 
nog gewoon D'66 heten en dan .zien we 
wel. 
Onmiddellijk na die behandeling van de 
brandende vraag of wij nu verder dwarsge
streept, geruit, dan wel gespikkeld door de 
Nederlandse politiek zullen wandelen -
maar lach niet, want de meesten herken
nen je niet als je geen kleren aan hebt!
verliet de overgrote meerderheid van de 
aanwezigen de zaal. Met circa I 00 (ietsje 
aan de hoge kant geschat) partijleden dis
cussieerden wij verder over werkgelegen
heid, onderwijs, milieu, energie, industrie, 
sociale zekerheid, culturele minderheden, 
ontwikkelingssamenwerking, decentrali
satie en politieke besluitvorming. In drie 
uur tijd was het allemaal geregeld, al moet 
gezegd dat we veel hulp kregen van diverse 
moedelozen die markante uitspraken de
den als: "dan zal ik het maar intrekken!" 
of woorden van gelijke strekking. 
We kennen nu ook de unieke situatie 
waarbij een motie (1413) eerst door de 
stemcommissie wordt aangenomen ver
klaard, bij een tweede stemming (op ver
zoek van de stemcommissie en ondanks 
protesten uit de zaal door de congreslei
ding geaccepteerd) wordt verworpen, 
waarna de congresleiding een verzoek om 
schriftelijke stemming in deze bizarre si
tuatie afwijst op grond van de reglementen 
(zie verslag?). . 
Eén keer verloor de voorzitter van de 
stemcommissie zijn monotone onpartij
digheid, toen hij bij motie I42I- waar ve
len vóór stemden- vroeg: , , Wie stemt tóch 
nog tegen?" 1 

Het congres koos 
Cees van den Brink en Martien van De
dem-van der Does werden onze publici
teitscoördinatoren en zijn van harte wel
kom in de redactievergadering van Demo
craat. 
Voor de SWB wezen wij vijf nieuwe be
stuursleden aan uit vijf kandidaten. 
Moniek Klaassen-Terwiel en Peter Oos
terhuis versterkten het bestuur van het 
PS VI. 
De programmacommissie tenslotte zag 
Dick Tommel, Kees Klompenhouwer, 
Marjon Spolders-van Es en Wouter (ons 
soort democratie) van Oorschot tot haar 

. gezelschap toetreden. 

Het congres luisterde 
Voor het eerst een officiële redevoering op 
het congres van de voorzitter van de Ad
viesraad, in dit geval niemand minder dan 
Peter van de Brandhof. Behalve de 
"steekproeffunktie" die de AR bij zijn op
richting meekreeg, ziet Peter de raad ook 
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een duidelijke communicatiefunktie ver
vullen. Hij riep de partij op gebruik te ma
ken van die tweede funktie, door AR-leden 
te benaderen met vragen en meningen en 
hen achteraf te laten vertellen wat ze gead
viseerd hebben en voor wie zij geapplaudi
seerd hebben. "En vervalt u dan vooral 
niet in de denkfout die in mijn ogen sommi
gen maken door het nut en de zin van een 
orgaan als de adviesraad af te meten aan 
het aantal conflicten met de Kamerfractie 
of het Hoofdbestuur. Gegeven het feit dat 
wij allen lid van Democraten '66 zijn en op 
een zeer open wijze worden gekozen, is het 
toch niet anders dan logisch dat je het va~ 
ker met elkaar ééns bent dan óneens. Als ik 
hoor van andere partijen waar voortdurend 
sprake is van verschil van inzicht tussen 
Kamerfractie en Partijraad, dan denk ik: 
daar klopt iets niet: óf de Kamerfractie is 
geen goede afspiegeling van de partij, óf de 
Partijraad niet." Aldus Peter van den 
Brandhof. 

Jacob Kohnstamm begon zijn rede tot het 
35ste partijcongres als volgt: "Om succes 
te hebben is het nodig er hard aan te trek
ken. Maar hard werken is niet altijd vol
doende voor succes. ( ... ) 
Verschillende gevoelens en ideeën hebben 
bij mij in de afgelopen weken om de voor
rang gevochten. Van wanhoop tot razernij, 
van grote dadendrang tot, zoals Bommel 
het zegt: "Jonge. vriend, verzin een list." 
Jacob maakte een vergelijking met tienjaar 
geleden. Anders dan toen is onze finan
ciële situatie nu structureel gezond. An
ders dan toen is er grote eensgezindheid . 
binnen de fracties en tussen fracties en 
hoofdbestuur (en partij: zie congres) over 
het te voeren beleid en de te varen koers. 
Anders dan toen hebben wij nu een redelijk 
ledental. En hij vervolgde: "Voor het be
drijven van parlementaire politiek is meer 
dan een sterke, levensvatbare partij nodig, 
namelijk: goede ideeën, politieke plaats
bepaling en een zo sterk mogelijke electo
rale aanhang. Waarom is het nu met onze 
kiezersaanhang zo slecht gesteld? 
Eerst weer de vergelijking tussen toen en 
nu. 
In 1972 zat D'66 met het probleem van de 
herkenbaarheid. Onze identiteit hadden 
we opgeofferd aan de PVP en toen die er 
niet kwam, veranderde D'66 voor de kie
zers van het locomotiefje van de vernieu
wing in de bijwagen van de PvdA. 
De vierde stroming, onafhankelijk en pro
gressief, bleek in de periode 1976- I981 het 
doeltreffende antwoord. De situatie nu is 
ingrijpend anders. 
Ik denk niet dat iemand ons na de proble
men in het kabinet-Van Agt 11 nog voor de 
voeten zal werpen dat D'66 de bijwagen is 
van de PvdA. Een in zwart/wit uitgevoerde 
vergroting en vergroving van de stand
punten, met name op sociaal/economisch/ 
financieel gebied staat daar, dunkt mij 
voorlopig borg voor. Nee, het probleem 
van de teruglopende kiezersaanhang lig nl'l 
op een heel. ander vlak. 
Uit onderzoek blijkt een sterk gevoel van 
teleurstelling. D'66 zou het anders gaan 
doen, maar het kabinet van Agt 11 werd een 
ramp. D'66 had ideeën over milieu en in
novatie en zou met haar mensen het rege
ren frisser aanpakken. 
Maar de weg tussen droom en daad bleek 
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moeizamer, ja in dat kabinet zelfs onmo
gelijk af te leggen. 
Wat de kiezer tengevolge daarvan heeft 
ervaren, voelden wij als partij en leden des 
te meer: teleurstelling, onmacht en soms 
woede! De vraag is dan ook: hoe overwin
nen wij zèlf dat gevoel van teleurstelling -
en als ons dat lukt- hoe winnen wij dan de 
kiezers terug?" 
Het antwoord op die vraag moet het con
gres geven door instemming met de initia
tieven die ten aanzien van de diverse be
leidsterreinen in hoofdbestuursresoluties 
worden verwoord. De partijvoorzitter ging 
daarna uitvoerig in op één van die beleids
vraagstukken: de waardering van de be
taalde arbeid in het geheel van menselijke 
activiteiten. Jacob besloot zijn reden met 
de woorden: 
"De partij is springlevend, de ideeën goed, 
de koers duidelijk, maar onze electorale 
positie is zwak. 
In eveneens moeilijke tijden zei Willem de 
Zwijger- ik citeer- "n'est besoin d'espé
rer pour entreprendre ni de réussir pour 
perséverer." 
Je hoeft geen optimist te zijn om aan te .. 
pakken. Je hoeft niet zeker te zijn var suc
ces om door te zetten. Einde citaat. 

· 400 jaar geleden zijn we erdoor gekomen, 
JO jaar geleden zijn we erdoor gekomen, 
vandaag proberen we het opnieuw." 

De derde man die het congres toesprak was 
fractievoorzitter Maarten Engwirda. Hij 
had geen goed woord over voor het kabi
netsbeleid van het laatste half jaar. "Daar 
word je nu werkelijk van uur tot uur som
berder van. Op eenzijdige wijze worden 
steeds nieuwe en steeds omvangrijker be
zuinigingen doorgevoerd. Bezuinigingen, 
waardoor de kwaliteit van het onderwijs, 
het openbaar vervoer, het milieu en de wo
ningbouw rechtstreeks worden aangetast. 
Bezuinigingen die er verder op neer ko
men, dat de inkomens van ambtenaren, 
bejaarden, werklozen en arbeidsonge
schikten door het kabinet vogelvrij zijn 
verklaard. Het ergste is nog, en D'66 heeft 
daar als eerste voor gewaarschuwd, dat 
elke coördinatie in beZuinigingsprogram
ma's en aanslagen op de toch al zo dunne 
portemonnaie van de burger, dat die coör
dinatie daarin volstrekt ontbreekt. Minis
ter na minister kondigt besnoeiingen aan 
zonder te beseffen dat het precies dezelfde 
bron is waaruit wordt geput." 
Over het defensiebeleid zei de fractievoor
zitter onder meer: "Ik constateer dat van 
een actief wapenbeheersingsbeleid tot nu 
toe weinig of niets te merken is. Het beleid 
valt op door passiviteit en bangelijkheid. 
Geen Nederlands initiatief in Genève om 
schot te krijgen in de onderhandelingen 
over de middellange afstandswapens. In
tegendeel. Pas nadat vauit het Verenigd 
Koninkrijk, West-Duitsland en Italië op 
het treffen van een tussenoplossing was 
aangedrongen een tussenoplossing 
waarvoor ik vanaf eindjanuari in de Kamer 
herhaaldelijk heb gepleit - kroop ook Ne
derland uit de schulp. Maar aan tussenop
lossingen van Reagan heeft D'66 geen be
hoefte. De rol van de kernwapens wordt 
niet echt teruggedrongen via het model van 
200 of 300 middellange afstandswapens in 
West-Europa en dan alleen wanneer de 
Sovjet-Unie bereid is haar arsenaal terug te 



brengen tot hetzelfde aantal. Daarmee zijn 
de kernwapens niet beteugeld en dat lijkt 
mij voor D'66 onaanvaardbaar". 
Maar niet alleen het kabinet, ook de PvdA 
werd gehekeld om zijn al te gematigde op
stelling "Het heeft mij bijworbeeld bui
tengewoon verbaasd, dat die PvdA bij de 
behandeling van de onderwijsbegroting na 
veel verbaal geweld tegen de bezuinigings
plannen van minister Deetman, uiteinde
lijk toch gewoon vóór die begroting heeft 
gestemd. Als wij tegen zijn dan stemmen 
wij ook tegen. En ik zet meteen maar even 
vraagtekens bij het feit, dat diezelfde frac
tie bij de begrotingsbehandeling van ont
wikkelingssamenwerking tegen een amen
dement van Ineke Larobers stemde om de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
te handhaven op een niveau van 11/2 van 
het nationaal inkomen. Wat zei die PvdA 
ook weer op 1 mei: ,,"Er is een wereld te 
winnen"? 

Wat Europa betreft vindt Maarten Eng
wirda dat wij zelf groen genoeg zijn, maar 
het congres houdt via een motie van Co-

~
us Peereboom de groene weg tot novem
r open. 

, ,De democratisering van de samenleving, 
waarvoor D'66 zeventien jaar geleden 
werd opgericht, is" aldus de politiek leider 
van de Democraten, "thans harder nodig 
dan ooit. Ons antwoord.op de sterk toege
nomen bureaucratisering van die samenle
ving dient duidelijk en helder te zijn. 
Het dient tenminste de volgende elemen
ten te omvatten: 
1. De noodzaak van schaalverkleining, 
resp. decentralisatie, teneinde de burgers 
werkelijk dichter bij het bestuur te bren
gen. 
2. De noodzaak van deregulering op die 
terreinen, waar de bureaucratisering van 
de samenleving het maatschappelijk ini
tiatiefin de kiem dreigt te smoren. Ik denk 
daarbij met name aan de volkshuisvesting, 
de belastingwetgeving en de sociale zeker
heid. 

"Hem, die mij grof beleedigt, 
Mij overlaadt met schand 
En openlijk mij belastert, 
Hem reik ik de broederhand. 

3. We zijn hard toe aan een nieuwe visie 
op de rol van de overheid in de samenle
ving. Dat is geen pleidooi voor het terug
zetten van de klok of voor een eenzijdig, 
ongestuurd bezuinigingsbeleid, zoals we 
dat van het huidige kabinet meemaken. 
Het is wèl een pleidooi voor eyn andere rol 
van de overheid." 
( ... ) 
"D'66 was, is en blijft democratiserings
partij. De mensen zijn er niet ten behoeve 
van het systeem. Néén, het systeem be
staat er voor de mensen. Alleen op dat punt 
is er de komende jaren voor ons Demo
craten al zoveel te doen, dat ik U zeg: als 
D'66 nu niet bestond dan zouden wij die 
partij vandaag op moeten richten. D'66 
was, is en blijft ook milieupartij èn ver
nieuwingspartij. D'66 als zelfstandige, 
progressieve partij, links van het midden. 
D'66 als partij, die boven alles gelooft in de 
creativiteit en inventiviteit van individuele 
mensen als onuitputtelijke bron voor 
maatschappelijke vernieuwing. Aan U en 
mij de taak die boodschap aan de kiezer 
over te brengen. Als ik de sfeer en het 
enthousiasme in de partij goed aanvoel, 
dan zeg ik U dat ons dat wel zal lukken. 
Misschien duurt het iets langer dan U en ik 
hadden gehoopt. Maar dat wij zullen te
rugkomen in de Nederlandse politiek, dat 
staat voor mij vast." 

Napraten 
En tenslotte na afloop aan de pils: Woltl"en
sperger: "Ik vind dit een aardig congres in 
de beste D'66-tradities". 
Wat zou die dáár nou mee bedoelen? 
Als ik Peter van den Brandhof vraag waar
om hij zo'n probleem maakt van het creë
ren van een politiek centrum in de partij, 
zegt hij: 
, ,Ik ben bang voor toestanden zoals bij de 
PvdA, waar de partijvoorzitter de fractie 
terugfluit. Als er dus al een partijcentrum 
moet zijn, dan kun je er nog over twisten of 
dat bij de kamerfractie of bij het hoofdbe
stuur moet liggen. Naar mijn idee bij de 

Maar die mij voorkomend bejegent, 
Die mij aan zich verplicht 
En zich mijn vriend durft te noemen, 
Dien spuw ik in het gezicht." 

LXXXIII uit de "Immortellen" wan Piet Paaltjens 
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• kamerfractie. En zeker niet bij het hoofd
bestuur én bij de programmacommissie, 
zoals in motie 1607 staat beschreven, want 
daarmee maak je de onduidelijkheid alleen 
maar groter. Dat waren mijn bezwaren." 

Jan Veldhuizen: "Als ik een brood wil dan 
vraag ik niet om 800 gram combinatie van 
meel, gist en water, bij 160" C. gebakken. 
Een brood is een brood. En D'66 is D'66. 
De partij kan elke dag laten zien wie en wat 
zij is." 
"Na alle voorbereidingen hadden we voor 
de behandeling van het Democratisch Ma
nifest wel iets méér tijd uit mogen trekken 
dan twee uur en een kwartier. Zo nodig kun 
je ook drie congressen In een jaar hou
den." 

Mieke van Wagenberg: "Er komen steeds 
leukere mensen naar onze congressen!" 

Maarten Engwirda: , , Wat ik tegen de pers 
heb gezegd? Dat ik het zo'n stimulerend 
congres vond. 0, je bedoelt wat ik over de 
kernwapenmotie heb gezegd? Dat ik het 
een schoonheidsfoutje vond. Zonder be
perkingen afwijzen: dat geldt niet alleen 
voor De Peel, maar voor heel Nederland én 
voor Europa en daar valt Oost-Europa óók 
onder." 
"Ik sta perplex bij dat grenzeloze opti
misme van de partij, die in drie kwartier het 
vragenuurtje voor de Kamerfractie inclu
sief de rede van de fractievoorzitter wil 
persen. Dat vragenuurtje ·is trouwens een 
geslaagd experiment." 
Dat vond ook Saskia van de Loo die daar 
nog aan toevoegde: "Ik heb Wim Dik 
geadviseerd om quizmaster te worden. In 
het jaar 2000 bestaat 30% van de televisie
tijd uit quizen. Wim is er echt geknipt 
voor." Saskia was boos dat iedereen wél 
zijn mond vol heeft over de inhoudelijk
heid, maar wegloopt als we daar over pra
ten. 

Cees Spigt: , ,Ik ben al met al gematigd on
tevreden. Ik blijf verbaasd dat de partij het 
zo moeilijk heeft met ons voorstel voor een 
duidelijk politiek centrum. Ongelukkig ben 
ik met het aannemen van RB-resolutie VII 
over de minderheden. D'66 heeftjarenlang 
een beleid voorgestaan dat door de min
derheden werd begrepen. Nu zeggen we: 
We hebben wel respect voor jullie, maar 
als je hier wilt wonen dan moet jt; je fat
soenlijk gedragen. En dat noemt Bob van 
den Bos dan een "randvoorwaarde". Ik 
vroeg Bob hoe de SWB met deze resolutie 
moet werken. Toen zei hij: "Het congres 
heeft dit ·standpunt ingenomen, de SWB 
kan rustig een ander innemen". Dat be
doelen ze waarschijnlijk met: "en gaat 
over tot de orde van de dag". De meerder
heid kan zich met deze resolutie op een 
fatsoenlijke manier van de minderheid af
maken." 

Naar mijn idee loopt het congres toch iets 
minder dan vroeger aan de leiband - of de 
manipel als u wilt - van het hoofdbestuur. 
Zouden ze daarom het volgende congres in 
Den Haag houden? 

15~ 
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Bestuursmededelingen 

PRIORITEITEN SWB 
Voor het eerst in zijn bestaan heeft de 
SWB prioriteiten gesteld. Het gaat 
daarbij om de besteding van tijd door 
SWB-bestuur en -bureau; sommige on
derwerpen Zijn niet opgenomen omdat 
deze al goed door werkgroepen worden 
aangevat. De prioriteiten zijn vastge
steld op 10 maart, en vervolgens op 14 
april met de werkgroepvoorzitters be
sproken. De lijst van gekozen projecten 
ziet er als volgt uit: 

- Deregulering 
· - Structuur Rijksdienst 
- Parlement 
- Internationaal economisch stimule-
ringsbeleid 
- Informele economie 
- Multiraciale samenleving 
- Welzijn/volksgezondheid 
- Jeugd, werkloosheid, samenleving 
- Technologie- en herindustrialisatie-
beleid 
- Economische orde 
- Lange-termijn milieubeleid 
- Relatie economisch beleid/ontwik-
kelingssamenwerking 
- Europees beleid (nader in te vullèn) 
- een project t.b. v staten- en raadsle-
den (nader in te vullen). 

Momenteel zijn SWB-bestuur en -bu
reau bezig een aantal van deze projec
ten op te zetten. Sommige draaien al. 
Het stellen van prioriteiten is een 
voortgaand proces, dat het SWB-be
stuur elk half jaar wil herhalen. Nu al 
zijn door het congres nieuwe wensen bij 
het SWB-bestuur gedeponeerd! 

BESTUURSSAMENSTELLING 
Op het congres zijn een aantal SWB
bestuursleden gekozen. Deze zijn: Ed 
Berkhout (penningmeester) (herver
kiezing), en verder Wim Dik, Marcel 
Prop, Flip Idenburg, en Maarten van 
GiJs. Marcel Prop is tevens coördinator 
van de sectie Bestuur en Wetgeving. 

Vers van de pers 

NIEUWE LANDBOUWNOTA:' 
LANDBOUWSCHAP OPHEFFEN 
De nieuwe nota van de actieve SWB
werkgroep Landbouw is uit! Hij heet: 
Bedreigd Bestaan, het landbouwbeleid 
en de positie van de boer. De meest 
prikkelende conclusie uit de nota is 
wel, dat het Landbouwschap kan wor-

swb swb swb swb swb swb swb swbswb 

den opgeheven. 
De auteur van de nota, Sybe Schaap, 
stelt dat het schap zo innig is verbonden 
met de overheid, dat het de zelfstandige 
positie van boeren ondermijnt. Van een 
behartiging van belangen van boeren 
tegenover de overheid, is na de oorlog 
nauwelijks sprake geweest. Maar 
doordat het tegelijkertijd .net leek alsof 
het Landbouwschap voor de boeren 
opkwam, heeft het de onmondigheid en 
ondergeschiktheid van de agrariërs in 
de hand gewerkt. Ook in democratisch 
opzicht schiet het schap tekort. 

In de nota wordt een analyse gegeven 
van het naoorlogse landbouwbeleid, en 
van de manier waarop boeren en boe
renorganisaties bij dit beleid betrokken 
zijn geweest. Daarbij blijkt dat de over
heid de positie van de boeren onderge
schikt heeft gemaakt aan het "alge
meen belang". Stijging van de produk
tiviteit is de laatste kern van het naoorc 
logse landbouwbeleid. Dit is eerst na
gestreefd door een structuurbeleid 
(ruilverkavelingen), later ook door het 
prijsbeleid (vrij lage landbouwprijzen 
die de boeren dwongen tot rationalisa
tie). Het gevolg was een grote uittocht 
uit de landbouwsector (daling van 
werkgelegenheid), en lage inkomens bij 
veel boeren. Zo had in 1980-8143% van 
de boeren een inkomen lager dan 
f 15.000,- per jaar. 
Dit beleid is door de regering de boe
renorganisaties steeds als "onvermij
delijk'' verkocht; vrije politieke keuzen 
zijn nooit ter sprake gebracht. 
Op de internationale markt heeft dit 
beleid ontegenzeggelijk succes gehad. 
De Nedèrlandse agrarische export be
droeg in 1981 bijna 40 miljard gulden. 
Maar tegenover dat succes staan nade
len van het beleid, (vo9r werkgelegen
heid, inkomens en andere belangen van 
de agrariërs) die zwaar gaan wegen. 

De nota eindigt met beleidsaanbevelin
gen voor onder meer een democrati
scher organisatie van de landbouw, en 
meer inkomensmogelijkheden (geen 
garanties!) voor boeren. 
De nota Bedreigd Bestaan kan worden 
besteld door overboeking van f 12,
(incl. porti) op giro 33.222.13 t.n.v. 
SWB D'66 onder vermelding van nota 
L 7. 

Gevraagd 

MILIEUBIOLOGEN 
De Werkgroep Milieu kan heel goed 
versterking met enkele biologen ge
bruiken, vooral met kennis van de ef
fecten van milieu-ingrepen. Belang-

stichting wetenschappelijk bureau d'66 
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stellenden kunnen contact opnemen 
met de voorzitter, J. W. Copius Peere
boom, tel. 020-415301, of met het SWB
bureau (Erik van der Hoeven). 

SECRETARIS WERKGROEP 
VERRE OOSTEN 
Wegens vertrek van de huidige secreta
ris heeft de werkgroep Verre Oosten 
dringend behoefte aan iemand die deze 
taak wil overnemen. Inlichtingen bij 
Hans Krom, 070-861272, of het SWB
bureau (Erik van der Hoeven). 

Studiedagen 

4 JUNI. DE ECONOMISCHE 
BETEKENIS VAN DE RANDSTAD 
Met steun van de SWB wordt door de 
statenfractie van Noord-Holland een 
symposium georganiseerd over dit 
thema in het Concertgebouw in Am
sterdam. Op het laatste moment kunt u 
zich nog opgeven via tel. 023-327169 
(tussen 11 en 14 uur). Aanvang sympo
sium: 10.00 uur. Sprekers: J. J. van 
Duijn, E. Heerma, G. de Boer, M. B. 
Engwirda; dagvoorzitte'r: J. G. Lam
booy. Kosten van de dag: f 40,- incl. 
lunch. 

11 JUNI. BASISINKOMEN 
Op deze studiedag, primair bedoeld 
voor leden van regiobesturen en SWB
werkgroepen die de discussie in eigen 
kring kunnen "dragen", is bij onvol
doende aanmelding plaats voor enkele 
belangstellende leden van D'66. Boe
·king via de SWB in volgorde van bin
nenkomst. Plaats: Amersfoort. Spre
kers: Peter van der Hoek, Tjerk Hup
pes, Jaap van Duijn, Paul van SchiJf
gaarde, Flip de Kam (gevraagd). Kos
ten van de dag: ca. f 25,- incl. lunch. 

18 JUNI EUROPESE STUDIEDAG 
In het kader van de voorbereiding op de 
Europese verkiezingen van volgend 
jaar organiseert de Werkgroep Europa 
een Europese studiedag in Amersfoort, 
"Kobus aan de. Poort", aanvang 10 
uur. Inleidingen worden gehouden 
over: 

- Vrede en veiligheid in Europa (Her
man Schaper) 
- Industriële innovatie en werkgele
genheid (Walter Zegveld) 
..l. Milieubeleid (Dick Tommel) 
- Emancipatie (Doeke Eisma) . 

De inleidingen worden gevolgd door 
discussies in werkgroepen. Na de lunch 
is er een plenaire discussie met de inlei
ders. Opgave: bij de SWB. Kosten van 
de dag: f 10,- excl. lunch. 

en 
:::!: 
n 
;:?; 
:::J 
co 
=E 
CD 
ro 
:::J 
en 
n 
::::r 
Ql 
'C 
'C 
CD 

7':" 

C" 
c 
ëD 
Ql 
c 
a. 
cri 
0) 

swbswbswbswbswbswbswbswbswb 



JAARGANG 16- NR. 4- JULI 1983 

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

UITDAGING: 

verschijnt 8 x per jaar 

ZES MAANDEN - ZES ZETELS 
door Maarten Engwirda, voorzitter 
Tweedekamerfractie 

Wanneer deze Democraat verschijnt is 
het zomerreces begonnen. Een goed 
moment voor een korte terugblik op het 
afgelopen parlementaire jaar. Een 
jaar, dat na de verkiezingen van 8 sep
tember 1982, zeker niet makkelijk is 
geweest. Ondanks het enthousiasme 
binnen de partij en de inspanningen van 
D'66-ers in vertegenwoordigende li
chamen zette de neerwaartse trend in 
de opiniepeilingen immers door tot een 
dieptepunt van 2 Tweedekamerzetels. 
Gelukkig is daar bij de laatste gepubli
ceerde peiling verandering in gekomen: 
D'66 steeg, voor het eerst in 11/2 jaar, 
van 2 naar 3 zetels. Natuurlijk is dat 
nog lang niet voldoende. Maar het is wel 
het begin, zij bet nog zeer bescheiden, 
van de weg terug naar boven. 

Die weg zullen we in het nieuwe parle
mentairejaar moeten vervolgen. Daarvoor 
is een extra inspanning nodig van u en van 
ons. Ik stel u voor dat die extra inspanning 
erop gericht wordt om 0 '66 binnen een half 
jaar in de opiniepeilingen terug te brengen 
op 6 Tweedekamerzetels. Met het enthou
siasme , wat binnen de partij leeft, en met 
de ideeën, die wij hebben, moetdat kunnen 
lukken. En als ons dat lukt, biedt dat een 
prima uitgangspositie voor een verder her
stel van 0'66. 
Dat is een uitdaging. Een uitdaging, die we 
gezamenlijk waar kunnen maken. 17 jaar 
ge~chiedenis van 0'66 bewijst dat. On
danks de vele ups and downs heeft onze 
partij in die 17 jaar immers een invloed 
gehad, die vaak vele malen groter was dan 
het aantal zetels, dat door 0'66-ers bezet 
werd. Ik noem u slechts drie voorbeelden 
daarvan: 

I) De grotere openheid en openbaarheid 
van bestuur, die sinds 1966 tot stand is 
gekomen ; 

2) de grotere plaats die binnen dat bestuur 
aan het belang van milieu en energie is 
toegekend ; 

3) de erkenning van de noodzaak tot ver
nieuwing en versterking van de industrie. 
Maar ook in het afgelopen parlementaire 
jaar heeft de invloed van D'66 zich, on
danks de beperktere omvang van de frac
tie, op een aantal terreinen duidelijk gem a- . 
nifesteerd. Ook daarvan drie voorbeelden: 

I) nadat de D'66-fractie had aangedrongen 
op het houden van een parlementaire en
quête naar de oorzaken van het RSV -dé
bacle, voelden de drie grotere partijen daar 
oorspronkelijk niets dan wel weinig voor. 
Toch is die enquête er gekomen. 

2) Het verzet van de 0'66-fractie tegen de 
extra belasting voor tweeverdieners heeft 
er mede toe geleid, dat deze maatregel een 
half jaar is uitgesteld en misschien wel he
lemaal niet doorgaat. 

3) het standpunt wat de 0'66-fractie in 
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maartjl. heeft ingenomen inzake de terug
dringing van de rol van middellange af
standsraketten in Europa (opschorting van 
de plaatsing in West-Europa in ruil voor 
vernietiging van een aanzienlijk deel van 
reeds geplaatste SS-4's, SS-5's en SS-20's 
in de Sovjet-Unie) is op een hoorzitting in 
juni vrijwelletterlijk overgenomen door de 
Vredesbeweging (IKV en Pax Christi). 
Dat alles is geen reden voor zelfgenoeg
zaamheid. 
Het is wel een begin, waarop we in het 
nieuwe parlementaire jaar kunnen voort
bouwen. Ik verzeker u, dat dat wat de 
Tweedekame1fractie betreft ook zeker zal 
gebeuren. Vele plannen voor de extra in
spanning in het komende half jaar zijn 
reeds in voorbereiding. U zult van ons ho
ren. Terug naar 6 zetels en meer: dat is 
voor u en ons in het komende najaar de 
uitdaging. 
Graag wens ik u een prettige vakantie. 

IN DIT 
NUMMER 
Interview 3 

Limburg aan het woord 5 

De Adviesraad verslagen 8 

Congresstukken 10 

Democraten: Liberalen? 11 

(Ex-)Democraten schrijven 14 

TWEEDE 

CONGRESDEMOCRAAT 

· ~ 



Vrijdag 25 november 
1983: feest in 
Amicitia 
De afdeling Den Haag organiseert op 
vrijdag 25 november, nadat het Con
gres is geschorst een daverend feest 
tussen het pluche van Amkitia. Na
dere gegevens zullen u in komende 
Democraten worden medegedeeld, 
maar u kunt er vast rekening mee 
houden. 
De afdeling Den Haag pakt een oude 
traditie op. Wij hopen dat velen van u 
met ons meefeesten. 

Kandidaten gevraagd 
voor funkties in het 
dagelijks bestuur. 
Vice-voorzitter. politiek, Secretaris 
politiek, Secretaris buitenland. 
Op het najaarcongres loopt de eerste 
bestuurtermijn van twee jaar af voor 
de 
vice-voorzitter politiek, 
de secretaris-politiek, 
de secretaris buitenland. 
De huidige funktionarissen zijn 
·reglementair herkiesbaar. 
Wij roepen leden, die zich voor deze 
funkties kandidaat willen stellen op 
zich aan te melden bij het landelijk 
secretariaat, alwaar de benodigde 
formulieren verkrijgbaar zijn. 
Kandidaten, die belangstelling heb
ben kunnen inlichtingen inwinnen bij 
de huidige funktionarissen of bij de 
partijvoorzitter. 

Vice-voorzitter organisatie 
De huidige vice-voorzitter organisa
tie, Mieke van Wagenberg, legt tij
dens het najaarscongres haar funktie 
neer. Daardoor ontstaat de vakature 
voor vice-voorzitter organisatie. 
Leden, die belangstelling hebben 
voor deze funktie kunnen inlichtin
gen inwinnen bij Mieke van Wagen
berg, tel. 071 - 154636, of bij Miehiel 
ten Brink, tel. 070 - 858303 of thuis 
071 - 141934. 
Kandidaatstellingsformulieren zijn 
aan te vragen bij het Landelijk se-
cretariaat in Den Haag. · 

·Kandidaten gevraagd 
voor commissies 
De Rapportage commiSiiie 
Sinds geruime tijd heeft de Rappor
tage commissie te weinig leden. Het 
Congres heeft de Rapportage com
missie een meer uitgebreide taak ge
geven m.b.t. de voorbereiding van 
congressen en de bewaking van" pro
cedures. Deze taak vraagt een groter 

Wegens pensionering van de huidige functionaris- onze onvolpre
zen Jopie de V oogt- zoeken wij per I september op het landelijk 
secretariaat van D'66 voor 20 uur per week een 

ERVAREN TYPIST(E), 

die 
I) vlot en foutloos kan tikken, waarbij slordige of m~eilijk leesbare 

handschriften geen onoverkomenlijke problemen opleveren; 
2) beschikbaar is van 10 tot 14 uur; 
3) ruime mogelijkheden heeft tot overwerk en daartoe ook bereid is; 
4) bereid is zich zo in te werken dat hij/zij de telefoon vlot kan 

bedienen; 
5) 'bereid is allerhande andere klusjes te doen; 
6) in staat is te stenograferen; 

· 8) in staat is moderne talen foutloos te tikken; 
9) eventueel bereid is ons notulistenteam te versterken. 

Salarisgrenzen: f 1019,....: tot f 1491,-
Inlichtingen bij Marin Engelhard, hoofd algemene zaken, of Corrie 
Hupkes, plaatsvervangend hoofd algemene zaken, telefoonnummer 
070-858303 of- buiten kantooruren - 070-905866. Sollicitaties vóór 
15 augustus 1983 te richten aan de Sollicitatiecommissie, p/a Bezui
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

Wegens gedeeltelijke opheffing van de vacaturestop zoeken wij voor 
zo spoedig mogelijk op het landelijk secretariaat vari D'66 voor 20 
uur per week een 

REPRO/POST KRACHT, 

die 
I) in staat is 

a) het fotokopieerapparaat feilloos te bedienen, 
b) de post zo goedkoop mogelijk te·verzenden, 
c) de voorraden met een vooruitziende blik te beheren, 
d) stukken kopieerklaar te maken en nadien te archiveren, 
e) bereid is koeriersdiensten te verrichten; 

2) zich niet door anderen laat opjagen en bestand is tegen hectische 
toestanden; 

3) beschikbaar is van 12.30 tot 16.30 uur; 
4) ruime mogelijkheden heeft tot overwerk en daartoe ook bereid is; 
5) bereid is zich zo in te werken dat hij/zij de telefoon vlot kan 

bedienen; 
6) bereid is allerhande andere klusjes te doen. 

Het salaris zal overeenkomen met het wettelijk minimumloon. In
lichtingen bij Marin Engelhard (hoofd algemene zaken) of Corrie 
Hupkes (plaatsvervangend hoofd algemene zaken), telefoonnummer 
070-858303 of- buiten kantooruren - 070-905866. 
Sollicitaties vóór 15 augustus 1983 te richten aan de Sollicitatiecom
missie, p/a Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

aantal leden, dan de huidige 3 leden De DEMOCRAAT-EXTRA ver
die de Rapportage commissie telt. schijnt om de twee wekenrEn geeft 
Wij doen een dringend beroep op u. in elk nummer actuele informatie, u 
Leden, die belangstelling hebben kunt dat ook in het hart van deze 
kunnen de taken van de Rapportage Democraat weer zelf constateren. 
commissie vinden in het Huishoude- Gun uzelf ook de zelfstandig ver
lijk Reglement. Zij kunnen ook in- schijnende nummers van Demo
lichtingen inwinnen bij de vice-voor-· craat-Extra: 

NEEM NOG SNEL EEN ABONNE
MENT 
En briefkaartje aan de partijvoor
lichter (Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag) is voldoende. 
Voor de rest van ditjaar betaalt u (na 
ontvangst van een accept-girokaart) 
slechts één tientje! 

zitter organisatie, of bij leden van de 
Rapportagecommissie. 
Kandidaatstellingsformulieren zijn 
àan te vragen bij het Landelijk Se
cretariaat, te Den Haag. 

DE GROENE LIJN: 070- 85 07 88 
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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: 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn 
Verbeeck, Mieke van Wagen
berg, Kitty Warburg, Roei Hes
kamp. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 
De Democraat, 
Bezuidenboutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkbeid 
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 bjjdragen 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 8 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 5 verschijnt ± 
7 september 1983. 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
dinsdag 16 augustus, 12 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: f 600,-
I/4 pagina: f 500,-
1/6 pagina: f 400,
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: 10.500 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 
giro 1477777 
Partij voorlichter: 
070-832468 



BESLUITVORMING 
IN CRISISTIJD 
u zegt dat bij het beheersen van crises 
sprake is van twee fasen. Over de tweede 
fase wilde ik graag met u praten, dus daar
over straks meer. Maar wat verstaat u on
der de eerste fase? 
In de eerste fase gaat het om de bewust
wording dat de oude vertrouwde doelein
den niet langer de gewenste resultaten le
veren. Je ziet dat in de afgelopen tien jaar 
veel vooruitgangsgeloof is omgeslagen in 
doemdenken. Kernbewapening, crimina
liteit, werkloosheid, vervuiling en 
groeiende overheidstekorten werpen een 
somber licht op de nabije toekomst. 
Op allerlei manieren en met inzet van veel 
middelen is geprobeerd oplossingen te 
vinden, alleen het bereikte resultaat vol
doet niet. Men leert dat het anders moet. 
Daarna kan de tweede fase intreden: want 
"anders" is geen doel, dat geeft geen rich
ting. We zullen moeten leren nieuwe doe
len te stellen. Daarom noem ik de tweede 
fase die van het ; , doelleren". 

Is er bij al die dreigingen die u net noemde, 
sprake van een achterliggende samen
hang? 

Die samenhang is aantoonbaar en leer
zaam. Steeds opnieuw gaat het niet om 
natuurrampen, maar om het gedrag van 
mensen, dat aanleiding geeft tot het ont
staan van de dreigingen. 
Waarom zouden we de maatschappelijke 
ontwikkelingen niet meer naar wens laten 
verlopen, zeker nu ons zo ongekend grote 
hoeveelheden kennis en rijkdom ter be
schikking staan? 
Als centraal punt van samenhang is er het 
falen van onze besluitvorming. Dat falen 
kan komen door een verandering van de 
randvoorwaarden. Er moet inderdaad on
der steeds moeilijker omstandigheden 
worden besloten. 
Schaalvergroting, verkokering, ver
vreemdingen, het steeds ingewikkelder 
worden van de moderne samenleving ver
hogen het risico dat er fouten worden ge
maakt. 

Maar fouten kunje toch herstellen? 

Ja, zodra schadelijke gevolgen blijken, zou 
je dat ook verwachten. Maar bij een aantal 
dreigingen is geen sprake van herstel en 
daarom heb ik verder gezocht naar de oor
zaak voor het verschijnsel, dat mensen zo 
, ,dom'' zijn elkaar en zichzelf in toerie
mende mate te bedreigen. 
Mijn probleemstelling was aan te geven 
waarom wij tegenwoordig steeds vaker 
onze doelen verkeerd dreigen te kiezen. 
Verkeerd in de zin, dat wij daarmee gevol
gen oproepen die wij zelf schadelijk ach
ten. 
Ik ga er vanuit dat mensen- in elk geval de 
meeste- proberen vooral het eigen bestaan 
te verbeteren, zonodig ten koste van ande
ren. In het verleden is zo vooral de van 

Lukas .. ·van Suengwr l)""omoveerde Ril 
paar ~audell geleden tet dootór. In de 
Socfale wetenschappen. In zijn proef~ 
S(;hrift ,.-hllJtdelseditie vetschenen bU Vu 
Holkema éri Warendotf onder t:Je:: titel 
. "Çrlsisle5sen" • prijs f 17,5G - houdt hij 
.zich ·'*zig m.et tie •vraag, ·w~ wij er· 

. maar lliet.m slagen om allerlel, ongeWenSte. 
ontwikkeliitgen (de bewJaJeniugswedlobp, 
niiik!Jvervullingi masslde wer~ooshel.ll 
.en stijgende overheidstekorlén ·euz~) te 
stoppen. . . . . 
In zijn antWoorde~~. is veelterug te -vin~nj · · 

· · . WaarllV$J;" fu D'(l6 .11ok is ~edae)lt en ge• .. • 
SPrllken .• bovendie~twerdhe(p~c~ ··•· 
in. de~J.ers ~r · ~t~ef. ontvangen; J>at 
was tie rede.n waarom O.Qe~ Qeskamp va11 
de· Democraat-redactie met •. Lukas vi/in · 
Spengler is gaan praten; · 
Daarbij bleek~ dat .het idee . Vlllt het 
;;woonerf" ai in J963•door LukM van 
Spengler Is ontWikkeld en dat.de h90fd•· • 
PUJ,J.ten van di.e ged~tcbte !)Ok nu nog bij de 

·aanleg vu. woonerven· worden gebruikt• 
· Als d!lt ook. voor'"'Zijn tegenwootdige •. 

ideeëJi,:WU.getden? : · · · / 
Juleidingen ·door .van· Spengler blo-. 
nenlWrt te beluisteren m ' . ~am . 
(MaatBChapt»J V!)DI'Nijverlteid eri Budel ·· 
Ol0•73!JS51) en in Am~rsf!)DI'tJinfernJ· 
tlonale School ·· voor Wijsbege(lrte, 
033~1SOl0)~ resp. op. %5 àugustus.en 10 
8et)tember. · · 

nature aanwezige schaarste teruggedron
gen. Daarna is het streven naar een verdere 
bestaansverbetering steeds vaker gaan 
stuiten op knelpunten, die - binnen de 
cultuur- worden opgeroepen door het ge
drag van anderen. Bij het terugdringen van 
deze cultuurgegeven knelpunten blijken de 
mensen voor een gevaarlijke keuze te 
staan. Ze kunnen de knelpunten bestrij
den, of eerst het gedrag dat daaraan ten 
grondslag ligt opsporen om daarna na te 
gaan of het redelijk is dit te verminderen, 
bijv. met behulp van de overheid. Het ge
vaar ligt er in dat het in de praktijk op de 
korte termijn veelal aantrekkelijker is om 
de pijn van de knelpunten te stillen, zonder 
de tijd te nemen voor de aanpak van het 
gedrag dat de knelpunten veroorzaakt. 

In uw proefschrift noemt u dat laatste 
symptoombestrijding, waardoor de wer
kelijke oorzaak van de knelpunten minder 
wordt opgemerkt en dus ongeremd aanwe
zig blijft. Daarna volgt nog meer symp
toombestrijding, net zo lang tot de mensen 
niet meer kunnen of willen opbrengen. Tot 
dat moment blijven de direkt belangheb
benden (de benadeelden én de veroorza-. 
kers van het nadeel), maar ook de deskun
digen en de hulpverleners aandringen op 
méér symptoombestrijding. Kunt u dat 
met een aantal voorbeelden verduidelij
ken? 

Vervolg op pag. 4 
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Weersverwachting voor de komende 
maanden: Eenfrisse wind die wel eens zou 
kunnen aanwakkeren tot een stevige bries. 
Het heeft er çûle schijn van dat de op 6/7 
mei jl. in Zutphen gekozen publiciteits
coördinatoren Kees van den Brink en 
Martien van Dedem-van der Does voor de
ze ontwikkeling gaan zorgen. 
Iedereen weet hoe moeilijk de deskundigen 
het hebben als zij het weer voor de komen
de dagen moeten voorspellen, maar er lijkt 
nu een stevig hogedrukgebied op ons afte 
komen. Dit dan in de vorm van het publi
citeitsplan dat door deze nieuwe hoofdbe
stuurders is opgesteld. 

Twee hoofdlijnen zijn terug te vinden in dit 
plan voor de komende jaren: Duidelijke 
afbakening van de positie van D'66 in he{ 
politieke krachtenveld en verbêtering van 
de communicatie binnen de partij. En met 
name dit tweede element kan voor de ste
vige bries gaan zorgen. 
Al vele malen is er in het recentè verleden 
gesproken en geschreven over verbetering 
van de interne communicatie. Een belang
rijke verbetering is gerealiseerd in de vorm 
van de Democraat EXTRA, snelle infor
matie vanuit Den Haag. Het is jammerdat 
niet alle leden een abonnement hebben op 
dit actuele blad en dat betekent dat dus 
niet iedereen volledig bij blijft. 
Voor een nieuwe opzet van Democraat en 
Democraat Extra worden plannen uitge
werkt om te komen tot een zeer frequent 
verschijnende editie voor alle partijleden. 
Maar interne communicatie is meer, zeker 
in de plannen van de publiciteitsêoördi
natoren. 
Tot de interne communicatie, die bijdraagt 
tot versteviging van de positie van de par
tij, ook naar buiten, behoort ook het vanuit 
regio's en afdelingen actief naar buiten 
brengen van informatie. 
Zowel voor "Den Haag" als voor andere 
regio's en afdelingen is het van groot be
lang om te weten welke D'66 oplossingen 
elders in het land zijn en worden bedacht 
en uitgevoerd. Om niet iedere keer op
nieuw het wiel te moeten uitvinden. Uit
wisseling van deze informatie, ook via het 
partijblad, zal sterk worden gestimuleerd 
in de toekomst. Die informatie is zeker ook 
van belang als het gaat om de afbakening 
van de positie van D'66 in het politieke 
kr-achtenveld, landelijk, regionaal en 
plaatselijk. En daarvoor is meer nodig dan 
een stevige bries, dan zullen we met z'n 
allen moeten zorgen dat er een storm op
steekt. De storm van de D'66 verandering. 
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Wie daarvoor oog krijgt, gaat zien dat ie
dere actuele crisisdreiging een overeen
komstig beeld vertoont. Onder de druk 
van direct-belanghebbenden vindt over
matige symptoombestrijding plaats. Het 
meesf overtuigend zijn de voorbeelden 
waar inmiddels overduidelijke schade en 
schande is gevolgd. Tientallenjaren lang is 
onze veiligheid nagestreefd met de ont
wikkeling van atoombommen die op lange
re termijn onze veiligheid meer dan ooit 
bedreigen. Verkeersdoorbraken, bedoeld 
om ruimte voor de auto te scheppen, heb
ben geleid tot de komst van nog meer au
to's en opstoppingen. Tal van vormen van 
maatschappelijke, economische en inter
nationale hulpverlening dreigen - voor
zover zij symptoombestrijdend zijn - an
deren in te stellen op het ontvangen van 
hulp en daarmee extra hulpbehoevend te 
maken. Steeds opnieuw gaat het om ach
teraf verklaarbare averechtse gevolgen. 

De overheid zou - u zei dat hiervoor al
prima in staat moeten zijn om de meer 
gemeenschappelijke belangen te dienen. 
Ik zie daar-echter niet al te veel resultaat 
van. 

Dat ben ik inderdaad met u eens. De over
heid is bij uitstek het aangewezen middel 
om ieders groepsbelang, gebaat bij symp
toombestrijding in toom te houden. Onze 
recente rijkdom heeft ons echter in staat 
gesteld om precies het tegengestelde te la
ten gebeuren. Steeds opnieuw is er sprake 
van belangengroepen die aanspraak maken 
op gemeenschapsgelden om de eigen pijn 
zo snel mogelijk te verzachten. Ook on
derdelen van het overheidsapparaat heb
ben ieder voor zich groeikansen aangegre
pen om de kostbare symptoombestrijding 
te financieren en te regelen. In mijn boekje 
wijs ik in dit verband op sectoren als 
volkshuisvesting, gezondheidszorg, open
baar vervoer, cultuur en hulpverlening. 
Deze groei moest wel leiden tot het ont
staan van overheidstekorten. 

Hiermee bent u aangeland bij de financiële 
crisis. Vanuit deze benadering bent u bijna 
blij met onze crisis. 

De snelle groei van de overheidstekorten is 
slechts een symptoom. Deze groei Iaat zien 
dat wij met elkaar meer uitgeven dan wij 
willen. Dat is het voorspelbare gevolg van 
de overmatige symptoombestrijding onder 
·druk van verkokerde groepsbelangen. 
Zonder visie te bezuinigen zou een extra 
vorm van symptoombestrijding zijn. Dan 
wordt bezuinigd binnen het systeem van de 
bestaande machtsverhoudingen, die juist 
tot het ontstaan van de tekorten aanleiding 
hebben gegeven. 
Ook hier blijken politieke doelen nodig te 
zijn om enerzijds bestand te zijn tegen de 
verleidingen van overmatige symptoom
bestrijding en om anderzijds richting te ge
ven aan het bezuinigen. 

"Doe/leren" dus: de doorbraak van de 
nieuwe doelen wordt ten dele afgedwon
gen - het geld voor de steeds kostbaarder 
symptoombestrijding komt te ontbreken. 
Nieuwe doelen zullen op ontstaansbestrij
ding gericht moeten zijn. Maar hoe? 

1!14 

In mijn proefschrift verwijs ik daartoe naar 
de afhankelijkheidsrelaties, die per defini
tie aanwezig zijn wanneer mensen moeten 
toelaten dat crisisprocessen een steeds 
groter nadeel oproepen. De situatie is dan 
als in een kamer vol gasten die steeds lui
der moeten spreken om ieder voor zich 
verstaanbaar te blijven. In dergelijke si
tuaties zijn er in principe twe.e doelen ef
fektief na te streven: de kamer verlaten of 
allemaal wat zachter spreken. Het eerste 
doel betreft de mogelijkheid om de afhan
kelijkheidsrelatie af te breken, althans te
rug te dringen. Tegenover dit streven naar 
meer zelfverzorging staat een streven naar 
meer solidariteit, met behoud van de be
staande afhankelijkheidsrelatie. Dit laatste 
streven is de enige oplossing in de gevallen 
dat het feitelijk onmogelijk is om historisch 
gegroeide afhankelijkheidsrelaties terug te 

dringen. Solidariteit staat centraal bij de 
basisbewegingen op het gebied van het 
leefmilieu, natuurbehoud, mensenrechten, 
minderheden en ontwikkelingslanden. Het 
streven naar meer zelfverzorging komt tot 
uiting in de snel groeiende betekenis van 
het profijtbeginsel, privatisering, verlaging 
van collectieve lasten, deregulering, de
centralisatie en van andere pogingen om de 
eigen verantwoordelijkheid te versterken. 

Staan beide richtingen politiek gezien te
genover elkaar? 

Dat hoeft niet, ze kunnen elkaar ook aan
vullen. Waar solidariteit teveel zou moeten 
worden afgedwongen, kan de afbraak van 
de betreffende afhankelijkheidsrelatie tot 
meer zelfverzorging leiden en zo uitkomst 
bieden. Ais· die afbraak onmogelijk of on
gewenst is, ligt een democratisch afdwin
gen van meer solidariteit voor de hand. 
Bovendien blijkt in de praktijk keer op keer 
solidariteit nodig om elkaarde voorwaarden 
en ruimte tot zelfverzorging te geven. In 
mijn boekje probeer ik met een aantal 
voorbeelden aan te tonen dat deze door
braak van nieuwe doelen in de praktijk ge
lukkig inderdaad plaatsvindt. 
Met de vorming van nieuwe doelen komen. 
we onvermijdelijk bij het herformuleren 
van bestaande problemen. Want proble
men berusten op een spanning tussen wen
selijkheid en werkelijkheid. De ervaring 
heeft geleerd dat de oude formulering van 
het probleem heeft geleid tot overmatige 
symptoombestrijding: een criterium voor 
doelmatig herformuleren îs dan ook, dat 
niet langer het symptoom als probleem 
wordt ervaren, maar het gedrag dat er aan 
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ten grondslag ligt. En zo verandert onze 
blik op de werkelijkheid. Niet de kernbom 
is het probleem, maar de wederzijdse vij
andbeelden die de bewapeningswedloop 
oproepen. De massale werkloosheid moet 
niet gezien worden als "tekort aan werk", 
maar moet worden geherformuleerd tot 
een , , verkeerd verdeeld zijn''. En voor dat 
laatste probleem kies je niet als oplossing 
het kunstmatig scheppen van meer werk, 
maar het beter verdelen van het beschikba
re werk, leidend tot een streven naar ar
beidstijdverkorting. 

In D'66 heb ik deze gedachten eigenlijk 
best vaak gehoord. 

Dat is naar mijn mening niet toevallig. 
Want D'66 voorziet vanaf het begin in de 
groeiende behoefte aan redelijk pragma
tisme. In plaats van dogmatische doelen 
die als zodanig gediend moeten worden, is 
in toenemende mate sprake van de be
hoefte aan het toetsen van de effectiviteit 
van gekozen doelen. Maar juist daardoor is 
vervolgens ook de behoefte aan nieuwe 
doelen toegenomen. In de politiek is een 
werkbare toekomstvisie hard nodig om 
weerstand te kunnen bieden aan verkoker
de deelbelangen en om richting te geven 
aan pijnlijke ingrepen. Ik moet hierbij wel 
de vraag opwerpen of D'66 niet nog steeds 
te incidenteel doelen kiest ten aanzien van 
bijvoorbeeld het milieu, de innovatie en de 
democratisering. Het moet ook een prag
matische partij toch altijd gaan om een 
herkenbare en vooral samenhangende vi
·sie! 
Doelmatig herformuleren van de bestaan
de problemen, gericht op onze behoeften 
aan meer solidariteit en zelfverzorging kan 
naar mijn oordeel de gewenste samenhang 
bieden. · 

Bij een crisis hoort een keerpunt. Wat ver
wacht u? 

Er is de kwade kans dat wij wegzakken in 
een zichzelf versterkende symptoombe
strijding. Dan kosten bezuinigingen uitein
delijk geld, omdat niet gesneden wordt in 
de oorzaken van de tekorten. Dan wordt 
het bedrijfsleven en het industriële élan ge
stimuleerd op een wijze die de collectieve 
lastendruk verhoogt en daarmee toekom
stige bedrijvigheid in de kiem smoort. Dan 
vertonen reorganisaties bij de overheid 
niet de samenhang dat de oorzaken van de 
verkokerde wildgroei worden weggeno
men. Kortom, steeds opnieuw moeten be
staande machtsposities worden veran
derd. Dat vergt de doorbraak van gemeen
schappelijke belangen bij werkzame doe
len in de plaats van ieders deelbelang bij 
enigerlei vorm van symptoombestrijding. 
In dit opzicht constateer ik bij mijn onder
zoek dat er reden is voor optimisme. Onder 
de druk van de omstandigheden zien wij 
het besef groeien dat de uiteenlopende cri
sisdreigingen met elkaar te maken hebben 
en elkaar raken in onze financieel-econo
mische crisis. Tegelijk wordt de noodzaak 
van een harde aanpak steeds algemener 
erkend. Maar nogmaals, de bereidheid tot 
wat nodig is hangt af van de vorming van 
nieuwe doelen die op hun beurt de ingrij
pende operaties aantrekkelijk maken en 
richting geven. • 
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De Limburgse D'66-regio 
door Stan Pijk, vice-voorzitter regio 
Limburg 
Werken op provinciaal niveau, en dus ook 
politiek bedrijven op provinciaal niveau, 
betekent in Limburg geconfronteerd wor
den met een aantal aspecten die samen
hangen met de zeer uitgestrekte (lees lang
gerekte) ligging van deze provincie. Hier
bij moet men denken aan verschillen in 
volksaard tussen noord en zuid, verschil
len in actuele problematiek tussen noord 
en zuid en last but not least, de te over
bruggen kilometers tussen noord en zuid. 
Toch is er ook veel dat de Limburgers 
bindt. En het is natuurlijkjuist in die zaken 
dat een politieke partij die ook provinciaal 
wil opereren haar bestaansrecht moet vin
den. 

Slagvaardige organisatie behouden 
Helaas moet onze partij-organisatie ook 
(en misschien juist) in Limburg haar aan
dacht op dit moment sterk richten op het 
behoud van een goede en slagvaardige 
partij-organisatie op afdelings- en regio-ni
veau. Dit vooral ten gevolge van het sterk 
dalend ledental. 
Van een 700 betalende leden in 1982 is onze 
regio gezakt tot ca. 350 betalende leden in 
1983. De D'66-dichtheid per km2 is daar
mede in onze regio wel tot een bedenkelijk 
niveau teruggebracht. Gelukkig staat daar 
tegenover dat de harde kern van actieve 
leden vrijwel ongeschonden is gebleven en 
daarmede de noodzakelijke infrastructuur 
van de partij behouden kan blijven. 
Op dit moment kent onze regio 20 afdelin
gen, waarbij meteen moet worden gesteld 
dat een aantal van deze afdelingen nooit 
levensvatbaar is gebleken c.q. dit niet 
meer is ten gevolge van de huidige vermin
dering van het ledental. Gelukkig kunnen 
we hier verklaren dat het overgrote deel 
van deze afdelingen nog zeer vitaal is. 
Waarbij we graag nog eens met enige trots 
verwijzen naar de successen die een aantal 
van onze afdelingen hebben geboekt bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1982. 
Zonder daarmede de andere afdelingen te
kort te willen doen, verdient de afdeling 
Gennep het, daarbij apart te worden ge
noemd omdat deze afdeling het presteerde 
met een raadsfractie van vier leden uit de 
(stem)bus te komen. 
Deze successen in het verleden behaald 
blijken op dit moment nog vaak positieve 

en bindende elementen bij de activiteiten 
van zo'n afdeling. 
Van belang in het kader van deze presen
tatie van de regio Limburg is, naast de 
partij zelve, natuurlijk eerst en vooral de 
statenfractie van D'66. Deze staat voor de 
zware taak het D'66 beleid vorm te geven 
in de provincie en zodoende zorg te dragen 
voor een zo duidelijk mogelijke profilering 
van onze partij in deze regio. Reden ge
noeg om deze frac;tie hier uitgebreid aan 
het woord te laten komen. 

• 
I 

Van Venray tot ROZ 
Dat D'66 regio Limburg op dit moment 
springlevend is kunnen we waarschijnlijk 
het best adstrueren met een korte bloemle
zing van de gespreksonderwerpen die de 
laatste tijd de gemoederen in onze regio 
bezighouden. 
Als eerste is dat de mogelijk dreigende sta
tionering van middenlange afstandkern
wapens in Venray. Deze discussie heeft 
ertoe geleid dat de regio Limburg op de 
onlangs in mei gehouden AL V een motie 
heeft ingediend waarin de indieners zich 
zonder enige beperking uitspreken tegen 
plaatsing van deze nieuwe generatie kern
wapens in Nederland of in enig ander land 
in Europa, Een motie die tot onze (en niet 
alleen onze) grote verrassing met een 
overweldigende meerderheid door de 
AL V werd aangenomen. 
Vervolgens zijn in onze regio een aantal 
zeer belangrijke en veelal ook omvangrijke 
problemen op het terrein van het milieube
heer en soms helaas ook wanbeheer. 
Voorbeelden hiervan zijn: de massale ont
grindingen van de Maas, de groei van het 
vliegveld Beek, het afgraven van het pla
teau van Margraten ten behoeve van de 
cementindustrie, de· omvangrijke chemi
sche industrie (en hoe deze in evenwicht te 
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brengen met goed milieubeheer) en last but 
notleast het vastleggen van het tracee voor 
de Rijksweg 73. 
Tot slot willen we in deze korte, en zeker 
niet uitputtende, opsomming van min of 
meer aktuele regio-politieke onderwerpen 
niet onvermeld laten de problematiek 
rondom de regionale omroep in Limburg. 
Een onderwerp waarbij de CDA-heer
schappij in deze provincie wel zeer pijnlijk 
aan de oppervlakte komt. Immers het is 
voornamelijk deze CDA die van mening is 
dat de huidige Regionale Omroep Zuid 
(ROZ) niet goed zou funktioneren. De 
nieuwe Stichting Regionale Omroep Zuid 
(SROL) moet daarbij het meer volgzame 
(lees: CDA-gezinde) alternatief vormen. 
Over deze en andere zaken zullen wij ver
derop gaarne nog nader en meer gedetail
leerd terugkomen. 
Mochten er na het lezen van het hiervol
gende nog vragen bij u zijn overgebleven, 
dan is ons regio-secretariaat gaarne bereid 
deze naar vermogen te beantwoorden. 
(Adres: P. Smeets, van Hoensbroeckstraat 
11,6041 XP Roermond, 04750- 34808.) 

VAN DE 
VOORZITTER 

door Clemens Degenaar, voorzitter re
gio Limburg 

Alle goede bedoelingen ten spijt, kan ik mij 
niet aan de indruk onttrekken dat de juich
stemming, waarmede in de juni-Demo
craat over het achter ons liggende voor
jaarscongres te Zutphen werd bericht, 
door nogal wat leden als lichtelijk over
trokken werd ervaren. De door ons allen 
zo vurig gewenste stijgende lijn moet in dit 
kader voorlopig nog gezien worden als een 
wens, die de vader is van de gedachte. 
Succes voor D'66, moet ons niet door ons 
zelf worden aangepraat, maar dient te 
worden afgedwongen. 
Ondanks het feit, dat de basis van onze 
partij in Limburg en de andere provincies 
versterkt is, door een bredere vertegen
woordiging in Provinciale Staten en Ge
meenteraden, wordt het gezicht van D'66 
en daarmede de kiezersgunst voor het be
langrijkste gedeelte bepaald door de twee-



dekamerfractie, het visitekaartje van onze 
partij. · 

Stigma van de redelijkheid 
Juist in het beleid van de tweedekamer
fractie constateer ik, dat de vonk nog niet 
voldoende overspringt op de kiezer. On
danks de niet aflatende inzet van onze ka
merfractie, geloof ik dat de oppositie, die 
onze partij voert, nog altijd te veel gebukt 
gaat onder het aan onze partij verbonden 
stigma van de redelijkheid. 
Ja, ik hoor het verwijt mij reeds alom in de 
oren klinken, "Laten wij toch in hemels
naam niet vervallen tot politiek opportu
nisme." 
Maar de angst in onze partij, om alles, dat 
maar enigszins riekt naar opportunisme af 
te zweren, acht ik evenmin op zijn plaats . 

. D'66 beschikt gelukkig over een grote in
tellektuele achterban, die voor een belang
rijk gedeelte de identiteit van onze partij 

~ bepaalt. 
De beredeneerde standpuntbepaling, die 
wij van onszelf eisen, heeft echter wel de
gelijk ook zijn weerslag op de duidelijkheid 
van diverse standpunten en inherent daar
aan verbonden op de explicatie aan de kie
zer. .Het gevolg is, dat een D'66 standpunt 
zich te zelden duidelijk, kort en bondig laat 
samenvatten of formuleren. 
Zo kan een breed intellectueel draagvlak 
ook tot last worden en zelfs elitair gaan 
aandoen, ofschoon dit allerminst ons uit
gangpunt kan zijn. Het is opvallend, dat dit 
de vele beleidsmakers en politiek actieven 
in de partij weinig stoort, het gaat immers 
om de kwaliteit. 
Daarmede zijn wij echter D'66 wel gaan 
zien als een stuk eigendom, waarbij soms 
in een wel erg laat stadium wordt gedacht 
aan de wezenlijke functie van D'66 in de 
huidige samenleving en de terugkoppeling 
met die samenleving, de kiezer. 
Wat dit betreft is het wel haast ontroerend 
om te constateren, hoe sympathiek die 
kiezer nog altijd tegen D'66 aankijkt. 
Het zou wel eens interessant kunnen zijn 
om te onderzoeken, hoeveel kiezers D'66 
nog altijd als tweede keuze op hun lijstje 
hebben staan. Maar D'66 stemmen als eer
ste keuze, dat doet men op dit ogenblik 
toch niet. 
Bij navraag omtrent het waarom volgen 
dan onverbiddelijk, de onduidelijkheid de 
dikwijls moeilijk te begrijpen standpunten 
(kernwapens) en de inconsequentie van 
gevoerd beleid in het verleden. 
De kiezer moet naar mijn idee dan ook de 
weg niet naar de partij terugvinden, neen, 
D'66 moet de weg terug naar de kiezer 
vinden. 
Natuurlijk dient de weg geplaveid te zijn 
met kwaliteit. Kwaliteit echter, die zijn 
uitstraling bereikt door duidelijkheid· en 
ook voor de politiek minder aktieven be
grijpelijk is. 
Misschien is het daar, dat dat gedoseerde 
beetje opportunisme een rol kan. gaan spe
len. 

Een bok schieten 
Ik heb genoeg vertrouwen in de kwaliteit 
van het door ons geleverde produkt, om te 
durven stellen, dat de D'66-identiteit er 
borg voor staat,dat opportunisme bij ons 
niet de overhand zal krijgen, zoals dit het 
VVD beleid zo kenmerkt. 

Het Regiobestuur: (vlnr) Jo Zinken, Clemens Degenaar, Theo van Eupen, Peter Smeets, Stan Pijls. 

Het is echter een feit, dat wij bij peilingen 
op 3 zetels zijn aangeland. Dit toont mijns 
inziens, dat als wij niet snel bijsturen in 
duidelijkheid en eenvoud naar de kiezer 
toe, het gevaar groot is, dat wij bezig zijn 
ons van die kiezers te vervreemden. 
Het gevaar dat dan op de loer ligt is door 
onbegrip niet meer serieus genomen te 
worden door die kiezers en dat is vele ma
len funester dan af en toe eens een bok te 
schieten. 
Typisch toch, dat wij met dat laatste ken
nelijk veel meer moeite hebben dan die 
kiezer, die in zijn problematiek van alle
dag begrijpt, dat waar gehakt wordt, 
spaanders vallen. 

D'66 FRACTIE 
HOUDT DSM. IN 
DE GATEN 
door Aart Resoort, voorzitter Lim
burgse staten-fractie 

De lezer van dit blad zal ongetwijfeld via 
krant of televisie hebben vernomen van de 
ernstige bodemverontreiniging, veroor
zaakt door D.S.M. in Zuid-Limburg. Voor 
een juiste begripsbepaling: D.S.M. is de 
voorzetting van de oude "Staatsmijnen": 
het bedrijfis eigehdom van de overheid, en 
produceert halffabrikaten in de chemie
sector, zoals kunststoffen; en kunstmest. 
Het bedrijf is gesitueerd tussen Geleen, 
Stein en Sittard; er werken zo'n 20.000 
mensen. 
Als grootste werkgever in Zuid-Limburg 
en als trekpaard van de regionale economie 
heeft D.S.M. door de jaren heen op een 
zeer welwillende houding van de provincie 
op het gebied van te stellen milieu-eisen 
kunnen rekenen. Zo kon een voorgestelde 
milieu-effekt rapportage voor de uitbrei-
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ding van D.S.M. op Graetheide géén door
gang vinden, omdat het bedrijf Weigerde 
voldoende betrouwbare gegevens op tafel 
te leggen. Het op te stellen "milieube
heersplan" voor datzelfde Graetheide 
sleept zich al jaren voort. De nonchalance 
van D. S. M. voor het milieu is door de jaren 
heen niet onopgemerkt gebleven. Ineke 
Lambei-s heeft als staatssecretaris getracht 
D.S.M. in het juiste spoor te dwingen, 
maar door de korte levensduur van het ka
binet- v. Agt 11 is het haar niet toegestaan 
geweest om op dit punt tot resultaten te 
komen. 

De berichten over ernstige bodemveront
reiniging, die beginjuni van ditjaar bekend 
werden, kwamen dan ook voor velen zeker 
niet als een verrassing. Opmerkelijk is ove
rigens, dat er méér "vermoedens" dan 
konkrete feiten bestaan; zo beschikt b.v. 
ook de Milieufederatie Limburg niet over 
tastbare feiten. 
De opdracht van de m1mster van 
V.R.O.M. aan D.S.M. om op korte termijn 
met een actieplan te komen, is een stap in 
de goede richting. 
Maar voor de Limburgse Statenfractie was 
en is dat niet genoeg. 
Naar onze mening zou een kritisch onder
zoek moeten worden ingesteld naar het 
doen en laten van Gedeputeerde Staten en 
de provinciale ambtenaren. Een initiatief
voorstel daartoe, dat de D'66 fraktie had 
ingediend, werd tijdens de Statenvergade
ring van 16 juni j.l. verworpen,. met de 
stemmen. van lînks vóór en rechts tégen. 
De uitslag was te voorspellen, zeker voor 
wie de houding van het C.D.A. en de 
V.V.D. kent, die hier vóór alles achter de 
autoriteiten aansloffen. 

Maar voor D'66 is de kous daarmee nog 
niet af. We zullen het optreden van provin
cie en de D.S.M. kritisch blijven volgen. 
Wantjuist van een overheidsbedrijf én van 
een provinciaal bestuur mag worden ver
wacht, dat ze de door zovelen beleden zorg 
om het milieu niet alleen met woorden 
deelt, maar ook met daden gestalte geeft. 



.PROEFGEBIED 
KADERWET 
SPECIFIEK WELZIJN 
door Jo Toussaini 

In het kader van de invoering van de ka
derwet Specifiek Welzijn (K.S.W.) wordt 
alom in het land geëxperimenteerd hoe de 
decentralisatie van het welzijnsbeleid het 
beste gestalte kan worden gegeven. 
In een aantal gemeentes (variërend van 
specifiek platteland tot grote(re) steden) en 
in enkele samenwerkingsverbanden wor
den ervaringen opgedaan, die van nut 
moeten zijn bij de opstelling van de invoe
ringswet KSW, zoals die- althans volgens 
het regeeraccoord - najaar 1983 aan de 
Kamer zal worden voorgelegd. 
Naast die experimenten op gemeentelijk 
niveau is ook één provincie als proefgebied 
aangewezen: Limburg. 
In onze provincie wordt dan ook al gerui
me tijd gewerkt aan een afbakening van 
wat t.z.t. bij de invoering van de K.S.W. 
aan taken aan de provincies en de ge
meentes zal toevallen. Zonder dat er daar
bij overigens duidelijkheid bestaat over 
wié er nu precies gaat bepalen wáár welke 
taken/verantwoordelijkheden ··in de toe
komst zullen komen te liggen: is dat alleen 
een zaak van de rijksoverheid (standpunt 
G.S. van Limburg) of hebben de provin
cies en gemeenten daar zelf ook een in
breng in? Als dat laatste het geval is, hoe 
zullen de ongetwijfeld tegengestelde me
ningen van de diverse overheden dan on
der één noemer worden gebracht? Want 
dát die overheden over een aantal zaken 
verschillend denken is bij het Limburgse 
experiment al duidelijk gebleken. 
Het zwarte-pietenspel waarin overheden 
elkaar niet-gewaardeerde (steun-)funkties 
toebedelen en anderszins zaken naar zich 
toehalen is in volle gang. De rij~soverheid 
speelt daar in de persoon van minister 
Brinkman van WVC trouwens druk in 
mee. 
In die strijd om funkties en steunfunkties 
blijkt steeds nadrukkelijker dat er behalve 
het streven naar decentralisatie een andere 
-verborgen- doelstelling is bij de KSW: 
de wens om in de sociaal-culturele sector 
tot (soms zelfs zéér) forse bezuinigingen te 
komen. 

Ervaringen met het Limburgse experi
ment 
In de juni-vergadering moesten Provin
ciale Staten zich uitspreken over de door 
het college van G.S. uitgebrachte "Voor
lopige standpuntbepaling'' waarin een 
aantal keuzes worden gemaakt voor bin
nen de reikwijdte en het bereik van de 
KSW vallende voorzieningen en de onder
linge prioriteitsverhoudingen. 
Tot de reikwijdte worden in dit kader de 
voorzieningen gerekend die geen ander 
wettelijk kader dan de KSW kennen, ter
wijl het bereik de voorzieningen omvat die 
zo'n kader wélkennen (zoals bijv. de wet 
op de bejaardenoorden of de woonwagen
wet), maar die qua planningsprocedure/ 
systeem onder de werkingssfeer van de 

KSW zullen komen te vallen. 
Binnen de reikwijdte en bereik moesten de 
Staten zich uitspreken over een door het 
college voorgestelde prioriteitenvolgorde 
van zaken die direkt moeten worden gere
geld en zaken die voorlopig niet aan de 
beurt komen. 
Bij de discussie over die prioriteiten/poste
rioriteitenkeuze kwamen de politieke ver
schillen duidelijk naar voren: het Limburg
se college van G.S. (bestaande uit CDA, 
VVD en PvdA) kiest duidelijk voor de 
voorzichtige weg: eerst alleen zaken aan
pakken die al geheel of grotendeels in kaart 
gebracht zijn en de werkelijke "probleem
gevallen'' doorschuiven naar de toekomst. 
Het gepresenteerde prioriteitenschema 
bevatte dan ook: 
- vrijwilligerswerk 
- welzijnsbeleid voor ouderen 
- mensen zonder werk 
- revalidatiebeleid lichamelijk gehandi-

capten. 
- regionale omroep 
Andere zaken, ten dele met omvangrijkere 
problematiek, worden als posterioriteit 
aangemerkt: 
- de problematiek rond alcohol en drugs 
- gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 
- crisisopvang · 
- zorg voor geestt;lijk gehandicapten 
- culturele minderheden 
en zullen als hetaan Sjeng Kremers c.s.ligt 
dus pas in een later stadium worden aange-
pakt. · 
Pogingen van de D'66-fraktie de priori
teitsstelling te wijzigen werden alleen ge
steund door PPR, PSP en CPN. De PvdA 
stemde, hoewel in hun bijdrage tot het de
bat vrijwel dezelfde prioriteiten werden 
gesteld als op ons lijstje voorkwamen, toch 
tégen ons amendement. De G.S.-zetel telt 
dan zwaarder dan de werkelijke beleids
keuzes. 

Regionale omroep 
Saillant punt in de aldus bepaalde priori
teitstelling is dat minister Brinkman G.S. 
van Limburg dringend had geadviseerd om 
de regionale omroep (en ook de planning 
zwakzinnigenzorg) als prioriteit aan te 
merken. Dat advies is dus v.w.b. de regio
nale omroep door G.S. gretig overgeno
men - overigens tegen het advies van de· 
mee-experimenterende gemeenten - ter-

wijl a.ndere punten uit Brinkmans advies -
zoals de genoemde zorg voor geestelijk ge
handicapten - posterioor blijven .. 
Dat G.S. daarbij wel heel erg inconsistent 
zijn in hun handelen is kennelijk van min
der belang, zoals blijkt uit het volgende 
voorbeeld: 
Op 29 maart jl. antwoordt het college - op 
een vraag van de D'66-fraktievoorzitter 
n.a.v. het op 11 maartjl. bekend geworden 
advies van minister Brinkman- nog: , ,Het 
mediabeleid is een taak van de rijksover
heid" terwijl nu de regionale omroep als 
beleidsprioriteit voor de invoering van de 
KSW wordt aangemerkt en beschouwd als 

·autonome bevoegheid van de provincie. 
't Kan verkeren .... /het doel heiligt ken
nelijk nog steeds de middelen. 

REGIONAAL BELEID 

door Tjeu Kusters 

Over de noodzaak en doelmatigheid van 
een aanvullend regionaal economisch be
leid kan men van mening verschillen. 
Het is de gehele geschiedenis door al een 
steeds terugkerend vraagstuk, waarop ik 
hier nu geen antwoord probeer te geven. 
Vast staat, dat de grote leiders uit het ver
leden steeds bijzondere aandacht hadden 
voor de buitengebieden en randprovincies, 
hetgeen op termijn weer ten goede kwam 
aan de industriële centra. 
Dat ik groot voorstander ben voor extra 
aandacht voor de randgebieden behoeft nu 
geen betoog. Wel heb ik er behoefte aan, 
het Limburgs probleem wederom in de 
juiste context te plaatsen. 
Als wij spreken over steun aan Zuid-Lim~ 
burg dan hebben wij het over een totaal 
andere soort van aandacht dan het "nor
male" regionaal beleid. Ons onderwerp is 
dan de ,,Perpectievennota Zuid-Limburg'' 
(PNL). 

Rijksbeleid 
Nog niet zolang geleden was Limburg een 
zeer welvarend deel van Nederland. Het 
zwarte goud zorgde voor de nationale 
energiebehoefte en gaf aan vele tiendui-

De Statenfractie: (vlnr) Aart Resoort, Jo Toussaint, Toos de Gier, Tjeu Kusters. 
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zenden mensen werk. Echter aardgas en 
olie verdrongen de Limburgse kolen uit de 
markt. 
In 1969 besloot de rijksoverheid tot volle
dige sluiting van de mijnbouw. Dit bete
kende dat in 1976, toen de laatste mijn haar 
poort sloot inmiddels 75.000 arbeidsplaat
sen vervallen waren. 
De leuze "geen mijnsluiting alvorens ver
vangende werkgelegenheid" faalde, de 
rijksoverheid voelde zich verantwoorde
lijk hiervoor en stelde in samenwerking 
met het Provinciaal Bestuur een nota op. 
Op 21 dec. 1978 werd de Perspectieven
nota door de Tweede Kamer vastgesteld, 
en zo het beleid tot en met 1985 wettelijk 
geregeld. 
Er zouden nieuwe bedrijven en diensten 
komen om de in het slop geraakte werkge
legenheid weer op te krikken. 
Infrastructurele voorzieningen, voor
waarden scheppend beleid, arbeids
marktmaatregelen en werkgelegenheids
projecten werden de nieuwe kreten. 
Helaas, door de economische recessie en 
de bezuinigingsroes van het huidige kabi
net dreigt Limburg wederom voor het blok 
gezet te worden en als "normaal" randge
bied geclasseerd te worden. Zelfs mijn 
(partij-)collega's in de Staten van de 
"Randstad", die de mijnstreek slechts 
kennen vanuit de autobus tijdens hun 
vroeger schoolreisje naar de grotten van 
Valkenburg, vragen zich af of de verdere 
steun aan Limburg nog wel effectief is. 

Limburg vraagt, geen voorkeursbehande
ling, geeh "normale" regionale steun, 
geen medelijden etc. 
Limburg vraagt: remise van het debet. 

KERNWAPENS 
door Jo Zinken, RB-lid (én indiener 
motie 1421) 

Op het voorjaarscongres van 7-5-'83 j.l. 
heeft onze partij zich met grote meerder
heid uitgesproken voor aanname van motie 
1421, bekend als de Limburgse motie aanc 
gaande plaatsing van nieuwe middellange 
afstand kernraketten op de vliegbasis de 
Peel en elders in Europa. 
Dat betrokken motie door vrijwel alle 
kranteverslagen werd gepresenteerd als 
een duidelijk neen van D'66, zonder een 
tenzijbeperking, verwonderde ons niet, zo 
was de motie ook bedoeld. Regiovoorzitter 
Clemens Degenaar, die de motie namens 
de Regio Limburg toelichtte, heeft daar in 
zijn betoog voorafgaand aan de stemming 
ook geen geheim van gemaakt. 
Aanname van de motie kwam dan ook voor 
velen, niet in het laatst voor de indieners 
zelve, als een verrassing. 
Het 1e kamerlid mevr. Bischoff, het 2e 
kamerlid mevr. Lamhers en het gewezen 
kamerlid dhr. Tommei toonden zich ver
heugd en spraken in deze, volgens krante
berichten, van een doorbraak en eindelijk 
ontstane duidelijkheid. · 

JAARVERSLAG ADVIESRAAD 1982/1983 
In het afgelopen verslagjaar vergaderde de 
Raad acht keer, bovendien werd op 15 fe
bruari 1983 een informatiebijeenkomst van 
de Adviesraadsleden belegd over het De
mocratisch Manifest. 
De Raad trad in nieuwe samenstelling aan: 
van de 50 vaste leden waren er 37 nieuw en 
slechts 13 zittenblijvers. Na een korte in
werkperiode (waarbij de extra vergadering 
van 22 mei 1982 als een soort "vuurdoop" 
fungeerde) raakte men snel ingespeeld. Als 
indicatie van de activiteiten van de Raad 
kan gewezen worden op de actiepunten
lijst; stond die aan het begin van het ver
slàgjaar op no. 62, aan het einde van de 
verslagjaar werd actiepunt no. 103 geno-

' teerd. (In het vorige verslagjaar werden 24 
actiepunten opgevoerd.) 
In de loop van hetjaar gaven 9 vaste leden 
om uiteenlopende redenen (zoals gezond
heid, overbelasting, benoeming tot burge
meester of HB-lid e.d.) hun zetel op. De 
opengevallen plaatsen werden automa
tisch door de plaatsvervangers ingenomen. 

Bezoekfrequentie der vergaderingen. 
Gemiddeld waren ± 43 leden per vergade
ring aanwezig, met één uitschieter naar 
boven: de extra vergadering van 22 mei in 
verband met de toetreding tot het Kabinet 
Van Agt lil (48 leden) en een uitschieter 
naar beneden: de extra vergadering op 13 
november i.v.m. de voorstellen van (R) 
APPEL en de positie van de AR (36leden). 
Bij de acht vergaderingen tekenden totaal 
53 keer een plaatsvervangend lid de pre-

sentielij st, d.w.z. 6 à 7 plaatsvervangers 
per vergadering gemiddeld. Trouwe be
zoekers waren de leden uit Utrecht, 
Z.IJ.P., Noord-Holland, Drenthe en Zee
land. Het systeem van plaatsvervanging 
verdient extra aandacht in de regio's: 
Overijssel, Gelderland en Groningen. 

Geadviseerde organen 
De Tweede-Kamerfractie was altijd ter 
vergadering aanwezig om verslag te doen 
van de werkzaamheden. In het verslagjaar 
werd verslag gedaan door Brinkhorst, 
Engwirda, Bakker, Mertens, Veldhuizen, 
Ter Veer, mw. Groenman. 
De Eerste-Kamerfractie gaf een tweetal 
keren van zijn belangstelling blijk door de 
aanwezigheid van Glastra van Loon. De 
Ministersfractie was op 22 mei vertegen
woordigd dom Zeevalking en Terlouw. 
Het hoofdbestuur liet zich in alle vergade
ringen door DB-leden vertegenwoordi
ging; de drie voorzitters, Van Berkom, 
Van den Bos en Kohnstamm verschenen 
afgewisseld of bijgestaan door mw. Van 
Wagenberg, Ten Brink, Wegteren Cassee. 

Rol van Adviesraad 
Naar het oordeel van het presidium heeft in 
de loop van het jaar - sinds "Ede" en 
culminerend in Hydepark - een zekere 
verschuiving van de rol van de Raad 
plaatsgevonden: de communicatiefunctie 
van het land naar "Den Haag" en v.v. 
heeft meer nadruk gekregen. De Advies
raad is daardoor- en wellicht ook door de 
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Groot was dan ook de verwondering van 
het Regio Bestuur van de Regio Limburg, 
te moeten constateren, dat onze partij
voorzitter dhr. Kohnstamm en het Hoofd
bestuur de aangenomen motie ervaren, als 
zou er inhoudelijk niets veranderd zijn aan 
het neen-tenzij standpunt van D'66. Frac
tievoorzitter Engwirda liet zich in de juni
Democraat uit, als was er slechts sprake 
van een , ,schoonheidsfoutje'', met de aan
name van motie 1421 door het Congres. 
Het Regio Bestuur heeft daarop gemeend 
van haar ongenoegen over deze handels
wijze blijk te moeten geven, door middel 
van een schrijven gericht aan het Hoofdbe
stuur van onze partij. Gesterkt door de 
ruggesteun van de Regio's Zeeland en 
Noord-Brabant in deze kwestie is er ver
volgens namens de 3 Regio's een schrijven 
verzonden, · waarin het Hoofdbestuur 
wordt opgedragen uitvoering te geven aan 
de op het voorjaarscongres aangenomen 
motie 1421, waarvan het besluit voor alle 
duidelijkheid hieronder nog eens wordt 
herhaald: 
"Besluit dat D'66 zich duidelijk en zonder 
beperkingen uitspreekt tegen de plaatsing 
van nieuwe middellange afstand raketten 
met nucleaire kernlading op de vliegbasis 
de Peel en/of enige andere lokatie in Ne
derland en Europa." 
Bij het ter perse gaan van dit nummer van 
Demokraat was er door het RB van de 
Regio Limburg nog geen antwoord ont
vangen van het Hoofdbestuur. • 

uitvoeriger verslaglegging in de Democraat 
- meer "zichtbaar" geworden voor de 
partij. Het beter wortelen van de AR-leden 
in de vele afdelingen zal kunnen leiden tot 
een groter gezag van de Raad en wordt dan 
ook door het presidium positief beoor
deeld. 

Aandachtspunten 
Het gezag van de Raad wordt vooral be
paald door twee elementen: 
1) de kwaliteit van de adviezen en 
2) het gebaseerd zijn van de uitspraken op 
de gevoelens zoals die in de afdelingen le
ven. 
Het is een verantwoordelijkheid van ieder 
individueel AR-lid dit voortdurend voor 
ogen te houden. 
De Adviesraad beschikt over de unieke 
mogelijkheid op de politieke actualiteit in 
te spelen door middel van zogenaamde 
Actuele Politieke Moties; die mogelijkheid 
zou vaker en beter benut moeten worden; 
het regionaal vooroverleg kan hierbij zeker 
een stimulerende rol spelen. 
3) Het systeem van plaatsvervanging 
werkt wel, maar behoeft in een aantal re
gio's (m.n. Overijssel, Gelderland en Gro
ningen) aandacht. 
4) Tenslotte blijf ik van mening dat het 
verslag van de Voorzitter van de Advies
raad op de Algemene Ledenvergadering 
betrekkelijk functieloos is. 

Namens het Presidium, 
Peter A. van den Brandhof, 

voorzitter. 
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OVERPEINZINGEN AAN HET BEGIN VAN DE VAKANTIE 

door JACOB KOHNSTA!,Il\1 

Het parlementaire jaar zit er weer op; de laatste weken stonden geheel in 
het teken van het motto, zoals Gerrit Mik het verwoordde; "hup, hup, erin 
het mes nog vlak voor het reces". 

Maar ook gedurende de rest van het 
afgelopen jaar stond de dramatische 
toestand van onze economie centraal 
in de belangstelling. Daarbij dringt 
zich voor bijna iedereen de vraag op; 
hoe worden wij de economische crisis 
de baas? En als er al consensus zou 
bestaan over het te voeren beleid, 
welke mogelijkheden zi.jn er dan om 
daarover ook in Europees en ander in
ternationaal verband overeenstemming 
te verkrijgen? De UNCTAD werd immers 
een rampzalige mislukking. De Europe
se top in Stuttgart werd nog "gered" 
door verhullend woordgebruik in het 
slotcommuniqué, dat desondanks-duide
lijk maakte dat de EG bijna in geen 
enkel opzicht in staat is gebleken 
beslissingen te nemen, laat staan 
enig enthousiasmerend perspectief te 
bieden. 

In het centrum van de Nederlandse po
litieke arena nestelde zich het CDA/ 
VVD-kabinet, dat zich in navolging 
van de regeringen-Reagan, -Thatcher, 
-Kohl en -Martens (België) voor een 
belangrijk deel stortte op een broek
riempolitiek. Anders dan onze zuider
buren ging dat vooralsnog niet ge
paard met een blanco volmacht, die 
tenminste jaarlijks formeel door het 
parlement moet worden verlengd, maar 
de facto ,is het verschil - vooral 
door de opstelling van de CDA-fractie 
-niet groot. De illusie dat het par
lement af en toe kan bijsturen, wordt 
overeind gehouden. De praktijk wijst 
alleen anders uit. We zijn niet ver 
af van het moment dat zelfs sommige 
aan het' oppositie voeren verslaafde 
PvdA-leden met ontzag en ontroering 
zullen spreken over het beleid van de 
kabinetten-VanAgt II en III. 
Het alternatief, door links geboden, 
is niet erg overtuigend. De PvdA 
vindt stelselmatig dat er wel moet 
worden bezuinigd, maar toevallig niet 
net daar waar het kabinet wil bezui
nigen, terwijl - beter laat dan nooit 
en ondànks hun verwerping van Maarten 
Engwirda's motie ter zake - inmiddels 
enige steun wordt gegeven aan de ge
dachte van een internationaal stimu
leringsbeleid. 
Klein links met de PSP voorop vindt 
dat er helemaal niet moet worden be
zuinigd. Zeker zolang er in de wereld 
nog hoge inkomens worden verdiend, is 
in hun visie het bezuinigen de jong
ste truc van het grootkapitaal. 

Ik wil niet zover gaan om het alleen
vertoningsrecht van het grote gelijk 
voor 0'66 te claimen. Daarvoor is er 
ook in eigen kring nog discussie te 
over. Zeker is naar mijn gevoel wel 
dat in het economische debat door de 
fractie(s) van D'66 steeds weer op
lossingen worden aangedragen die het 
overwegen ruimschoots waard zijn. 
Inleveren van loon gepaard met belas
tingverlaging, arbeidsduurverkorting 
en internationaal stimuleringsbeleid, 
een actieve inbreng van Nederland in 
de internationale organisaties op het 
gebied van de economie en de vrede en 
veiligheid. Kwaliteit voor kwantiteit 

en daarom uitdrukkelijke aandacht 
voor het milieu, het immateriële in 
onze samenlevin~, het arbeidsethos. 

Een veel gehoorde klacht tijdens ver
gaderingen in afdelingen en regio's 
luidt: "Jullie doen niets, want we 
horen of zien jullie zo weinig in de 
media." Het is waar dat W"e ons niet 
kunnen verheugen in een grote aan
dacht van de media. Het veelal verba
le geweld tussen CDA en VVD onderling 
en - anders dan in de periode 1977-
1981 - het feit dat we geen wipposi
tie in hêt parlement innemen, is daar 
onder andere debet aan. De conclusie 
-jullie doen niets- is onjuist. Er 
wordt keihard aan getrokken. Maar de 
beslissende vonk werd nog niet gevon
den. Aan alle leden van D'66 daarom 
de taak om daarover in de komende we
ken nog eens diepgaand na te denken, 
daartoe geïnspireerd door een, naar 
ik hoop, prettige vakantie. 

UNCTAD VI 

door SUZANNE BISCHOFF, uw D'66-vrouw 
in Belgrado 

UNCTAD VI, de bijeenkomst van de or
ganisatie van de Verenigde Naties 
voor hande~ en ontwikkeling kan een 
bijeenkomst worden genoemd van ver
grijsde revolutionairen en kortge
knipte markteconomen. De vergrijsde 
revolutionairen spraken nog de taal 
van de zestiger en zeventiger jaren, 
waar het Westen van alles de schuld 
was. De kortgeknipt-e markteconomen 
pleitten voor herstel via de markt, 
zonder enige nationale of internatio
nale tussenkomst van staten. 
Deze twee extremen bleven langs elkaar 
heen praten en dat is een van de re
denen waarom op UNCTAD VI geen uitweg 
werd gevonden om de problemen van de 
jaren tachtig te lijf te gaan. 

Het had meer voor de hand gelegen als 
UNCTAD VI wel vooruitgang had geboekt•. 
Immers, ondanks wat licht herstel is ' 
de wereld gedompeld in een diepe eco
nomische crisis. Tot nog toe hadden 
de ontwikkelingslanden een vrij ex
pansief beleid gevoerd. Doordat ech
ter de geld- en kapitaalstromen via 
de banken sterk teruglopen; de hulp 
schaars blijft en de rijke landen hun 
grenzen dreigen dicht te gooien voor 
produkten uit ontwikkelingslanden, 
hebben die nu bestedingsbeperkingen 
moeten doorvoeren. Rampzalig voor de 
armste groepen in die landen, nadelig 
voor de exporten van de rijke landen. 
Redenen genoeg dus om het eens te wor
den. Niets was minder waar. Behalve 
een studie over tegemoetkomingen bij 
de terugval van exportopbrengsten en 
bevestiging van een aantal oude toe
zeggingen tegenover de armste landen 
heeft UNCTAD VI weinig opgeleverd. 
(Deze resultaten kreeg ik_ na 1! uur 
bellen met Ontwikkelingssamenwerking 
waar ik niets wijzer werd en 1 uur 
met Economische Zaken. Het versterkt 
mijn gedachten dat de efficiëntie van 
ambtenaren wordt verhoogd als men ze 
een,vijfjarig contract geeft.) De on
wil om tot overeenstemming te komen 
was zowel bij de Westerse wereld, als 
bij het Oostblok, als bij een groot 
aantal landen uit de Derde Wereld aan
wezig. 
Bij de Westerse wereld werd de onwil 
veroorzaakt door de tekorten op de 
overheidsbegrotingen, de (voor hen) 
hoge werkloosheidscijfers, onderlinge 
verdeeldheid en hier en daar een her
nieuwd geloof in de markt. 

Het Oostblok is van oudsher zeer con
servatief in UNCTAD onder het mom dat 
onderontwikkeling het gevolg is van 
het kapitalisme. 
Bij de ontwikkelingslanden speelde 

lees verder op pag. 3 



VAN HET BINNENHOF 

STUDIEBEURZEN NIET OMLAAG/OMHOOG 

D'66 is tegen de verlaging van de 
studiebeurzen voor studenten van 18, 
19 en 20 jaar. Dit zei Louise Groen
man in een debat over de studiefinan
ciering. Juist in het eerste studie
jaar worden extra kosten gemaakt: 
verhuizen, inrichten en aanschaf van 
studiemiddelen. 
"Wanneer het gaat om het afstemmen op 
niet studerende leeftijdgenoten dan 
zou dit ook gedaan moeten zijn voor 
21-jarigen en ouder, voor wie de RWW
normen hoger zijn dan de maximumtoe
lage," aldus mevrouw Groenman. 

De D'66-fractie vindt wel dat alle 
studiebeurzen op het huidige peil 
kunnen blijven staan. Zo kunnen de 
bezuinigingen zo breed mogelijk 
gespreid worden. Niet bekend is ech
ter wat de gevolgen zijn van de ver
schillende maatregelen voor het stu
dentenbudget. Nu wordt eens hier, dan 
weer daar op de studentenvoorzienin
gen bezuinigd. Daarom vroeg Louise 
Groenman zich af of de regering ei
genlijk wel bekeken heeft, wat de op
telsom van deze bezuinigingen is. 

JONGEREN OPNIEUW DE DUPE 

D'66 heeft al eerder bezwaar gemaakt 
tegen de plannen om de minimumjeugd
lonen te verlagen (zie o.a. Democraat
Extra nr. 4A). In een overleg met de 
bewindsman herhaalde Louise Groenman 
de bezwaren nog eens en voegde eraan 
toe, dat zij het door de Raad van 
State uitgebrachte advies als een on
dersteuning van haar opvatting be
schouwde. 

Mevrouw Groenmans belangrijkste be
zwaren zijn: 
- het verband tussen de hoogte van de 

jeugdlonen en de jeugdwerkloosheid 
is nog steeds niet echt aangetoond; 

- aan het beginsel van gelijk loon 
voor gelijk werk wordt zo nog min
der recht gedaan; 

- de voorstellen vallen samen met an
dere inkomensmaatregelen en plannen 
tot verplichte arbeidstijdverkor
ting. 

Vooral het laatste bracht mevrouw 
Groenman to't de verzuchting, dat het 
zó dubbelop toch echt niet kan. Op
nieuw diende zij een motie in, met 
daarin de vraag om een samenhangend 
inkomensbeleid voor jongeren. Opnieuw, 
want eind i981 werd een zelfde motie 
van haar hand al aangenomen, echter 
nog steeds niet uitgevoerd. 

EENMALIGE UITKERING 

Ook dit jaar zullen de mensen met een 
"echt" minimuminkomen weer een geld
bedrag ontvangen om hun tegemoet te 
komen in de kosten van het levenson
derhoud. De D'66-fractie in de Tweede 
Kamer vindt dat ook in 1983 deze een
malige uitkering niet aangevraagd 
hoeft te worden. In 1981 moesten de 
"echte" minima dat nog wel doen. Hier
door werden echter veel minder mensen 
dan er feitelijk recht op de bijdrage 
hadden, bereikt. In 1982 werd de pro
cedure veranderd. Toekennen is "duur
der voor de overheid, maar wél recht
vaardiger," aldus Louise Groenman. 
Bovendien scheppen steeds veranderen
de procedures grote verwarring bij de 
mensen voor wie deze eenmalige uitke
ring bedoeld is. 

TWEEDE KAlliER VOOR NIETS TERUG VAN 
HE CES? 

door JAN GOEIJENBIER 

Donderdagmiddag 30 juni. De laatste 
vergaderdag van het parlementaire 
voorseizoen. Minister Van Aardenne is 
zoek. De Kamer heeft hem nodig. Op 
een receptie in Hardinxveld klinkt 
een semafoon. Of de minister naar het 
Binnenhof wil komen, want Jacques 
Wallage wil van de minister de toe
zegging dat hij een motie uitvoert. 
Een typisch kenmerk van het kabinet
Lubbers. Met aangenomen kamermoties 
nemen de dames en heren bewindslieden 
het niet zo nauw. In dit geval gaat 
het over de bijzondere regionale toe
slag (BRT)_, een speciale steunmaatre
gel. 
Gerrit Mik, die voor D'66 aan het de
batje waar de hele Tweede Kamer de 
eerste maandag van de eerste reces
week voor terugkomt, meedoet vindt 
het een vreemde zaak. Mik stelt dat 
het regionale beleid zo vlak voor de 
parlementaire vakantie even onderuit 
wordt gehaald. De noordelijke onder
nemers, voor wie deze BRT geldt, wor
den op de valreep met onzekerheid op
gescheept. 
De bijzondere regionale toeslag geldt 
alleen voor investeringen in gebou
wen. De D'66-fractie vindt het niet 
aanvaardbaar dat de 100 miljoen gui
den van de BRT-regeling niet naar het 
noorden gaat. Als de regionale steun 
in die vorm wordt afgeschaft, staat 
het voor Gerrit Mik vast dat er ge
lijkwaardige compensatie moet plaats
yinden. Hij hield de minister dan ook 
voor dat er wat D'66 betreft na het 
reces diepgaand over de noordelijke 
regionale steun moet worden gedebat
teerd. 

~esultaat van het debat. De minister 
van Economiscne Zaken schaft de BRT 
voorlopig af. Na het reces zal de 
Tweede Kamer het wetsontwerp echter 
wijzigen, zodat de steun (in totaal 
gaat het om 170 miljoen gulden tot 
1986) voor de "zwakke" regio's kan 
worden gegarandeerd. De wijziging 
door de Kamer heeft namelijk terug
werkende kracht, zodat het zeker is 
dat de parlementaire "rust" niet voor 
niets is onderbroken. 

KUNST: MEDE-ANTWOORD OP DE CRISIS 

D'66 vindt dat het kunstenbudget zo
veel mogelijk ontzien moet worden. 
Maar de kunstensector moet dan wel 
door extra voorlichting en promotie 
zorgen dàt men méér uitgaat. Verder 
vindt ook D'66 dat de orkesten teveel 
in een isolement werken en te weinig 
flexibel zijn. Dit zijn de voornaam
ste punten uit het commentaar van 
D'66 op het eindrapport van de lande
lijke werkgroep orkestenbeleid, ook 
wel de commissie-Sutherland genoemd. 

Actieve marketing is in de culturele 
sector noodzakelijk, maar artistieke 
vrijheden mogen zo min mogelijk daar
door worden aangetast. De kunstensec
tor moet door een commerciëler gedrag 
haar plaats gaan innemen in de enorme 
vrijetijdsindustrie die is ontstaan. 
De vrije tijd zal in de toekomst al-
leen nog maar toenemen door de automa
tisering. Het huidige arbeidsethos is 
geen oplossing voor dit "probleem", de 
kunsten misschien wel. "Kunsten dus 
als mede-antwoord op de crisis van 
vandaag en morgen." 

ABORTUS IN HET ZIEKENFONDSPAKKET 

Met grote verbazing heeft de D'66-
Tweede-Kamerfractie kennisgenomen van 
de opvatting van de CDA-fractie, dat 
abortus niet ~n het ziekenfondspakket 
zou moeten worden opgenomen. 

D'66 is en blijft van mening dat zo
we·l het recht op gezondheidszorg, als 
de nieuwe abortuswet (aangenomen mét 
steun van het CDA) als logisch ver
volg hebben, dat abortus thuishoort 
in het verstrekkingenpakket. 

Bij het debat (direct na het zomerre
ces) over de algemene maatregel van 
bestuur ter uitvoering van de abor
tuswet zal D'66 deze kwestie aan de 
orde stellen. De inconsequente hou
ding van het CDA zal dan voor een ie
der duidelijk worden gemaakt. 
(En de Democraat-Extra zal erover be
richten!) 



KABINET: NIET IN DE PEEL; 
D'66: MAAR OOK NIET IN WOENSDRECHT 

Namens D'66 deelde Maarten Engwirda 
mede niet te kunnen instemmen met de 
locatiekeuze voor de plaatsing van 
kruisraketten, zoals het kabinet die 
twee weken geleden heeft gemaakt. 
D'66 blijft van mening dat het beleid 
erop gericht zou moeten zijn de 
plaatsing van die nieuwe wapens juist 
te voorkomen. Het zogenaamde NAVO
dubbelbesluit is voor wat betreft het 
deel over de produktie en plaatsing 
van een nieuwe generatie kernwapens 
door D'66 altijd voorbarig genoemd. 
De enige werkelijke oplossing voor 
het probleem van de middellange
afstandswapens in West- en Oost-Euro
pa ligt in succesvolle onderhandelin
gen tussen de Sovjet-Unie en de Ver
enigde Staten. 

Braaf 
In zijn bijdrage aan het debat over 
de brief van de minister van Defensie 
zei Engwirda verder, dat het kabinet 
- als het gaat om de nieuwe kernwa
pens - steeds braaf het NAVO-stand
punt blijft volgen. D'66 zou echter 
een eigen Nederlands beleid willen 
zien ten aanzien van de onderhande
lingen in Genève. 
Volgen van de NAVO-lijn lijkt steeds 
duidelijker uit te komen op plaat
sing van de nieuwe wapens. Daarom 
moet ook Nederland actief en creatief 
bezig zijn met de Geneefse onderhan
delingen. Op de Verenigde Staten moet 
druk worden uitgeoefend om met werke
lijke wapenbeheersingsvoorstellen te 
komen. Eugene Rostow (oud-directeur 

·van het Amerikaanse bureau voor wa~ 
penbeheersing en ontwapening) zei on
langs voor een Senaatscommissie, dat 
het president Reagan aan politieke 
wil ontbreekt om een overeenkomst met 
de Sovjet-Unie na te streven en de 
indruk te hebben dat de Amerikaanse 
regering op het punt van het wapen
overleg totaal verlamd is. Andere 
Amerikaanse deskundigen (o.a. Paul 
Warnke) onderschrijven Rostows kri
tiek. 

Partij-politiek 
Juist in deze situatie kan niet wor
den volstaan met het volgen van de 
NAVO-lijn, een lijn waarin het be
sluit een locatie aan te wijzen in
derdaad ongeveer in deze tijd zou 
moeten worden genomen. Daarbij komt 
volgens Engwirda nog de partij
politieke overweging, dat de VVD een 
prijs heeft gevraagd, alvorens in te 
stemmen met de brief over verminde
ring van het aantal Nederlandse kern
taken. "Dat is de werkelijke motive
ring voor de locatiekeuze," zo zei 
hij en hij hekelde het kabinetsbe
sluit als het begin van de actieve 
voorbereiding tot plaatsing van de 
kruisraketten, nog voordat de Defen
sienota en daarmee de besluitvorming 
over al dan niet plaatsing aan de or
de is. 

SOCIALE WERKVOORZIENING 

De fractie van D'66 in de Tweede Ka
.mer denkt dat het beperken van het 
aantal mensen in sociale werkplaatsen 
zal leiden tot grotere kosten met be
trekking tot de dagverblijven voor 
ouderen. Hierdoor is van een kosten
besparing geen sprake. Dit zei Louise 
Groenman in een debat over de Wet 
sociale werkvoorziening. Verder vindt 
zij deze beperking bovenop het niet 
opnieuw bezetten van ingeleverde da
gen een dubbele aanslag op de sociale 
werkvoorziening. Ook kunnen zwaarder 
gehandicapten het slachtoffer worden 
van een strengere selectie bij het 
aanstellen van personeel voor de spe
ciale werkplaatsen. 

MINIMAAL 6 MILJOEN FRAUDE MET GIRO
PASSEN 

De Girodienst heeft in 1982 voor 6 
miljoen schade geleden door fraude met 
giropassen. Dat antwoordt staats
secretaris Scherpenhuizen op schrifte
lijke vragen van Maarten Engwirda en 
Ineke Lambers. 
De fraude met de giropasjes en -betaal 
kaarten is nog aanzienlijk groter, 
maar de bewindsman kan daar geen 
exacte cijfers over geven. Engwirda 
en Lamhers hadden ook gevraagd naar 
de fraude met bank- en eurocheques. 
Ook daarover tast de staatssecretaris 
in het duister. Wel zegt hij daarover 
dat "het niet aannemelijk is dat er 
relatief minder fraude wordt gepleegd 
dan met girobetaalkaarten". 
Scherpenhuizen zegde de D'66-kamer
leden toe dat er in de loop van het 
jaar begonnen wordt met de uitgifte 
van een nieuwe giropas, beveiligd met 
een magneetstrip. 

"JONGE SLIMMERIKKEN" 

De Volkskrant van 6 juli maakte mel
ding van jongeren, die een manier 
hadden gevonden zich aan de bijstand 
te onttrekken. Reden voor Louise 
Groenman dat bericht te "checken" en 
er vervolgens kamervragen over te 
stellen. 
Groenman wil van staatssecretaris De 
Graaf weten, of hij in zijn circu
laire aan de gemeentelijke sociale 
diensten richtlijnen heeft verstrekt 
en welke dat zijn. Daarnaast vraagt 
zij De Graaf naar de rechtsgelijk
heid van jongeren, die in aanmerking 
komen voor een WWV-uitkering. Sommige 
sociale diensten kennen een late aan
vraag voor zo'n uitkering niet toe 
op de dag van aanvraag, maar op een 
fictieve, eerdere datum en dat houdt 
dan verband met de datum waarop de 
jongere 23 jaar wordt. 
Louise Groenmanvraagt de staatssecre
taris of hij ook niet van mening is 
dat het oneigenlijk gebruik van die 
uitstelmogelijkheid leidt tot ver
schillende uitkeringsregimes voor 
jongeren boven en onder de 23 jaar. 

vervolg van de voorpagina 

voornamelijk interne verdeeldheid een 
rol. Diverse Aziaten zien meer in 
vrijhandel, diverse Latino's zijn een 
huwelijk aangegaan met de Westerse 
banken. Hun verwevenheid met de huidi
ge economische orde is groot en hun . 
behoefte aan de gezamenlijke vuist van. 
ontwikkelingslanden minder. 
Helaas zijn het wel de armste landen 
die de rekening voor deze onwil beta
len. Het Nederlandse voorstel voor 
direct overdraagbare hulp aan armere 
landen was een hele kleine tegemoet
koming voor hen en daarom qua idee 
niet slecht. Het voorstel is echter 
tijdens UNCTAD gesneuveld omdat er 
een paar politieke fouten zijn ge
maakt. 

Ten eerste wist Nederland te weinig 
medestanders te krijgen in de Wester
se groep. Ten tweede overlapte het 
voorstel het in Parijs bij de UNCTAD
conferentie over de armste landen be
reikte resultaat. Ten derde kwam het 
voor.stel kort na de aankondiging van 
hulp door Nederland aan een maritiem 
plan in Indonesië (geen armste land). 
Ten vierde kwam het voorstel kort na
dat de jaarlijkse bijdrage aan een 
aantal concentratielanden, waarvan 
een groot deel tot de armsten behoort, 
met 20% werd verminderd. Ten vijfde 
was de Nederlandse delegatie zeer 
conservatief in vele andere zaken die 
UNCTAD betroffen. Dit versterkte het 
vertrouwen niet bij de ontwikkelings
landen. Een sigaar uit eigen doos of 
oude wijn in nieuwe zakken, kon je 
het voorstel noemen. 
Tot besluit kan men van UNCTAD VI en 
het Nederlandse voorstel zeggen: Geef 
de moed niet op en volgende keer 
beter. 



EUROPA 
GEZIN, ArtBEID EN !{JJLIEU 

door DOEKE EISMA 

l.linder dan een jaar scheidt ons nog 
van de tweede rechtstreekse verkie
zing van het Europees Parlement. Het 
D'66-concept-verkiezingsprogramma 
'84-'89 is als eerste van de in het 
huidige parlement vertegenwoordigde 
partijen verschenen. 
De voorbereidingen van de verkiezings
campagne zijn reeds gestart. Voor de 
eurofractie ligt wederom een jaar van 
hard werken voor de boeg om - door 
middel van inbreng in commissies en 
plenaire debatten, resoluties, moties, 
amendementen en dergelijke - de D'66-
standpunten uit te dragen. 
Hinderlijk bij ons werk is dat er 
soms leden van het EP zijn die zich 
op een vreemde manier gedragen. Overi
gens onderscheidt ons parlement zich 
daarin niet van een ander parlement, 
maar wel merken we dat· de pers er een 
nogal eenzijdige aandacht aan be
steedt. Terwijl.99% van de· leden zich 
tijdens de vergaderingen in Straats
burg en Brussel het vuur uit de slof
fen loopt en zeer serieus bezig is, 
bestaat de beeldvorming dat we èen 
stelletje zuipers en vraatzuchtigen 
zijn, die bovendien niet aarzelen eet
en drinkwaren mee naar huis te slepen. 
Gezin 

!Aet een aantal_ D' 66-amendementen ko-~ 
tijdens de parlementaire juni-zitting 
een initiatief voor een Europees ge
zinsbeleid in onze richting worden 
bijgesteld. Men stond aanvankelijk 
een beleid gericht op bevolkingsgroei 
voor, ingegeven qoor de verontrusting 
over een stagnerende en in enkel~ lan
den teruglopende bevolking. Minder in
woners zouden resulteren in minder 
Europese macht tussen oost en west en 
economische chaos. Ik vond dat het al 
of niet, of hoeveel kinderen krijgen 
een persoonlijke zaak is. 
Zolang onderzoek nog geen "optimaal 
inwonertal" heeft vastgesteld moet de 
overheid - of het nu een nationale of 
Europese is - zich zeker om de genoem
de redenen daarmee niet bemoeien. Wel 
moet de overheid voorwaarden scheppen 
om de geboorteregeling mogelijk te 
maken bij voorbeeld door beschikbaar
stelling van anticonceptiemiddelen, 
voorlichting en - waar deze falen -
abortus. 
In deze richting hebben we de betref
fende resolutie kunnen ombuigen. Bo
vendien konden we door middel van 
aangenomen amendementen een erkenning 
krijgen van andere samenlevingsvormen 
dan die van het traditionele huwelijk. 
Het was een Europese herhaling van de 
D'66-geboortepolitiek uit onze aan-
vangsjaren! 
Arbeid 

Tijdens het voorjaarscongres bleek de 
problematiek werken-niet werken en 
herwaardering van onbetaald werk een 

--~-~~- -~-----------~---------------------

D'66-prioriteit. Omdat ik over dit 
onderwerp regelmatig sprak tijdens de 
Europese werkgelegenheidsdebatten 
was ik tevreden met het verkrijge~ van 
het rapporteurschap over een Europees 
vrijwilligersbeleid. . 
Daarin kon ik een grotere waardering 
van (onbetaald) vrijwilligerswerk ten 
opzichte van betaalde arbeid benadruk
ken, alsmede aandringen op verbetering 
v~n de voorwaarden waaronder vrijwil
l1gers werken. Tijdens een eerste be
handeling-van dit rapport in de com
missie sociale zaken bleken uit Franse 
socialistische en communistische hoek 
nogal wat reserves tegen deze ideeën, 
daar men door erkenning van vrijwil
ligers'arbeid een aantasting van be
taalde arbeid vreest. 
In september gaat de discussie over 
dit onderwerp verder, zodat we de ge
legenheid krijgen in het najaar in 
Straatsburg dit D'66-rapport plenair 
te behandelen. 

Milieu 

Een aantal milieu-initiatieven zijn in 
voorbereiding, onder andere een com
munautair verbod op lozing van (che
misch en radioactief) afval in oceanen 
en de fellow-up van ons initiatief tot 
een Europese regeling voor grensover
schrijdende milieuverontreiniging. 
Het is overigens jammer te moeten con
stateren dat in het Europees parlement 
een aantal milieuzaken - zoals recycl
ing van verpakkingsmateriaal en grens
overschrijdende transporten van alle 

' gevaarlijke stoffen in plaats van al-
leen afvalstoffen - door christen-de
mocratische en liberale oppositie 
wordt teruggehouden of afgezwakt. 
Een aantal amendementen die ik als 
"rapporteur van advies" namens de 
milieucommissie had ingediend op een 
ontwerp-resolutie ter verbetering van 
het transport van paarden van Polen 
en Griekenland naar Frankrijk, werd 
aangenomen. We hopen dat een aantal 
ergerlijke wantoestanden nu tot het 
verleden zullen gaan behoren. 

UITSTAD 
APELDOORN 

De gemeenteraadsfractie uit Apeldoorn 
vraagt ter voorbereiding van de be
grotingsbehandeling in oktober 1983 
gegevens over gemeentelijke zwembaden 
elders in het land. 
Over een drietal zaken willen wij 
graag meer informatie: 

I. Zijn er gemeenten in Nederland die 
ervariag hebben met het verpachten 
c.q. privatiseren van gemeentelij
ke zwembaden? 

11. Zijn er gemeentelijke buitenbaden 
die sinds enige tijd hun zwemwa
ter niet meer èf minder verwar
men? 

111. Zijn er gegevens bekend over een 
"eventuele correlatie" tussen 
het minder verwarmen van het 
buitenzwemwater en bezoekersaan
tallen? 

Als iemand ons over deze vragen nader 
kan informeren, of weet waar wij de 
informatie kunnen halen, zou die dan 
contact op willen nemen met Albertine 
van Vliet-Kuiper, Sterbrouwershorst 
-301 in Apeldoorn, telefoon 055-411942 
of met Lies Mulderij, 2° Wormensaweg 
37 in Apeldoorn, telefoon 055-332259. 

Bij voorbaat dank! 

REGIO ZUID-HOLLAND 

RCSV 
Op de ARV van 27 juni is een nieuwe 
regionale coördinator scholing en 
vorming (RCSV) gekozen. (Vroeger noem
den we dat de tweede secretaris-poli
tiek.) Zijn naam en adres: 
Ed Moonen, Atjehstraat 52, 2585 VL 
Den Haag; tel. 070-603644. 
Ed zal ook als contactpersoon met Ad
viesraad en JOAC optreden voor het 
Regiobestuur. 

Verhuisbericht 
Uw regiosecretaris is verhuisd! Nieuw 
adres: Molslaan 173, 2611 RL Delft; 
tel. 015-136698, overdag 015-123748. 

ARV 
Om alvast in uw agenda te noteren: 
21 september ARV in Dordrecht. 
Nadere inlichtingen volgen in de De
mocraat-Extra. 

SUB-REGIO DUIN- EN BOLLENSTREEK 

Op 16 augustus a.s. komt de werkgroep 
"landelijke politiek" van onze sub
regio bijeen, ter bespreking van het 
concept-Europees programma. 
Ook andere belangstellenden zijn van 
harte welkom in "De Beurs" te Lisse. 
Aanvang 20.30 uur. 

EN LAND 



IK VIND .... 
REACTIE NIET GEWENST? 

Al weer geruime tijd geleden verscheen 
in De Volkskrant een interview met 
Joop den Uyl. Dick Tommel, oud-Tweede
Kamerlid voor D'66, schreef een reac
tie, maar in De Volkskrant hebt u die 
nooit kunnen lezen. Dan maar hier! 
Het is verleidelijk om uitgebreid te 
reageren op het verbijsterende inter
view van Den Uyl door Piet van 
Seeters en Bob Groen, maar ik zal mij. 
beperken tot drie·onderdelen. 
1. Den Uyl begrijpt blijkbaar niets 
van de omvang en de ernst van de 
milieuproblematiek: het afsterven van 
tienduizenden hectaren bossen als ge
volg van de zure regen, het sterven 
.van kinderen en ouderen in de sloppen 
van de steden in de Derde Wereld door 
gebrek aan goed drinkwater en ziekten 
veroorzaakt door niet verwerkt afval 
en afvalwater, het dagelijks verdwij
nen van planten en dierscaTten van de 
aarde, de honderden biologisch dode 
meren in Scandinavië, de op grote 
schaal verontreinigde bodem in ons 
land, het heeft •llemaal in zijn ogen 
niets van doen met de wezenlijke 
machtsvragen, die ·in zijn denkwereld 
toch vooral op economisch ter;ein lig
gen. Maar hij vergist zich daarin: 
voor wie de blik op de toekomst ge
richt houdt, is het voortbestaan van 
de mensheid het hoogste belang. En 
dat betekent de hoogste prioriteit 
voor het tegengaan van de kernwapen
race maar ook voor het behoud van het 
milieu op wereldschaal, waarvan de 
mens volstrekt afhankelijk is. 
Ik verwijt Den Uyl niet dat hij fou
ten heeft gemaakt - zoals de invoe
ring van kernenergie in het dichts~
bevolkte land ter wereld - maar wel 
dat hij daarvan niets heeft geleerd. 
2. Natrappen siert niemand. Nu Den 
Uyl dat toe~ doet aan de hand van 
tendentieuze en zelfs leugenachtige 
voorbeelden, moet ik constateren dat 
deze wijze van politiek bedrijven 
door hem kennelijk geoorloofd wordt 
geacht, maar voor mij nimmer açcepta
bel zal zijn. Voor geen enkele poli
ticus mag het doel alle middelen hei
ligen. 
Overigens: was het milieubeleid van 
het kabinet-Van Agt II wel zo slecht? 
Is Den Uyl vergeten dat miljoenen uit 
het rijkswegenfonds zijn overgeheveld 
naar het openbaar vervoer, dat het 
tracé van de spoorlijn Amsterdam
Lelystad is verlegd om de Oostvaar
dersplassen in plaats van erdoor, dat 
rijksweg 19 in de ijskast is gezet, 
dat de bouw van de compartimenterings
dammen in de Oostersehelde niet is 
uitgesteld, ondanks de financiële 
problemen, dat subsidies voor energie
besparing en milieubeschermende maat
regelen zijn verhoogd, dat de beëindi
ging van het dumpen van radioactief 
afval in zee is voorbereid, dat Neder
land het initiatief nam voor een in
ternationale conferentie op regerings
niveau over het probleem van de zure 

regen, dat er .19~ milj.oen gulden ex- j willen werken en zich daarom op de· ar-1 
tra ter besch1kk1ng werd gesteld voor 1 beid~markt aandienen. 
de bqdemsanering? Is hij dat nu werke- Omdat er grote verschillen zijn in de 
lijk allemaal vergeten? werkgelegenheid per bedrijfstak en 
3. Den Uyl zegt liever achter een per regio zullen vraag en' aanbod per 
rode dan achter een groene vlag aan bedrijfstak en per regio worden vast-
te lopen. Dat is zijn goed recht. On- gesteld met het daaruit af te leiden 
getwijfeld komt hij dan ook de heer budget aan maximaal te besteden aan
Mitterrand tegen, als deze tenminste tal arbeidsjaren per werkende. 
met diezelfde vlag in de hand niet De individuele keuzevrijheid om te 
bezig is met het bouwen van kerncen- bepalen in welke bedrijfstak en in 
trales of met de uitbreiding van de welke ~egio men wil werken, wanneer 
Franse kernbewapening. men wil beginnen, tijdelijk en defi-
Waarvoor staat het socialisme nu wer- nitief ophouden met werken en hoeveel 
kelijk? uren of dagen men per week of dagen 
HET WERK MOET OP DE BON. of maanden per jaar men wil werken, 

De ALV te Zutphen heeft door het aan-
nemen van resolutie III het Hoofdbe-
stuur opgedragen een nota uit te 
brengen over de ideeën binnen D'66 
over arbeids- en inkomensverdeling. 
Gepleit wordt voor een grootscheepse 
herverdeling van betaalde arbeid en 
inkomen, waarbij een basisinkomen na
dere overweging verdient. Als middel 
tot herverdeling van betaalde arbeid 
moet arbeidsduurverkorting worden na
gestreefd en eventueel afgedwongen. 
In de regio en in de afdelingen komt 
een discussie op gang over deze pro
blematiek. Doordat men de nota Basis
inkomen van de SWB da~rbij als lei
draad gebruikt, bestaat het gevaar 
dat de belangstelling eenzijdig ge
richt wordt op verdeling van inkomen 
ten koste van het probleem van de ar
beidsverdeling. Veel van de kritische 

'kanttekeningen die men bij een moge
lijke invoering van een basisinkomen 
maakt, hebben te maken met de werkge
legenheid, want arbeids- en inkomens
verdeling hebben heel veel met elkaar 
te maken. 
Al geruime tijd wordt er op allerlei 
fronten gesproken over en gewerkt aan 
een flink aantal maatregelen, die bij 
een teruglopende werkgelegenheid tot 
doel hebben, tot een rechtvaardigere 
verdeling van het beschikbare werk te 
komen. Voorbeelden zijn a~beidstijd~ 
verkorting per werkweek en deeltijd
arbeid, arbeidsverruimende maatrege
len, experimenten met werken met be
houd van uitkering, sabbatsjaar, 

wordt aanzienlijk verhoogd. 
Wie belangstelling heeft een meer uit
gewerkte beschouwing over deze metho
de tot afschaffing van de werkloos
heid te ontvangen, krijgt deze toege
stuurd na toezending van naam en 
aders en twee gulden aan postzegels 
aan: Kees de Lind van Wijngaarden, 
Leerbreekseweg 35, 4245 KS Leerbroek. 

Kees de Lind van Wijngaarden, 

WOENSDRECHT 
Leerbroek 

Als trouw lezer van NRC Handelsblad 
las ik vandaag over de betoging in 
Woensdrecht. Met een grote foto aan 
het begin van het artikel. 
De stoet begon op de foto met onder 
anderen Cees Schelling en Ria Beckers. 
Ik miste echter zowel bij de openings
foto als bij de opsomming der spre
kers een Democraat. (Zelf ben ik om 
verschillende redenen niet geweest.) 
Edoch willen we als partij bij de 
Europese verkiezingen en bij andere 
verkiezingen de aandacht c.q. voldoen~ 
de stemmen krijgen, dan moeten wé ons 
presenteren, presenteren, enz. 
Dit is een absolute noodzakelijkheid 
om je ideeën te kunnen uitdragen en 
voldoende aanhang te vinden. Het per
centage van de Nederlanders dat echt 
bewust over zijn stem nadenkt, is 
mijns inziens niet zo denderend groot. 
Een veel grotere groep stemt op de 
persoon die ze prettig vindt of het 
gezicht dat ze aanspreekt. Jan Ter
louw was bij het publiek populair, om 

wachtgeldregelingen en vervroegde uit- te kunnen groeien moeten we een be-
tredi~g. kend gezicht krijgen. 

Het nadeel van deze aanpak is dat er 
totaal geen samenhang bestaat en dat 
er daardoor een kader ontbreekt om de 
wenselijkheid van de diverse maatre
gelen onderling te vergelijken. Een 
ander nadeel is dat de besluitvorming 
over en de invoering van die maatrege
len zo traag verloopt, dat de kloof 
tussen de toenemende werkloosheid en 
een rechtvaardigere verdeling van het 
werk al maar groter lijkt te worden. 
Een manier om tot een werkelijke op
lossing van deze problemen te komen, 
is om een stelsel van arbeidsbudgette
ring in te voeren. Dit stelsel komt 
erop neer dat diegenen die gedurende 
hun leven het langst hebben gewerkt, 
dus ook het grootste aantal jaren be
taalde arbeid hebben verricht, plaats 
maken voor di~genen die kunnen en 

W.J. Kçch, Breda 
EEN KIESSTELSEL ZONDER DREMPELS: LAAT 
HONDERD BLOEMEN BLOEIEN 

Ik ben het hartgrondig oneens met het 
wat aarzelende pleidooi van Jaap Jan
sen voor kiesdrempels in ons, laat 
staan in het parlementaire stelsel. 
Weliswaar gaat het in de dagelijkse 
politiek bij kwesties van dagelijks 
bestuur inderdaad in de eerste plaats 
om machtsvorming en -verhoudingen en 
zijn hierbij de grootste partijen ~f 
althans de partijen met de grootste 
parlementsfracti~s doorslaggevend, 
maar kleine(re) partijen zijn voor 
een gezonde, levende en zichzelf op 
nieuwe omstandigheden oriënterende en 
instellende. democratie broodnodig. 
Grote partijen hebben altij~ vleugels, 



vervolg van pag. 5 

maar deze vleugels pebben nooit meer 
dan een uiterst beperkte speel- en 
werkruimte. Zie de loyalisten, zie de 
echte liberalen binnen de VVD, zie de 
"Nieuwe Realisten" binnen de PvdA. 
Een kiesdrempel wordt nooit gecompen
seerd door het be- of ontstaan van 
vleugels. Een getuigende splintEirpar
tij vertegenwoordigt evenzeer een 
deel van de kiezers als een vage gro
tere partij en deze zelfovertuigde 
kiezers zullen nooit tevreden zijn 
met hetgeen zo'n vleugel doet of kan 
doen. Zie de reactie toen de tien 
atoomloyalisten bij het tweede kern
wapèndebat in december 1979 als ke
gels omgingen, ter redding van het 
eerste kabinet-Van Agt. Dit leidt on
vermijdelijk tot frustraties bij deze 
minderheden, en deze frustraties kun
nen hun uitweg vinden in een groeiend 
anti-parlementarisme. Dit laatste kan 
tot gevolg hebben dat ze de politieke 
macht via de straatstenen gaan na
streven (in meerdere opzichten) en 
dit houdt een complexer, ongeregelder 
worden van de politieke discussie in. 
Want stante pede "gekozen" gedele
geerden namens een ongeduldig buiten 
wachtende meute demonstranten zijn 
een heel ander soort politieke acto
ren dan volksvertegenwoordigers in 
een parlementair orgaan en de eersten 
zijn minder makkelijk in een realis
tisch beleidsdebat te betrekken dan 
de tweeden. Basisdemocratie werkt 
prima, tot het aantal en de geografi
sche verspreiding van de deelnemers 
een zekere, moeilijk vast te stellen 
grens overschrijden. 
Een kiesdrempel heeft met het "first 
past the post"-districtenstelsel ge
meen dat ze groepen kiezers verhin
dert, hun overtuiging ten volle en 
zonder bijkleuring stem te geven in 
een parlement. Ze is het begin van 
een aantasting van het axioma dat in 
de maatschappelijke beleidsdiscussie 
die een goed werkende democratie is, 
de meerderheid niet alleen de bereid
heid, maar ook de mogelijkhei'd moet 
hebben, volledig kennis te hemen van 
het standpunt van iedere naast haar 
bestaande minderheid. 
Zoals bekend, is zeker sinds het ver
trek van Maarten Schakel, de eerste 
plaats van de beste Nederlandse parle
mentariër vast in handen van Schutte 
en ook de kleine D'66-fractie kent in 
dat opzicht een paar erkende grote 
namen. En wat doen de grote partijen? 
De PvdA liet Ed van Thij~ vertrekken 
naar Amsterdam, Bukman scheldt ieder
een die iets té openlijk buitenboord 
hangt uit voor politieke rotte vis, 
en het· gekrijs van Ed Nijpels en de 
veel te grote zelfverzekerdheid van 
Linschoten overstemt, respectievelijk 
overschaduwt iedere inhoudelijke kwa
liteit in die VVD-fractie. Als dat 
het niveau van de Nederlandse demo
cratie hoog moet houden, Jaap ..... 

Bernard Aris, Den Haag 

HOOFDBESTUUR Hoofdbestuur er ten slotte nog op, 
ciat het congres de mogelijkheid zal 

.krijgen over het belan8rijke onder

MOTIE 1421 

Het regiobestuur van D'66 in Limburg, 
ondersteund door die van Noord-Bra
bant en Zeeland, heeft kritiek gele
verd op de interpretatie die het 
Hoofdbestuur heeft gegeven inzake de 
uitleg van de besluitvorming op het 
laatste congres over het D'66-stand
punt over de plaatsing van nieuwe 
middellange-afstandswapens. (Zie ook 
de "Limburg-pagina's" in de Demo
craat.) 

Op 27 juni heeft het Hoofdbestuur in 
een brief gereageerd op die kritiek, 
na het betreurd te hebben dat ondui
delijkheid is ontstaan en verzekerd 
te hebben niet de bedoeling te hebben 
gehad om de besluitvorming van het 
congres terug te draaien, respectie
velijk te manipuleren. 

Het Hoofdbestuur geeft toe dat in mo
tie 1421 "duidelijk en zonder beper
kingen" stelling wordt genomen tegen 
de plaatsing van nieuwe middellange
afstandsraketten. Maar, zegt het 
Hoofdbestuur, de motie kan niet wor
den uitgelegd als een onvoorwaarde
lijk nee tegen de plaatsing en geeft 
daarvoor de volgende argumenten: 

1. De motie spreekt zich uit tegen 
plaatsing op de vliegbasis De Peel 
en/of enige andere locatie in Ne
derland en Europa. Dit roept ten
minste de vraag op wat er dient te 
gebeuren als de Sovjet-Unie zich 
hieraan niet wenst te houden. 

. 2. Motie 1421 is door het HB overge
nomen, juist vanwege de toevoeging 
van "en Europa" aan de oorspronke
kelijke motie. Zonder die toevoe
ging zou het HB zich krachtig heb
ben verzet tegen aanneming en de 
motie zeker niet hebben overgeno
men. 

3. lllet grote meerderheid heeft het 
congres motie 1408 (afd. Vlaardin
gen) verworpen. In deze motie is 
sprake van het eenzijdig door Ne
derland afwijzen van plaatsing van 
de nieuwe kernwapens, onafhanke
lijk van het onderhandelingsresul
taat en zij komt dus neer op een 
onvoorwaardelijk nee tegen plaat
sing in Nederland. Deze motie werd 
wel door het HB ontraden en, zoals 
gezegd, door het congres verwor
pen. 

4. Motie 1411 (ingediend door het HB) 
is met zeer grote meerderheid aan
genomen. In deze tekst wordt, hoe
wel niet met zoveel woorden, een 
relatie gelegd tussen het opschor
ten van de plaatsing van kruisra
ketten en het vernietigen van SS-
20's. Ook motie 1411 kan derhalve 
niet worden uitgelegd als e~n on
voorwaar6elijk nee tegen plaatsing 
in Nederland. 

In de brioo~' àan Limburg wijst het 

werp "vrede en veili~heid" te spre!'.:en 

en dat het HB daartoe een notitie zal 
opstellen. 
(Meer over het laatste in de Demo
craat van juli.) 

UITSTAD 
EN LAND 

REGIO NOO~D-HOLLAND 

"Fractiedag" voor raads- en staten
Ieden 
Op zaterdag 10 september a.s. wordt 
de jaarlijkse Noordhollandse "fractie
dag" georganiseerd. Aanvang: 10.30 
uur; plaats: "De Nieuwe Slof", Bever

wijk. 
Onderwerpen: "Amsterdam - stadsprovin
cie?" ('s morgens) en "Groeikernen" 
('s middags). 
Sprekers: Arnold Martini en Ina 
Klaassen (D'66) en Willem van der 
Knoop en Walter Etty (PvdA). 
Alle fractieleden krijgen nog een per
soonlijke uitnodiging. 

AFDELING BELGIE 

De afdeling "België" van D'66 heeft 
met grote bezorgdheid kennis genomen 
van het recente besluit van de Neder
landse regering, in geval van plaat
sing van de 48 kruisraketten met nu
cleaire lading op Nederlanse bodem, 
in het kader van het NAVO-dubbelbe
sluit van december 1979, de lokàtie 
daarvan te bepalen op de militaire 
vliegbasis te Woensdrecht (Noord
Brabant). 

De afdeling "België" van D'66 wenst 
bovendien te onderstrepen, dat de 
door de Nederlandse regering in dit 
geval gevolgde procedure volstrekt 
onaanvaardbaar is. De keuze van de 
lokatie in het direkte grensgebied 
met België, had ten minste aanleiding 
moeten zijn voor genoemde regering 
voor uitvoerige konsultatie vooraf 
met de Belgische overheid op natio
naal en regionaal niveau. Nu wordt 
België voor voldongen feiten ge
plaatst, zonder daartoe, zelfs ach
teraf, enig wezenlijke invloed te 
kunnen uitoefenen. De afdeling "Bel
gië" van 0'66 acht een dergelijk be
leid verwerpelijk, temeer daar hier
mee opnieuw wordt geïllustreerd hoe
zeer politieke besluitvorming mbt. 
problemen van vitaal belang en met 
een evi'dent grensoverschrijdend ka
rakter, nog steeds plaats vindt bin
nen te enge nationale kaders, ·waarmee 
de principes van demokratie in ern
stige mate geweld wordt aangedaan. 

Het bovenstaande persbericht werd 
door onze partijgenoen in België aan 
de pers aldaar verstrekt. 



VOOR U GELEZEN 
LAFFE NONSENS 

De nieuwe wet staat abortus alleen 
maar toe, indien de vrouw in een nood
situatie verkeert. Het is zonneklaar 
dat een medische ingreep in een nood
situatie in aanmerking ll)Oet komen 
voor vergoeding door het ziekenfonds. 
Dit te meer omdat juist voor mensen 
met de la~gste inkomens bij een nood
situatie geen enkele financiële be
lemmering mag bestaan. ( ... ) 
Het CDA en het kabinet-Lubbers opere
ren buitengewoon ongeloofwaardig, en 
in het bijzonder het kabinet heeft 
zijn lijfspreuk no nonsense geweld 
aangedaan. Om een partijpolitiek pro
bleem bij het CDA te omzeilen is ge
kozen voor uitstel van een nodig en. 
logisch besluit, waar al in december 
1980 op is aangedrongen door een gro
te Kamermeerderheid, inclusief de VVD. 
Weinig bewijs van daadkracht, en ook 
een onverwacht vertoon van lafheid 
van coalitiepartner VVD. 
(Het Parool) 

AL TE DRASTISCH 

Op grond van deze eerste ronde lijkt 
men te mogen hopen dat het kabinet 
ervoor zal waken al te drastisch in 
de spelregels van onze samenleving te 
snijden. 
Op één gebied, dat van de ( ... ) ruim
telijke ordening en milieubeheer, 
dreigt het gevaar echter wel. Minis
ter Winsemius mag dan te kennen heb
ben gegeven de normen voor milieube
scherming niet te willen verzwakken 
en zich tot de vereenvoudiging van 
procedures te beperken, ons kleine, 
overbevolkte land is in dit opzicht 
zo kwetsbaar, dat elke deregulering 
hier in de kortste keren in ontrege
ling kan ontaarden. Zo ergens dan is 
het op dit terrein terdege oppassen 
ceblazen. 
(Het Parool) 

VRAGEN 
D'66-Kamerlid drs. M.B. Engwirda wil 
dat de onroerend goed-belasting 
voortaan per maand betaald kan wor
den. Hij dringt hier op aan in 
schriftelijke vragen die hij heeft 
gericht tot de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort en Koning van Binnen
landse Zaken en Financiën. 
Volgens Engwirda komen steeds meer 
mensen in de problemen met de beta
ling van de OGB. 
Het Kamerlid spreekt in zijn vragen 
de vrees uit dat de druk van de OGB 
op de burgers sterk zal toenemen om
dat de gemeenten nu éénmaal financi
eel klem zitten. Juist ook daardoor 
kan het systeem van slechts twee be
talingstermijnen voor de burger 
uiterst bezwaarlijk zijn, aldus Eng
wirda. 
(Binnenlands Bestuur) 

AANVARING 

Oud-Kamerlid Jurgens vroeg zich in 
1977 in het Juristenblad af waarom 
toch zo weinig gebruik werd gemaakt 
van de parlementaire enquête. Hij be
treurde dat het parlement zich in dit 
opzicht meer als een lam gedraagt dan 
als een leeuw (beeldspraak van oud
Kamervoorzitter Vondeling). Binnen
kort kan het parlement dan toch van 
zich doen spreken, want het lijkt er
op dat de uitoefening van een funda
menteel parlementair recht in aanva
ring is gekomen met een tamelijk 
vrijmoedige beleving van het huidige 
no-nonsense-klimaat. 
(Dienand Christe in De Volkskrant) 

ALTERNATIEF 

De Tweede Kamer wil dat aan automobi
listen die worden gepakt wegens dron
ken rijden, alternatieve straffen 
worden opgelegd. Alleen de VVD stemde 
gisteren tegen een motie van het CDA 
waarin om deze nieuwe aanpak wordt 
gevraagd. 
(Trouw) 

COMMUNISTISCHE TOVERBAL 

De Amsterdamse wethouder Roel Walra
ven veegde de vloer aan met de huidi
ge CPN. "Onze politieke kleuf is rood, 
maar de partij is een toverbal gewor
den. Van rood werden we paars, toen 
werden we roze en nu willen sommigen 
een groene partij. Maar door al dat 
gesabbel wordt de toverbal steeds 
kleiner, en wat blijft er over: een 
klein grijs bolletje. Het grijze mid
den." 
(Frans Heddema in Het Parool) 

OPPERMACHT 

Maar alle drie de gevallen (beleid 
ten aanzien van Zuid-Afrika, minimum
jeugdlonen, schrappen regionale toe
slagen, RH) laten zien dat het kabi
net op het punt van de uitvoering 
haast oppermachtig handelt en het 
zich slechts langs de moeizame weg 
van wetgeving tot andere gedachten 
laat brengen. Het rechtstreeks con
troleren en het bijsturen van de uit
voerende macht blijkt voor het parie
·ment vrijwel ondoenlijk. Het enige 
machtsmiddel van een parlement in 

.zo'n geval is om de regering naar 
huis te sturen en uiteraard vindt een 
Kamer' dat geschut weer al te zwaar. 
Een optelsom van zulke gevallen kan 
de verhouding tussen kabinet en par
lement danig verstoren. De kruik gaat 
net zo lang te water tot zij barst. 
(Trouw) 

SALAMI 

De gevolgde procedure draagt alle ken
merken van een salami-taktiek. Nu de 
lokatie eenmaal is vastgelegd, zal het 
Nederlandse volk gaandeweg gemakkelij
ker vertrouwd raken met de gedachte 
dat de kernraketten over enkele jaren 

ook metterdaad op ons grondgebied zul
len worden gestationeerd. 
Fraai is deze zielenmassage niet. Te 
minder omdat "Genève" wordt aangeroe
pen bij het verdedigen van de stelling 
dat plaatsing achterwege kan blijven 
bij een gunstige afloop van het daar 
gevoerde overleg. De Amerikanen hebben 
immers tot dusver niet de indruk ge
wekt dat zij alles op alles zetten om 
dit overleg tot een succes te maken. 
Zij hechten er daarentegen juist groot 
belang aan dat de nieuwe kruisvlucht
wapens in Europa, en zo ook in Neder
land, worden opgesteld. 
(Algemeen Dagblad) 

BENJAMIN 

Het belangrijkste, maar tegens zwakste 
.motief van het kabinet om de minimum
lonen van mensen onder de 23 jaar te 
verlagen is, dat zij hierdoor meer 
kans hebben op een baan. Als iets 
goedkoper is, neemt de vraag toe, 
staat in elk economieboek te lezen, 
zo zei De Koning. Het was de net zelf 
het jeugdloon ontgroeide VVD-benjamin 
Linschoten die deze stelling van De 
Koning naar het rijk der fabelen ver
wees. Ook nu al bestaat er immers een 
minimumjeugdloon. Als jongeren een 
betere positie op de arbeidsmarkt heb
ben wanneer ze goedkoper zi~n, hoe 
komt het dan dat er momenteel zoveel 
jongeren zonder werk zijn, vroeg Lin
schoten zich af. 
(Mark Kranenburg in Het Parool) 

RELEVANT 

Beslissingen worden - zo blijkt vaak 
achteraf - nogal eens genomen zonder 
dat de beslissers zelf over voldoende 
relevante informatie beschikken. De 
toenemende ingewikkeldheid van. over
heidsm~atregelen leidt in het parle
ment tot vergaande specialisaties. 
Belangrijke beslissingen worden feite
lijk opgelegd door een of twee des
kundigen in een fractie of. door com
missies van deskundigen.· 
In de ministerraad zien we eenzelfde 
ontwikkeling. Daar is het op sociaal
economisch-financieel terrein de vijf
hoek, nu de zeshoek, als ik me niet 
vergis. Vaak worden politiek heikele 
voorstellen al voorgekookt in nauwe 
samenspraak met geestverwante frac
tieleiders. 
'nat verschijnsel had je vroeger ook, 
maar neemt toe. Parlementaire debat
ten zijn daardoor vaak meer ceremonies 
waar marginale beslissingen worden 
genomen. De Tweede Kamer is meer en 
meer een arena geworden van politieke 
twisten dan een podium voor wezenlij
ke beleidsontwikkeling en bepaling. 
Daar is alleen door deskundige journa
listen doorheen te breken. Dan dreigt 
echter hetzelfde wat zich in de Twee
de Kamerfracties voordoet: specialis
ten die uitsluitend vanuit hun eigen 
terrein met oordeelsvorming bezig 
zijn. 
(Jo~é Toirkens in NRC Handelsblad) 



MEDEDELINGEN 
LEZEN OVER BASISINKOMEN 

Paul de Graaf, regiosecretaris van 
Zuid-Holland, is zo vriendelijk ge
weest een literatuurlijst te maken 
voor degenen die zich willen verdie
pen in de voors en tegens ~van een ar
beidsloos basisinkomen, 
Onder dankzegging aan Paul drukken we 
hierna zijn lijst af: 

SWB-discussienota "Basisinkomen ja 
of neen" 

-"In het zweet Uws aanschijns", zeer 
aanbevolen bundftling van de artike
len hierover op de Forumpagina van 
De Volkskrant in het voorjaar van 
1981 (020-5626267) 

-Kon. Instituut v. Ingenieurs (KIVI): 
"Werk- en inkomensverdeling in een 
ander stelsel"; rapport waarmee de 
uitwerking van de SWB-nota veel pa
rallellen ·heeft (de voorzitter van 
deze werkgroep. J. Postel, had ook 
zitting in de D'66-projectgroep) 
(070-646800) 

- Voedingsbond FNV: "Met z'n allen 
roepen in de woestijn"; wel wat 
kreterig (030-716841) 

-PPR: Bram van Ojik: "Basisinkomen"; 
PPR-schriften 7, van de Stichting 
Studiebureau voor radicale politie
ke vernieuwing uit juni 1982; de 
PPR en de Voedingsbond zijn de be
langrijks~te initiators van de dis
cussie over basisinkomen (020-
226018) 

- Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid: "Vernieuwingen in 
het arbeidsbestel'~'., Staatsui tgeve
'rij, Den Haag, 1981 (mits gelezen 
met de wetenschap dat de WRR al bij 
voorbaat niets in het onderwerp 
zag, een discutabele modelvorm han
teerde en haast had; de tabellen op 
blz. 250 bevatten 15. fouten) 

- Vrij Nederland-bijlage van 20 maart 
1982: Vincent Bakker, Hans van den 
Bogaard: "De kracht van Nederland" 
(over de 'invloed van de huishoudens
grootte en de verdeling der inkomens 
over huishoudens; aanbevolen)(020-
262375) 

- Mr. C.A. de Kam, P.A. de Graaf: 
"Een basisinkomen voor iedereen: de 
proef op de som"; in: ESB van 24-
2-'82 (over de verdelingseffecten 
van twee vàrianten bij handhaving 
van het huidige fiscale systeem) 
(010-525511, tst. 3939) 
Peter Nieuwhof: "Naa~en nieuw in
komensbeleid"; in: soS'ialisme en 
Democratie (Wiardi Beekman Stich
ting), december 1981 (een privéstuk, 
neem ik~aan; de PvdA prefereert bij 
meerderheid het recht op betaalde 
arbeid) 

- J. Weitenberg: "Over de grenzen van 
de verdelingspolitiek"; In: P.J. 
Eygelshoven & L.J. van Gemerden: 
"Inkomensverdeling en openbare fi
nanciën; opstellen voor Jan Pen"; 
Utrecht/Antwerpen, 1981 (blz. 300-
307) 

- Carien Evenhuis: "Betaalde of onbe
taalde arbeid?"; in: Wending, april 
1982 (over de emancipatie-kant) 

- Raad van Kerken: "Over arbeid en 
inkomen: arbeid moet meer•zijn dan 
inkomen" (en andersom zou ik zeggen, 
PdeG); Amersfoort, de Horstink, 
1980 

- Wouter van Dieren, Bas de Gaay 
Fortman en Henk Thomas: "Help, we 
zijn ontwikkeld", Utrecht, 1978 
(i.h.b. het hoofdstuk "Op zoek naar 
werk"; blz. 119-142) 

- Kees de Lind: "Naar een vernieuwd 
arbeidsbestel" (telefonisch bij de 
auteur te bestellen: 03459-486) 

- J.P. Kuiper: 
~"Niet meer werken om den brode"; 

in: "Werken en niet werken in een 
veranderende omgeving"; red. M. 
van Gils; Amsterdam, Swets & 
Zeitlinger B.V., 1975 

- "Denkoefeningen omtrent arbeid en 
inkomen"; in: "Anders met arbeid", 
Stichting Maatschappij en Onder
neming, Scheveningen, 1978 

- "Arbeid en inkomen: twee plichten 
en twee rechten"; in: Sociaal 
Maandblad van de Arbeid, 1976, 
nr. 31 

- "Een samenleving met gegarandeerd 
inkomen"; in: Wending, jaargang 
37, nr. 4; 1982 

De re~evante delen van de publikaties 
van KIVI, Voedingsbond, WRR, Van 
Dieren/De Gaay Fortman/Thomas en het 
laatstgenoemde artikel van Kuiper 
staan ook in de syllabus "Geen gezeik, 
iedereen rijk" van het Studium Gene
rale van de Rijksuniversiteit Gronin
gen van najaa·r '82; ik weet alleen 
niet of daar nog exemplaren van te 
bestellen zijn. Probeert u anders 
eens 050-117575. 

Tussen 
droom en daad 

D'66 en de politieke crisis 

PSVi 
BESTELLEN VIA 

.Jiilli politiek scholings- en vormingsinstituut g ~ ~-

bezuidenhoutseweg 195,2594 aj den haag. 

AGENDA 
Zomerreces van de Tweede Kamer: 1 juli 
t/m 26 augustus. 

RB-vergadering op 21 juli, 19.30 uur; 
Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht. 

RB-vergadering op 11 augustus, 19.30 
uur; Jaarbeurscongrescentrum, Utrecht. 

Sluiting kandidaatstelling EP-verkie
zingen: 15 augustus 1983 om 16.00 uur. 

De Adviesraad vergadert op zaterdag 
27 augustus: 10.30 uur, Jaarbeurscon
grescentrum, Utrecht. 

R.ECEJ' 

PRETTIGE VAI<Aiol;if. .... 

( Len in Trouw 
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COLOFON 
DEMOCRAAT-EXTRA is een 14-daagse uit
gave van de Politieke Partij Democra
ten '66 en verschijnt onder verant
woordelijkheid van het Hoofdbestuur 

van D'66. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich 
niet uit tot bijdragen van andere 
officiële partijorganen zoals SWB
bestuur, PSVI-bestuur e.d. en ook 
niet tot de inhoud van ingezonden 
brieven, waarbij steeds de naam van 
de schrijver zal zijn vermeld. 

Algehele coördinatie: Roel Heskamp 

DEMOCRAAT-EXTRA wordt gratis ver
spreid onder de leden van D'66. Daar
naast zijn post-abonnementen m0ge
lijk: 
voor leden I 17,50 per jaar; 
voor niet-leden I 35,-- per jaar. 

Het volgende nummer verschijnt op 19 
augustus en het daaropvolgende op 9 
september. Kopij binnen (uiterlijk): 
1 augustus, repectievelijk 30 augus
tus. 

Redactie en ádministratie: Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
tel. 070-832468 (bgg 858303) 

Advertentietarieven op aanvraag. 

Oplage van dit nummer: 10.500 ex. 

Druk: Brouwer Offset BV, Utrecht. 



VERSLAG VAN DE ADVIESRAAD 
Op 11 juni begon de Adviesraad in Hilver
sum aan zijn tweede zittingsjaar in de hui
dige· samenstelling 

Jongeren Activeringscentrum 
Vanuit het JOAC bestaat sterke aandrang 
de struktuur van het JOAC te wijzigen. Om 
zijn functie beter te kunnen vervullen is 
een zekere financiële basis een voorwaar
de. En om voor subsidie in aanmerking te 
komen is het nodig dat het JOAC rechts
persoonlijkheid krijgt, dus wordt omgezet 
in een stichting of een vereniging. Aange
zien de partij zich daar tot nu toe altijd 
tegen verzette, aarzelde het Hoofdbestuur 
om desondanks de AL V zulke voorstellen 
voor te leggen, en daarom werd de zaak 
eerst nog eens in de Adviesraad bespro
ken. 
Uit de raad kwamen vele kritische vragen 
(over de rechtsvorm, het activiteitenplan, 
de aanhang, de "brain-drain", etc.) die 
door Peter de Vries namens het JOAC en 
Bob van den Bos namens het HB kennelijk 
zeer overtuigend werden beantwoord: de 
raad adviseerde het HB - met slechts 4 
stemmen tegen - met voorstellen terzake 
naar de AL V te gaan. 

Tweede Kamer 
Louise Groenman deed verslag uit de frac
tie, waarbij zij het fractiestandpunt bij vele 
recente debatten uiteenzette. Aftrekbaar
heid van groot onderhoud is nu naar ge
noegen van de fractie geregeld: ook de ei
genaars van kleinere huizen hebben er nu . 
iets aan. Er werd een kritische bijdrage 
geleverd aan het debat over de reis van 
Minister van den Broek naar Midden
Amerika. Een poging om een eigen direc
toraat-generaal voor open-lucht-recreatie 
te behouden mislukte. De fractie keerde 
zich tegen de leerplicht voor 5-jarigen. 
Hangende de invoering van een stelsel van 
studiefinanciering verzette de fractie zich 
tegen de collegegeldverhoging. Per tele
gram sprak de fractie zich krachtig uit te
gen de executie van drie ANC-leden in 
Zuid-Afrika. De Alliantie (sociaal-demo
craten en liberalen) kreeg een gelukstele
gram wegens het behalen van 26% van de 
stemmen bij de Britse verkiezingen. 
Vervolgens ging Louise in op de vragen en 
opmerkingen uit de raad over uiteenlopen
de onderwerpen als het regionaal econo
misch beleid, mediabeleid, onderwijs en 
informatietechnologie en aftrekbaarheid 
van aankoop aandelen in participatiemaat
schappijen. 

Actuele politieke moties 
Via een aangenomen motie van het presi
dium wordt er bij het Hoofdbestuur op 
aangedrongen in overleg met onze Euro
fractie één of meer bezoekmogelijkheden 
aan het Europarlement te scheppen voor 
belangstellende partijleden. 
Verder adviseerde de raad - op voorstel 
van Frankfurther - de filmkeuring in haar 
huidige vorm op te heffen. Daarvoor in de 
plaats zou een geheel nieuw stelsel moeten 
komen dat voor iedere speelfilm (voor te
levisie, bioscoop en video) aangeeft wat 

Else Rose-Kuiper de nieuwe voorzitter van de 
adviesraad 

voor soort werk het betreft en voor welke 
categorie het geschikt wordt geacht. De 
raad reageerde zeer alert op een 's och
tends binnenkomend bericht dat de over
heid overweegt vanaf 1986 de subsidies aan 
wetenschappelijke bureau's en vormingsin
stituten van politieke partijen geheel stop 
te zetten. De raad overwoog dat de werk
zaamheden van wetenschappelijke bu
reau' s onmisbaar zijn voor de kwaliteit van 
de besluitvorming in het parlement en dat 
op dit moment eerder versterking van de 
positie van het parlement vereist is. De 
raad sprak zijn verontrusting uit over de 
zeer ernstige gevolgen die eventuele sub
sidiebeëindiging kan hebben voor de par
lementaire democratie en adviseerde HB 
en TK-fractie gezamenlijk met andere po
litieke partijen stelling te nemen. 

EUROPEES~ 
PARLEMEN~ 
De aanmeldingstermijn voor kandidaten 
voor de tweede rechtstreekse verkiezingen 
van het Europees Parlement is geopend. 
Belangstellenden kunnen de benodigde 

Ook kreeg de fractie nog een motie mee die 
het eerder door Louise Groenman in de 
"Rooie Haan" bepleite idee ondersteunde 
de onevenredige voordelen weg te nemen, 
zoals die gelden voor ex-politieke ambts
dragers (zoals de dubbele pensioenop
bouw gedurende de eerste 4 jaar van de 
functie). 

Beeldende Kunstenaars Regeling 
De fractie had de raad verzocht over dit 
onderwerp te adviseren. Op voorstel van 
Frankfurther kwam de raad tot het advies 
te streven naar een sociale basisregeling 
waar iedere scheppend kunstenaar ge
bruikt van kan maken voor een bepaalde 
periode. In het kader van de bestaande 
Fondsenwet Scheppende Kunsten zou een 
regeling moeten worden ontworpen waar 
beeldende kunstenaars gebruik van kun
nen maken. Althans een gedeelte van de 
vrijkomende middelen zou gebruikt moe
ten worden om een kunstenbeleid mogelijk 
te maken. Zolang deze wijzigingen niet zijn 
doorgevoerd zou de BKR in stand moeten 
blijven. In de discussie lanceerde· Meer
burg een originele uitkering ineens: stel ie
dere Nederlander in de gelegenheid uit de 
onafzienbare BKR- voorraden- en werk 
uit te zoeken. Volgens Frankfurther is dat 
- via de Artotheken - eigenlijk al inge
voerd. 

Presidium 
De jaarlijkse verkiezing van het presidium 
moest minstens één nieuw gezicht opleve
ren, aangezien de schrijver van dit verslag 
i.v.m. verhuizing naar een andere regio 
zijn zetel op moet geven. Vol vertrouwen 
heb ik het voorzitterschap overgedragen 
aan Else Rose Kuiper (N.H.), die zal wor
den bijgestaan door Margreet Steenhuisen
Kuipers (Utrecht) en Thom de Graaf 
(Gld.). Adviesraad, gebruik je mogelijkhe
den! D'66 kan het gebruiken. 

Peter A. van den Brandhof 
(oud-voorzitter) 

formulieren aanvragen bij het Landelijk 
Secretariaat, tel. 070 - 85 83 03. 
De aanmeldingstermijn sluit: 15 augustus 
a.s. om 16.00 uur. 



· 1 weede UonJ&resdetnocraat voor de 
36ste AL V op vrijdag 25 en zaterdag 
-26 novetnber 1983 te Den Haag 

Democraten, 
In de Eerste Congresdemocraat 
(ECD-36) 
van mei jl. heeft het Hoofdbestuur 
een zeer voorlopige concept-agenda 
gepubliceerd. Wij kondigden toen al 
aan dat het programma overvol was, 
mede doordat het voorjaarscongres 
ons enige opdrachten had meegege
ven, die binnen een korte termijn aan 
u ter besluitvorming moesten wor
den voorgelegd. 
Inmiddels hebben wij besloten, in 
overleg met de Adviesraad en de 
frakties de behandeling van de ver
schillende onderwerpen over twee 
congressen te verspreiden. 
- het najaarscongres, AL V -36, op 
25/26 november a.s., waarin "Euro
pa" en "Vrede en Veligheid" cen
traal staan; 
-het wintercongres, ALV-37 op 
zaterdag 21 januari 1984, waarin de 
organisatie, de "aanduidingsnotitie" 
en een nog nader in te vullen onder
werp behandeld zullen worden. 
·De definitieve concept-agenda voor 
het najaarscongres is hiernaast ge
publiceerd. Dit congres staat in het 
teken van Europa en de Europese 
Verkiezingen: 
- het Europese Programma zal wor
den vastgesteld; 
- de interne kandidaatstelling voor 
het Europees Parlement zal worden 
afgerond met de verkiezing van de 
lijsttrekker; 
- het hoofdbestuur stelt voor te be
sluiten over de Europese samenwer
king. Mocht dit gezien de ontwikke
ling in- deze nog niet mogelijk zijn, 
dan zal besluitvorming hierover naar 
het volgende congres worden ver
schoven. 
De RB-Resolutie over dit onderwerp 
zal op zijn vroegst gepubliceerd kun
nen worden in de DCD, Democraat 
nr. 5. 

Congresgangers, die 2 weken voor 
de AL V het congresboek (waarin de 
moties en amendementen zijn opge
nomen met een aanbeveling van het 
Hoofdbestuur) willen ontvangen, 
moeten onderstaande bon duidelijk 
en volledig invullen en terugzenden 
aan het landelijk secretariaat. Deze 
bon zal op de enveloppe geplakt 
worden, waarin het congresboek 
wordt verzonden. 

Het tweede onderwerp van dit con
gres zal zijn de behandeling van HB
Resolutie(s) "Vrede en Veiligheid". 
De resolutie(s) zal (zullen) met een 
begeleidende nota worden gepubli
ceerd in de DCD-36, Democraat nr. 
5. 
Bij de voorbereiding van ALV-36 is 
gebleken, dat het vrijwel een onmo
gelijke opgave is, wanneer een Con
gres (AL V-35) opdracht geeft aan het 
HB om voor het volgende Congres 
(ALV-36) met een notitie te komen, 
waarover besluitvorming kan 
plaatsvinden. Het is eigenlijk onmo
gelijk om deze opdracht uit te voeren 
binnen de gestelde termijnen. 
Zo blijkt het niet mogelijk de nota 
"Vrede en Veiligheid" binnen 5 we
ken voor publikatie gereed te heb
ben. Dit betekent, dat de notitie en 
de HB-Resolutie(s) tegelijkertijd in 
de Democraat verschijnen (DCD-
36). De DCD-36 verschijnt begin 
september. 
Wij realiseren ons, dat publikatie van 
congresstukken in de DCD-36 bete
kent, dat u maar een betrekkelijk 
korte tijd hebt om met uw afdelingen 
en regio's over deze onderwerpen te 
spreken en besluiten te nemen. 
In de tijdsplanning, elders in deze 
TCD kunt u echter zien, wanneer u 
de stukken kunt verwachten. U kunt 
dus tijdig uw vergaderingen plannen. 
De sluitingsdatum is zodanig geko
zen, dat wij in staat zijn het congres
boek met alle móties en amende
menten en de begroting 1984-veertien 
dagen vóór de AL V gereed te heb
ben. Wilt u het congresboek gratis 
thuis toegezonden krijgen, dan moet 
u bijgaande bon duidelijk ingevuld 
aan ons toezenden. 
Wij wensen u een goede zomer. 

Mieke van Wagenberg 
vice-voorzitter organisatie. 

De bon moet vóór 15 oktober 1983 
worden toegezonden aan het lande
lijk secretariaat, Bezuidenhoutse
weg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Uiteraard kunnen alleen leden, die 
aan hun contributieverplichtingen 
hebben voldaan, een congresboek 
ontvangen. Alleen leden, die het 
congresboek hebben aangevraagd, 
kunnen daarbij een NS-reductie
coupon ontvangen. 

r--------------------, 
1 Gaarne ontvang ik van u een congresboek mijaars-AL V en ook/geen 1 
I NS-reductiecoupon. 1 

Deze adresstrook netjes invullen! I lidmaatschapsnummer volgens lidm.kaart 83: . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I naam ...................................................... I 
I I 

·I adres ......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
I postcode ............................................ · · .. · · I 
I I 1 woonplaats .................................. · ... · · · · · · · · · · ...J ..._ ___________________ _ 

Tijdsplanning voorbereiding ALV 25 en 
26 november 1983 
medio juli '83: 

verschijning TCD-36 met: 
-agenda ALV 
- kandidaturen besturen en commissies 

rond 9 sept. '83: 
verschijning DCD-36 met: 
- restant te behandelen stukken 
- kandidaten Eur. Parlement en stembiljetten. 

3 okt. '83: 
sluitingsdatum indienen amendementen en moties 

rond 8 nov. '83: 
verschijning congresboek-A met: 
- alle moties en amendementen 
- begroting 1984 
- actuele politieke moties, voorzover aanwezig op het lan-

delijk secretariaat. · 
- gegevens van kandidaten voor commissies en besturen. 

23 nov. '83, 20.00 u.: 
sluitingsuur indienen aktuele moties. 

25 nov. '83, 20.00 u.: 
aanvang ALV-36 in Amicitia, Westeinde te Den Haag. 

U
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DEMOCRATEN '66, 
EEN LIBERALE PARTIJ 
I. Waarom dit discussiestuk? 
Op zaterdag 7 mei jl. nam het congres van 
D'66 (de Algemene Ledenvergadering) 
onderstaande motie aan. 
MOTIE 1419A: 

Indieners: Jan Veldhuizen e.a. 
Woordvoerder: Jan Veldhuizen 
Onderwerp: identiteit/profilering 

De ALV van D'66, in vergadering bijeen te 
Zutphen op 6 en 7 mei 1983, 

constaterend 

- dat het Hoofdbestuur zich op de AL V 
van 30 oktober 1982 verplicht heeft om de 
moties 1815 en 1816 omtrent de nadere 
aanduiding van de partij te betrekken bij 
het opstellen van het Democratisch Ma
nifest, 
- dat aanzetten tot die nadere aanduiding 
in het Democratisch Manifest onvoldoen
de gegeven werden; 

overwegende 

- dat een nadere aanduiding van D'66 een 
proces behoort te zijn, waarbij de basis van 
de partij z'n al haar geledingen betrokken 
dient te zijn. 
- dat aan deze voorwaarde nog niet is vol
daan, 
- dat op de agenda van het najaarscon
gres de komende Europese Verkiezingen 
centraal dienen te staan; 

draagt het Hoofdbestuur op 

- de indieners van deze motie in de gele
genheid te stellen een discussiestuk te 
publiceren in de eerstvolgende Demo
craat, 
- deze nota - met eventuele andere in
brengen- in de periode van september tot 
. december a.s. in discussie te geven binnen 
de partij, waarna op het voorjaarscongres 
van D'66 in 1984 de definitieve besluitvor
ming kan plaatsvinden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Waarom is het nu zo nodig om na de dis
cussies die het Democratisch Manifest -
ook op verzoek van de ledenvergadering
heeft teweeggebracht weer een nieuwe 
discussie te beginnen? 
De indieners van deze nota vinden niet dat 
er een nieuwe discussie zou moeten plaats 
vinden, maar constateren dat het Profiel 
van D'66 (eerste deel van het Manifest) 
veel goede woorden en eigenschappen 
weergeeft, maar dat het heeft nagelaten te 
komen tot een karakterisering, een nadere 
aanduiding, die antwoord geeft op de vra
gen: 
Democraten'66, wat voor soort politieke 
partij is dat nu eigenlijk? 
Tot welke politieke stroming behoort deze 
partij? 

Een conclusie die in 17 jaren van het D'66 
bestaan niet officieel getrokken is. De 
vraag is meerdere keren gesteld, zelfs 
grondslagen discussies zijn opgestart, 
maar steeds heeft de partij gemeend niet te 
hoeven concluderen. Tegenstanders vaR 
deze discussie hanteren nogal eens het ar
gument, dat als je hierover gaat discussië
ren dit naar buiten toe blijk geeft van een 
gebrek aan zelfvertrouwen, anderen vin
den het maar gek dat deze discussielust 
altijd weer de kop opsteekt als we als partij 
in de malaise zitten. 
De indieners van deze motie vinden dat 
een politieke partij niet bang moet zijn voor 
een pittige discussie, vooral als hierdoor de 
herkenbaarheid van D'66 intern naar de 
leden toe en extern naar de (potentiële) 
kiezers toe vergroot kan worden om mede 
daardoor meer politieke macht te verga
ren. Macht, die middel is om mede daar
door meer politieke doelstellingen te kun
nen realiseren. Waarbij wij dan meteen ge
komen zijn bij de tijdstippen waarop deze 
discussies kennelijk plaats vinden: name
lijk als we in de put zitten, als de kiezer er 
blijk van heeft gegeven D'66 niet te zien 
zitten en als D'66 er blijk van heeft gegeven 
de kiezer niet aan zich te kunnen binden. 
Dit discussiestuk beoogt niet een garantie 
te geven tot nieuwe electorale successen, 
ook niet tot het formuleren van allerlei 
nieuwe politieke items, waar we tot van
daag misschien niet aan gedacht zouden 
hebben. Neen. Dit discussiestuk probeert 
duidelijk te maken, dat uit datgene wat wij 
als partij al lang hebben geformuleerd en 
wat wij als partij allang in praktijk brengen 
-en nog steeds doen- een gezamenlijke en 
logische conclusie getrokken kan worden 
en wel dat D'66 een- nader- te benoemen 
soort politiek bedrijft. 
Een meer herkenbare soort aanduiding, 
zoals ook iedere kiezer weet wat hij/zij van 
bijv. een socialistische partij kan ver
wachten . 
In D'66 heeft meermalen de vraag geklon
ken: "Geef ons een A-4-tje, waarop staat 
wat D'66 is, dan kan ik daarmee de boer 
op!" (Motie Bakhuyzen, A'dam, voorjaar 
'79) en ook nu - in 1983 klonk de vraag: 
"Vat het Manifest nu samen, dan kunnen 
we daarmee leden werven." 
Een groter blijk van gebrek aan zelfver
trouwen kan niet gegeven worden. De in
dieners van deze motie - en dit discussie
stuk- vinden dat hieraan een eind gemaakt 
moet worden: 
- De vruchtbare en nuttige discussie over 
het Democratisch Manifest -deel 1: Het 
Profiel van D'66 - moet afgerond worden 
en uitmonden in een karakterisering van de 
partij, 
- Deze karakterisering helpt mee een -
interne -leidraad te zijn voor het bedrijven 
van politiek, 
- Deze biedt naar de kiezers toe de moge
lijkheid tot groter herkenbaarheid en voor
al ook van voorspelbaarheid (Van een po
litieke partij met die karakterisering kun je 
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situatie kun je min of meer rekenen op het 
mensbeeld, de maatschappijopvatting van 
die partij.) 

Het motief is: D'66, meer duidelijk naar 
binnen en naar buiten! 
In praktische ?-in zou een betere herken
baarheid kunnen bewerkstelligen, dat we 
in iets mindere mate onderhevig zijn aan 
conjuncturele - in electorale zin bezien -
gevoeligheden, de schommelingen in poli
tieke omvang zouden kleiner kunnen wor
den, waardoor iets meer stabiliteit (iets 
minder instabiliteit) het politiek functione
ren minder frustreert en minder problemen 
oplevert voor de organisatie van de partij 
en voor kadervorming. (leder electoraal 
dal veroorzaakt een stagnatie in het op
doen van ervaring in het politieke bedrijf). 
Kortom: 
Over de discussie hoeft geen misverstand 
te ontstaan als we voor ogen houden dat de 
conclusie die we trekken logisch 
voortvloeit uit onze eigen politieke aktivi
teiten en bedoeld is om meer identifikatie
mogelijkheden te bieden binnen én buiten 
de partij. 

2. Wat bezielt D'66 
In een apart kader is een niet al te kort 
uitgevallen samenvatting gegeven van 
hoofdstuk 1 van ons beleidsprogramma. 
Het geeft een inzicht - misschien een re
minder, misschien een kennismaking - in 
dat wat D'66 bezig houdt en hoe D'66 het 
functioneren van mensen en de politiek 
ziet. 
De basis van ons functioneren, zoals dat al 
veel eerder is geformuleerd. De "theorie" 
die door de jaren heen is opgepakt, gecon
cretiseerd werd in het nemen van initiatie
ven en ondersteunen van andermans ini
tiatieven, waar deze overeenkwamen met 
de onze. 
Als politieke partij zijn we ons tegelijker
tijd bewust van het feit dat het "ideaal
beeld" niet bereiktis-misschien ook wel 
niet bereikt kan worden - maar dat dit een 
leidraad is voor een voortdurend "onder
weg" zijn is, dat ons dagelijks verplicht 
aanzetten tot oplossingen aan te dragen 
voor maatschappelijke vraagstukken, be
staande en nieuwe. 
De "theorie" heeft in het D'66 handelen
in de politieke praktijk- gestalte gekregen. 
We volstaan met een aantal trefwoorden, 
waaruit geproefd kan worden dat het ons 
ernst is met wat we op schrift signaleren. 
Democratisering, staatsrechtelijke her
vormingen, emancipatie, milieu- en ener
giebeleid, minderhedenbeleid, decentrali
satie, ontburocratisering, innovatie, hu
manisering van werkomstandigheden, 
pensioenslavernij, herziening sociaal ver
zekeringsstelsel, het sociaal contract, ver
deling van arbeid, cultuurpolitiek, enz. 

Theorie en praktijk zijn niet twee los van 
elkaar bestaande fenomenen. Samen lei

. den zij tot de mogelijkheid over het D'66 
handelen het volgende te kunnen conclu
deren: 

Als vaststaat dat ons handelen (zie Funda
ment) is gericht op handhaving en verbete
ring van de individuele ontplooüngsmoge
lijkheden- emancipatie- van de burger 



- in vrijheid en verantwoordelijkheid, dan 
belicht dit het element vrijheid, 
- naar eigen inzicht en overtuiging, dan be
licht dit het element gelijkwaardigheid, 
vroeger zeiden we: gelijkheid, 
- in solidariteit met de medemens en zonder 
discriminatie van anderen, dan belicht dit 
het element solidariteit, wat wij vroeger 
broederschap noetnden. 
Dit fundament geeft aan dat het recht van 
individuele ontplooiing gepaard gaat met 
de beperking - met de plicht - tot het ver
strekken van datzelfde recht aan de me
demens (solidariteit), dat het recht op de
mocratie - het mondig zijn - gepaard gaat 
met het respekteren van die democratie: de 
verantwoordelijkheid, dat deze rechten en 
plichten niet ophouden bij onze landsgren
zen, maar dat zij een mondiale strekking 
hebben en ook, dat deze betrekking heb
ben op toekomstige generaties, omdat de
ze moeten omgaan met wat wij hen ach
terlaten. 

Conclusie: 
Met dit fundament mogen wij ons zelf zien 
als mede-erfgenaam van de Franse revolu
tie, zonder deze erfenis geweld aan te 
doen. 
"Er is een redelijk evenwicht in de strijden 
voor vrijheid en gelijkheid. 
Terwijl bij de broederschap, de solidariteit 
- zoals ook noodzakelijk is - meer ratio
nele kanten aan de orde komen." 
(Coos Huysen, Nog is links niet verloren). 
D'66 is een liberale partij - niet in 
"eng"-liberale zin zoals terecht in het be
leidsprogramma wordt opgemerkt - maar 
als een progressieve stroming die evenals 
het liberalisme van de 18de eeuw zich af
zet(te) tegen de dogmatiek, het feodalisme 
en de verstarring en zich nu voor de uitda
ging gesteld ziet oplossingen te bieden 
voor de problemen van dit - en een ko
mend - tijdperk. 
Tijdens de Algemene Beschouwingen- op 
12 oktober 1976- zei Jan Terlouw hierover 
het volgende: 
"Het socialisme heeft grotere rechtvaar
digheid en grotere solidariteit met de minst 
bedeelden gebracht. Nu, nu de materialis
tische westerse cultuur en de materialisti
sche mens daarin een identiteitscrisis en 
een motivatiecrisis beleeft, nu blijkt dat we 
met onze rijpe vruchten, met onze verwor
venheden niet weten om te gaan, nu is er 
een individualisering nodig, een post-so
cialistisch liberalisme, een liberalisme dat 
het belang van de socialistische inbreng in 
het nabije verleden erkent." 
Een liberale partij - die een liberalisme 
uitdraagt, "dat telkens oplossingen dient 
te vinden en aan te dragen voor de span
ningen en tegenstellingen tussen de maat
schappij die men wil realiseren en de nor
men en waarden die dat oplegt enerzijds en 
de bestaande maatschappij waarin men 
moet werken met haar heersende waarden 

·en normen en haar instellingen ander
zijds." (Giastra van Loon-Idee '66, jaar
gang 3, nr. 3) 

3. D'66, een liberale partij. 
Als het congres- tijdens een speciaal con
gres in 1984 - hiertoe besluit dan lijkt het 
alsof een breuk met het verleden tot stand 
komt. 
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.. Ultgangsp~nten Vl,JOf de$~ en handelen van· 
D'.66. ... . • n 

·'Verantwoord beheer 
Uitgangspunt vau handelen is het. op verant-

'. woorde wijze beqeren :Van de aarde met al zijn 
levensvormen, zodanig da,tieder mens een be
staansmfnim!lll} gegarandeerd wordt. 
Eerste ·voorwaarde om dit uitgangspunt te 
kunnen realiseren is het besef bij iedere mens 
datjedeyeen in staat gesteld moet worden deze 
verantwoordelijkbeid mee te helpen-verwer

. k~lijk~n .. ···. • .. 
· Ve.,-anJwoordeli,ike burgers 

· DemokJ:atie s~aat voor D'.66 centraal: Mensen 
worden gezien ials ll}ondlge burgérs, in staat 
om verantwoordelijkheid te dragen voor zich
~lfei)'Voor de gemeenschap waarin zij leven. 
In ·een.· demoki'atische maatschappij kunnen 
.allé men~en deel hébtîel) aan beslissingen die 
Jedeteen raken. Demoeratie is .een ethische 
ho~ding. d.iè openheid en v!'lrdraagzàamheid · 
eist tegenover andere!).. Doel en middel. · 
Jlemocratie, doel en middel .· 
Doel, 'omdat de democratische manier om 
machtsverhouQingen, . zeggenschap, invloed 

n.en controle te regelen op menig terrein nog 
niet .gerealiseerdjs, De ethische houding is 
noggeen gemeèingqed. · . · · 
1\fiddel, .omdat net de.beste methode van be

'sflîitvorming .biedt. en uit erkenning van het 
.. beginsel;dat aan een iedergelijkerechten die-

Qen te worden toegekend. 
· Niet à''helft plus .. één 
,,De meeste stemmen geld!'ln'' is een demo-

• ~rati$cbe spell'egel om·· samen . te beslissen, 
dochmag nooit gebruikt. worden dat daardoor 

·•·degrondwaarder\ enht!t voortbesu;~an van de 
Mmo'-:ratfe zelf il) geyaar worden gebracht. 
Dèmqctatie is pas demöcrati!'l als zij zichzelf 

. in ··stand houdt en d.e re.chten en belangen van 
' ·minderheidsgroepen erkent. · · 

)'f,1lerant .. 
tl'66 is pri~cipieel tolerant, deze strekt zich 

· ec.hter niet·uit tot sitt\àties waarin mensen
• · recht.C1lWOrden geschonj:len, d.W.z. dat iederS 
• democri;ttisch gehanteerde bef!1inselen geëer~ 

bié<ligd. worden. Veelvormigheid van opvat
tingen binnen een ·samenleving•- en ook de 
bqtslngeiJ:'I{andeze opvattingen':" kunnen het 
inzicht ";erdiepen'en tot betere gezamenlijke 
be~luifvormi.ng l!'liden. . · 

·. Wij aanyaard.el). verschil in uitgangspunten 
pfu:dà.t wij de functamen:tele gelijkwaardigheid 
van mel)sen erkennen. 
Ondp1Puatisc4 · . 
Onze opvatti~gen liggennietvast in onwrik
bare dogmatiscne .. gesçhrif'ten, maar· staan 
Steeds \'OOr. diskussie open. ' 
Elnandpatiil~ondersteunend 
Democrat~e is .. geen .nieu.w gelqÖf, het is een 
ho.opgevend èn qskaq~.avpntuur, begonnen in 
een tljqperk waarin mensen zich gaan emanci
:geren, dwai:$tegen P-aternalistische en oligar-
@s~h(lln'ttadities ln .. In· dit .emancipatieproces 
()ntdèkkenwij weuwe aspektet1dieonze poJic 

· tieke aandacht noodzaken: · 
Het fundament · · · 
Politiekhandelen is slecht$ zinvol, alsbet ge
rtchtisopruindhaving:en verbèteting van de 

· indiv.iduele ontplooün.gsmogeJijkheden. 
.· De~e persoonlijke ontplooiing moet geschie

(L:n in vrijheid en. verantwbordelijkheid, naar 
eigen inzicht en9vertuigjrig, In solidariteit met 

.·de medeman$ e112,9nder diskriminatie van an-
deren,.. · 
Versch~idenheid van mensen is. een iiositiefte 
wa;;~rderen.,goed. ·Pluriformiteit wordt gezien 

· al~ de VOOrnatiÜT!Ste.Qron .Val).lnaatschappelij· 
ke .verni(llnUWing; .fiefaamvaarden.en Verster

'· k(llnnvandè verscheidenheid van merisen ver
groot.dt)kn;ativiteit en dynamiek Jn onze sa-

. 'rnenlevirig. · 
Vtûtieid,,(lliét eng-liberaal). 
Q166 va(vrijheid niet opirfeng-liberale zin, die 
vtîj!l~id.v<~.n dwárig.centraal stelt. 

DEMOCRAAT JAARGANG 16- NR. 4- JULI 1983 

Het gaat, om de mnwdijkheid die een mens 
krijgt om werkelijhan;zijn vrijheid gebruik te 
maken(de zg. werkdlilte of materiële vrijheid. 
(Voorwàarden tot 'Miijieid) 
Werkelijke vrijheid bestaat pas als daartoe 
ook de middelen aanwezig zijn om deze in
houd te geven, zoals met name: goed onder
wijs, goede gezondheidszorg, behoorlijke 
woonvoorzieningen en een redelijk inkomen. 
Alleen die vrijheid leidt tot vrije keuzen bij het 
menselijk handelen. 
Wij gaan ervan uit, dat in en door die vrijheid 
mensen de kans wordt geboden zich te ont
plooüen, hun kwaliteit te ontwikkelen en uit te 
bouwen. 
Vrijbeid begrensd 
De vrijheid van de mens wordt begrensd door 
de medeverantwoordelijkheid voor de mede
mens en de natuur. Het kan gebeuren dat vrij
heden (niet behorend bij de grondrechten) be
perkt kunnen worden om vrijheden van ande
ren te waarborgen. 
Spanning coUectief-individu 
Op de grens tussen individuele vrijheid en 
kolleklieve samenleving ligt een spannings
veld. Kollektief en individu kunnen echter al
leen maar dankzij elkaar bestaan. 
De opgave is de kolleklieve regelen te beper
ken tot wat noodzakelijk is en de pluriformiteit 
steeds:voldoende tot zijn recht te laten komen. 
Als we daarin slagen dan is dit spanningsveld 
een bron van individuele en sociale ontwikke
ling. 
GeliJkwaardig 
Mensen zijn gelijkwaardig. Ongelijkheid van 
mensen mag niet vertaald worden in maat
schappelijke ongelijkwaardigheid. Voor
waarde blijft: de vrijheid bieden aan alle men
sen en het blijvend mogelijk maken van die 
vrijheid. 
Gelijkwaardige mensen met een gelijkwaardig 
oordeel zijn de bestaansvoorwaarde voor de 
democratie. 
. Solidariteit 
1,Naast vrijheid en gelijkwaardigheid is solida
riteit het leidend beginsel voor politiek en 
maatschappelijk handelen. Alleen solidariteit 
brengt de ïnnerlijke tegenstelling die bestaat 
tussen vrijheid en gelijkwaardigheid tot een 
oplossing. 
Verantwoordelijkheid voor elkaar 
Solidariteit doet vrije mensen beperkingen 
van hun vrijheden aanvaarden en geeft uit
drukking aan de zorg en verantwoordelijkheid 
die mensen voor elkaar behoren te hebben. 
Solidariteit eist met name zorg voor hen die 
(nog) niet volledig in de samenleving kunnen 
participeren." 
Controle op .macht 
Een van de voornaamste opgaven van de de- . 
mocratie is steeds de aan individuen, groepen 
of gemeenschap gegeven macht te controleren 
en waar nodig te corrigeren en te herverdelen. 
Internationale gerichtheid 
.0'66 is zich voortdurend bewust van de sa-

, menhang van de ontwikkelingen in Nederland 
en in de Wereld. Internationaal denken en 
handelen mag niet uitsluitend gericht zijn op 
het nationale voordeel. Ook hier geldt dat aan 
alle handelen solidariteit, gelijkwaardigheids
beginselèn, evenals vredelievendheid ten 
grondslag dienen te liggen. 
Toekomst. gericht 

. De democratie dient niet de toekomst te vero
nachtzamen. De democratie is ons veel waard 
en verplic;ht ons vooruit te kijken. Het hande
len van vandaag is erop gericht ruimte te laten 
jijan de toekomstige burgers, zodat die in vrij
heid hun eigen gelijkwaardige samenleving 
kunnen inrichten. 

UITTREKSEL uit het 
Belaidsprogramma 
Democraten'&&.· 



Ontstonden wij niet als partij in reaktie op 
het niet funktioneren van de politieke par
tijen toen. Wij constateerden dat "het be
stel ziek en moe was" en dat "de macht
hebbers in de samenleving steeds meer 
macht krijgen, en dat er een steeds hogere 
en steeds minder doorzichtige muur groeit 
tussen de machthebbers aan de ene kant en 
de gewone burgers aan de andere." (De 
keuze van D'66, Hans van Mierlo, tijdens 
het congres te Leiden, 14 sept. 1968). We 
zagen ook dat de politieke situatie in '66 
"een grote bal in het midden is, met voor 
de verkiezingen een ideologisch schijnge
vecht dat duidelijk leek, maar in feite al
leen maar hielp die ondoorzichtige bal in 
het midden te houden omdat het de diskus
sie over werkelijke tegenstellingen tegen
hield." (uit dezelfde congresrede) 
Hebben deze situatieschetsen - waarin 
wijken ze eigenlijk af van nu?- betrekking 
op ideologische schijngevechten en op een 
niet benutten van democratische moge
lijkheden? 
Als de maatschappij niet ingericht wordt 
zoals het zou kunnen en moeten, dan falen 
politici en faalt het democratisch instru
mentarium als zij niet tot de orde geroepen 
(kunnen) worden. 
Het systeem biedt kennelijk niet voldoen
de garantie, omdat dat wat politici zeggen 
voor te staan niet gerealiseerd wordt, het
geen meer zegt van de uitvoerende politici 
dan van de uitgangspunten- de intenties
van politieke stromingen. 
In zoverre hoeft er geen sprake te zijn van 
een breuk met het verleden, want ook toen 
al kon door de regels van het programma
(weer '68) - "een soort fluïdum ontdekt 
worden, een aanzet tot een visie." 
Geconstateerd mag worden dat er geen 
breuk is met de inhoudelijke lijn, zoals toen 
in het programma geformuleerd, en de sa
menhang van theorie en praktijk, hiervóór 
aangeduid. Deze liberale conclusie is dan 
een logisch gevolg. 
De praktijk dwingt ons echter tot een nade
re precisering, omdat in ons politieke be
stel een partij zich manifesteert die het li
beralisme in zijn grondslagen heeft opge
nomen. 
De VVD is in onze ogen een behoudende, 
een conservatieve partij, niet de partij die 
in afdoende mate inspeelt op veranderin
gen in de samenleving. Als de VVD libe
raal is dan is dat het liberalisme wat we 
"eng" -liberalisme hebben genoemd. 
De praktijk dwingt ons dan ook ons libera
lisme te onderscheiden van wat men (de 
VVD) liberalisme noemt. 
Deze discussie moet leiden tot een precise
ring. Als vastgesteld wordt dat D'66 een 
liberale partij is, dan is de vraag hoe dan 
deze precisering moet luiden. 
Is D'66 een links liberale partij? 
Het geeft aan - met alle betrekkelijkheid 
van de inhoud van wat links is- aan welke 
kant van het politieke spectrum wij ons 
bevinden. Internationale verwantschap is 
aanwezig omdat bijv. de Engelse liberalen 
als "left liberals" worden aangeduid en 
ook de verwante "Radicaux de Gauches" 
dragen links in hun naam. 
Is D'66 een progressief liberale partij? 
Het geeft een zefde soort precisering als 
links. 
Is D'66 een sociçalliberale partij? 
Het begrip sociaal (letterlijk: is gericht op 

de ander) geeft een inhoudelijk onder
scheid aan. 
Is D'66 een solidair liberale partij? 
Een verwantschap met sociaal liberaal is 
aanwezig, omdat benadrukt wordt dat wij 
onze vrijheid begrenzen door rekening te 
willen houden met de medeburger. 
Is D'66 een radikaalliberale partij? 
Vinden we dat het liberalisme tot in onze 
botten doorklinkt? 
Is D'66 een aktueelliberale partij? 
Omdat we hiermee aangeven dat iedere 
omstandigheid een eigen oplossing vraagt. 
"De diskussie over deze aanduiding heeft 
niet geleid tot een eenduidige conclusie", 
zo werd in de verworpen HE-resolutie ge
zegd. Deze constatering lijkt juist; niet ge
meld wordt echter dat deze vraagstelling 
nog niet bij de leden heeft voorgelegen en 
dat er dus ook geen diskussie en geen keu
zemogelijkheid was. 
Deze ligt er nu. De leden kunnen in de 
diskussies'en uiteindelijk op het congres 
blijk geven van hun voorkeuren. 
De indieners willen niet nalaten aan te ge
ven dat de politieke praktijk de voorkeur 
laat uitgaan naar het "bekende", het links 
liberalisme of als tweede voorkeur het so
ciaal liberale, omdat het aangeeft dat de 
verworvenheden van de sociaal democra
tie een goed zijn, waarmee zorgvuldig 
dient te worden omgegaan. 

4. Voorstellen. 
De indieners menen de volgende voorstel
len te moeten voorleggen, opdat de discus
sie concreet en gericht gevoerd kan wor
den. 
I. De Algemene Ledenvergadering zal 

zich op ....... 1984 moeten uitspreken 
over de vraag of D'66 een liberale partij 
is. Zoja? Dan dient ook een nadere pre-

cisering plaats te vinden (iinks, pro
gressief, sociaal, solidair, radikaal, ak
tueel of andere). 
Na de diskussie gehoord te hebben zal 
een voorstel aan de leden voorgelegd 
worden. 

2. Als besloten wordt volgens I, dan is het 
logisch gevolg dat dit in de statuten 
wordt vastgelegd. Ook hiervoor is 
straks - gehoord de diskussie - een 
voorstel noodzakelijk. 

3. Bij de voorgenomen aanpassingen van 
het beleidsprogramma- en later ook het 
verkiezingsprogramma - dient met het 
verwoorde uitgangspunt gewerkt te 
worden. Hiervoor lijkt -formeel- geen 
apart besluit van het congres noodza
kelijk. De diskussie kan mogelijk leiden 
tot een afwijking hierop. 

4. Beïnvloeding door en relaties met ver
wante partijen in het buitenland geeft de 
mogelijkheid tot uitwisseling en toet
sing van opvattingen en kan onze inter
national~ betrokkenheid versterken. 
Een voorstel tot het aangaan van deze 
relaties zal tevens voorgelegd worden. 

5. Nadere voorstellen kunnen nog gefor
muleerd worden, indien de discussie in 
de partij hiertoe aanleiding geeft. 

6. De indieners van dit diskussiestuk zijn 
bereid op afdelings- en regiovergade
ringen van gedachten te wisselen over 
dit onderwerp. 
Aanvragen bij voorkeur via het partij
secretariaat: Roei Heskamp. 

5. Samenvatting. 
Door verkiezingen wordt politieke macht 
verdeeld; macht die middel moet zijn om 
de doelstellingen van een politieke partij te 
realiseren. 
Dit diskussiestuk heeft niet de pretentie als 
Haarlemmer olie - als middel tegen alle 
kwalen - te fungeren, ook beoogt het niet 
te komen tot een naamsverandering van de 
partij. 
Wel beoogt het een vergroting van identifi
katiemogelijkheden, waarvoor een karak
terisering nodig is. 
D'66 is een liberale partij; dit kan ge
concludeerd worden uit onze aktiebegin
selen, waarin de verworvenheden van de 
Franse revolutie: vrijheid, gelijkwaardig
heid en solidariteit, mondiaal en toekomst
gericht zorgvuldig zijn verwoord, en uit 
haar politieke praktijk. 
De diskussie in de partij zal het liberalisme 
van D'66 bevestigen, gekoppeld aan een 
nadere precisering en de AL V zal dit vast
leggen in de statuten, zich positief opstel
len t.o.v. verwante buitenlandse partijen 
en weer enthousiast overgaan tot de orde 
van de dag. 

JAN VELDMUIZEN. 
Met dank aan iedereen die hem met kritiek 
en bijdragen inspireerde. 



De rubriek "/Jemocraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd; 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

D'66: OPGANG OF TELOOR
GANG? 
door Wouter van Oorschot, Amster
dam 
E. Peters te Son N.B. behoort naar 
mijn mening tot het type partijgenoot 
dat bereid is slechts datgene waar te 
nemen wat in haar kraam te pas 
komt. Uw toch wat onvriendelijke, 
en helaas op nogal studentikoze wij
ze door de redactie ondersteunde 
reactie, E. Peters, toont bovendien 
aan hoe onzorgvuldig zowel uw in
terpretatie van mijn "ketters" ge
schrift, als uw verheerlijking van 
"uw bijbel" is. 
Door mij althans meer dan eens on
zorgvuldig te citeren slaagt u er bijna 
in mij als koude-oorlog-specialist af 
te schilderen. U valt daarmee mijn 
pleidooi aan vóór een realistische, 
vindingrijke en konsekwente poli
tiek. Bovendien valt u daarmee mijn 
afwijzing aan van een irrationele, 
want deelbare, selectieve-veront
waardigings-politiek. 
U gaat in het geheel niet in op mijn 
veronderstelling dat de D'66-politiek 
blijk behoort te geven van onze be
reidheid om de uitbreiding van links
en rechts-extremisme, waar ook ter 
wereld, tenminste te helpen voor
komen. Niet gehinderd door scherp
zinnigheid komt u tot de konklusie 
dat "deelbaarheid van de détente" 
hetzelfde is als bewust met twee 
maten meten. 
Ik teken bezwaar aan tegen een 
D' 66-standpunt dat dèrmate genuan
ceerd is dat het door bijna niemand 
meer begrepen kan worden. Zo'n 
standpunt deugt niet. Iedereen heeft 
kunnen konstateren op welke wijze 
het afgelopen congres de geschiede
nis is ingegaan: afwijzing van motie 
1408 plus aanvaarding van motie 
1421, vlak na elkaar. Wie de afwij
zing van motie 1408 combineert met 
aanvaarding van motie 1421 kan uit
sluitend tot de konklusie komen: dat 
"hoewel D'66 zich duidelijk en zon
der beperkingen uitspreekt tegen de 
plaatsing van nieuwe midden-lange
afstandraketten met nucleaire kern
lading op de vliegbasis de Peel en/ of 
enige andere lokatie in Nederland en 
Europa, de partij éénzijdig niet
plaatsen van deze wapens ongeacht 
de uitkomst van de onderhandelin
gen in Genève afwijst." En ik kan E. 

Peters geruststellen: indien D'66 met 
"deelbaarheid van de détente" in
derdaad zou menen dat veroordeling 
van rechts-extremisme noodzakelij
ker is dan veroordeling van links
extremisme, wat D'66 dan ook niet 
meent denk ik, dan zou dat inder
daad te ongenuanceerd voor Wouter 
van Oorschot zijn ... 
E. Peters kan nog lang tegensputte
ren maar het hoofdnieuws van het 
afgelopen congres was toch wel dat 
D'66 éénzijdig niet-plaatsen afwijst, 
ook al verteldeN. van Oostveen ons 
op 7 mei tijdens het acht-uur-jour
naal, voorgezegd door de NOS
redactie, die zich daarmee te buiten 
ging aan manipulatieve voorlichting, 
uitsluitend dat het D'66-Congres 
zich "duidelijk en zonder beperkin
gen uitsprak tegen de plaatsing op de 
Peel en/of enige andere lokatie in 
Nederland en Europa". Het zal nog 
een tijd duren voordat D'66 zelf door 
heeft waar zij nu feitelijk staat, als de 
partij op deze wijze doornuanceert. 
Tenslotte heeft E. Peters niet kunnen 
inzien dat mijn resumé (blz. 11 e.v. in 
ONS SOORT DEMOCRATIE) 
nauwelijks in essentie verschilt van 
RB-motie 1411. Motie 1411 betekent 
namelijk niet zo veel, en mijn resumé 
ook al niet. Maar mijn resumé bete
kent veel genuanceerder niet zo 
veel ... 
In ieder geval blijf ik van mening dat 
de regelmatige terugkeer van de 
naam D'66 bij vredesdemonstraties 
(en soortgelijke, door religieuze ir
rationalisten en onevenwichtige 
"wereld-winners" als de voorman
nen van de PvdA georganiseerde ac
tiviteiten) onze partij geen goed doet. 
Omdat de partij zich leent voor de 
ondersteuning van holle frasen die 
met de nuances van de (ook door E. 
Peters gedeelde?) "lijn-Van Mierlo" 
in openlijke tegenspraak zijn. Het is 
de lafhartigheid van D'66, de angst 
om vanwege haar buitenlandse- en 
defensie-politiek bij RECHTS te 
worden ingedeeld, die maakt dat de
ze partij bereid is om deel te nemen 
aan demonstraties wier (gebrek aan) 
eenzijdigheid slechts door de aanwe
zigheid van D'66 (veroorzaakt) ver
ijdeld en gemasqueerd wordt, of mis
schien zelfs wel "verstoord" ... 
Er zal een dag komen dat E. Peters 
zich definitief kan aansluiten bij de 
minderheid die zich "links van 
D'66" beweert op te stellen. Dat is 
de dag waarop D'66 zich neerlegt bij 
de vaststelling dat uitstel van plaat
sing niet langer mogelijk is. Op die 
dag zal D'66 ongetwijfeld een be
langrijke groep leden verliezen, want 
E. Peters staat niet alleen. Maar een 
aantal nieuwe leden zal toestromen 
en D'66 groter maken dan de partij 
nu is, en het zullen waarachtig niet de 
eersten de besten zijn die zich dán 
zullen aanmelden: het zullen al die
genen zijn die qua mentaliteit bij het 
beste van D'66 passen, maar die nu 
van deelname aan deze partij weer-

houden worden vanwege haar dub
belzinnige en, voor zover duidelijk, 
onbezonnen buitenlandse- en defen
sie-politiek. 
E. Peters hoopt wellicht dat deze dag 
niet zal aanbreken. Die mogelijkheid 
bestaat. Maar dan breekt de dag aan 
dat D'66 zich definitief aansluit bij de 
minderheid die plaatsing blijft afwij
zen, óók als uitstel niet langer moge
lijk is. Het is van tweeën één. Ook als 
E. Peters haar zin krijgt zal de partij 
leden verliezen, maar niet zoveel. 
Tot dat groepje zal ik behoren: men 
kan wat dat betreft gerust zijn. En in 
dat geval zal D'66, hoewel natuurlijk 
niet door mijn opzegging, maar door 
haar teloorgang in het IKV-, CPN-, 
PSP-, PPR-, PvdA-koor, definitief 
ophouden een politieke factor van 
belang te zijn. 
Opdat méér partijgenoten als Nico 
Bos te Bunschoten voor het behoud 
van genuanceerde D'66-politiek hun 
hoofd blijven uitsteken! En de 
redactie van dit blad wordt, althans 
door mij, hardnekkig uitgenodigd 
zich niet langer te beperken tot flau
we opmerkingen in de marge, maar 
tot serieuze deelname aan de discus
sie. Men neemt zitting in een redactie 
om goede stukken te schrijven. 

De opmerkingen die nu en dan onder 
de ingezonden brieven staan hebben 
een zekere bedoeling. Soms worden 
anderen uitgenodigd zich via deze 
rubriek in een discussie te mengen. 
Dan weer wordt er een relativerende 
opmerking gemaakt. Een enkele keer 
volsta ik met een conclusie die niet 
direct op de inhoud van één brief be
trekking heeft. 
Zo zou ik bij deze briefvan Wouter 
van Oorschot willen opmerken dat 
zijn speculaties over ledenwinst of 
ledenverlies onzindelijk zijn. Ze be
rusten op geen enkel empirisch ge
geven en voorts is het slecht om in 
een zakelijke discussie dit soort 
emotionele uitspraken te doen om 
daarmee het vermeende gelijk te 
krijgen. 

AAN D'66, EEN AFSCHEID 
door Ernst van Altena, Landsmeer 
"Aan nog een partij tussen kool en 
geit bestaat bij ons geen enkele be
hoefte ... " 
Daarmee besloot het opheffingsle
gaal van de Rappèlgroep, waarvan ik 
mede-oprichter en redacteur was. 
Testcase was voor mij daarbij het 
voorjaarscongres '83 en hoewel ik 
daar helaas op het laatste moment 
verstek moest laten gaan, heb ik vol
doende betrouwbare oog- en oorge
tuigenissen gekregen om nu zeker te 
weten dat D'66 niet langer mijn ·partij 
kan zijn. 
Ik weet datzo'n scheiding een rouw
periode oplevert, dat ik voorlopig 
politiek dakloos zal blijven, maar de 
rouw wordt verzacht door de ge
dachte dat veel radikale partijvrien
den mij al zijn voorgegaan en dat ik 
mij er lang op heb kunnen voorberei
den. Immers, D'66 heeft zichzelf al 
ontmand op het moment van "la tra
hison des clercs", toen besloten 
werd aan het minderheidskabinet 
CDA-D'66 mee te doen. Mijn pro
testtelegram daarover aan de ka
merfraktie, werd destijds door de 
toenmalige fraktievoorzitter niét aan 
de fraktieleden doorgegeven, een in
cident dat helaas tekenend is geble-

ken voor de opvattingen over interne 
partij"democratie" die sindsdien 
gemeengoed blijken te zijn binnen 
D'66. 
We hebben de Rappèlgroep min of 
meer ten einde raad in het leven ge
roepen, omdat wij inzagen hoe in de 
euforie van het oppervlakkig electo
raal succes van 81 , de partij afgleed 
naar het grote niets. Meer en meer 
werden de stoelen in de partij bezet 
door leden van de duurste "be
schutte werkplaats" die ons land 
kent: de nieuwe vrijgestelden; door 
mensen die in watten verpakte lip
pendienst verlenen aan de zwaksten 
in onze samenleving, maar die niet 
weten wat "struggle for life" bete
kent, omdat ze nog nooit met de 
echte maatschappij in aanraking, laat 
staan in aanvaring zijn geweest. Zo 
verwerd D'66 tot een gezellig vinger
in-de-roet om de hete breipot. 
Dat een voorzitter die dankzij het 
gratis werk van vele partijgenoten, 
met een wachtgeld als oud-kamerlid 
is "vrijgesteld", zijn tijd niet ge
bruikt om politiek te bedrijven, maar 
verklaart dat er geen geld meer is om 
politiek te bedrijven; dat het bestuur 
een congresagenda zo manipuleert 
dat alle moties met een angel erin, 
verplaatst worden tot na de toe
spraak van de fraktievoorzitter, als 
per traditie de congreszaal leegloopt; 
als congresuitspraken van atoompa
cifistische aard nog tijdens de pers
conferentie op de congresdag ont
kracht worden door , ,het gezicht van 
de partij"; als er tegen de wil van het 
congres in door kopstukken ver
klaard wordt ·dat er geen behoefte 
bestaat aan een opening naar een 
groene lijst (hear, hear, the mouse 
that roared !), dan zijn dat voor een 
zich democratisch noemende partij 
even zovele grove schandalen. 
Aan moties die het huidige Lubbers
beleid ondubbelzinnig veroordelen is 
ook al "geen behoefte", (waaraan 
dan wel?), moties die enige peper aan 
de fraktiestandpunten willen geven, 
zijn "overbodig". De laatste drie 
congressen hebben mij de diepe 
overtuiging geschonken dat "one 
man one vote" in handen van de 
slechte besturen, zoals wij die de 
laatste twee jaar kennen, een mani
pulatiewapen bij uitstek is. Geen 
mens kan in enkele uren èn de verga
dering volgen èn de konsekwenties 
van de teksten in het ten congres pas 
uitgereikte congresboek overzien. 
Men stemt op het ruggemerg, ver
klaart zich wel tegen kernraketten, 
maar kiest evenzo vrolijk een notoire 
koude-oorlog-specialist in de pro
grammacommissie. Men stemt op 
iemands blauwe ogen of vlotte één
minuut-wilt-u-afronden-babbel. 
Men accepteert zelfs de nonsens van 
een voorzitter van de adviesraad, die 
uitspreekt dat het politiek centrum 
van een democratische partij niet bij 
het door de leden gekozen bestuur 
behoort te liggen, maar bij de door 
het electoraat gekozen fraktie. Wat 
heeft partijlidmaatschap dan nog 
voor zin, anders dan als een manier 
om in de kamer te komen? 
Het is triest te moeten constateren 
dat Rappèl in 1981 deze neergang wel 
wist te voorspellen, maar niet meer 
kon voorkomen. Degenen die ver
antwoordelijk zijn voor deze afgang, 
de dilletanten met bestuurlijke pet
ten op, hebben dan ook complete 
heimachines en bulldozers laten aan
rukken om het Rappèlgeluid de 



grond in te rammen of terzijde te 
schuiven. Machtsarrogantie en be
stuurlijke laatdunkendheid strijken 
mij zo tegen de haren in, dat ik van 
een partij waarin deze heersen geen 
lid meer kan blijven. Voor een echte 
radikaal-liberale partij staat morgen 
mijn deur weer open. 
Saluut! 

als de snelle wisseling van functiona
rissen. 
Het was daarom dat ik met spanning 
heb uitgekeken naar het voorjaars
congres in Zutphen. In de vereniging 
D'66 is de rust ook weer zover her
steld dat een goede discussie moge
lijk zou zijn en er staan geen directe 
verkiezingen voor de deur. 
Dan blijkt op dit congres dat het be-
stuur van de vereniging op geen en-

0'66, IK STAP OP! kele wijze gebruik wil maken van de 
door Marijke Spigt-Wagenaar, Den suggesties van (R)appèl, hoewel ik 
Haag. uit eigen ervaring weet dat velen in 
Hierbij deel ik jullie mee dat ik mijn de partij van nu er behoefte aan heb
lidmaatschap van Democraten '66 ben. De bestuur doet de ene motie na 
met ingang van 10 mei 1983 opzeg. deandereafmet"wijhebbenergeen 
Tot de Tweede-Kamer-verkiezingen behoefte aan". De kop is los geko
io 1981 was D'66 voor mij een duide- men van de romp. Je hoeft maar te 
lijke partij met een goed samenhan- kijken hoe fractie- en partijvoorzitter 
gend beleids- en verkiezingspro- omgaan met de aangenomen motie 
gramma uit de periode 1977. D'66 over de plaatsing van kruisraketten, 
voerde een constructieve oppositie nog geen uur na het aannemen tij
waarin de belangen van de zwaksten dens de persconferentie. Dat is on t
even hoog in het vaandel stonden als nuchterend illustratief. 
het optimisme waarmee progressief 1 De gang van zaken in de partij en 
liberalen de mogelijkheden van het ! mijn opvattingen over hoe het zou 
individu tegemoet plegen te treden. moeten gaan liggen zover uit elkaar, 
Jan Terlouw wist voortreffelijk het dat ik nu moet opstappen. 
woord te voeren en zijn publiciteits-
man Ernst Bakker had weinig moeite 
om de pers lekkere hapjes op te voe
ren. Hulde daarvoor. 
Na die verkiezingen is het snel-berg
afwaarts gegaan met de partij. De 
gunstige verkiezings-uitslag waar
voor vele leden en ook ik veel werk 
hebben verzet, danwel onszelf op
offeringen hebben getroost, bleek 
voor de partij aanleiding om zichzelf 
sterk te gaan overschatten. Het 
feestgedruis ging over in kortzichtig
heid en zelfs juichen over Haagse 
Toestanden waartegen D'66 was op
gericht, maar waar D'66 nu op on
verkwikkelijke wijze een middelpunt 
in werd. De "kunst van het ivoor 
draaien" bleek in D'66- handen te 
verworden tot "verknoeien van 
waardevol materiaal". Geen wonder 
dat de gebrekkige organisatie, de 
dogmatische blikvernauwing inzake 
de zwakke kanten van het one-man
one-vote-systeem en vooral ook de 
volstrekt onvoldoende ontwikkelde 
kunde in de partij om het evenwicht 
tussen de bereidheid van het indivi
duële lid om eigen ideeën te onder
schikken aan het gezamenlijk vast
gestelde en de bereidheid van de 
partijtop om goed te luisteren naar 
datgenen wat in de partij leeft, te 
handhaven. 
Het was de werkgroep (R)appèl wel
ke in een tijd dat iedereen nog lekker 
zat te genieten van overwinnigen de 
moed had om dit soort dingen eens 
rustig te doordenken en met con
structieve voorstellen te komen. 
De boodschap van (R)appèl bleek in 
de partij wel degelijk verstaan te 
worden. 
Dit is mij gebleken uit de talloze 
spreekbeurten welke Cees in de par
tij heeft gehouden, altijd op verzoek 
van afdelingen of regio's. De discus
sies bleken altijd prima te verlopen 
en van grote eensgezindheid zonder 
retorisch geweld blijk te geven. Dit 
heeft mij lange tijd het gevoel gege
ven dat dit toch binnen afzienbare 
tijd tot de partijtop en met name het 
hoofdbestuur zou doordringen. Het 
hoofdbestuur bestaat toch immers 
uit mensen uit alle hoeken van de 
partij. Dat dit niet meteen gebeurde 
heb ik toegeschreven aan de interne 
problemen van het hoofdbestuur zo-

EEN C & AATJE NIET GOED GE
NOEG VOOR 0'66? 
door Joyce Sonnega Amsterdam 
D'66 mijn partij- tot de twijfel begon 
toen de fraktie in '82 besloot in de 
regering te blijven zitten met het 
CDA. Die bewuste avond heb ik en 
naar later bleek velen met mij, een · 
ongerust telegram gestuurd naar de 
2e kamerfraktie. De telegrammen 
zijn niet verder gekomen dan de 
toenmalige fraktievoorzitter!. Twij
fel dus, maar hoop na "Krasnapols
ky". Hoopvol dus op naar het zo
mercongres. Als ik aan die dag te
rugdenk lopen me nog de rillingen 
over de rug. Tóch lid van de partij 
gebleven en hopen dat méér mensen 
zich alsnog zouden herinneren 
waarom D~66 is opgericht. - Appèl 
66 -. Nog steeds hoop dus. Het na
jaarscongres afgewacht, de twijfel 
steeg, maar toch lid van de partij 
gebleven. 
Dan maar op naar het voorjaarscon
gres en samen met de (R)appèl-groep 
- die inmiddels fors was uitgebreid -
doorgaan met praten over wat ons 
dreef, behoud van de partij, kritiek 
op de partij, maar opbouwende kri
tiek, D'66 was ons immers zo dier
baar. Moties te maken voor het con
gres - niet om af te breken maar om 
op te bouwen, om duidelijkheid te 
verschaffen aan leden en kiezers -
bouwstenen aandragen dus ... Van 
je laatste centen naar Zutphen afge
reisd en een hotelletje genomen. 
Zaterdag 7 mei,je twijfel slaat over in 
verbijstering. Als er eindelijk in de 
middag over belangrijke partijpoli
tieke moties gepraat moet worden 
loopt de zaal half leeg, alleen mensen 
die moties moeten verdedigen en een 
handvol ècht ge1flteresseerden zitten 
er nog. Je vraagt je af, waarom men
sen lid van een politieke partij zijn als 
ze zo weinig werkelijke interesse to
nen in besluitvorming binnen de par
tij. 
Opvallend verder dat àlle moties 
"Spigt/van Altena" met zoveel klèm 
worden ontraden door het HB en het 
is door ervaring bekend dat in zulke 
gevallen 90% van de congresgangers 
hier gevoelig voor zijn dus het con
gres neemt dan meestal (op goed ge-

luk) het HB standpunt over. 
Vooral de heftige manier waarop Ja
cob Kohnstamm de door mij verde
digde motie over een politiek partij
centrum afwees was opval
lend.Eenmaal thuis was mijn twijfel 
weg en had ik zekerheid. In een arti
kel in de Volkskrant van die dag las 
ik dat àlle moties- van het duo Spigt/ 
van Altena bij de fraktie (en naar ik 
aanneem ook het HB) bij voorbaat 
afgedaan waren als C & 
AATJES .... 

Als alleenstaande moeder met drie 
kinderen was ik er altijd trots op dat 
ze er piekfijn uitzagen in hun C & 
AATJES .... 
Mijn twijfel is nu dus zekerheid. Ik 
hoor niet meer bij D'66. 

Ik voel mij een partijloos en afge
dankt C & AATJE. 

D'66 zegt op te komen voor àlle 
zwakken in de maatschappij. 

Ik hoop ooit weer èchte links libera
le-progressieve-sociaal democraten 
te ontmoeten die samen met mij nog 
de moed kunnen opbrengen om weer 
opnieuw te beginnen. 

Ik weet nu hoe de fraktie en HB den
ken over C & AATJES. 

Vaarwel 
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Een samenhangend, consistent en 
voorspelbaar aardgasbeleid is van 
groot belang voor de gehele energie
voorziening. Dit geldt met name voor 
bedrijven en gezinnen die investeringen 
moeten doen voor hun toekomstige 
energievoorziening. Deze nota wordt 
daardoor gekenmerkt door continuïteit 
met het beleid uit het verleden, waaruit 
een enkel achterhaald element wordt 
verwijderd. Verder zijn er spe(Äfieke 
D'66-punten nader uiteengezet in het 
licht van de veranderde omstandighe
den. 
Het Nederlandse aardgasbezit is een 
goed waarvan op verstandige wijze ge
bruik gemaakt moet worden. Wij zien 
dat verstandig gebruik niet in het goed
koop ter beschikking stellen van gas 
voor vele doelgroepen. Een uitzonde
ring is een industrietak die binnen het 
geheel van de Nederlandse industrie 
een sleutelpositie inneemt en die anders 
niet concurrerend zou zijn met het bui
tenland. 
Wel menen wij dat gas aangewend moet 
worden om het huidige naar verhouding 
nog steeds verspillende energievoor
zienings-systeem voor lange tijd doel
matiger te maken. Wij zien daartoe 
twee middelen: 
- Het bestemmen van een redelijk deel 
van de aardgasbaten voor financiering 
van energiebesparende investeringen, 
en 
- het ter beschikking stellen van aard
gas aan bedrijven die meehelpen aan 
het opbouwen van een efficiënte infra
structuur door middel van warmte/ 
kracht-koppeling en warmtecascades, 
zolang schone kolentechnologie en 
duurzame energiebronnen (zon, wind 
e.d.) niet commercieel toepasbaar zijn . 
In het kader van het maximaliseren van 
de opbrengst van het aardgas voor de 
Nederland se volkshuishouding past 
verder het reserveren van een marge 
tussen nieuwe importen en nieuwe ex
porten. Deze marge moet de Gasunie 
de flexibiliteit geven om de bankiers
functie van de Nederland se gasvoor
raad op de Europese markt te benutten. 
Voor beide doeleinden samen kan bo-
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venop de bestaande plannen ten hoog
ste 200 mld m3 gas worden gereser
veerd. 
Ook zouden wij beperkte hoeveelheden 
aardgas willen (kunnen) inzetten om 
een schoon milieu te verdedigen, waar 
dat milieu wordt bedreigd en andere 
methoden zijn uitgeput. 
Verder lijkt ons geen reden, het in 1980 
geformuleerde selectieve aardgasaf
zetbeleid te veranderen. Ook het begin
sel, dat aardgas tegen marktwaarde ge
prijsd moet zijn, blijft naar onze over
tuiging noodzakelijk. Voor de huishou
dens menen wij, dat hierbij de onrealis
tische koppeling van aardgasprijs aan 
de prijs van huisbrandolie moet worden 
losgelaten, en dat koppeling aan de 
stookolieprijs moet worden toegepast. 
Voor huishoudens die in betalings
problemen zijn gekomen, moet een tij
delijke steunmaatregel worden ontwik
keld. 

De nota aardgas kan worden besteld door 
overboeking van f 7,- (incl. porti) op giro 
33.222.13 t.n.v. SWB D'66 onder vermel
ding van nota E I I. 

Nieuwe projecten 

ACTUELE ONDERWUSVISIE 
Deze projectgroep, een initiatiefvan de 
werkgroep onderwijs, wil komen tot 
een nieuwe profilering van D'66 in het 
onderwijsbeleid. Rapportage wordt 
voorjaar 1984 verwacht. Voorzitter: 
Chel Mertens. 

LANGE-TERMUN MILIEUBELEID 
Deze projectgroep probeert de structu
ren te bezien, die nodig zijn om de kwa
liteit van het milieu op langere termijn 
te beschermen. De rapportage wordt 
ook voorjaar 1984 verwacht. Voorzit
ter: Dick Tommel. 

stichting wetenschappelijk bureau d'66 
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Gevraagd 
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VRUWILLIGERS BUREAU 
De SWB verkeert in grote nood! Door 
de teruggelopen rijkssubsidie kan het 
bureau alleen nog voortbestaan, wan
neer wij mensen treffen, die zich vrij
willig voor de SWB willen inzetten. Wij 
hebben dringend behoefte aan: 
- mensen die willen helpen met kopië
ren en verzenden: dagelijks is er bij ons 
verzendwerk voor werkgroepen; wie 
uit de buurt van Den Haag wil ons hel
pen, bijv. één of meer halve dagen in de 
week? 
- mensen die concept-nota's kunnen 
nalezen op begrijpelijk taalgebruik, en 
zo nodig opnieuw redigeren; 
- mensen die een publiciteitscampagne 
voor SWB-nota's kunnen voeren, in 
samenwerking met Roei Heskamp van 
het partijsecretariaat; 
- mensen die mee kunnen helpen bij de 
organisatie van een studiedag; 
- mensen die het secretariaat van een 
werk- of projectgroep op zich willen 
nemen. 
Voelt u hier wat voor, neem contact op 
met de SWB: Erik van der Hoeven of 
Conny Naaktgeboren, tel. 070-858303. 

DESKUNDIGEN KANKERVER-
WEKKENDE STOFFEN 
De projectgroep met deze naam is on
langs met zijn werk begonnen, maar 
vraagt nog aanvulling met enkele des
kundigen (bijv. een bedrijfsarts, jurist, 
toxicoloog). Contact: de voorzitter van 
de projectgroep, J. W. Copius Peere
boom, tel. 020-415301, of het SWB-bu
reau, Erik van der Hoeven. 

VANDALISME 
De SWB heeft van de Tweede Kamer
fractie het verzoek gekregen, de moge
lijkheden te onderzoeken van een pro
ject Vandalisme. Wie binnen de partij 
heeft beleidsmatig met dit probleem te 
maken gehad, en zou eventueel aan een 
project willen meewerken? Contact: 
SWB, Erik van der Hoeven. 

MIDDEN-AMERIKA 
De SWB kent in de sectie buitenland 
verschillende regio-werkgroepen, maar 
nog geen werkgroep Midden- (en Zuid-) 
Amerika. Wie zou eventueel lid van 
zo'n werkgroep willen worden? Con
tact: Kees Klompenhouwer, voorzitter 
sectie-coördinatiecommissie buiten
land, tel. 010-213905. 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

verschijnt 8 x per jaar 

LEIDENDE FIGUREN, AMENDEMENTEN EN 
PARTIJ-DEMOCRATIE ~~~~~~~~e;~~~~~:e 
door Jan Glastra van Loon, voorzit
ter Eerste Kamerfractie D'66 

In een Democraat (het moet de laat
ste Democraat-Extra zijn geweest! 
Red.) stond onlangs een brief, die mij 
aan het peinzen zette over onze partij 
en de democratie. 
De schrijver van de brief beklaagde 
zich erover, dat op ons "kernwapen
congres" in 1980 zoveel leidende figu
ren het woord hadden gevoerd voor 
een amendement-BischofT over de 
eventuele plaatsing van nieuwe kern
raketten in ons land. Zij zouden er 
beter aan hebben gedaan te luisteren 
naar wat de leden ervan vinden en 
dat zonder tegenstribbelen uit te voe
ren. Als dat op het volgende congres 
niet zo gaat, dan zal het, kondigde hij 
aan, heel moeilijk voor hem worden 
op D'66 te stemmen. 
Ik heb meer van die stemmen ge
hoord. Dit keer stond het zwart op 
(niet helemaal) wit. Wat trof mij 
daarin? 

Democratie is voor ons niet alleen een mid
del, maar ook een doel. Zij is voor ons niet 
alleen maar een middel om gezamenlijk 
besluiten te nemen, maar houdt ook in dat 
wij mensen zoveel mogelijk willen betrek
ken bij- en tot hun recht laten komen in
besluiten die hen raken. Hierover zijn we 
het, hoop ik eens. 

Als democratie voor ons die betekenis 
heeft, zullen we zeker goed naar elkaar 
moeten luisteren. Maar dan zullen we ook 
in onze besluitvorming compromissen 
moeten nastreven. Dat moeten we niet al
leen doen bij kwesties die ons maar opper
vlakkig raken, maar juist ook als zij ons 
diep beroeren. 
Wat immers is het alternatief? 

De andere mogelijkheid is, dat alleen 
diegenen , die het over zo'n kwestie eens 
zijn, één partij vormen. Daarmee is verze-

kerd dat het doel van democratie binnen de 
partij wordt verwerkelijkt. Daarmee wordt 
echter het probleen alleen maar verplaatst: 
de verschillende standpunten moeten dan 
tussen de partijen worden uitgevochten. 
Men kan dan opnieuw eisen - en ook die 
eis wordt geuit - dat, onverschillig hoe 
diep een minderheid zich daardoor getrof
fen voelt, strikt en strak meerderheids
standpunten in meerderheidsbesluiten 
worden omgezet. Zo ontaardt echter de 
democratie steeds meer tot een puur tech
nisch mjddel van collectieve besluitvor
ming. 

Het amendement-Bischoff was een compro
mis. Degenen die voor dat amendement 
spraken, vertolkten niet hun eigen mening, 
maar een tussenstandpunt. Hun motief was 
een congresuitspraak te bereiken, waarin de 
partij zich in meerderheid èn met behoud 
van haar eenheid zou kunnen vinden. 
Dat is, meen ik, niet alleen een recht. Het is 
ook een democratische plicht (vooral voor 
degenen die door de partij zijn gekozen in 
leidende functies), want alleen zó kunnen 

PART\JEN 
ook minderheidsstandpunten in besluiten 
tot hun recht komen. 

Wie op een congres van D'66 een andere 
tekst of een andere mening wil verkondigen 
dan die van bepaalde amendementen of 
moties of van de sprekers daarvoor, kan 
zich inschrijven op de sprekerslijst. Men 
kan ook een eigen amendement of motie 
indienen en daarover spreken. Als onder 
die omstandigheden het spreken door een 
aantal , ,leidende figuren" voor een tekst als 
het amendement-Bischoff wrevel wekt en 
leidt tot dreigementen als die van de 
briefschijver, dan vraag ik mij af, of dege
nen wier wrevel werd gewekt, zèlf wel wil
den luisteren en of zij ruet eigenlijk alleen 
maar wilden en willen dat hun standpunt 
klip en klaar in een motie uitgedrukt en 
door een meerderheid aanvaard wordt. 

Op die manier wordt democratie nog iets 
heel anders dan alleen maar een technisch 
middel om gezamenlijk besluiten te nemen, 
nl. een middel om je wil op te leggen aan 
anderen. 
Ik hoop dat ik, wat ik las en hoorde , hele
maal verkeerd heb begrepen. 

IN DIT 
NUMMER 
De nadere aanduiding nader 
belicht 3 
Democraten in de polder 8 
RB-notitie V redeen Veiligheid 17 
Over sleutels en raketten 38 

En verder: EP-kandidaten, 
stembiljet, Democraat-Extra en 
PEAC-Bulletin 

DERDE 
CONGRESDEMOCRAAT 



Van het sekretariaat 
Op grond van de begroting '83 heb
ben de afdelingen en regio's recht op 
één gratis ledenlijst per jaar. Via de 
regio-secretariaten ontving iedere se
cretaris in februari '83 een ledenlijst. 
Omdat het landelijk secretariaat 
door dit distributiesysteem zich de 
portokosten bespaart, heeft het Da
gelijks Bestuur besloten ook in au
gustus een gratis ledenlijst te ver
strekken. Uw regio-HB-lid ontving 
op de Hoofdbestuurs-vergadering 
van 25 augustus j.l. een volledig over
zicht ter verzending aan de afde
lingen. 

Het functionarissenbestand neemt 
steeds duidelijker vormen aan: ruim 
500 functies zijn al in de computer 
vastgelegd. Hierdoor is er nog slechts 
één adressenbestand op de Bezuiden
houtseweg. Adreswijzigingen vinden 
automatisch hun weg 11aar SWB en 
PSVI. Ook de afdelingen ontvangen 
(ook weer via hunregio-HB-li,d) eens 
per drie weken een rimfatîelijst. 

r!l HERHAALDE OPROEP 
Wegens pensionering van de huidige functionaris- onze onvolprezen 
Jopie de V oogt- zoeken wij op het landelijk secretariaat van D'66 
voor 20 uur per week een 

ERVAREN IYPIST(E) 

die 
1) vlot en foutloos kan tikken, waarbij slordige of moeilijk leesbare 

handschriften geen onoverkomenlijke problemen opleveren; 
2) beschikbaar is van 10 tot 14 uur; . . 
3) ruime mogelijkheden heeft tot overwerk en daartoe ook bere1d 1s; 
4) bereid is zich zo in te werken dat hij/zij de telefoon vlot kan 

bedienen; 
5) bereid is allerhande klusjes te doen; 
6) in staat is te stenograferen; 
7) in staat is moderne talen foutloos te tikken; 
8) eventueel bereid is ons notulistenteam te versterken. 

Salarisgrenzen: f 1019,- tot 1491,-
Inlichtingen bij Marin Engelhard, hoofd algemene zaken, of Corrie 
Hupkes, plaatsvervangend hoofd algemene zaken, telefoonnummer 

. Oi0-858303 of- buiten kantooruren- 070-905866. Sollicitaties vóór 13 

Uitdraaien uit de computer-z~ij~·tè be~ ~ ; 

~september 1983 te richten aan de Sollicitatiecommissie, p/a Bezuiden
hoütseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

stellen à f 2,- per vel. L----------------------------' 
Plaketiketten kosten f 0,10 per stuk, 
inclusief bundellijst en portokosten. 

Nieuwe enveloppen zijn ook weer te 
bestellen, formaat A6 f 35,- per 
doos van 500 stuks, exclusief porto
kosten. Witte A-5 enveloppen, met 
adres Den Haag, kosten f 13,- per 
100 stuks, exclusief portokosten. 

Die-wegwijzer 
De nieuwste editie van de Die-Weg
wijzer is uit! 
WAT BIEDT DE DIC-WEGWIJ
ZER voor u? 
- Adreslijsten van alle fracties, be
sturen en commissies (dus ook 
Raads-en Statenleden); 
- portefeuille-overzichten van Eer
ste Kamer, Tweede. Kamer, Euro
pees Parlement en Provinciale-Sta
tenfracties; 
- publicatie-overzichten .van alle 
SWB-, Tweede Kamer-, Provinciale 
Staten-/regio- en Gemeenteraad-/af
delingen- inbrengen èn van nota's en 
andere speciale inbrengen van deze 
instanties. 

WAT KOST EEN ABONNEMENT? 
- I x de reeds uitgekomen en nog 
courante bladen: f 27,50 
- aanvullingen 1983 f 30,00. 

OPGAVE ALS ABONNEE: 
liefst schriftelijk bij Tineke Veenstra, 
DIC, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag. 

Haagse gastvrijheid 
De afdeling Den Haag is verheugd 
dat er na elf jaar weer eens een D'66-
ccingres in Den Haag wordt gehou
den en heeft gemeend de volgende 
activiteiten te moeten ontplooien: 
Logiesbemiddeling 
Een aantal Haagse D'66-leden heeft 
zich bereid verklaard voor de nacht 
van 25 op 26 november a.s. een of 
meer logeerbedden aan congresgan
gers ter beschikking te stellen. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot de secretaris van het afde
lingsbestuur: Greet Linckens, Uddel
straat 157, telefoon 070-882843. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt! 

Januari-Congres 1984 
De agenda voor de 37ste AL V op zatèrclag 21 januari 1984 is vastge-
steld en wordt hierbij gepubliceerd. · 
De onderwerpen, die op dit Congres behandeld worden zijn: 
- Jongerenorganisatie 
~ de aanduidingsnotitie 
- organisàtievoorstellen 

In volge~de Democraten informeren wij U nader. 

Mielee van Wagenberg 
Vice-voorzitter organi!Satie. 

CONCEPT-AGENDA 
37ste AL V op zaterdag 21 januari 1984. 

10.00 

10.2{) 
11.30 

11.40 
12.15 

12.30 
13.10 
14.10 

14.30 
.1~-00 
16.00 
16.Ó5 

1. Opening door partijvoorzitter 
2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toelichting op de stemprocedure 
4. Presentatie kandidaten besturen en commissies - Ope

nïng stembus 
5. BELEIDSVOORSTELLEN ORGANISATIE 
6 .. TOESPRAAK LIJSTTREKKER EUROPESE VER

KIEZINGEN 
7. RB.-RESOLUTIE JONGERENORGANISATIE 
8. JAAROVERZICHT HOOFDBESTUUR (voorheen: 
'·Beleidsnota) 

9. Lunch- sluiting stembussen 
10. AANDUIDINGScNOTA 
11. TOBSPRAAK FRACTIEVOORZITTER TWEEDE 

.. KAMER . . . 
12. Vragenuurtje Tweede Kamerfractie 
13. ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
·14 .. ·Uitslagen stenuniogen en verkiezingen 
15. Sluiting door de partijvoorzitter 

Haagse leden die nog geen bed ter 
beschikking hebben gesteld en er wel 
een hebben, kunnen zich uiteraard 
ook nog bij Greet melden. 

oldtimers" kan gedanst worden tot in 
de kleine uurtjes. 
Laten wij de gezellige tradities van 
o.a. Amsterdam en Nijmegen in een 
levenslustige sfeer herstellen. D'66 
laat zich niet in de hoek drukken, 
noch in serieuze politiek, noch in de 
sfeer van elkaars vriendschap. 

Het congres danst ... 
Nadat de congresleiding op vrijdaga
vond 25 november 1983 omstreeks 
22.30 uur de 36ste AL V heeft ge
schorst, organiseert de afdeling Den 
Haag, met steun van het Hoofdbe
stuur, in de gezellige bars van Amici
tia een daverend feest. Toegang gra
tis, muziek gratis, alleen iedereen 
moet zijn of haar drankjes zelf beta
len. Op de levende muziek van ,.The 

Frans Rogier, 
voorzitter D'66- Den Haag 

DE GROENE LUN: 
070-850788 
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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: 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn Ver
beeck, Mieke van Wagenberg, 
Kitty Warburg, Roei Heskamp, 
Kees van den Brink. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
Correspondentie, copy e.d. rich
ten aan het redactiesecretariaat 
van: 
De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkbeid 
De redactieraad draagt de eindverant
woordelijkheid voor inhoud en opna
me van publikaties in de Democraat. 
Het moet duidelijk zijn dat deze ver
antwoordelijkheid zich niet uitstrekt 
tot bijdragen van het Hoofdbestuur, 
fracties in vertegenwoordigende licha
men, het SWB-bestuur, het PSVI-be
stuur, de Adviesraad en andere offi
ciele partijorganen. Al deze bijdragen 
zijn als zodanig herkenbaar aan het 
rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden 
brieven, die steeds de naam van de 
schrijver vermelden, valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de redac
tieraad. 
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 8 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 6 verschijnt 2 no
vember 1983. 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
maandag 17 oktober 1983, 16.00 
uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
lil pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
113 pagina: f 600,-
114 pagina: f 500,-
116 pagina: f 400,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag ver
krijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 10.500 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 
giro 1477777 
Partijvoorlichter: 070-832468 



LINKS LIBERAAL, 
GEEN GARANTIE, 
WEL DUIDELIJK! 
door: Joke Jorritsma, Jopie Boogerd 
en Piet Scheele 

Als indieners van de moties 1815 en 
1816, die Jan Veldhuizen en anderen 
inspireerden tot de motie 1419A wil
len wij ondersteunend reageren op 
het stuk "Democraten '66, een libera
le partij". (Democraat nr. 4 1983). 
Geruime tijd buigen ook wij ons 
reeds over dit vraagstuk en wij ko
men tot dezelfde conclusies als Jan 
Veldhuizen. 
Wij als D'66-ers zullen ons dienen te 
realiseren, dat wij niet in staat bleken 
kiezers langdurig aan ons te binden. 

Waarom is een nadere profilering 
noodzakelijk? 
a) Een hardnekkig misverstand is, dat wij 

de naam van de partij willen verande
ren. Niets is minder waar. Democra
ten'66 is een prima naam, waar wij ons 
bij thuis voelen en die zo moet blijven. 
Bovendien wordt vaak gesuggereerd 
dat uit een profilering een compleet par
tijprogramma dwingend moet worden 
afgeleid. Ook dat is natuurlijk niet het 
geval. Immers uit ons beleidsprogram
ma volgt automatisch de nadere profile
ring (zie ook J.V.). 

b) Mensen stemmen op partijen waarmee 
ze zich verbonden voelen; partijen 
waarmee ze traditionele (gevoels~)bin
dingen hebben, of partijen waarvan ze 
denken dat er dezelfde ideeën heersen 
als die welke zij aanhangen. Wanneer je 
nu als partij geen profilering hebt, ben 
je niet voorspelbaar, maar valt het 
hoofdaccent op bepaalde incidenten of 
gebeurtenissen die op een zeker mo-

Onze uitstekende vaak détaillistische 
partijprogramma's bleken een charis
matisch Ieider(ster) nodig te hebben, 
om weerklank bij een brede aanhang 
te verwerven. 
Tegenstanders zagen dat goed en hun 
devies was dan ook: breek de leider 
af en je breekt D'66 af. 
In aansluiting op het discussiestuk 
willen wij nog enkele kanttekeningen 
maken bij de nadere aanduiding (pro
filering) van D'66. Daartoe willen wij 
ingaan op twée vragen. 
1. waarom is een nadere profilering 
noodzakelijk 
2. waarom links liberaal. 

ment in de publiciteit-komen, maar die 
niet altijd relevant zijn voor de werkelij
ke lijn van de partij. 

c) De partij vertoont een samenhang door 
de gezamenlijke ideeën van de leden. 
Deze samenhang - of geestesgesteld
heid - kunnen we een stroming noe
men. Onze ideeën zijn immers niet zo 
"ad-hoc" dat ze statisch zijn en groten
deels verwezenlijkt. In dat geval zou de 
partij opgeheven kunnen worden. Niets 
is echter minder waar. Onze geestesge
steldheid blijkt bij voortduring een bron 
van inspiratie en creativiteit te zijn; dit 
rechtvaardigt - neen, stelt ons voor de 
dwingende eis - dat we ons als stroming 
gaan profileren. 

Waarom links liberaal? 
Over het (links) liberalisme heeftJan Veld
huizen al een aantal dingen gezegd, die wij 
van harte onderschrijven. Als aanvulling 

vervolg op pag. 4 
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Van de 
redactie 

Hoe warm het was en hoe ver het nog is. 
Een nieuw politiek jaar staat voor de deur. 
Wisselen jaren volgens de kalender op I ja
nuari, in werkelijkheid wisselen ze tussen 
juli en september. Dit jaar genoot Nederland 
3 à 4 weken van een warme welverdiende 
rust ofn daarna weer met frisse zin het 
nieuwe seizoen in te gaan. 
Zo ook de partij. Menig lid buigt zich thans, 
als volksvertegenwoordiger, over dikke sta
pels papier met begrotingen, of misschien 
beter gezegd, bezuinigingsvoorstellen. Me
nig lid pakt, als bestuurslid, de verantwoor
delijkheid weer op voor afdeling, regio en 
partij. De voorbereiding. van congressen is 
gestart. Menig lid reist weer, als SWB-er, 
regelmatig door het land om zijn of haar 
inbreng te leveren in een werkgroep. Meer 
en meer leden grijpen de pen om de Demo
craat van kopij te voorzien. 
Kortom, velen, velen, onder u zullen spoe
dig de warme rust van de zomer ver achter 
zich voelen, omdat behoorlijk wat, soms bij
na al de vrije tijd wordt geïnvesteerd in de 
opbouw van de partij. Om even bij stil te 
staan aan het begin van het nieuwe politieke 
seizoen! Een druk jaar en een belangrijk 
jaar. Het jaar van de Europese Verkiezin
gen. Op het najaarscongres gaan wij hier
mee van start. Tussentijds zullen een aantal 
afdelingen meedoen met gemeenteraadsver
kiezingen als gevolg van gemeentelijke her
indelingen. Kleine graadmeters voor al uw 
inspanningen. 
{n de partij discussiëren en besluiten wij ko
mend jaar over,, Vrede en Veiligheid", over 
een jongerenorganisatie, over de organisa
tie, over een internationaal stimuleringsbe
leid, over arbeid en over een andere opzet 
van het Beleidsprogramma. Deze laatste on-
derwerpen zijn de eerste uitwerkingen naar 
aanleiding van het Democratisch Manifest 
en de voorjaars AL V. 
Een druk jaar?, Jawel, maar een uitdagend 
jaar voor u, voor ons allen, voor de partij. 
Het lijkt ver, maar wij komen er, met het 
enthousiasme en de daadkracht van zo vèlen 
in de partijl Een goed politiek jaar. 

* 
Professor De Wied in Utrecht zoekt al jaren 
naar een middel om de kwaliteit van 's men
sen geheugen te verbeteren. Hoezeer dat no
dig is merkte ik onlangs in een discussie 
tussen twee oud-kamerleden. De één noemt 
in een interview de vier die in de zomer van 
'81 tegen het accepteren van Van Agt als 
premier waren. De ander herinnert zich an
dere namen. De pers sprak destijds van een 
fractiebesluit. Als je het verslag van zo'n 
fractievergadering zou kunnen nalezen -
zijn die verslagen óók openbaar? - kom je 
waarschijnlijk tot de conclusie dat niemand 
stond te juichen om Van Agt te accepteren, 
maar geleidelijk verstomt het protest en dan 
heet zoiets fractiebes luit. 
Over twintig jaar hoor je: "Van Agt? Wie 
was dat ook weer?" 
Maak voort De Wied! 

I 
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willen wij in het volgende het links-libera
lisme nader traceren binnen het krachten
veld van de huidige politieke stromingen. 
Mede in het licht van de komende ver
kiezingen voor het europese parlement 
(want daar moeten wij ons het eerst verde
digen), lijkt het ons zinvol wat achtergron
den op te sommen van de diverse politieke 
bewegingen in de loop der tijden. Omdat in 
iedere politieke discussie over stromingen 
de rol van de staat centraal staat, zullen wij 
de diverse politieke bewegingen mede van
uit die gezichtshoek bekijken. In verband 
met de beschikbare ruimte kan dat niet an
ders dan beknopt zijn. 
Internationaal bezien bestaan er binnen de 
politiek in feite 3 hoofdstromingen: conser
vatisme, liberalisme en socialisme. 

conservatisme 
Het conservatieve denken heeft irrationele 
wortels en is telkens opnieuw door irratio
nele stromingen gevoed (o.a. de duitse ro
mantiek). Het heeft een tamelijk pessimis
tische mensbeschouwing, gelooft in elk ge
val niet in de ontwikkelingsmogelijkheid 
van de mens, maar in de onverantwoorde
lijkheid van de driften in mens en groep. 
Het conservatisme heeft in de verhouding 
overheid-onderdaan steeds de volle nadruk 
op de betekenis van de staat gelegd. De 
verbinding van de nadruk op de staats
macht, het voeden van irrationele elemen
ten en het in een positie van ondergeschikt
heid houden van grote volksmassa's, voort
vloeiend uit de voorkeur voor een hiërar
chische en oligarchische structuur, heeft 
het conservatisme bij uitstek gemaakt tot 
de drager van nationalistische sentimenten. 
Men misbruikt de staat om bestaande 
machtstructuren in stand te houden of te 
versterken. Met name de economische vrij
heid staat hoog aangeschreven. De conser
vatieven vinden we terug bij de conserva
tieven van Margaret Thatcher en bij vele 
zgn. liberale (grote delen van onze VVD) 
en christendemocratische partijen. 

liberalisme 
Het liberalisme heeft zijn hoogtepunt be
leefd in het midden van de 19e eeuw, als het 
de emancipatiestrijd van de burgers voert 
tot een ontwikkeling, die nog steeds de 
grondslag vormt voor onze staatkundige 
democratie. Het brengt door middel van 
een grootse wetgevende arbeid grondwet
ten tot stand, legt de basis voor individueel 
algemeen kiesrecht en gekozen parlemen
ten, het schept de ministeriële verantwoor
delijkheid en introduceert het evenwiehts
stelsel van regering en volksvertegenwoor
diging, dat als "het parlementaire stelsel" 
nog steeds het raamwerk van onze moder
ne democratie vormt. De ontwikkelingen 
van het begin van de 20e eeuw leveren het 
beeld op van een slijtageproces waarin het 
liberalisme steeds verder wordt fijngema
len tussen socialisme en herlevend conser
vatisme. Reeds aan het begin van de 19e 
eeuw valt onderscheid te maken tussen een 
rationalistisch-dynamisch liberalisme en 
een liberalisme dat meer historisch was ge
oriënteerd, sterker op de natie en het natio
naal gevoel steunde, irrationele elementen 

incorporeerde en later de weg zou gaan van 
een vrijwel volledige assimilatie met het 
conservatisme. Het rationalistisch-dyna
misch liberalisme kan als voorloper van de 
latere radicalen gelden. In het rationalis
tisch-dynamisch liberalisme wordt libera
Iisme opgevat als een fundamenteel begrip 
voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solida
riteit; mondiaal en toekomstgericht streven 
naar erkenning van verschillen tussen men
sen met de wetenschap dat deze verschillen 
dienen te worden opgevat als een positieve 
bijdrage tot een levendige en pluriforme 
maatschappij waarbij gelijkwaardigheid 
van kansen uitgangspunt voor beleidsmaat
regelen dient te zijn. 
Vanuit die optiek zoekt het liberalisme 
naar een eerlijke verdeling van de individu
ele vrijheid in een staatsvorm die collectief 
regelen beperkt tot wat noodzakelijk is en 
de pluriformiteit steeds tot zijn recht laat 
komen. 

socialisme 
Het socialisme is met name ontstaan als 
emancipatiebeweging van het proletariaat 
in de 19e eeuw. Vanuit die optiek heeft het 
socialisme wezenlijke kritiek op de be
staande mondiale, europese en nederland
se samenlevingen. Men acht het van belang 
dat er op basis van gewijzigde machtsver
houdingen in de wereld een nieuwe inter
nationale economische orde ontstaat. Om 
dat te realiseren is een herverdelingsinstru
mentarium noodzakelijk. Men stelt selec
tieve groei voorop; grote aandacht voor 
herverdeling van de arbeid; socialisatie van 
de vraag; inkomensherverdeling in een alle 
inkomensgroepen omvattend inkomens
beleid. De consequentie daarvan is, dat het 
individu ondergeschikt dient te zijn aan het 
zgn "groepsbelang", waardoor het streven 
naar gelijkwaardigheid en solidariteit vaak 
ten koste gaat van de vrijheid van het indi
vidu. Binnen het klassieke socialisme is dat 
zelfs een positieve bijkomstigheid, want 
men wantrouwt vrijheid van keuzemoge
lijkheden, omdat gemeend wordt dat voor
al de hogere klassen daarvan geacht wor
den te profiteren. Een ander gevolg is dat 
men een grotere overheidsinvloed na
streeft, waardoor steeds nieuwe machts
structuren ontstaan. 

Naast de drie genoemde hoofdstromingen 
mag de christen-democratie niet onvermeld 
blijven. 
De christen-democratie is met name in Eu
ropa maar ook in Nederland sterk geïnspi
reerd door het katholicisme dat in diverse 
encyclieken steeds streeft naar samenwer
king van de diverse klassen en corpora
tisme. 
Zij bevorderen in Nederland over het alge
meen de samenwerking der klassen in de 
zgn P.B.O.'s. (publiekrechtelijke bedrijf
sorganis-aties). 
Zij organiseren zich politiek vaak ook met 
steun van de leiders der diverse "klassen". 
Op hun lijsten prijken zomogelijk vak
bondsleiders, boerenleiders, en indus
triëlen. Dit verklaart, dat ze in staat zijn 
dan weer te regeren met de conservatieven, 
dan weer met de sociaal-democraten. 

Zowel in Nederland als in Europa is het 
nodig dat er een stroming bestaat die de 
fundamentele kritiek van het socialisme op 

de maatschappij deelt. 
Maar geen oplossingen zoekt in meer 
macht van de staat, maar in meer en beter 
verdeelde vrijheid van mensen en de staat 
daartoe als instrument gebruikt. Dit is ook 
mogelijk nu het proletariaat in feite is 
geëmancipeerd. Dit vereist ook fundamen
tele democratisering van de samenleving 
als een continu-proces. Daarnaast is een 
positief mensbeeld het uitgangspunt waar
bij begrippen als vrijheid, gelijkwaardig
heid en solidariteit centraal staan. Zoals 
Jan Veldhuizen in de vorige Democraat al 
stelde is de totaliteit van de uitgangspunten 
en van het denken en handelen van deze 
stroming in overeenstemming met de uit
gangspunten voor denken en handelen van 
D'66. Wij moeten durven aan D'66 de 
naam links-liberaal te geven. Niet omdat 
dit een garantie zou zijn voor een blijvende 
kiezersgunst, maar om duidelijkheid te ver
schaffen aan die kiezer. Daardoor wordt 
het gedrag van D'66 voor de kiezer voor
spelbaarder ook zonder dat gedetailleerde 
verkiezingsprogramma's moeten worden 
doorgeworsteld. Voorts is het in het kader 
van de komende europese verkiezingen 
voor D'66 van belang zich als links-liberaal 
te presenteren. Waarom links? Uit het arti
kel van Jan Veldhuizen en uit het voor
gaande is het duidelijk dat D'66 behoort tot 
de liberale stroming en wel tot de rationa
listisch-dynamische tak. Evenzeer is het 
duidelijk dat dit soort bijvoeglijke naam
woorden in de huidige tijd niet gebruikt 
kan worden. Jan Veldhuizen gaf een zestal 
alternatieven. Bij de keuze daarvan moet 
voorop staan dat de vlag de lading dekt. 

Zoals uit de uitgangspunten voor denken 
en handelen van D'66 (zie juli Democraat) 
blijkt, zijn de woorden links, progressief, 
sociaal en solidair alle op D'66 van toepas
sing. Alleen het woord links geeft een 
breed spectrum aan, de andere een veren
ging. Voorts lijkt het redelijk te veronder
stellen, dat een binnen de huidige politieke 
constellatie niet voor tweeërlei uitleg vat
bare aanduiding, de grootste duidelijkheid 
verschaft. Dit leidt volgens ons tot de con
clusie dat met het bijvoeglijk naamwoord 
"links" het meest recht wordt gedaan aan 
de uitgangspunten van D'66. 

Nu we constateren, dat zowel het CDA als 
de VVD zich als ( neo-) conservatieve stro
mingen profileren, is het van groot belang 
dat D'66 als links liberale stroming uit
groeit tot een zodanige grootte, dat we een 
alternatief kunnen vormen voor een CDA/ 
VVD regering. We zullen daarom met na
me de links-liberalen weer terug moeten 
krijgen uit de VVD. Mooie verhalen ten 
spijt, blijkt de huidige VVD de vrijheid van 
individuen geweld aan te doen door een 
sterke veronachtzaming van de nagestreef
de gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Die individuele vrijheid gaat aan flarden 
door de strijd om betaalde banen bij de 
huidige werkloosheid. Alle hoogdravende 
verhalen over de herwaardering van vrij
willigerswerk zijn immers prietpraat zolang 
betaald en onbetaald werk niet eerlijk ver
deeld zijn. Machteloosheid is daarvan het 
resultaat en dat is de bijl aan de wortel van 
de door de "echte" liberalen ontworpen 
parlementaire democratie. • 



LIBERALE PARTIJ: 
EEN MISLUKT DISCUSSIESTUK 
door Sybe Schaap 

Zelden zullen opgeblazen pretenties 
zichzelf zo onderuit hebben gehaald 
als die, ten grondslag liggend aan de 

' politieke motie 1419-A. De indieners 
zouden wel even via een discussiestuk 
duidelijkheid helpen scheppen om
trent de politieke fundamenten van 
D'66, een stuk dat de profilering uit 
het Democratisch Manifest uiteraard 
verre in helderheid zou overtreffen. 
Dat profiel was immers niet meer dan 
een aanzet, bevatte wel veel goede 
woorden, maar maakte niet duidelijk 
wat voor politieke partij D'66 nu ei
genlijk is en tot welke stroming deze 
partij behoort. Nee, voor een échte 
aanzet zouden de indieners van de 
motie wel even zorgen. 

En ziedaar, wat ligt er in de laatste Demo
craat voor ons? Behalve een uittreksel van 
onze uitgangspunten uit het Beleidspr.o
gramma (hulde!) niets dan woorden, woor
den en nog eens woorden; een onsamen
hangend gesmijt met termen, waaraan elke 
omschrijving, elke duidelijkheid ont
breekt. En de moraal van het verhaal be
staat ook nog uit een flinke portie lafheid: 
"wat ons vermogen te boven gaat, geachte 
basis, doen jullie dat dan maar; omdat wij 
nu eenmaal op jammerlijke wijze gefaald 
hebben om ook maar op de minst inhoude
lijke wijze een voorzet te geven, mogen 
jullie nu lekker op ongestructureerde wijze 
invullen wat ons liberalisme nu eigenlijk 
inhoudt en jullie mogen daarbij zelfs nog 
kiezen uit een stel termen waarvan wij, to
lerant en ondogmatisch als we zijn, uiter
aard geweigerd hebben ook maar de ge
ringste omschrijving te geven". Voorbeel
den van de woordenbrij? Laten we maar 
eens kijken hoe we ons "liberalisme" mo
gen preciseren. 

"Zijn wij links liberaal?" Dan verwacht je 
toch een omschrijving van links. "Links 
geeft aan waar we ons in het politieke spec
trum bevinden". Goed, waar dan? "Nou, 
de Engelse liberalen worden ook wellinks 
genoemd en in Frankrijk heb je zelfs linkse 
radicalen". Dç.Jtemel zij geloofd, eindelijk 
weet ik wát IM'ks is. Maar het wordt nóg 
duidelijker. "Zijn wij progressief libe
raal?" "Dat is net zoiets als links". Dat 
wordt zalig slapen vannacht; van nu af zal ik 
nooit meer problemen hebben met het be
grip progressief. We gaan rustig verder. 
"Zijn we sociaal liberaal?" "Dat is een in
houdelijk begrip". Na zo'n intellectuele 
topprestatie ben je pas echt bekeerd. "Zijn 
we radicaal liberaal?" "Dat klinkt toch tot 
in onze botten door?" Arme botten. "Zijn 
we actueel liberaal?" ,,Ja hoor, want iedere 
omstandigheid vraagt zijn eigen oplos
sing". Onvoorstelbaar, wat een éigentijds 
mandaat voor politiek handelen. 

Na zoveel rhetorische flauwekul begin îk 
me vertwijfeld af te vragen wat nu eigenlijk 
de zin van een nadere aanduiding van D'66 
en haar liberalisme is. Is zo'n beginselvaste 
aanduiding nou echt nodig? En is zo'n ope
ratie, vooral na deze allesbehalve briljante 
voorzet, niet een beetje teveel voor ons? 
En ziedaar, ook hier ventileren de voorzet
ters een blijde boodschap. , ,Een nadere ka
rakterisering is een makkie, want we hoe
ven alleen maar duidelijk te maken wat we 
tóch allang doen; onze theorie 'Vormt een 
dermate grote eenheid met ons politieke 
handelen, dat deze theorie in de D'66-prak
tijk al gestalte heeft gekregen. Dit discus
siestuk probeert dan ook alleen maar dui
delijk te maken wat we als partij al lang 

hebben geformuleerd. Het stuk is dan ook 
niet meer dan een logische conclusie uit wat 
impliciet al geldt." Ziezo, duidelijk maken 
wat eigenlijk tóch al duidelijk is; niet meer 
dan een logische conclusie. Helaas, uit de 
woordenbrij die dan volgt, rest mij maar 
één keuze: of te twijfelen aan de zin van 
logica,'of te twijfelen aan de juistheid van 
de conclusies. Ik kies voor het laatste; en 
dit echt niet om, mét de logica, mijn vak, de 
filosofie, van de ondergang te redden. 

Maar als we het nu eens bij het impliciete 
lieten, als we onze theorie nu eens gewoon 
onderdeel lieten blijven van ons politiek 
handelen en toch maar genoegen namen 
met de "goede woorden" van het Demo
cratisch Manifest? Ach en wee. Dan komt 
de aap pas echt uit de mouw. Dan wordt pas 
duidelijk waarom we ónze conclusies nodig 
hebben. In onze samenleving draaft name
lijk een stelletje engerds rond die het wa
gen zich ook liberaal te noemen. Die lelij
kerds. Maar gelukkig maken ze het ons niet 
moeilijk, want "als de VVD liberaal is dan 
is dat het liberalisme dat we "eng"-libera
lisme hebben genoemd; en het moet ons 
toch lukken ons daarvan te onderschei
den". Wat een troost dat we ons, dank zij 
de dwingende uitnodiging van de eng-libe-
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ralen, nu mogen omschrijven als links-pro
gressieve, sociaal-solidaire, radicaal-actue
le liberale partij. Als dát niet ruim is. Wat 
voor fout maken die behoudende, conser
vatief-liberale engerds dan, dat we ons daar 
zo fundamenteel van moeten onderschei
den? Wel, en ja dan diskwalificeer je jezelf 
toch wel, ze vatten vrijheid op als vrijheid 
van dwang. Moeten we ons dáár nu zo te
gen afzetten? Eeuwenlang is er gestreden 
voor bevrijding van dwang en er zijn maar 
weinig samenlevingen waar deze formele 
vrijheid op een enigermate bevredigende 
wijze van de grond is gekomen. Bovendien 
is er in een eeuw, waarin het totalitarisme 
gestalte heeft gekregen, geen enkele af
doende zekerheid, dat deze vorm van vrij
heid zijn zegetocht zo maar kan voortzet
ten. Een VVD-er hoeft zich waarachtig niet 
voor zijn engheid te schamen, ook al is met 
de puur formele opvatting niet alles over 
vrijheid gezegd. 
Als behalve dit bezwaar er dan ook nog een 
alternatief geboden wordt dat niet verder 
komt dan loze woorden, dan begin ik me 
pas beroerd te voelen. 

Er is nog een zaak die een opmerking be
hoeft, en dat is dat we ons als D'66-ers, naar 
het discussiestuk stelt, "mede-erfgenamen 
moeten achten van de Franse revolutie, 
zonder deze erfenis geweld aan te doen" 
(dit laatste lijkt mij overigens een school
voorbeeld van dogmatisme). Als er iets is 
wat we wél geweld moeten aandoen, dan is 
het wel de Franse revolutie met haar ab
stracte beginselen en de daaruit voortvloei
ende absolute doelstellingen. Beginselen 
zijn aardig als ze maar vergaand worden 
geconcretiseerd, als er uiterst genuanceerd 
mee om wordt gesprongen en als ze maar 
voortdurend kunnen worden gekritiseerd 
en gerelativeerd. Juist de Franse revolutie, 
met zijn abstracte en moralistische beginse
len die ook nog in een romantische kon
tekst stonden, Iaat zien hoe veranderingen 
en vernieuwingen niet moeten worden aan
gezwengeld. Het totalitaire geweld dat na 
deze revolutie is losgebarsten, heeft alles te 
maken met haar grondslagen. Als we ons 
toch aan een revolutie moeten ophangen, 
dan prefereer ik verre de Amerikaanse, die 
van meet af aan gericht is geweest op het 
vestigen van democratische instituties, op 
verdeling van de macht en op legaliteit en 
rechtsbescherming. Maar ja, instituties, 
procedures, legaliteit en geen moralisme, 
wie durft daar nog mee te schermen? 

Als er n.a.v. het discussiestuk betreffende 
het liberale profiel één logische conclusie 
kan worden getrokken, dan is het wel dat we 
dit onsamenhangende liberale geraas zo snel 
mogelijk moeten staken. Dit soort duidelijk
heid is vernietigend en draagt niets bij aan 
het zelfvertrouwen binnen de partij. Dit 
stuk moet dan ook beschouwd worden als 
het tegendeel van de door de auteurs zo 
gewenste basisdiscussie. • 
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DE ONDERTITELING IN DISCUSSIE, VOOR 
EN TEGEN LINK5-LIBERAAL 
door: Bob van den Bos, vice-voorzit
ter politiek 

Moet D'66 zich voortaan als links-, 
c.q. progressief-, sociaal-, radicaal-li
beraal gaan profileren? 
De AL V van januari a.s. zal zich 

, over een mogelijke ondertiteling van 
D'66 moeten uitspreken. 
De artikelen van Veldhuizen, Schaap 
en Jorritsma, Boogerd en Scheele zijn 
een waardevolle aanzet tot de discus
sie. Niettemin blijven er een aantal 
argumenten onbesproken. Vooral 
door het behandelen en gemotiveerd 
verwerpen van tegenargumenten had
den hun bijdragen aan overtuigings
kracht gewonnen. 

Het lijkt mij gewenst, dat de partij de 
voor- en nadelen van een ondertite
ling links- (of anderszins, etc.) -libe
raal zorgvuldig afweegt. Ter wille van 
een evenwichtiger discussie wil ik 
daarom trachten voor- en tegen
argumenten overzichtelijk op een rij
tje te zetten. 
In de tegenargumenten heb ik tevens 
mogelijke kritiek op de twee "links-li
berale" bijdragen vervat. 

Wat pleit vóór links- etc. -liberaal? 
A. D'66 heeft een nadere profilering nodig 
om de herkenbaarheid naast andere poli
tieke stromingen te vergroten. We zijn een 
kwetsbare partij, ondanks of juist door uit
gebreide programma's en charismatische 
leiders. 
Of we het nu leuk vinden ofniet, de kiezers 
denken nog steeds in de traditioneel-ideo
logische termen en daar zullen we rekening 
mee moeten houden. 

B. Een nadere ideologische profilering ver
groot de voorspelbaarheid van het politiek 
handelen. Er wordt een maatstaf aangege
ven, waar het eigen beleid ook in de toe
komst aan getoetst zal kunnen worden. 

C. Zowel uit de politieke theorie als uit de 
praktijk van D'66 blijkt dat onze standpun
ten zijn te vangen onder de noemer links
etc.-liberaal. D'66 kiest voor een combina
tie van het beste van het liberalisme met het 
beste van het socialisme. 
Theorie: emancipatie, individuele ont
plooiingsmogelijkheden staan centraal. 
Het gaat om vrijheid en verantwoordelijk
heid, gekoppeld aan gelijkwaardigheid en 
solidariteit. 
Links-liberalisme geeft aan, dat genoemde 
elementen in principe even zwaar wegen. 
D'66 is principieel "positief tolerant", 
d.w.z. zij waardeert de veelvormigheid in 
de samenleving als een te waarderen goed. 
Ook dat is in wezen links-liberaal. 

In de politieke praktijk van de afgelopen 17 
jaar zijn de opvattingen en prioriteiten in 
wezen van een links-liberaal karakter ge
bleken (zie lijstje JV). Zo was het althans 
voor D'66-ers; het bleek onvoldoende dui
delijk aan potentiële kiezers. 

D. Hoewel aanvankelijk niet voor een ideo
logische ondertiteling gekozen is, staan de 
oorspronkelijke D'66-prioriteiten (demo
cratisering, staatsrechthervorming, door
breking partijpolitiek) niet haaks op links
liberalisme, integendeel. 

E. De term links-liberaal geeft aan dat D'66 
niet zo maar uit de lucht is komen vallen, 
maar wel degelijk diepe wortels heeft in het 
politieke denken. Deze wortels liggen in de 
Franse revolutie (vrijheid, gelijkheid en 
broederschap). In Nederland is D'66 een 
voortzetting van de vooroorlogse links-li
berale Vrijzinnig Democratische Bond, die 
zowel in mentaliteit als in praktische poli
tiek veel overeenstemming vertoonde met 
het huidige D'66. 

F. Om internationaal herkenbaar te zijn 
(Euroverkiezingen) is een ook in het bui
tenland bekende aanduiding noodzakelijk. 
Aansluiting bij buitenlandse (liberale) par
tijen en organisaties verbreedt bovendien 
de politieke mogelijkheden. 

Wat pleit tegen links-etc-liberaal? 
A. Dat niet elke D'66-er vóór is. Het links
liberale karakter blijkt kennelijk toch niet 
zo overduidelijk uit theorie en praktijk, is 
althans niet zo vanzelfsprekend als de voor
standers suggereren. Bovendien: in een on
dertiteling zou de partij als geheel zich 
moeten kunnen vinden, als geheel ook 
moeten uitdragen. 

B. D'66 is opgericht als niet-ideologische 

partij, die de bestaande ideologieën als ver
ouderd van de hand wees. De achterhaalde 
partijen, die hierop gebaseerd waren, 
dienden te ontploffen. D'66 is bij uitstek 
een programma-partij. Niet gehinderd 
door ideologische blauwdrukken wilde 
D'66 al datgene veranderen wat verande
ring behoeft. 
De term links-liberaal komt uit de oude 
ideologische doos; daarvoor kiezen bete
kent aansluiting bij een traditionele stro
ming en zou dus reden zijn voor zelfont
ploffing. 

C.l. Uit de term links-liberaal blijkt on
voldoende onze traditionele onatbankelijk
heid. D'66 heeft in tegenstelling tot de an
dere partijen geen specifieke binding met 
bepaalde belangengroepen, zuilen enz. 
D'66 is niet voor niets géén afsplitsing van 
een bestaande partij. 
2. Ook wijst de term onvoldoende op het 
belang dat D'66 traditioneel hecht aan im
materiële waarden. 
Is prioriteit aan milieu typisch links-libe
raal? 
3. Datzelfde geldt voor onze nadruk op 
lange-termijnbeleid in plaats van het naja
gen van korter-termijn (partij-)politieke 
successen. 
4. Tenslotte komt ook onze internationale 
gerichtheid niet uit de links-liberale verf. 

D. En D'66 heeft zich vanaf het begin on
derscheiden door een eigen stijl van poli
tiek bedrijven. 
1. Zij heeft zich (zie ook C.3) altijd ge
weerd tegen bekrompen partij-politiek 
denken. 
Een politieke partij, ook D'66, is een mid
del (tot verbetering van de samenleving), 
geen doel. Landsbelang enz. gaat boven 
partijbelang. Geen partij-politieke mani
pulatie. 
2. Nadruk op een grote mate van openheid 
en eerlijkheid bij het bedrijven van poli
tiek. 
3. Accent op vernieuwing: het steeds weer 
vinden van nieuwe oplossingen voor 
nieuwe problemen. Kwalitatief meeden
ken. Grote waarde toekennen aan maat
schappelijke creativiteit en vindingrijk
heid. 

E. Het is juist dat bij D'66 ~jheid, gelijk
heid en solidariteit op één hJn staan, maar 
het politiek onderscheid wordt nu juist be
paald door de afweging van deze ele
menten. 
Politiek betekent immers steeds keuzen 
doen. Kenmerkend voor D'66 is, dat ele
menten in theorie even zwaar wegen, maar 
in de praktijk dàt element het zwaarste ac
cent krijgt, dat een onbevooroordeelde 
(niet-dogmatische) analyse van de omstan
digheden noodzakelijk maakt. Een unieke 
combinatie van idealisme en realisme, ook 
wel praktisch idealisme genoemd, die niet 
geheel gedekt wordt door de term links-
liberaal. ..,. 



EEN NIEUWE JONGERENORGANISATIE: 
HARD NODIG! 
door: Bob van den Bos, vice-voorzit
ter politiek 

Het is nog niet zo heellang geleden, 
dat D'66 alom als een jongerenpartij 
bij uitstek werd gezien. 
Onder de leiders, leden en kiezers be
vonden zich opmerkelijk veel jonge of 
in elk geval jong ogende mensen. 
De vernieuwingsglans bleek gedragen 
te worden door de nieuwe generatie. 
Een aparte jongerenorganisatie-D'66 
paste natuurlijk heel slecht in dit 
beeld. Het CDA richt er toch ook 
geen aparte organisatie voor op. 
Daarnaast bestond er ook een meer 
principiële weerstand tegen deelorga
nisaties: D'66-ers zijn nu juist tegen 
het bekrompen opkomen voor deelbe
langen (beroep, sexe, leeftijd), zij we
gen zorgvuldig. af en voelen zich als 
individu verantwoordelijk voor het 
geheel. Er bestaat geen onderscheid 
tussen "soorten" leden, derhalve 
moeten jongeren op dezelfde wijze 
kunnen functioneren als elk ander 
lid. 

Helaas is er aan het jonge imago van onze 
partij de laatste tijd nogal afbreuk gedaan. 
We hebben veel steun van jonge kiezers 
verloren en - wat minstens zo ernstig is -
ook onder het ledenbestand is onvoldoen
de verjonging. 
Natuurlijk kan deze teruggang niet los ge-

~ F. Wie zich met bestaande ideologische ter
men wil profileren, ontkomt niet aan de 
huidige betekenis en gevoelswaarde, die 
aan deze begrippen worden toegekend. 
Liberaal wordt grotendeels gelijkgesteld 
(verward!) met de VVD, die vooral staat 
voor economische vrijheid en conservatis
me. Niet voor niets bepleit niemand in D'66 
de term liberaal te gebruiken zonder toe
voeging. (Des te merkwaardiger is dat we 
in het voorstel van Jan Veldhuizen eerst 
zouden moeten stemmen over de term libe
raal en vervolgens over de toevoeging; zie 
ook E). 

G. De toevoeging links-etc. wordt (derhal
ve) veelal als tegengesteld beschouwd aan 
liberaal. Combinatie van tegengestelde ele
menten werkt niet verhelderend, maar ver
warrend. 
Bovendien noemt niet iedereen zich in de 
partij links. Dit begrip wordt te gemakke
lijk gelijkgesteld aan socialistisch, wat D'66 
niet is. 
De term progressief (veranderingsgezind) is 
minder omstreden binnen D'66, maar 
wordt door sommigen wel als een nogal 
versleten begrip beschouwd. 
Sociaal klinkt volgens sommigen te sociale-

zien worden van de algemene teruggang 
van de partij. Goed beleid en dito presenta
tie zullen ons daar weer bovenop moeten 
helpen. 
Maar dat is niet genoeg. Voor het effectief 
overbrengen van de D'66-boodschap aan 
jongeren is een voldoende aantal actieve 
jonge leden onontbeerlijk. 
Jongeren zullen bovendien mede het beleid 
en het gezicht van de partij moeten (kun
nen) bepalen. Niet alleen als doel op zich
zelf, maar ook terwille van de zorg voor een 
goed toekomstig partijkader. Immers, wie 
geen jeugd heeft, heeft geen toekomst. 
Het is de verantwoordelijkheidvan de par
tij om de drempels hiervoor zo veel moge
lijk te slechten. 

Welnu, het oorspronkelijke D'66-uitgangs
punt dat de jongeren uitsluitend binnen de 
bestaande partij kunnen en moeten functi
oneren, is duidelijk te optimistisch geble
ken. Niet alleen zijn er te weinig jongeren 
lid, maar er is bovendien, uitzonderingen 
daargelaten, een veel te lage deelnemings
graad, om over jonge kiezers maar te 
zwijgen. 
Vanuit de jongeren zelf (o.a. JOAC-be
stuur) is daarom de wens opgekomen om 
binnen het D'66-kader een eigen organisa
tie op te bouwen om jonge mensen van 
daaruit binnen de partij actief te laten wor
den. Deze organisatie moet over een zeke
re eigen politieke ruimte beschikken. Maar 
ook over financiële middelen ter onder
steuning van het organisatorische en poli
tieke werk. Om voor een desbetreffende 
subsidie in aanmerking te komen is het 

academie-a~htig. 
Van radicaal moet men zich afvragen, of 
wij dat in de politieke praktijk wel altijd zo 
duidelijk zijn. 

H. Het is niet erg overtuigend (,,Zeeland
artikel") om te stellen dat de ondertiteling 
de voorspelbaarheid van politiek bedrijven 
groter maakt en tegelijkertijd dat uit het 
politiek handelen van nu al duidelijk blijkt 
dat we links-liberaal zijn. Als dat al zo dui
delijk is gebleken, zou de voorspelbaarheid 
navenant moeten zijn en geen verbetering 
behoeven. 

I. Als links-liberaal geen inhoudelijke ver
andering betekent, blijft het de vraag, wat 
deze term toevoegt naar binnen (identifica
tie, richtsnoer) en naar buiten (publicitaire 
mogelijkheden). Zou uitsluitend een on
dertiteling D'66 minder afhankelijk maken 
van een charismatische leider en zou ons 
uitgebreide programma dan ineens beter 
tot zijn recht komen? 

Dat de lijst van tegenargumenten langer is 
uitgevallen dan de pro-argumenten, bete
kent niet noodzakelijk dat de nadelen ook 
zwaarder wegen dan de voordelen. Zoals 
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noodzakelijk dat de jongerenorganisatie 
een rechtspersoonlijkheid krijgt. Boven
dien moet er hiervoor sprake zijn van circa 
duizend geregistreerde sympathisanten (le
den). Een wervingscampagne zal hiervoor 
noodzakelijk zijn. 
De vraag of de nieuwe jongerenorganisatie 
een vereniging dan wel een stichting moet 
worden, noopt tot een moeilijke afweging. 
Voorstanders van een vereniging wijzen er 
op dat deze (volgens de wet) democrati
scher is (leden beslissen en kiezen bestuur) 
dan een stichting. En democratie is nu een
maal een kernbegrip voor ons. 
Daarnaast staat een vereniging relatief los
ser van de partij, zodat er minder betutte
ling door de gevestigde top kan plaats vin
den en er meer eigen manoeuvreerruimte 
voor de jongeren bestaat. 
Tenslotte past het beter in de subsidierege
ling, die spreekt over "leden". (Maar: ook 
sympathisanten kunnen als "leden" 
gelden.) 
Tegenstanders van een verenigingsvorm 
vinden de losse partijband, de betrekkelij
ke zelfstandigheid, juist een nadeel. Zij zijn 
van mening, geheel in de D'66-traditie, dat 
de nieuwe organisatie zoveel mogelijk 
geïntegreerd moet worden in de partij als 
geheel. Het idee van een soort JOVD, die 
onafhankelijk van de "moederpartij" ope
reert, staat ze niet aan. 
Bovendien hoeven de leden van de vereni
ging niet noodzakelijkerwijs D'66-lid te 
zijn. 
Verder is een verenigingsvorm juridisch 
complexer dan een stichting en vergt hij 
meer organisatie. li> 

uit de opsomming mag blijken, beschikken 
zowel voor- als tegenstanders over goede 
argumenten. Het blijft een kwestie van 
taxatie in hoeverre de ondertiteling de her
kenbaarheid van D'66 vergroot. Sommigen 
onder ons zullen blijven vinden dat Demo
craten '66 voldoende is en geen ondertite
ling behoeft. 
Vast staat m.i. dat links-etc.-liberalisme 
niet geheel overeenstemt met de ontstaans
geschiedenis van D'66. De vraag is of dit 
doorslaggevend moet zijn, vooral gegeven 
de historische wortels waar de term wel op 
aansluit. 
Het zal een punt van discussie blijven in 
hoeverre de onder de "nadelen" vervatte 
typisch D'66-kenmerken nu wél of alleen 
maar geforcéérd onder de noemer links
liberaal gebracht kunnen worden. 

Is er sprake van een typisch 0'66 links-enz. 
-liberalisme? In de discussie lijkt een zeer 
grote mate van overeenstemming te bestaan 
over wat 0'66 kenmerkt en wat 0'66-ers 
beweegt. Een debat over een ondertiteling is 
niet onbelangrijk, maar moet en kan van 
ondergeschikte betekenis blijven; deze 
strijd gaat niet om de lading, maar om de 
kleur van de vlag die deze dekt. 

7 llllll 



... De stichting heeft volgens haar pleitbezor
gers het voordeel dat zij een meer geïnte
greerd deel uitmaakt van de partij als ge
heel. Dit sluit beter aan bij het vroegere 
denken over deze kwestie in D'66. Partij
vertegenwoordigers kunnen automatisch 
zitting krijgen in het stichtingsbestuur, zo
dat de nauwe band met de partij kan wor
den verzekerd. 
Bestuurlijk is er meer flexibiliteit mogelijk 
dan binnen de wat Ioggere verenigings
structuur. Omdat een stichting juridisch 
minder complex is, kan zij ook gemakkelij
ker van de grond getild worden. De nade
len van de stichtingsvorm liggen besloten in 
de genoemde voordelen van de vereni
gingsvorm. 
Het Hoofdbestuur heeft na zorgvuldige af
weging uiteindelijk gemeend dat de argu
menten voor een vereniging het zwaarst 
moeten wegen. 

In de partijdiscussie over de nieuwe jonge
renorganisatie zijn tot nu toe de volgende 
hoofdbezwaren naar voren gekomen. 
Ten eerste zou een aparte jongerenorgani
satie een doorbreking zijn van een typische 
D'66-traditie. Welnu, dit lijkt ons een zeer 
zwak argument. Is het niet juist typisch 
D'66 om tradities, die niet blijken te wer
ken, te doorbreken? 
Ten tweede zouden er geen garanties be
staan dat de jongerenorganisatie ook daad
werkelijk (inhoudelijk en organisatorisch) 
goed gaat functioneren. 
Antwoord: inhoudelijk moet, volgens de 
subsidievoorwaarden, een werkprogram
ma worden gepresenteerd, dat vervolgens 
telkens op de mate van uitvoering kan wor
den getoetst. Organisatorisch kan nu juist 
een goed raamwerk worden gegeven. Ab
solute garanties voor succes zijn natuurlijk 
niet te geven. Niettemin staat het ons in
ziens vast dat zonder de nieuwe organisatie 
succes in elk geval achterwege blijft. 
Ten derde zouden bestaande besturen enz. 
de daarin actieve jongeren moeten missen. 
Ook dit argument is niet erg steekhoudend. 
I?oor eerst (of tegelijkertijd!) binnen de 
jongerenorganisatie actief te zijn worden 
drempels juist verlaagd en zullen per saldo 
juist meer jongeren in besturen enz. binnen 
onze partij actief worden. Daar is het nu 
juist om begonnen! 
Tenslotte het argument "tegen deelbelan
genvertegenwoordiging" in de partij. Com
mentaar: Er zij op gewezen dat de 
jongerenorganisatie niet bedoeld is als be
langengroep, maar zich uitdrukkelijk met 
alle aspecten van de (D'66)-politiek zal 
gaan bezighouden. Dat jongeren daarbij in 
het bijzonder aandacht schenken aan hun 
"eigen" problemen is geen onoverkomelijk 
bezwaar. Integendeel, de partij zal - bin
nen het kader van haar totale belangenaf
weging- van de jongerenexpertise kunnen 
profiteren. 

Kortom, er is volgens het Hoofdbestuur 
alle reden om aan het verzoek van de jon
geren om een eigen organisatie binnen het 
D'66-raam te krijgen, te voldoen. 
Niet alleen de jongeren zelf, maar ook onze 
partij zal daar wel bij varen. 

• 

DE ZUIDELIJKE 
IJSSELMEERPOLDERS 
EEN REGIO 
IN NIEMANDSLAND? 
door: Wim van Lubeck, voorzitter re
gio Usselmeerpolders. 

Deze, wat crypti~che tekst, is type
rend voor de uitzonderlijke bestuur
lijke constellatie in de Usselmeerpol
ders. De ontginning en verstedelijking 
van de Usselmeerpolders geschiedde 
en geschiedt gedeeltelijk nog door de 
Rijksdienst voor de Usselmeerpolders 
(RUP). Dit had tot gevolg dat er, for
meel, geen sprake was van de in Ne
derland gebruikelijke democratische 
besluitvorming. 
De drie niveaus die "normaal" in de 
politiek aanwezig zijn, t.w. landelijk, 
provinciaal en lokaal, gelden niet 
voor de Zuidelijke Usselmeerpolders. 

Organisatie lokale besluitvorming 
In de gebieden die ontwikkeld werden door 
de RIJP stond, en voor Almere staat, de 
landdrost aan het hoofd van het Openbaar 
Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Hij 
laat zich bijstaan door de Adviesraad. 
Inde praktijk is (gelukkig) de situatie ont
staan, dat de landdrost de besluiten van de 
Adviesraad uitvoert. Als tegenhangers 
voor de gebruikelijke wethouders worden 
leden van het dagelijks adviescollege be
noemd, die op de gebruikelijke manier 
worden gekozen. Formeel behoeft de land
drost de besluiten van de Adviesraad en het 
dagelijks adviescollege niet uit te voeren. 
Naar mijn weten heeft dit in de "periode 
Lammers" nooit plaats gevonden. De heer 
-H. Lamroers is de huidige landdrost en 
heeft, ere wie ere toekomt, zich sterk ge
maakt om de gemeente-wording van Lely-

stad en Almere zo veel mogelijk te bespoe
digen om daardoor "de gebruikelijke ge
meentelijke besluitvorming veilig te 
stellen". 
In de situatie waarbij geen gemeenteraad 
was benoemd, werden bestemmingsplan
nen vastgesteld door de Minister van Ver
keer en Waterstaat, wederom de Ad
viesraad gehoord hebbende. Dit heeft wel 
tot wrijvingen aanleiding gegeven. 

Organisatie provinciale besluitvor
ming 
Hierover kan ik kort zijn: deze bestaat niet. 
Omdat de Zuidelijke IJsselmeerpolders 
niet regionaal zijn ingedeeld, bestaan er 
geen provinciale staten. De Minister van 
Binnenlandse Zaken fungeert als Commis
saris der Koningin. 

Organisatie landelijke besluitvorming 
Doordat er geen provinciale staten worden 
gekozen, hebben wij daardoor ook geen 
invloed gehad op de samenstelling van de 
Eerste Kamer. Hoewel het landelijk stand
punt van D'66 over de Eerste Kamer mij 
uiteraard bekend is, heeft het mij altijd ver
baasd dat in onze partij, die de D toch niet 
ten onrechte in het vaandel voert, hiervoor 
landelijk zo weinig belangstelling heeft be
staan. 
In de regio is hier wel aandacht aan be
steed: in 1978 werd Minister Wiegel een 
lindenboom aangeboden, die tot provincie
vorming zou moeten leiden. In 1982 is Mi
nister van Thijn onder meer een zak Flevo
landse mest aangeboden, omdat de boom 
kennelijk nog niet was volgroeid. 
Uiteraard kunnen wij wel onze stem uit
brengen op de Tweede Kamer. Overigens 
was het opvallend dat van alle potentiële 
kandidaten maar één kandidaat, Chel Mer
tens, aangaf dat hij ook interesse had voor 
de IJsselmeerpolders. Misschien is dit wel 
kenmerkend voor het politieke isolement 
van de polders. 

De toekomst van de regio 
Om een tweetal redenen is uitgebreid bij de 
besluitvorming in onze regio stilgestaan. 
Ten eerste omdat dit het functioneren van 
de regio nogal parten heeft gespeeld. Het is 
een bekend verschijnsel dat de provinciale 
politiek minder leeft dan de plaatselijke en 
landelijke politiek. Indien dan nog eens de 
politieke functie van het regiobestuur ont
breekt, dan is het niet verbazingwekkend 
dat de belangstelling voor de regio in het 
verleden minimaal is geweest. 
Ten tweede omdat binnen afzienbare tijd 
deze uitzonderlijke situatie bijgezet kan 
worden in het rariteitenkabinet. Medio 
1984 zullen de pré-provinciale verkiezingen 
worden gehouden. Daarnaast zal Almere ... 



Zie voor PRESENTATIEVERGADERINGEN 
in de Democraat-EXTRA van deze week. 

TOELICHTING OP INTERNE KANDIDAATSTELLING 

1. De samenstelling.van de kandidatenlijsten voor de 
vertegenwoordigende lichamen gebeurt bij D'66 op 
democratische wijze. Alle leden hebben hierin 
gelijke stem, d.w.z. de leden van D'66 bepalen de 
volgorde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen 
voor het EUROPEES PARLEMENT. 
Raadpleeg voor een nadere toelichting over de 
verkiezingsprocedure Hoofdstuk IX en bijlage A 
van het Huishoudelijk Reglement. 

2. De ranglijst wordt in één schriftelijke ronde 
samengesteld. 
De lijsttrekker zal gekozen worden op de ALV op 
25/26 november 1983 te Den Haag. 
Kandidaten voor het lijsttrekkerschap zullen 
na de uitslag van de poststemming bekend worden 
gemaakt. 

3. Alle leden die volgens onze admioistratie op 
27 augustus 1983 aan hun contributieverplichting 
hebben voldaan, sturen wij een stembi)jet. 
De stembiljetten zijn, om fraude te voorkomen, 
genummerd. Er wordt een precies afgepast aantal 
stembiljetten gedrukt, genummerd en verzonden. 
Daarom zijn wij niet in staat om leden, van wie het 
stembiljet onverhoopt in het ongerede is geraakt, 
een ander stembiljet.toe te sturen. 

4. De door de kandidaten verstrekte gegevens staan in 
deze Democraat. 

5. ELKE KANDIDAAT HEEFT EEN NUMMER. U moet ook deze 
keer op het stembiljet GEEN NAMEN VAN KANDIDATEN 
INVULLEN, MAAR HET NUMMER dat elke kandidaat heeft. 
U vindt het nummer rechts boven de pasfoto. 
Bijvoorbeeld: U wilt kandidaat Van der Plas op de 
eerste plaats invullen en Van der Sloot op de tweede. 
Kandidaat Van der Plas heeft nummer 79, Van der 
Sloot nummer 86. U vult dus in het vakje nummer 1 
het getal 79 in en in het vakje nummer 2 het getal 
86. 

6. Het stembiljet is alleen geldi wanneer de nummers 
van minimaal vier kandidaten zijn ingevuld. Dit 
minimum aantal is in overleg met de Landelijke 
Verkiezingscommissie door het Hoofdbestuur vast-
gesteld. ' 
De volgorde waarin de nummers van de kandidaten 
op het stembiljet zijn ingevuld, is bepalend voor de 
volgorde van de definitieve landelijke ranglijst. 

7. Het telsysteem voor het bepalen van de uitslag is 
vastgelegd in Bijlage A van het Huishoudelijk 
Reglement. 

8. Een kandidaat meer dan éénmaal vermelden heeft 
geen zin. Alleen de hoogste vermelding telt. 

9. De presentatie van de kandidaten zal plaats vinden 
tijdens de regiovergaderingen, waar het EUROPEES 
PROGRAMMA staat geagendeerd. 

10. Het stembiljet moet in een voldoende gefrankeerde 
enveloppe worden verzonden naar de: 

LANDELIJKE VERKIEZINGSCOMMISSIE, 
Postbus 93313, 

• 2509 AH Den Haag, 
en UITERLIJK MAANDAG 10 OKTOBER 1983 aldaar 
ontvangen zijn. 
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De kandidatenlijst is op alfabetische volgorde, te 
beginnen met de letter 

Naast de pasfoto staan achtereenvolgens: 
NUMMER: dit hebt u nodig om het stembiljet in te vullen 

(zie de toelichting); 
naam, voorletters en roepnaam; 
geboortedatum en -plaats; 
adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer thuis; 
opleiding. 
Verder hebben wij vermeld: 

7. beroep en functie; 
9. huidige functies binnen D'66; 

10. vroegere functies binnen D'66; 
11. functies binnen andere maatschappelijke organisaties~ 
12. met welk onderdeel van het beleid hij/zij zich bij 

voorkeur wil belasten; 
13. of hij/zij zich kandidaat gesteld heeft voor de kan-

didatenlijst van andere vertegenwoordigende lichamen; 
14. of hij/zij lid is van een vertegenwoordigend lichaam; 
15. of hij/zij op een kandidatenlijst staat; 
16. of hij/zij voorkeur heeft voor een onverkiesbare 

plaats; 
17. of hij/zij kandidaat lijsttrekker is; 
18. de persoonlijke toelichting. 

7. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

1 

HENDRIKS, J.C.H.G. (Jan) 
08-01-1948, Eindhoven 
Haverdriesweg 2 
5616 SR Eindhoven 
040-522552 

MBO 

productieplanner 
bestuurslid afd. Eindhoven 
lid diverse werkgroepen 

milieu, ontwikkelingshulp 
n.v.t. 
n.v.t. 

nee 
nee 
Ik maak me geen illusies dat ik hoog op de.kandi
datenlijst kom, maar ik hoop door me besch1kbaar 
te stellen dat de mensen die nu eenmaal op een 
kandidaat uit de eigen regio stemmen, zo aan D'66 
te binden. 

2 
DE JONG, W. (Wiebe) 
5 juli 1928, Appelscha 
(gemeente Ooststellingwerf} 
"Scurloçk", Sunnyhill Park 2 
Loughlinstown I SHANKILL 
co Dublin I Ierland 
(09.353.}1.82.53.17 
drs. Economische Wetenschappen 
Rotterdam 1955 (economisch
sociologische richting) 



7. sedert september 1976 direkteur van de Europese 
Stichting voor de Verbetering van de Levens- en 
Herk Omstandigheden 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

lid 
geen 
na september 1976 lid gebleven van talrijke organi
saties (Europese Beweging, Ver. v.d. Staathuishoud
kunde b.v.) 
economische en sociale politiek, industrie-politiek, 
energie- en milieubeleid, onderzoeksbeleid 
neen (situatie 1983) 
neen 
neen 
neen 
neen (in de zin dat hij zich op dit moment niet 
zelf kandidaat stelt!) 

18. Geboren 5 juli1928 te Appelscha. Daar en in Ooster
walde en Assen resp. l.o., u. l.o. en r.h.b.s. gevolgd 
(1935-1948). Daarna studie economische en sociale 
wetenschappen van 1948-1955 aan de N.E.H. te Rotter
dam, nu Erasmus Universiteit. Afgestudeerd in de 
economisch-sociologische richting. 

In 1956-'57 tijdelijk leraar staats- en handelsweten
schappen in Haarlem. Van 1957 tot 1961 sociaal-weten
schappelijk onderzoeker bij het Landbouw-Economisch 
Instituut in Den Haag en Leeuwarden {afdeling Streekon
derzoek). Vervolgens van 1961 tot 1976 economist en 
sociaal-economisch adviseur bij de N.V. Philips' Gloei
lampenfabrieken te Eindhoven, respectievelijk op de 
Financiële Afdeling beleidsondersteunend werkzaam op de 
terreinen van de economische en sociale politiek, natio
naal, europees en internationaal. 
Was verbindingsman tussen Philips en de Europese Gemeen
schappen.gedurende de p~riode 1967-1976 en adviseerde op 
de terre1nen van econom1sche, sociale en politieke inte
gratie. 
Korte tijd lid van DS'70 (1971-1974), en aktief in de toe 
toen vooral opkomende vakbeweging voor hoger personeel 
bijPhilipsen nationaal; medeoprichter van de Nederland
se Centrale van Hoger Personeel in 1967. Ongeveer 7 jaar 
lid van het systeem van ondernemingsraden bij Philips in 
Nederland op verschillende niveaux. . 
Namens ~e N.C.H.P. lid van een aantal SER-Commissies op 
het geb1ed van de medezeggenschapsantwikkeling in onder~ 
bemingen en andere organisaties (.1972-1976). 
Vanaf 1 september 1976 direkteur van de nieuwe Europese 
Stichting voor de Verbetering van de Levens- en Werk
Omstandigheden, gevestigd in Ierland~ maar opgericht in 
het ~ader v~n de Europes~ Gemeenschappen en berustend op 
de v1ervoud1ge samenwerk1ng tussen de sociale partners op 
Europees niveau georganiseerd, de lidstaat-regeringen en 
de Europese Commissie. Deze stichting bevordert onderzoek 
en verspreiding van kennis op het gebied van de verbete
ring van de werk- en levensomstandigheden van de Europese 
werkers en burgers. Dit onderzoek moet er toe dienen om 
daadwerkelijk daartoe bij te dragen via Europese wetge
ving, harmonisatie van nationaal beleid der lidstaten en 
beïnvloeding van het beleid van ondernemingen en werk
nemersorganisaties. 
~a 27 jaar be~oeps- en andere ervaring bijzonder ge
lnteresseerd 1n een 5- of 10-jarig aktief verblijf in 
met name de Europese politiek. 

Ik ben bereid mijn best te doen om aan deze 
eisen zo veel mogelijk tegemoet te komen en 
h~op u.van dienst'te kunnen zijn met enig in
~lcht 1n.het Europese integratievraagstuk, een 
~nternat1onale achtergrond, en een vijftal 
Jare~ er~aring in partijwerk op landelijk niveau. 
Ik ~1e u1t naar een nadere persoonlijke kennis
maklng. 

1 0 
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KLOMPENHOUWER, K.J.R. (Kees) 
6 juni 1954, Le Chenit 
(Zwitserland) 
Mecklenburgstraat 11 
2713 BC Zoetermeer 
079-168361 
doctoraal economie 

7. beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Directie Integratie Europa 

9. coördinator sectie Buitenland SWB 
lid SWB-bestuur sinds najaar 1981 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

lid Programmacommissie sinds voorjaar 1983 
lid werkgroepen Europa, Vrede en Veiligheid e.a. 
co~rd~nator werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
coord1nator werkgroep Afrika 
vice-voorzitter van Stichting voor Ontwikkeling 
Sahel-regio in Afrika 
economisch beleid, vrede en veiligheid, 
ontwikkelingssamenwerking 
neen 
neen 
neen 
neen 
ja 

18. De gemiddelde belangstelling voor de komende 
Europese verkiezingen is niet erg groot. 

Ondergetekende vormt hierop samen met een handvol 
anderen een uitzondering. Hoe zit dat? 
Alleen voor mijzelf sprekende wil ik allereerst 
wijzen op de voorkeur van de meeste mensen voor 
snelle ~uccesse~. De. vorming van een verenigd 
Europa 1s een h1stor1sch en dus landurig proces 
en dit botst als het ware vanzelf met de verwach
tingen van deze ongeduldige samenleving. 
Dit moet ons er niet toe brengen te negeren al 
datgene dat - meestal zonder veel tamtam - wèl 
gerea:i~eerd wordt, c.q. ondanks alle spanningen 
en cr1s1s behouden blijft. 
D~ .rol van ~'66 b!~ dit alles zal noodzakelijker
WlJS besche1den ZlJn, mede doordat er nog weinig 
vooru1tgang is geboekt bij de zozeer gewenste 
Europes~ partijvorming. De D'66 vertegenwoordig
(st)er 1~ het EP zal dan ook in de eerste plaats 
moet~n z1en te voorkomen dat hij of zij in een 
vacuum terechtkomt. Daarbij zal hem de vrijheid 
gegeven moeten worden op creatieve wijze te zoe
ken naar Europese politieke oplossingen voor 
hedendaagse vraagstukken. De vloek van het hui
dige systeem is immers, dat ook in het EP een 
benadering.vanuit het traditioneel geïnterpre
teerde nat1onale belang volledig overheerst. 
Op het doorbreken van de daaruit voortkomende 
verstarring zou D'66 zich ook in de toekomst 
met name moeten richten. Dit houdt echter wel 
als consequentie in dat D'66 niet zelf weer als 
eerste.in die fout moet vervallen, door vanuit 
de nat1onale optiek aansluiting bij zowel de 
liberale als de socialistische fracties bij 
voorbaat uit te sluiten. Een ruim mandaat voor 
onze vertegenwoordig(st)er en daarbij behorende 
soepele raadplegingsprocedures (b.v. via de 
Adviesraad) zijn een absolutie noodzaak om onze 
partij het functioneren op Europees niveau mo
gelijk te maken. Daarbij zal hij of zij een 

~goed gevoel moeten hebben voor en rekening 
moeten houden met hetgeen er binnen de partij 
leeft. 
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DE r~AN, A.F. (Anton 
18-12-1927, Rotterdam 

P. van Akenstraat 114 
4703 BE Roosendaal 
01650-43647 
doctoraal Frans, 
doctoraal organisatiepsychologie 

7. politicus 
9. fractievoorzitter gemeenteraad 

10. afdelingsvoorzitter 
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. een verkiesbare plaats 
17. -
18. -

5 

r1ANTEN, A.A. (Arie) 

12 juli 1933, 
Breukelen Sint Pieters 
Oud Aa 37 
3621 LA Breukelen 
03462-2253 
HBS-B + universiteit 
(gepromoveerd) 
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SCHAAP, S. ( Sybe) 
20-05-1946, Lemmer 
MoesprJt 23 
8325 PB Vollenhave 
05274-3574 

Hogere Landbouwschool, 
MD-Economie, 
drs. Sociale Wetenschappen, 
promotiestudie Filosofie 

7. wetenschappelijk medewerker Filosofie (VU); 
medewerker Tweede-Kamerfraktie (t.b.v. landbouw); 
landbouwkundig adviseur Nederl .Stichting v.Statistiek 

9. secretaris werkgroep Landbouw, lid werkgroep Europa 
10. 1 id Adviesraad, 

11. 

bestuurslid regio Overijssel, 
voorzitter afdeling Brederwiede 

12. landbouw, financiën, economische zaken, 
natuur en milieu 

13. neen 
14. lid Gemeenteraad Brederwiede 
15. neen 
16. neen 
17. ja 

18. Voor D'66, misschien wel de meest Europa-gezinde der 
Nederlandse politieke partijen, is er voldoende reden 
om met veel nuchter verstand en niet teveel overspan
nen illusies aan de komende verkiezingen mee te doen. 

Het is met name de situatie waarin de Europese Gemeen
schap terecht is gekomen, die hiervoor aanleiding is. 
De toestand is zo ernstig dat thans zelfs het voortbestaan 
van de Gemeenschap niet meer vanzelfsprekend is, laat 
staan een verdergaande integratie en de ontwikkeling van 
nieuw beleid, hoe nodig ook. 

Oorzaken van deze stagnatie zijn een groeiende teleur-
?. hoofdredacteur van een grote internationale stelling in de EG, een sterk herlevend nationalisme 

wetenschappelijke uitgeverij (waar Nederland meer in uitblinkt dan menigeen wellicht 
9. lid SI1B-werkgroep Informatiebeleid & Automatisering denkt) en de financiële ontwrichting van de EG (waardoor 

10.-lid Provinciale Staten van Utrecht (juni 1970 - ook nog het landbouwbeleid is vastgelopen, een van de 
januari 1983; laatste 5 jaar fraKtievoorzitter); weinige sektoren waar de integratie geslaagd leek). 

-eindredacteur of mede-eindredacteur van 4 SWB-nota's 'D' 66 1 · b d h' d d ht · d t za , 1n ver an 1ermee, e aan ac 1n e eers e 
11. voorzitter 11etenschappelijke Redacteurenkring; plaats moeten richten op de oplossing van de financiële 

bestuurslid European Association of Science Editors 
.12. informatiebeleid; milieubeheer; sociaal-economische krisis en op het garanderen van een verdergaande Europese 

integratie. De financiële kwestie eist een vergaande her-
vraagstukken ziening van het landbouwbeleid; hiervoor heeft de partij 

13. neen al jarenlang alternatieven aangedragen, die thans hun 1
1
4
5· ~e~np . . 1 St t Ut ht ( t deugdelijkheid bewijzen. Als deze zaak trouwens niet op 

· Ja. rov1ncla e a en van ree maar recen verantwoorde wiJ'ze wordt opnelost, zal er ook voor on-
teruggetreden omdat combinatie baan + statenwerk ~ t d) noemelijk veel boeren in de Gemeenschap geen perspektief 
e zwaar wer meer bestaan. Eerst door oplossing van de financiële 

16. neen problematiek zal er ruimte ontstaan voor verdere ontwik-
17. neen 1 keling van andere beleidssektoren, zoals milieu-, 
18. Toen mij het verzoek bereikte r.1e kandidaat te stellen I sociaal en regionaal beleid. 

heb ik na enige aarzeling oemesnd daarop positief te . 
moeten reageren. ~ De dreigende desintegrat1e zal moeten worden tegengegaan 

Ik ben sinds 1967 ononderbroken lid van D'66 en voel me door.he~ doorbreken van de tenden~, dat de Europese 
sterk met deze partij verbonden. Ik heb ervaring als lid Kommlssle s~e~ds meer beslultvormlng ~verlaat aan de 
van een vertegenwoordigend lichaam en geleerd goede Raden van fl'llnl~ters. De Euro~~se KommlSSle en het ~urope-
werkcontacten te onderhouden met frakties van andere se ~arlement dlenen gezamenllJk hun bevoegdheden Ult te 
partijen; heb een brede belangstelling en een interna- brelden en te versterken. 
tionale oriëntatie. Bij beide zaken ben ik de afgelopen jaren, als kamer-
De laatste jaren heb ik me veel bezig gehouden met het medewerker en als lid van de werkgroepen Landbouw en 
formuleren van aanzetten voor een informatiebeleid en Europa, nauw betrokken geweest, zodat mijn kandidatuur 
met het studeren op de bestuurlijke, sociaal-economische niet alleen voortvloeit uit belangstelling voor de 
en sociaal-culturele consequenties van de zich ont- Gemeenschap, maar ook uit bekendheid met het beleid. 
wikkelende post-industriële, zogenaamde informatie-
samenleving. Op dat terrein, alsmede op milieugebied 
(waarop ik altijd aktief ben geweest) doen zich belang
wekkende ontwikkelingen voor op het Europese niveau. 

Zie voor PRESENTATIEVERGADERINGEN 
in de Democraat-EXTRA van deze week. 



7. Uitgeefster 
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VAN TETS, P.C.A. (Pauline) 
28-06-1943, Den Haag 
F. van ~1ierisstraat 82 
1071 RX Amsterda~ 
020-710255 
taalkunde (universitair), 
werktuigbouwkunde (MTS-nivo), 
Europees recht 

9. vice-voorzitster PEAC 
10. sekretaris buitenland (lid DB) 
11. lid wg.Vrouwen tegen kernwapens, 

bestuurslid van een partikulier fonds 
12. gelijkheid van man en vrouw I energie I 

ontwikkelingssamenwerking 
13. nee 
14. nee 
15. ja: gemeenteraad Amsterdam, 11de plaats (geloof ik) 
16. nee 
17. nee 
18. Anno 1700 werd er in de toenmalige Staten Generaal 

steen en been geklaagd over de Hoogmogende Heren der 
afzonderlijke gewesten die telkenmale het eigen 
belang stelden boven het algemene. 

Het heeft zo'n 200 jaar geduurd voor de Staten Generaal 
werden tot een werkelijk nationaal parlement. 
In de EG zullen we 't hopelijk wat sneller kunnen, maar 
dergelijke ontwikkelingen, waarin nationale organen macht 
moeten afstaan aan internationale - nemen tijd. 
Het Europees optimisme van de zestiger jaren was over
dreven, het huidige pessimisme over de EG niettemin ook. 
Stug doorploeteren, met niet al te overspannen verwach
tingen, dat moet het wachtwoord zijn. 
Niet zo'n makl<elijke boodschar om aan de kiezers te 
brengen, maar het lijkt mij de enige met wat kans op 
sukses. 
Bovendien is de EG niet alleen maar kommer en kwel. Als 
we die half lege fles nu eens half vol noemeh, kunnen we 
vaststellen dat: 
- mede op aandringen van het Europees Parlement er een 

begin is gemaakt met milieurichtlijnen, 
- EG-onderdanen zonder al te veel burokratie kunnen gaan 

wonen en werken waar ze willen, 
- het parlement aktief zijn budgetrecht gebruikte voor 

een rechtvaardiger verdeling van de welvaart over de 
regio's, 

-er een redelijke handels- en politieke relatie is met 
een groot aantal ontwikkelingslanden en ontwikkelde 
landen, 

- en ten laatste, maar niet ten leste, dat er een aantal 
belangrijke richtlijnen zijn uitgegaan naar de lid
staten voor de gelijke behandeling van man en vrouw. 

Daarom: op naar de Europese verkiezingen, met getemperd 
pessimisme en gematigd optimisme. 

B 

UERZ, W. P. (Werner) 
05-03-1939, Bassenheim - BRD 

Postb1,1s 55 
6900 AB Zevenaar 
08330-16276 (tijdelijk) 

H. B. 0. 

1 2 

7. binnenhuisarchitekt I adviseur 
9. HB-lid I q.q. lid van regiobestuur 

10. HB-lid, regiovoorzittLr, afdelingsvoorzitter, 
lid provinciale campagnecommissie. 

11. voorzitter STUDES (grensoverschrijdend discussie-
platform) 

12. emancipatie, milieu, werkgelegenheid, jongeren 
13. neen 
14. neen 
15. ja: Provinciale Staten, achtste plaats 
16. neen 
17. ja (zonodig) 
18. Europa kende tijden, waarin oorlog werd gedefinieerd 

als voortzetting van de politiek met andere middelen. 
Europa kende tijden waarin oorlog een doel op zichzelf 
was. l'iag Eum.pa ook eens een tijd kennen, waar de vrede 
doel en middel gelijktijdig is en waar vrede meer is dan 
het buiten oorlog zijn? 
Daar kun je op hopen of er aan werken o.m. via en in een 
politieke partij, regionaal, nationaal of europees. 
Ik kies voor het laatste vlak. Moet je daarvoor dan in 
het Europees Parlement zitten? Neen. Al lang voor de 
rechtstreekse europese verkiezingen was ik met Europa 
bezig en zal dat ook blijven. Waarom dan zonodig kandi
daat voor dit parlement? 
Welnu, laat ik van vele motieven er drie uitlichten. 
1. Vier jaar geleden stond ik op plaats vijf van de 

0'66-1 ijst. Ik zou het laf van mijzelf vinden, in de 
huidige situatie niet beschikbaar te zijn. 

2. Voor het in het begin aangeduide doel is nodig, ge-
l ijkgestemde mensen in een "pars de toto" ofwel partij 
op europees niveau bij elkaar te krijgen. Vanuit het 
Europees Parlement kun je daaraan beter werken dan 
vanuit de regio. 

3. Een parlement moet wortelen in het (minimale) ver
trouwen van de bevolking. Of dit in 1979-1983 vol
doende het geval was, laat ik in het midden. 
Teneinde het anders en beter te doen, acht ik mij 
voldoende creatief, de nodige impulsen in de nieuwe 
fractie in te brengen. 

In 1979 hebben de leden meegemaakt, hoe ik in de campagne 
D'66 vertegenwoordigde, laat dit mede een maatstaf zijn, 
nu te oordelen over mijn geschikt zijn voor een nieuwe 
kandidatuur. 
Tenslotte nog dit. Wanneer ik net als vier jaar geleden 
uiteindelijk op één plaats achter Doeke Eisma terecht 
kom, ben ik dik tevreden. 
Hiervoor vraag ik de leden om hun vertrouwen. 
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WEGTER, N.G.M. (Nico) 

07-07-1940, Borne 
Reeboklaan 66 
1980 Tervuren (België) 
(02)7674836 

sociologie (Nijmegen) 

7. 
9. 

10. 

hoofdadministrateur EEG-Commissie Brussel 
secretaris buitenland HB 
lid werkgroep Europa, 
lid werkgroep Vrede en Veiligheid, 
voorzitter afdeling België 

11. -
12. buitenlandse zaken, landbouw 
13. ja, Europees Parle~ent 1979 
14. -
15. -
16. -
17. ja 
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POLITIEKE PARTU DEMOCRATEN '66 
EERSTE JAARGANG NUMMER NEGEN-A 

ADVIESRAAD OPENT PARLEMENTAIRE JAAR 
door Roel Heskamp 

1 ember 1983 

De adviesraad van D'66 heeft met een vergadering op zaterdag 27 augustus het parlementaire 
jaar '83-'84 "geopend". 
Naast de behandeling van adviesaanvragen (met betrekking tot alternatieve geneeswijzen en 
het mediabeleid) en enkele actuele politieke moties (onder andere over Turkije), was tijd 
ingeruimd voor een rede van onze partijvoorzitter Jacob Kohnstamm. Over de eerstgenoemde 
onderwerpen vindt u uitgebreid verslag in de volgende Democraat, over de toespraak van 
Kohnstamm informeert Democraat-Extra u hu al. 

Wisseling in de TK-fractie 
Het vertrek van Ineke Lamhers uit de 
Tweede Kamer noemde Kohnstamm een ge
voelig verlies: niet alleen voor de 
Kamer - want die verliest in haar één 
van de twee à drie werkelijke ~ilieu
specialisten - maar zeker ook voor 
D'66. "Toch overheersen de gevoelens 
van waardering en dankbaarheid," zei 
hij, waarna hij nog uitlegde waarom 
niet hij zelf Inekes plaats had inge
nomen: "Ik heb de ALV beloofd ten 
minste een jaar partijvoorzitter te 
zullen blijven; in de persoon van 
Dick Tomme1, die "prima past in de 
portefeuilles van Ineke", is de voor
hoedepositie van D'66 op milieugebied 
gewaarborgd; ik vind het voorzitter
schap van D'66 leuk en eigenlijk 
steeds leuker!" 

Lakmoesproef 
Het komende halfjaar is voor D'66 een 
lakmoesproef, vond Kohnstamm. Hij 
noemde daarvoor drie onderwerpen 
waarover de partij in dat halfjaar 
moet besluiten, namelijk de kernwa
pens, speciaal de houding ten opzich
te van modernisering; de "groene" 
samenwerking; de nadere aanduiding 
van de partij, de "ondertitel". 

D'66 nader aangeduid 
Al sinds het ontstaan van D'66 houdt 
de discussie over een nadere om
schrijving van die partij de leden 
bezig, stelde Kohnstamm en hij signa
leerde dat zich nu twee hoofdgroepen 
aftekenen, die eigenlijk lijnrecht 
tegenover elkaar staan. 
De ene groep kan zich goed vinden in 
wat in de statuten staat (radicale 
democratisering) en vindt een nadere 
aanduiding overbodig. De andere groep 
zegt een heel verhaal nodig te hebben 
om duidelijk te maken wie wij zijn en 
vindt dat onbevredigend en onduide
lijk. "Links-liberaal" is een term 
die in deze groep vaak valt te belui
steren. 
Kohnstamm deelde de raad mee, eigen
lijk vrij blanco te staan ten opzich
te van het al dan niet dragen van een 
nadere aanduiding. "Ik hecht aan 
Democraten '66. De programmatische 
kant zal altijd het belangrijkst 
blijven, dus is er ook altijd wel 
iets uit te leggen." Hij besloot dit 
deel van zijn rede met het uitspreken 
van de hoop dat op de januari-ALV in 
elk geval met grote meerderheid een 
besluit kan worden genomen, "Als de 
ALV het wil, dan moet het maar: 
links-liberaal." 

"Groen" 
Op de voorjaars-ALV was toegezegd dat 
in november besloten zal worden over 
het D'66-standpunt over enige vorm 
van samenwerking bij de Europese ver
kiezingen, op basis van "groene" uit
gangspunten. Daartoe zou in de komen
de Democraat een ontwerp-standpunt 
moeten worden gepubliceerd. 
Gebleken is dat de programmavergelij
king en de inhoudelijke reactie die 
het Hoofdbestuur op dit moment uit
voert/voorbereidt teveel tijd vragen 
om dit tijdschema te volgen, zo deel
de Kohnstamm mee. Daarom zal deze RB
resolutie pas later worden gepubli
ceerd en ter ALV amendeerbaar zijn. 
Over progressieve samenwerking op 
concrete punten was Kohnstamm bepaald 
niet negatief. Zo is in het Milieube
raad, waaraan ook D'66 deelneemt, on
langs en op aandringen van D'66 het 
vraagstuk van de deregulering aange
vat als meest actuele kwestie. Met 
betrekking tot samenwerking bij de 
EP-verkiezingen liet de voorzitter 
toch wel doorschemeren dat deze erg 
moeizaam zal worden: de PSP heeft al 
een keihard "nee" tegen 0'66 laten 
horen en henadhaaft verder de stel
ling dat Europese samenwerking eigen
lijk niet moet. En dat is niet het 
vertrekpunt van D'66! 

"De ALV krijgt haar zin!" 
"In D'66 krijgt de ALV altijd haar 
zin. Maar soms doet de ALV wel rare 
dingen," zei Kohnstamm, toen hij 
sprak over de wens van de voorjaars
ALV om dit najaar te debatteren en te 
besluiten over de kernwapen-moderni
sering. Hij noemde een reeks argumen
ten om juist niet al in november be
sluiten te nemen over dit onderwerp: 
de Geneefse onderhandelingen lijken 
iets op te schieten, de defensienota 
is nog niet uit, de zogenaamde Shift
studie is nog niet afgerond. Maar de 
ALV krijgt haar zin en daarom zullen 
in de september-Democraat de toege
zegde RB-notitie en -resolutie worden 
gepubliceerd. Hij deed de oproep om 
niet te herkauwen wat er in mei jl. 
nu wel of niet besloten was, maar om 
in november de discussie toe te spit
sen op de vraag: zeggen wij defini
tief "nee" tegen de modernisering, of 
blij ven wij bij het "nee, onder deze 
omstandigheden"? 

Ideologisch versus pragmatisch 
"Een aantal onvoldragen ideeën," be
waarde Jacob Kohnstamm voor het 
laatst. Onvoldragen, best, maar in 

het openbaar uitgesproken wel ideeën 
die de aandacht trokken. Dat bleek al 
uit de kranten, die kort na de Act
viesraadsvergadering verschenen. 
Kohnstamm vindt D'66 steeds vaker 
strak-ideologisch, waardoor het prag
matisch en vernieuwend zoeken naar 
andere oplossingen voor andere pro
blemen, althans problemen in andere 
omstandigheden, op de achtergrond 
raakt. 
"Wij bouwen teveel heilige huisjes en 
dat moet ons opbreken." Als voorbeeld 
noemde hij het "heilig verklaren" van 
èn de koppeling tussen uitkeringen en 
lonen èn de bescherming van de mini
muminkomens èn het niet kleiner wil
len laten worden van de inkomensver
schillen tussen minimum en anderhalf 
maal modaal èn de wens behoorlijk te 
bezuinigen. "Dat kan niet allemaal 
tegelijk. Maar welk heilig huisje 
breken wij af?" hield hij zijn gehoor 
voor. Nog een voorbeeld: heilig zijn 
voor D'66 èn decentralisatie èn eman
cipatie. In de praktijk zal echter 
moeten worden gekozen en voor die 
keus mogen wij niet weglopen! 

Na op deze uitdagende wijze zijn rede 
te hebben besloten, vertrok de voor
zitter voor een korte vakantie. Wij 
zullen dat maar niet zien als het 
weglopen voor moeilijke keuzes. Bo
vendien: "vluchten kan niet meer!" 

DEMOCRAAT-EXTRA: SUCCES TE GROOT! 

Het is misschien moeilijk te geloven, 
maar toch waar: de belangstelling 
voor de Democraat-Extra is zo groot, 
dat er een forse financiële tegenval
ler dreigt. Als er meer betalende 
abonnees zouden zijn, dan viel het 
misschien nog mee, maar het is juist 
het onbetaalde deel van de oplage -
dat door de leden zelf wordt ver
spreid, dan wel ongevraagd aan de af
delingssecretariaten wordt toegezon
den - dat de moeilijkheden veroor
zaakt. 
Het DB heeft, niet dan na enige aar
zeling, besloten dat op de Democraat
Extra moet worden bezuinigd. Daar is 
het volgende op gevonden: 
1. er vervallen vier nummers: dat van 
28 december en de drie die samen met 
de Democraat zouden verschijnen; 
2. de afdelingen die tot dusver onge
vraagd tien exemplaren ontvingen op 
hun secretariaatsadres, moeten die in 
het vervolg ontberen: zij krijgen er 
no slechts één. 



VAN HET BINNENHOF 
INTERPELLATIE-DE VRIES/ENGWIRDA 

Na de negatieve Nederlandse reactie 
op een Grieks voorstel om een half
jaar te wachten met de beslissing tot 
rakettenplaatsing, wilden zowel D'66 
als de PvdA minister Van den Broek 
(CDA, Buitenlandse Zaken) daar nader 
over aan de tand voelen. 
Maarten Engwirda stelde in zijn bij
drage aan de interpellatie dat er een 
merkwaardig verschil zat in de afwij
zing van het kabinet. Vreemd, omdat 
Nederland in internationaal verband 
nogal eens pleit voor uitstel. Eng
wirda na het interpellatiedebat: "Ik 
vind dat Van den Broek nog altijd on
duidelijk blijft over het Nederlandse 
standpunt. Hij brengt, en ik heb daar 
wel enig - maar onvoldoende - begrip 
voor, voortdurend de geheimhoudings
plicht ter sprake. Afgezien van het 
feit dat Nederland die niet heeft; 
andere NAVO-partners geven immers ook 
heel duidelijk hun standpunt over de 
"Geneefse voortgang", vind ik dat Van 
den Broek zich teveel op die geheim
houding beroept. De Nederlandse 
volksvertegenwoordiging heeft op die 
manier geen effectieve controle op 
wat er zich op wapenbeheersingsgebied 
afspeelt." 
Waar de D'66-fractieleider nog meer 
moeite meer heeft is de passiviteit 
in het Nederlandse veiligheidsbeleid. 
Engwirda: "De negatieve reactie op 
het Griekse voorstel en de lauwe kwa
lificaties op de jongste ideeën van 
Sovjet-leider Andropov geven mij het 
idee dat dit kabinet de plaatsing van 
nieuwe middellange-afstandswapens in 
West-Europa niet wil voorkomen." 

HOOFDBESTUUR 
PRESENTATIE EP-KANDIDATEN 

PRINSJESDAG 

Ook in het reces is de kamerfractie 
een aantal keren gebeld over de "ac
ties op Prinsjesdag". Voor de duide
lijkheid: de FNV organiseert op de 
20ste september geen algemene sta
kingsdag. De federatie belegt wél een 
aantal discussie-avonden in de week 
na het aanbieden van de rijksbegro
ting. Op die avonden zal er gediscus
sieerd worden door FNV-leden over het 
kabinetsbeleid en het door de FNV 
voorgestane koers. 
De NOS besteedt vanzelfsprekend aan
dacht aan dit jaarlijks terugkerende 
parlementaire hoogtepunt. Als alle 
plannen doorgaan, zal Maarten Engwir
da die dag het D'66-standpunt over de 
Miljardennota voor een speciale NOS
uitzending toelichten. Zijn collega's 
van de regeringsfracties en opposi
tie-collega Den Uyl zullen dat ook 
doen. 

PORTEFEUILLE VAN DICK Tm!MEL 

Zoals bekend heeft Dick Tommel de 
plaats ingenomen van Ineke Lamhers in 
de D'66-TK-fractie. De beleidsterrei
nen waarmee Ineke zich bezighield 
zijn door Dick overgenomen. 
Met betrekking tot onderstaande be
leidsterreinen kunt u zich dus ver
staan met Dick Tommel of zijn mede
werkers Hanneke Combée en Sybe 
Schaap: 

landbouw en visserij 
- openluchtrecreatie en natuurbehoud 
- verkeer en waterstaat 
- milieu- en energiebeleid 
- ont'wikkel ingssamenwerking. 

Het Hoofdbestuur heeft besloten de regiovergaderinge~ waarop het Europees 
Programma geagendeerd staat, aan te wijzen als presentatievergaderingen voor 
de kandidaten voor het Europees Parlement. Daar een aantal vergaderingen sa
menvallen, zult u hen helaas niet allen aan de tand kunnen voelen. Voor na
dere informatie kunt u zich wenden tot uw regiobestuur. 

regio 
Woensdag 21 september. 

Noord-Holland 
Zuid-Holland 

Zaterdag 24 september. 
Groningen, Friesland 

en Drenthe 
Gelderland 
Zeeland 

. Woensdag 28 september. 
Utrecht 
Noord-Brabant 

Zaterdag 1 oktober. 
Limburg 

plaats 

Amsterdam 
Dordrecht 

Opeinde 
(bij Drachten) 
Rheden 
Goes 

Utrecht 
Tilburg 

Roermond 

Overijssel: geen presentatievergadering. 
Zuidelijke IJsselmeerpolders: bericht volgt. 

zaal tijd 

De Brakke Grond (VCC) 20.00 
't Hof 20.00 

Vislust 10.00 

De Schaarweide 10.00 
De Prins van Oranje 10.00 

Jaarbeurs 20.00 
Boerke Mutsaert 19.30 

De Donderie 10.30 
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DE MEDIANOTA: MINISTERIELE PENNEVRUCHT 

Een van de opvallendste kenmerken van 
de medianota van het kabinet-Lubbers 
is dat de 17 pagina's korte nota door 
WVC-minister Brinkman zélf geschreven 
is. 
De Tweede-Kamerfractie van D'66 is 
blij dat er eindelijk een regerings
visie op het mediabeleid is. Wat dat 
betreft heeft dit kabinet niet zo 
lang op zich laten wachten als vorige 
ministers van CRM dat deden. 
Een van de positieve punten van deze 
medianota is dat het kabinet tot de 
slotsom is gekomen dat er om ons om
roepbestel "geen hek te plaatsen 
valt". Gevolg van die conclusie is 
dat er naast de omroepontwikkelingen 
in Hilversum ook nieuwe media een 
plaats kunnen krijgen. D'66 is het 
eens met het uitgangspunt dat het 
niet-commerciële, beschermde omroep
bestel onafhankelijk van de nieuwe 
media moet functioneren. 
In de medianota wordt gepleit voor 
een "recht op een meer individueel 
gericht aanbod". D'66 verstaat onder 
dat individuele aanbod naast een zo 
pluriform mogelijk omroepbestel een 
optimale inschakeling van nieuwe 
technieken. In dit verband speelt 
vooral het belang van de Nederlandse 
informatie-industrie een grote rol. 
D'66 is benieuwd of de omroepbijdrage 
na 1984 inderdaad niet verhoogd wordt 
zoals in de medianota gezegd wordt. 

Als minpunten in de kabinetsvisie op 
het mediabeleid ziet D'66 onder ande
re het voorgestelde financieringssys
teem van de lokale en regionale om
roepen. D'66 heeft altijd op het 
standpunt gestaan dat reclame niet 
sowieso verwerpelijk is, zeker niet 
als de adverterende personen en be
drijven geen invloed hebben op de in
houd van de programma's. Zodra de me
dianota in de Tweede Kamer behandeld 
zal worden, zal de fractie de minis

ter van WVC aan de tand voelen over 
het verlenen van zendmachtigingen aan 
regionale omroepen door Provinciale 
Staten. De fractie vindt dat geen 
goede zaak. De onafhankelijkheid van 
de verlenende instantie zou beter ge
waarqorgd zijn door een landelijk or
gaan, dat zendtijd aan de regionale 
omroepen kan toewijzen. 
Een belangrijk minpunt van deze me
dianota is verder het ontbreken van 
een ontkoppeling tussen het abonne
ment op het programmablad en het lid
maatschap van een omroepvereniging. 
De minister wil het bij een wilsver
klaring houden. D'66 vindt dat een te 
zwakke blijk van waardering voor de 
programma's.van een bepaalde omroep 
en nog steeds een te overheersende 
positie van de steeds kleurigere pro
grammabladen. 
Deze medianota bevat ten slotte een 
nog altijd betuttelend volledig pro
grammavoorschrift, terwijl het ver
schil in zendtijdtoedeling tussen de 
omroepverenigingen (A-, B- en C-sta
tus) in stand gehouden wordt. 
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DE NIEUWE BELASTING VOOR TWEEVERDIENERS 
door Pauline van Tets'. 

Moet de ~nspecteur nu de slaapkamers gaan controleren? 
En moeten ongehuwde tweeverdieners nu boeten voor die 
enke Ze vr•ouw die de kostwinnersrol op zich neemt? 

Per 1 oktober a.s. zullen gehuwde tweevèrdieners zwaar
der belast worden, ondanks veel oppositie, met name van 
de D'66-fractie. De fiscus krijgt meer door de maatregel 
dat de belastingvrije voet van de gehuwde vrouw (die in 
het algemeen weinig verdient) verhoogd wordt, maar die 
van de gehuwde man, die in het algemeen meer verdient, 
aanzienlijk verlaagd wordt. 
En dat is nog niet alles. Dat het de regering in het ge
heel niet te doen was om individualisering blijkt uit de 
aangekondigde regeling die per 1 januari 1984 zal gelden 
voor ongehuwd samenwonenden met elk een arbeidsinkomen. 
De regering wil dan een algemene belastingvrije som in
voeren, die hoger kan zijn, naarmate men voor meer perso
nen de kost verdient. Maar alleenstaanden ouder dan 27 
jaar (nu 35) krijgen alvast een hogere voet dan hun ju
niores. 
Het voorstel is dermate vaag dat het meer vragen dan ant
woorden oproept: Wel verwacht de regering dat het haar in 
elk geval voldoende oplevert om de eveneens voorgestelde 
toerekening aan de vrouw van inkomsten uit vroegere ar
beid· (wachtgeld, pensioen, VUT, studietoelagen) die nu 
bij het inkomen van de man gerekend worden, te dekken. 
En om te financieren dat vrouwen die meer verdienen dan 
haar man en op grond daarvan rolwisseling kunnen aanvra
gen, nu ook vermogensinkomsten en buitengewone lasten en 
persoonlijke verplichtingen bij haar inkomen mogen tel
len. (Nu kan dat alleen bij de man, zelfs als de vrouw 
kostwinster is.) 
Zeker is dat ongehuwde tweeverdieners erop achteruit zul
len gaan (de fiscus verdient er immers aan) en daarmee 
wordt ongewenst ingrijpen in de privésfeer noodzakelijk. 
Het is immers niet in het belang van de betrokken belas
tingplichtigen om mee te werken en de inspecteur zal moe
ten zien uit te vinden wie ongehuwd samenwoont en wie 
niet. Bovendien: wat wordt bedoeld met "samenwonen"? Hoe 
moet de inspecteur gaan vaststellen of men een gezamen
lijk huishouden voert of niet? Wat bij voorbeeld te doen 
met mensen die "centraal" wonen? En hoe zit het met de 
LAT-relaties? 
Kortom, de regering heeft zich zelf en haar ambtenaren in 
een wespennest gestort waar zij voorlopig nog niet uit is, 
doordat zij onder het mom van individualisering het ge
zinsdenken nog maar steeds niet los kan laten. 
Hoe het ook kan, staat in Perspectief '86. Ook daar een 
algemene belastingvrije som, maar per individu. Die indi
viduen die kunnen aantonen dat zij de zorgplicht hebben 
voor anderen, mogen aanspraak maken op een hogere belas
tingvrije voet. Daar is het dus in het belang van de be
lastingplichtige om samenwonen in welke vorm dan ook aan 
te tonen. 

DE GEHUWDE VROUW EN DE BELASTINGWETGEVING 

In het vorige PEAC Bulletin hebben wij een oproep gedaan 
met betrekking tot voor vrouwen diskriminerende maatrege
len binnen het belastingstelsel. 
Wij kregen hierop slechts één reaktie. 
Ons bleek dat gehuwde vrouwen, die op oudere leeftijd be
sluiten plaats te maken voor een jongere, er financiëel 
wel erg op achteruit gaan. 
De overbruggingsuitkering, een redelijk percentage van het 
laatstgenoten inkomen, blijkt dan plotseling niet langer 
haar inkomen te zijn, maar wordt geteld bij het inkomen 
van haar echtgenoot. De belastingvrije voet voor de vrouw 

tingschijven. Dat betekent dat van dit inkomen een zeer 
groot gedeelte naar de fiscus gaat. 
Bij de huidige belastingwetgeving krijgt de gehuwde vrouw 
namelijk uitsluitend zelf een aanslag wanneer het inkomen 
uit arbeid betreft, terwijl inkomen uit vroegere arbeid 
altijd bij het inkomen van de man gerekend wordt. Een wel 
erg onvoordelige konsekwentie van de VUT, die de vrouw 
meestal pas ontdekt bij de eerstvolgende belastingaanslag. 
Tegen dit soort onrechtvaardigheden strijdt de D'66 frac
tie al een lange tijd, tot nu toe zonder veel resultaat. 
Maar aan deze onrechtvaardigheid kan een eind komen. 
Het Kabinet is voornemens per 1 januari 1984 gehuwde 
vrouwen zelf te belasten voor inkomen uit vroegere arbeid, 
zodat er dan tenminste één misstand uit de weg is geruimd. 
In dit PEAC Bulletin vindt u meer informatie over andere, 
nog steeds diskriminerende maatregelen binnen het belas
tingstelsel. 

peac en partij 
EMANCIPATIE IN DE AFDELINGEN 

Door het PEAC wordt, in samenwerking met de emancipatie
werkster, een vragenlijst toegestuurd aan de landelijke 
emancipatiesteunpunten. 
Door middel van deze vragenlijst hoopt het PEAC een in
zicht te krijgen in de emancipatiegevoeligheid van afde
lingen en gemeenteraadsfracties. 
Afhankelijk van de reacties zal de vragenlijst later toe
gestuurd worden aan de emancipatiewerkgroepen,afdelings
besturen en gemeenteraadsfracties. 
De antwoorden op de vragenlijst zullen in de toekomst een 
leidraad zijn voor het ontwikkelen van emancipatie activi 
teiten binnen D'66 en daar waar D'66 invloed kan uitoefe
nen. 

EMANCIPATIE EN BASISINKOMEN 

Het verslag van de in maart gehouden PEAC-dag over eman
cipatie en basisinkomen is van de pers. 
Dit verslag bevat de inleidingen van Paul van Schilfgaar
de en Louise Groenman de inhoud van de diskussie en de 
resultaten van de op die dag gehouden enquête. 

Het is te bestellen door storting van F. 6,50 op gironum
mer 1477777 ten name van de penningmeester van D'66, Den 
Haag. Dit onder vermelding van PEAC~verslag. 

Het PEAC Bulletin verschijnt vier keer per jaar, in het 
hart van de Democraat/Democraat Extra. 
Redaktie : Nell Vreugdenhill, Pauline van Tets en Jaap 
Jansen. 
Redaktie-adres : Frans van Mierisstraat 82, 1071 RX 
Amsterdam. 
Het volgende nummer verschijnt in november. 
Kopij inleveren : uiterlijk 10 oktober a.s. (op het 
redaktie-adres). 

vervalt en het inkomen komt bij de man in de hogere belas-1---------------------------------! 
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HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GELIJKHEID VAN MAN EN VROUW 
door Pauline van Tets. 

Voor de gelijkstelling van man en vrouw heeft het Euro
pees Parlement tot dusver een voortvarende rol gespeeld. 
Niet in de laatste plaats, omdat het parlement een rela
tief hoog aantal (1 op de 6) vrouwelijke leden heeft. De 
vrouwelijke parlementsleden voerden dan ook, zowel in de 
debatten als bij het opstellen van rapporten en voor
stellen, de boventoon. Dat gold overigens voor de frac
ties van alle gezindten. De eerste impuls werd gegeven 
door het debat over de rechten van de vrouw. 

Het debat over de rechten van de vrouw 
Voorjaar 1981 wijdde het Europees Parlement een speciaal 
debat aan de rechten van de vrouw. 
Een speciale voorbereidingscommissie onder leiding van 
de christen-democrate mevrouw Maij-Weggen stelde een 
rapport samen waarin de knelpunten voor vrouwen in alle 
lidstaten geïnventariseerd werden. Uit dit rapport bleek 
dat de Europese vrouw in alle EG-landen een grote achter
stand heeft in diverse sectoren van de maatschappij. Een 
aantal conclusies en aanbevelingen in het rapport tracht 
daar verandering in te brengen. 
Hoewel het debat door toedoen van enige heren op leef
tijd dreigde te ontaarden in een ruzie over abortus, kwa~ 
het parlement tot overeenstemming over een aantal be
langrijke voornemens: 

- feitelijke en volledige toepassing van de al aanvaarde 
EG-richtlijnen inzake de gelijkheid van de vrouw op 
economisch en juridisch gebied; speciale voorlichtings
activiteiten daarover. (zie vorige PEAC-bulletin over 
de.drie richtlijnen.) 

- grotere economische en sociale deelname van de vrouw in 
het arbeidsproces, in het bijzonder door algemene ar
beidstijdverkorting. Betrekken en omscholen van vrou
wen voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, met 
de nadruk op voorlichting en vorming. 

arbeidsbescherming voor vrouwen in kleine ondernemin
gen en familiebedrijven (waaronder veel vrouwelijke 
landbouwers). 

- bijzondere hulp voor vrouwen in ontwikkelingslanden, 
vooral in de gezondheidszorg. 

Overeengekomen werd dat het parlement over drie jaar op
nieuw zal bezien in hoeverre de voorstellen zijn uitge
voerd. Voor de tussenliggende periode werd èen onder
zoekscommissie opgericht, voor de positie van de vrouw 
in Europa, waarvan ook Doeke Eisma nu lid is. 
Vóór deze voorstellen stemden D'66, de socialistische en 
de liberale fractie; de Gaullisten, conservatieven, com
munisten en christen-democraten stemden verdeeid. 

De uitvoering van de voornemens 
In december 1981 presenteerde Euro-commissaris Richards, 
belast me·t sociale zaken en werkgelegenheid, een actiepro
gramma voor de periode 1982-1985 naar aanleiding van de 
voorstellen van het Parlement. Hij kwam daarbij vooral 
weer met goede voornemens, maar toch ook met enkele con
crete maatregelen: 
Het eerste deel van het actieprogramma voorziet in verbe
tering van de individuele rechten van de vrouw, door on
der andere uitbreiding en aanvulling van de richtlijn 
sociale zekerheid (zie vorige PEAC-bulletin) voor de 
pensioenen en gezins- en kinderbijslagen. Ook wil de Com
missie indirecte vormen van discriminatie, bij voorbeeld 
het kostwinnersprincipe, aanpakken. De tekst van de 
richtlijn is nu bij het Parlement in behandeling. 
Een tweede reeks van maatregelen voorziet een betere in
tegratie van de vrouw op de arbeidsmarkt, vooral door 
voorlichting, onderwijs en vorming. 
Ook heeft de Commissie goede voornemens voor haar eigen 
personeelsbeleid; uit het rapport van het EP was gebleken 
dat 80% van de vrouwelijke ambtenaren werkte in de op één 
na laagste functiecategorie en dat' in de drie hoogste 

functiecategorieën 6 vrouwen werkten op 498 mannen! 
Ten slotte werd een Consultatief Comité voorgesteld voor 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Dit comité 
zou moeten functioneren als een soort Europese emancipa
tieraad van 20 leden, uit elke lidstaat 2. Een dergelijk 
officieel comité haalde het echter niet en is nu vervan
gen door een Adviescommissie Gelijke Kansen, die de Euro
pese Commissie bijstaat. 
De parlementaire onderzoekscommissie voor de positie van 
de vrouw drong bij de bespreking van de voorstellen aan 
op herziening van het reglement van het sociaal fonds, 
dat het- en bijscholingsactiviteiten subsidieert, omdat 
dit jaarlijks slechts 30% van de gelden aan vrouwenacti
viteiten besteedt, terwijl juist daar de werkloosheid 
het grootst is. Ook drong het parlement aan op een Euro
pese richtlijn voor deeltijdarbeid, die nu door de com
missie wordt voorbereid. En op een sanctiemaatregel voor 
die lidstaten die de richtlijnen Gelijke Behandeling 
niet deugdelijk uitvoeren; zij zouden geen krediet meer 
mogen krijgen uit het sociaal en uit het regionaal fonds. 

WORDT HET PEAC GEVAARLIJK? 

Jaap Jansen in gesprek met Saskia van der Loo 

"Op het congres, toen ik even vrij had van mijn 
voorzitterschap, stonden er op de gang een paar 
kerels die riepen: "Er is een vrouwenlobby aan 
de gang!" Als dat soort toestanden door de par
tij heen gaan, ben je bezig gevaarlijk te wor
den en ik denk dat dat prima is." 
Dit zegt Saskia van der Loo, voorzitter van het 
PEAC, het Politiek Emancipatie Activerings 
Centrum ("Ik loof een D'66-lepeltje uit voor 
degene die een betere naam verzint.") in een 
interview dat Jaap Jansen met haar had. Saskia 
is binnen D'66 vooral bekend als congresvoor
zitter, kamerkandidaat en fractievoorzitter in 
de Apeldoornse gemeenteraad. Zij is chemicus 
en - in deeltijd - "manager van een huishou
den". Sinds 1 september werkt zij op het depar
tement van Onderwijs en Wetenschappen, waar zij 
zich bezighoudt met het arbeidsvoorwaardenbe
leid. 

Het PEAC wordt "het emancipatie-bewustzijn van D'66" ge
noemd. Een aparte groepering binnen de partij is dus 
toch noodzakelijk? 
"Op dit moment nog wel. Mijn toekomstbeeld, dat denk ik 
een typisch D'66-beeld is, is een "androgyne" maatschap
pij waarin mannen "vrouwen-eigenschappen" mogen tonen en 
vrouwen "mannen-eigenschappen". Op dit moment is een 
aparte groep nog 110odzakelijk, maar dan wel van vrouwen 
en mannen sámen." 

Geeft dat problemen in de contacten met andere vrouwen
organisaties? 
"Het betekent dat PEAC-groepen in sommige gemeenten niet 
aan de vrouwenraad mogen deelnemen. Ik vind dat je de 
overtuigingskracht ten toon moet spreiden dat het uitein
delijk gezamenlijk moet. Ik vind wel dat er situaties 
zijn waarin de achterstand van vrouwen zo groot is dat 
het terecht is dat vrouwen tijdelijk alleen hun zaakjes 
regelen.'' 

Het PEAC is een adviescommissie van het Hoofdbestuur ... 
"Dat nroet veranderen. Ik vind het ondemocratisch en niet 
passen in de partij dat de verkiezing van PEAC-bestuurs
leden door coöptatie gebeurt. Het PEAC-bestuur zou door 
het congres moeten worden gekozen. Iedereen die zich fe
ministisch of geëmancipeerd voelt, moet de kans hebben, 
in het PEAC te zitten." 

De structuur van de partij brengt met zich dat het PEAC 
geen uitspraken naar buiten kan doen zonder het hoofdbe
stuur geraadpleegd te hebben. 



HOOFDBESTUURSNOTIJlE 

VREDE EN VEILIGHEID 
1. INLEIDING 
Hans van Mierlo heeft het uitgangspunt 
voor het vredesdenken binnen D'66 eens 
kernachtig omschreven. Hij zei: "West
Europa staat thans voor een dubbele op
dracht. Te weten de vrijheid- waarvan ons 
besef afneemt naarmate wij deze beter le
ren kennen - tot elke prijs verdedigen. En 
de oorlog als hoogste kwaad tot elke prijs 
voorkomen." 
Het nastreven van deze doelstelling vereist 
naast een grote materiële inspanning voor
al een enorme geestelijke inspanning. Voor 
de burgers in onze open en democratische 
samenleving zijn aan dit streven grote con
sequenties verbonden. Men moet leven 
met onzekerheid en het daaraan verbonden 
gevoel van vrees, die bij ons huidige verde
digingssysteem overheersen. Een verdedi
gingssysteem dat gebaseerd is op oorlogs
voorkoming, zonder dat men zeker is van 
de effectiviteit en de duurzaamheid van die 
voorkoming. Tevens is het de vraag of het 
huidige verdedigingssysteem moreel staan
de gehouden kan worden, door met name 
de rol van de. kernwapens in dit systeem. 
Ook al is de kans dat het oorlogsvoorko
mingsmechanisme faalt en er een allesver
nietigende oorlog uitbreekt nog zo klein. 

Vanuit het oogpunt van de gezindheidse
thiek - de overtuiging van moraalfilosofie 
- moet de vraag of het huidige verdedi
gingssysteem juist is met een ondubbelzin
nig neen worden beantwoord. Het tot nul 
terugbrengen van de rol van de kernwapens 
betekent echter niet dat het bestaande 
kernwapenarsenaal de wereld uit is en er 
afstand gedaan wordt van de kennis. Die 
fundamentele tweestrijdigheid - moraal 
en kennis - wordt door D'66 ten volle on
derkend. D'66 stelt zich op het standpunt 
dat de nucleaire wapenwedloop in zijn tota
liteit destabiliserend werkt. Alleen al daar
om zou deze wapenwedloop tot staan ge
bracht moeten worden. 

In deze nota wordt aangegeven welke stra
tegie door D'66 wordt voorgestaan om een 
klein land als Nederland een rol te laten 
spelen in het stopzetten van de nucleaire 
wapenwedloop. Een doel dat bereikt dient 
te worden zonder de veiligheid en de vrij
heid van Nederland en West-Europa in ge
vaar te brengen. In de nota wordt aandacht 
geschonken aan de besluitvorming rond de 
plaatsing van kruisraketten op Nederlands 
grondgebied en de betekenis daarvan voor 
de lopende onderhandelingen in Genève 
over middellange-afstandsraketten. Een 

Verantwoording 
Op het voorjaarscongres van D'66 in Zut
phen heeft het Hoofdbestuur toegezegd dat 
aan het najaarscongres 1983 een nota zou 
worden aangeboden met daarin de geactu
aliseerde visie van D '66 op de problematiek 
van vrede en veiligheid met het oog op de 
discussie rond de middellange afstandsra
ketten. Deze nota is een gevolg van deze 
toezegging. 

vraag die daarbij meespeelt is in welke ma
te de soevereiniteit van Nederland op on
aanvaardbare manier aangetast zou wor
den als de kruisraketten, zoals voorzien, 
onder uitsluitend Amerikaans commando 
geplaatst worden. Ook wordt aandacht be
steed aan de rol van de vredesbeweging. 
Daarbij staat niet alleen de door D'66 
warm ondersteunde rol van de vredesbewe
ging als bewustmaker via acties centraal, 

GEEN N:EUWE 
KERNWAPENS 
IN EUROPA 

maar ook in dit verband de bepaling van de 
grenzen van burgerlijke ongehoorzaam
heid binnen een democratisch stelsel. 

Het veiligheidsvraagstuk kan niet worden 
beperkt tot Europa en Noord-Amerika. 
D'66 onderstreepte het mondiale karakter 
van het veiligheidsvraagstuk in het beleids
programma 1982-1986. In zo'n opstelling is 
een lange-termijn strategie nodig die ge
richt is op de opbouw van een internationa
le rechtsorde, het opheffen van de wel-
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vaartsverschillen in de wereld, het wereld
wijd respecteren van de rechten van de 
mens en het bewust werken aan het bevor
deren van begrip en vertrouwen tussen de 
volkeren. Daarnaast is ook op korte ter
mijn een beleid nodig, uitgaande van de 
noodzaak van het hebben van een geloof
waardig defensiesysteem, waarin het voor
komen van oorlog en de noodzaak van wa
penbeheersing ingepast worden in een pro
ces van ontspanning en vrede. 

De uitdagingen voor de komende jaren zijn 
groot als het gaat om de vrede en veiligheid 
van onszelf en onze toekomstige genera
ties. Er kan pas sprake zijn van ontspan
ning als staten en mensen werken aan het 
verkrijgen en handhaven van een situatie 
waarin vertrouwen, verdraagzaamheid en 
vrede centraal staan. Het streven naar ont
spanning tussen "Oost" en "West" wordt 
voortdurend op de proef gesteld. Dit komt 
duidelijk tot uiting in de tegenstellingen die 
er zijn tussen de Sovjet-Unie en de Vere
nigde Staten op het gebied van de buiten
landse politiek. Spanningen en wantrou
wen tussen "Oost" en "West" stellen de 
aceoorden van Helsinki, te weten het nale
ven van beginselen gericht op veiligheid en 
samenwerking binnen Europa, in de waag
schaal. 

Het traag verlopen van de onderhandelin
gen over wapenbt;heersing wakkert de on
zekerheid aan. Onstabiele situaties en 
voortdurend wisselende ontwikkelingen in 
de Derde Wereld werken destabiliserend 
doordat ze veelal een "Oost-West" dimen
sie toegekend krijgen. Onzekerheden ko
men ook door de economische teruggang in 
grote delen van de wereld en de grote finan
ciële problemen waarin een aantal landen 
verkeert, hetgeen ook tot uiting komt in 
een steeds groter protectionisme. Boven
dien spelen sociale spanningen mee binnen 
de op democratische beginselen gegrond
veste industriële naties, waarvoor oplossin
gen slechts gevonden kunnen worden door 
grote organisatorische - financiële - in
spanningen. Een juiste afweging tussen be
steding van middelen voor interne proble
men en het besteden van gelden aan uitda
gingen van buitenaf (ontwikkelingshulp, 
defensie) roept spanningen binnen de sa
menleving op. Spanningen die zich uiten in 
een gevoel van onvrede onder brede lagen 
van de bevolking. Slechts met gezamenlij
ke inspanningen kan aan de hiervoor ge
noemde problemen het hoofd worden ge
boden. 
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Voor de landen behorend tot het Atlanti
sche bondgenootschap (NAVO) geldt 
naast het voorgaande nog een bijzonder 
probleem. Hoewel het gemeenschappelijk 
belang van de voorgaande problemen voor 
alle westerse (NAVO) landen geldt, be
staat er met name tussen West-Europa en 
de Verenigde Staten verschil van mening 
over hoe men deze problemen het hoofd 
moet bieden. 

Verschil in aanpak bleek bij de Russische 
invasie in Afghanistan (1979) en na de af
kondiging van de staat van beleg in Polen 
(december 1981), alsmede bij de beoorde
ling van de crisis-situatie in het Midden
Oosten en de handelwijze ten opzichte van 
Derde Wereldlanden. Verschil van bena
dering tussen West-Europa en de Verenig
de Staten is er evenzeer bij defensie- en 
veiligheidsvraagstukken, als bij kwesties 
van economische aard. Voorbeelden daar
van zijn de wapenbeheersingspolitiek en 
het deel van het nationaal inkomen dat 
voor defensie-uitgaven uitgetrokken dient 
te worden, de leveranties van aardgas uit de 
Sovjet Unie, de monetaire politiek en de 
handelspolitiek. 

Tenslotte is er nog een bijzondere uitda
ging die met name de democratische sa
menlevingen aangaat. Door de uitgebreide 
informatievoorziening en de openlijke be
leids- en meningsvorming over defensie- en 
veiligheidskwesties - inclusief menings
verschillen zoals binnen het Atlantisch 
bondgenootschap - is in de Westerse de
mocratische samenleving de publieke opi
nie over deze onderwerpen steeds duidelij
ker gaan doorklinken. Met name door de 
ontwikkelingen op het gebied van de kern
bewapening heeft bij veel mensen de me
ning postgevat, dat de bewapeningsspiraal 
radicaal dient te worden doorbroken en dat 
er alternatieven moeten worden gevonden 
voor het gevoerde defensie- en veiligheids
beleid. Deze verontrusting verdient bijzon
dere aandacht. De Westerse democratische 
regeringen zullen, zçmder het risico van een 
oorlog te vergroten, ook deze verontrusting 
verantwoord in de politieke besluitvorming 
en in de uitvoering daarvan moeten laten 
doorklinken. 

2. DOELSTELLINGEN VAN HET 
NEDERLANDSE VEILIGHEIDSBE
LEID 
Het buitenlandse beleid van Nederland 
dient gericht te zijn op het verkrijgen en 
behouden van stabiele, vreedzame en op 
vertrouwen en begrip gebaseerde verhou
dingen met en tussen staten en Volkeren. 
Een buitenlands beleid waarin het voorko
men van oorlog als duidelijke voorwaarde 
doorklinkt. 

2.1. Bestrijden van oorzaken van 
conflictsituaties 
Het veiligheidsbeleid moet de oorzaken 
van conflictsituaties in de breedste zin aan
pakken. Kortom, een beleid dat gebaseerd 
is op een door Nederland al jaren nage
streefde internationale rechtsorde. Recht 
boven macht laten gelden is onverbrekelijk 
verbonden aan de visie van een land met 
een bescheiden machtspositie. Dit brengt 
met zich mee dat soms een boven de staten 
staand gezag wordt erkend. Het veilig-
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heictsbeleid moet begrip en vertrouwen tus
sen de volkeren versterken en machtsmis
bruik tegengaan. Een beleid dat ook ge
richt is op het wegnemen van Je extreme 
welvaartsverschillen is niet alleen moreel 
noodzakelijk, maar kan zorgen voor het 
wegnemen van een belangrijke oorzaak 
van internationale spanningen en conflic
ten. Het niet respecteren van mensenrech
ten is regelmatig oorzaak van conflict tus
sen staten. Met name tussen staten die op 
dit terrein verschillende normen hanteren 
kan dit gemakkelijk leiden tot- internatio
nale - spanningen. Het Westen kan en 
moet het respecteren van mensenrechten 
met kracht bevorderen, ook in de "Wester
se" wereld zelf. De landen van Oost- en 
West-Europa hebben deze mensenrechten, 
onder meer in de slotacte van Helsinki, on
derschreven. Het voeren van een veilig
heidsbeleid in deze brede zin is een zaak 
van lange adem. Nederland dient daar 
steeds aan te werken. Nederland kan dat 
ook vanuit de positie waarin haar samenle
ving op vreedzame wijze over eigen doel
stellingen en regels kan beslissen. 

2.2. Het recht om zelf te kunnen beslissen 
Voor alles dient oorlog in Nederland, zowel 
aanvallen op Nederlands grondgebied als 
een bezetting van Nederland, te worden 
voorkomen. Deze verantwoordelijkheid 
geldt voor iedere regering ten opzichte van 
de eigen natie. Daarnaast moet Nederland 
voorkomen dat er van buitenaf inmenging 
plaatsvindt in de democratische rechts
staat. Desalniettemin staat Nederland 
open voor internationale samenwerkings
verbanden die de soevereiniteit van de na
tie beperken. Voorbeelden zijn de Europe
se Gemeenschappen en in oorlogstijd de 
NAVO. 

2.3. Voorkómen van oorlog in andere 
landen (bondgenoten van Nederland) 
Om de hiervoor genoemde doelstellingen 
te bereiken is het belangrijk dat het Neder
landse veiligheidsbeleid ook oorlog tussen 
landen die van belang zijn voor de eigen 
veiligheid voorkomt. De directe doelstel
lingen van het veiligheidsbeleid kunnen uit
sluitend met succes worden nagestreefd 
door samen te werken met andere staten. 
Nederland heeft zich daarom samen met 
een aantal staten verbonden in de NAVO. 

Dit bondgenootschap beschouwt een gewa
pende aanval op één van zijn bondgenoten 
(binnen het verdragsgebied) als een aanval 
op het bondgenootschap als geheel. Daar
door is het voorkómen van oorlog bij één 
van de bondgenoten een veiligheidsdoel
stelling van Nederland. Daarbij moet uiter
aard voorkomen worden dat Nederland 
zich laat meeslepen in conflicten waarbij 
bondgenoten buiten het verdragsgebied 
zijn betrokken. In bepaalde gevallen kun
nen gewapende conflicten overslaan naar 
ons land of naar één van onze bondgeno
ten. Uitbreiding van dergelijke conflicten 
moet langs de geëigende diplomatieke ka
nalen worden voorkomen. 

3. INTERNATIONALE ONTSPAN
NING 
Ontspanning tussen landen en volkeren 
kan alleen worden bereikt als alle betrok
kenen zich aan internationale gedragsre-
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gels houden en internationale rechtsbegin
selen respecteren. Door zich niet aan deze 
regels en beginselen te houden doorkruist 
men de ontspanning. Het streven naar ont
spanning en stabiliteit in de verhoudingen 
tussen staten wordt op de proef gesteld 
door steeds complexere machtsverhoudin
gen, door grote welvaartsverschillen tussen 
en in de landen, door voortdurende territo
riale aanspraken en door de toenemende 
bewapening. Het gaat hier niet alleen om 
de verhoudingen tussen - en binnen - de 
eerste (Westerse) en tweede (Oostelijke) 
wereld, maar tevens om verschillen tussen 
- en binnen - de geïndustrialiseerde 
(Noordelijke) en derde (ontwikkelings) 
wereld. 

3.1. Betrekkingen tussen "Oost" en 
"West" 
Het proces van ontspanning tussen "Oost" 
en "West" wordt geremd door grote tegen
stellingen. De Verenigde Staten en de Sov
jet Unie proberen niet alleen in militaire 
kracht en politieke ambitie voor elkaar on
der te doen. Ook ideologische tegenstellin
gen zijn een bron van wederzijds wantrou
wen. Toch zijn "Oost" en "West" op be
paalde gebieden met elkaar verstrengeld. 
Oost-Europa vormt een niet onbelangrijke 
afzetmarkt voor het "Westen", terwijl 
Oost-Europa afhankelijk is van het "Wes
ten" bijvoorbeeld op het gebied van tech
nologieën, eredieten en graanleveranties. 
Zoals gezegd worden de ontspanning en de 
veiligheid bedreigd door rivaliteit tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Die 
bedreiging uit zich met name in het creëren 
van een militaire veiligheid die gepaard 
gaat met een steeds groter wapenbezit. 
Ook de veiligheid in Europa wordt door 
deze rivaliteit aangetast. Bovendien is Eu
ropa als continent op onnatuurlijke wijze in 
twee delen gesplitst. 

De wens van de West-Europese landen om 
in de relatie met de Sovjet Unie een onaf
hankelijke koers ten opzichte van de Vere
nigde Staten te varen is daarom begrijpe
lijk. Zo'n eigen koers hoeft echter geen 
grote verwijdering van de Verenigde Sta
ten te betekenen. Vele doelstellingen en 
belangen lopen immers parallel. Voor het 
behoud van verworven vrijheden en van de 
onafhankelijkheid, waardoor het mogelijk 
werd een op democratie gestoelde maat
schappij in te richten, dient West-Europa 
weerstand te kunnen bieden aan bedreigin
gen van buitenaf. West-Europa zal om dat 
te bereiken een machtspolitiek gewicht in 
de schaal moeten kunnen leggen. Een ge
wicht dat ieder West-Europees land op zich 
niet kan opbrengen. Wil West-Europa dat 
machts-politieke gewicht koppelen aan een 
eigen defensief apparaat, dat evenwaardig 
is aan het door deNAVO opgebouwde po
tentieel, dan zou West-Europa daarvoor 
ook een maatschappelijk onaanvaardbare 
financiële krachtsinspanning moeten leve
ren. Daarom is het bondgenootschappelijk 
samenwerkingsverband van de NAVO -
vooralsnog - onontbeerlijk. In het samen
werkingsverband met de Verenigde Staten 
zal West-Europa echter duidelijk stelling 
dienen te nemen tegen onnodige politieke 
confrontaties tussen de Sovjet Unie en de 
Verenigde Staten. Derhalve is een door 
West-Europa gestimuleerd beleid dat is ge-



richt op ontspanning en stabiliteit ten op
zichte van de Oost-Europese Janden des te 
belangrijker. Binnen het Atlantisch bond
genootschap staat het veiligheidsstreven 
voorop. West-Europa moet daarbij bena
drukken dat wapenbeheersing en een ver
minderde afhankelijkheid van kernwapens 
daarvan een essentieel onderdeel vormen. 

3.2. De "West"-" West" verhoudingen 
De gemeenschappelijke visie op het zelfbe
schikkingsrecht der volkeren en een op de
mocratische grondslag gefundeerde samen-, 
leving bindt de westerse landen ten opzich
te van de andere landen. Het bewaken van 
deze verworvenheden is van cruciaal be
lang voor de "Westerse" wereld. Het is 
verontrustend om te zien dat de buiten-' 
landse politiek, het defensiebeleid en de 
visie op de economische en financiële pro
blemen steeds meer verschillen laat zien 
tussen de Verenigde Staten enerzijds en 
West-Europa anderzijds. Verschillen die 
het streven naar stabiliteit en handhaving 
van vrede niet ten goede komen. Op mili
tair gebied is er een verschil van mening 
over het bewapeningsniveau. Verschillen 
op financieel-economisch terrein zijn er on
dermeer in de relaties met de Derde We
reldlanden, de monetaire politiek en de 
handelspolitiek. De Verenigde Staten kop
pelen hun hulp aan DerdeWereldlanden, 
vaker dan Europa, naast handelsbelangen 
aan politieke overwegingen. De monetaire 
politiek van de Verenigde Staten heeft een 
nadelige invloed op de rentestand in Euro
pa. Tenslotte verzetten de Verenigde Sta
ten zich tegen de gasleveranties uit de Sov
jet Unie en botsen de Europese en Ameri
kaanse staal- en landbouwpolitiek met el
kaar. Deze verschillen van inzicht dienen 
verkleind te worden om het streven naar 
stabiliteit en vrede niet in gevaar te bren
gen. Gezien hun geo-politieke situatie heb
ben de West-Europese landen hier een bij
zondere verantwoordelijkheid. 

3.3. De Europese Politieke Samenwerking 
(EPS) 
Een vorm van Europese samenwerking op 
het gebied van de buitenlandse politiek is 
tot stand gekomen binnen de Europese Po
litieke Samenwerking (EPS). Sinds het ont
staan van de EPS in 1970 is het buitenlands 
beleid een van de weinige terreinen ge
weest waarop de samenwerking tussen de 
West-Europese Janden vooruitgang te zien 
heeft gegeven. De EPS staat formeel los 
van de Europese Gemeenschappen. De 
EPS is niet op een verdrag gebaseerd, maar 
op een afspraak tussen de regeringen van 
de landen van de EG. Zij is bedoeld om de 
nationale opvattingen op het vlak van de 
buitenlandse politiek zoveel mogelijk te 
coördineren. Anders dan bij de EG zijn de 
deelnemers aan de EPS slechts ministers 
van buitenlandse zaken en nationale amb
tenaren en diplomaten. De EPS-ministers 
ontmoeten elkaar in dit kader minstens vier 
maal per jaar. De leiding van de EPS berust 
bij een zogenaamd politiek comité, dat ge
vormd wordt door de directeuren-generaal 
politieke zaken van de nationale ministe
ries van buitenlandse zaken. 
Het politiek comité wordt gevoed door 
werkgroepen, die rapporten en gezamenlij
ke standpunten opstellen. De gemeen
schappelijke standpunten worden veelal in 

de Verenigde Naties uitgesproken. Belang
rijke uitspraken worden namens de geza
menlijke ministers gedaan. Net als binnen 
de EG vindt besluitvorming alleen bij een
stemmigheid plaats. Desalniettemin heeft 
de EPS een duidelijke invloed op het natio
nale beleid. Door gezamenlijk optreden 
kunnen de EPS-landen hun belangen op 
het gebied van buitenlandse politiek duide
lijk laten doorklinken. Defensievraagstuk
ken behoren niet tot het werkterrein van de 
EPS. Vraagstukken met een veiligheids
politiek karakter wel. 

Het is gewenst dat Europa een duidelijkere 
stem binnen de NAVO laat klinken. De 
EPS lijkt daarvoor het aangewezen forum. 
D'66 bepleit geen onafhankelijk Europees 
defensieapparaat. Vraagstukken van tech
nisch-militaire aard dienen tot het werkter
rein van deNAVO te blijven behoren. De 
EPS is vanuit dit standpunt niet geschikt 
om zaken als een gemeenschappelijke wa
penaankoop te regelen. De EPS zal zich 
met name met de politieke kanten van de 
veiligheidsproblematiek moeten bezighou
den. De bedoeling is daarbij te komen tot 
een verdieping van het inzicht in de West
Europese veiligheidssituatie en het bevor
deren van een gemeênschappelijk optre
den. Voorbeelden daarvan kunnen zijn de 
verhouding met Oost-Europa en de ont
wikkelingen binnen de Amerikaanse bui
tenlandse politiek. De Europese belangen 
in de wapenbeheersingsbesprekingen 
dienen binnen de EPS aan de orde te wor
den gesteld. Het lijkt daarom zinvol om de 
ministers van defensie bij de EPS-beraad
slagingen te betrekken. Om het democrati
sche gehalte van de EPS gestalte te geven, 
dienen het Europees Parlement en de Eu
ropese Commissie betrokken te worden bij 
de EPS. 

3.4. De betrekkingen met Derde 
Wereldlanden 
In veel Derde Wereldlanden ontstaan re-
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gelmatig conflictsituaties. Hoewel de oor
zaken van deze confrontaties meestal bui
ten de "Oost-West" sfeer te vinden zijn, 
worden deze conflicten vaak in het licht van 
de tegenstellingen tussen "Oost" en 
"West" geplaatst. Het waarborgen van de 
eigen economische onafhankelijkheid, het 
bevestigen van de eigen ideologie gelden in 
relaties met de Derde Wereldlanden als be
langrijke doelstelling voor de Verenigde 
Staten en de Sovjet Unie. Deze Janden heb
ben belang bij het veiligstellen van grond
stoffen uit de Derde Wereld. West-Europa 
is niet gebaat bij het creëren van tegenstel
lingen in de Derde Wereld door de twee 
grootmachten. De volgende zes punten 
dienen voor West-Europa mede leidraad te 
zijn in de betrekkingen met de Derde We
reldlanden: 

- De belangen van de Derde Wereld en de 
industrielanden zullen meer met elkaar in 
overeenstemming gebracht moeten wor
den. De Verenigde Naties is daarvoor het 
aangewezen instituut. 
- De onafhankelijkheid van de Derde 
Wereldlanden dient te worden gewaar
borgd zodat toelevering van grondstoffen 
uit die Janden buiten de sfeer van conflicten 
tussen "Oost" en "West" wordt gehouden. 
- De kernmachtstaten hebben een verant
woordelijkheid in het tegengaan van ver
spreiding van deze wapens over de Derde 
Wereldlanden en andere niet-kernwapen
bezittende landen. 
- Wapenaankopen door Derde Wereld
landen, die dienen om voldoende defen
siepotentieel in stand te houden, zijn op 
zich legitiem. De wapenleverende landen 
zullen echter moeten voorkomen dat er een 
wapenwedloop in de Derde Wereld ont
staat waardoor de spanningen in die landen 
worden versterkt. Om dat te bereiken zul
Jen wapenleveranties aan strikte, door par
lementen gecontroleerde voorwaarden 
moeten zijn gebonden. D'66 is van mening 
dat wapenleveranties aan Janden in span-
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ningsgebieden in elk geval onaanvaardbaar 
zijn. 
- Conflicten tussen Derde Wereldlanden 
zullen door vreedzame onderhandelingen 
moeten worden beslecht. De Verenigde 
Naties spelen daarin een voorname rol, de 
Vredesmacht van de. VN kan ook een be
langrijke taak in het vredesproces vervul
len. Nederland en andere Westerse landen 
zullen militaire eenheden voor de VN-vre
desmacht beschikbaar moeten blijven 
stellen. 
- Samenwerkingsverbanden buiten de 
traditionele machtsblokken die een stabili
serende rol in de Derde Wereld kunnen 
hebben moeten worden gesteund in hun 
activiteiten. Dat soort organisaties zijn on
der meer de Organisatie voor Afrikaanse 
Eenheid, de beweging van niet-gebonden 
landen, de Arabische liga, ASEAN en het 
ANDESpact. 

4. DEFENSIE 
Hiervoor is aangegeven dat de veiligheids
situatie in Europa momenteel in het bijzon
der wordt bepaald door controverses tus
sen de Sovjet Unie en de Verenigde Staten. 
Alvorens in te gaan op het Nederlandse 
defensie- en veiligheidsbeleid, is het goed 
om stil te staan bij de vraag waarom het 
instandhouden van een defensiepotentiëel 
nodig is. 

4.1. Waarom defensie 
Nederland en zijn bondgenoten moeten 
over een defensief potentiëel beschikken -
op eigen kracht of gezamenlijk - om de 
directe doelstellingen van het veiligheids
beleid te kunnen bereiken. Op het Europe
se continent is de Sovjet Unie de grootste 
militaire macht. Van deze in omvang over
heersende militaire macht gaat een drei
gende werking uit op de rest van Europa. 
Die dreigende werking moet onafhankelijk 
worden gezien van de eventuele bedoelin
gen van de Sovjet Unie. Bedoelingen die 
door de geslotenheid van het Sovjet-sys
teem niet duidelijk zijn. Men mag er niet 
zonder meer vanuit gaan dat een volledige 
demilitarisering en neutralisering van 
West-Europa, gezien vanuit het standpunt 
vim West-Europa, bijdraagt tot een grotere 
veiligheid. Zeér waarschijnlijk is het tegen
deel het geval. 

De behoefte aan veiligheid van de Sovjet 
Unie is zodanig dat deze ten koste van 
West-Europese veiligheid kan gaan. Deze 
behoefte is gedeeltelijkhet gevolg van trau
ma's op grond van historische ervaringen. 
Vanuit dit standpunt bekeken zou een ge
demilitariseerd West-Europa momenteel 
het gevoel van bedreiging en wantrouwen 
niet kunnen wegnemen. West-Europa zal 
bovendien uit ideologisch oogpunt beke
ken een bedreiging blijven vormen voor het 
systeem van de Sovjet Unie en voor de 
positie van de Sovjet Unie in Oost-Europa. 
Afgezien daarvan moet worden bedacht 
dat ook van China en van de Ve-renigde 
Staten op de Sovjet Unie een dreigende 
werking uitgaat. 

Eenzijdige volledige ontwapening in West
Europa verzwakt de West-Europese posi
tie. Misbruik van een eenzijdige volledige 
ontwapening van West-Europa door der
den, uit ideologische en machtspolitieke 

overwegingen, mogelijk gepaard gaand 
met militaire middelen, kan men onder de 
huidige omstandigheden niet uitsluiten. 
Wel komt de vraag naar boven of het dan 
mogelijk is eenzijdig stappen te onderne
men op het gebied van de wapenverminde
ring. D'66 beantwoordt die vraag met een 
ondubbelzinnig "ja". Het afstoten van nu
cleaire taken is een voorbeeld van wapen
vermindering. Het creëren van kernwapen
vrije zönes is naar de opinie van D'66 een 
mogelijkheid om delen van West- en Oost
Europa gedeeltelijk te demilitariseren. On
evenwichtige machtsverhoudingen mogen 
door zo'n demilitarisering echter niet in de 
hand worden gewerkt of versterkt. Dit laat
ste stelt eisen aan de aard van het defensie
systeem en vereist het bestaan van weder
zijdse nalevingsovereenkomsten en contro
lemogelijkheden. Gelijkheid van wapen
systemen is in de visie van D'66 geen doel
stelling op zich. Voorop staat dat van het 
wapenpotentieel geen extra dreigende wer
king uit zou mogen gaan. Dat zou· slechts 
het onderlinge wantrouwen en de instabili
teit in de verhoudingen tussen staten ver
groten. 

4.2. Wat te doen met nucleaire wapens 
Nucleaire wapens vormen momenteel een 
"niet weg te denken" onderdeel van de 
bewapening van de Sovjet Unie, de Vere
nigde Staten en de wederzijdse bondgeno
ten. Nucleaire wapens vormen de kern van 
de afschrikking tussen de beide blokken. 

Afschrikking mag echter geen doel op zich 
zijn en is slechts aanvaardbaar als dat een 
minimaal niveau van bewapening met zich 
meebrengt. Zo'n minimaal niveau van be
wapening bestaat er niet binnen deNAVO 
en niet binnen het Warschau Pact. De af
schrikkingsstrategie van de NAVO en van 
het Warschau Pact roepen kritiek op bij de 
bevolking van beide invloedssferen: Er be
staan teveel militaire mogelijkheden. Er 
zijn teveel soorten wapensystemen. De in
zet van kernwapens kan niet uitgesloten 
worden. De aanwezigheid van aantallen 
kernwapens voor de korte afstand, die wel
iswaar een geringe afschrikkende werking 
hebben maar eenvoudig bij een conflict in
zetbaar zijn, de "beperkte" schade die dat 
soort kernwapens veroorzaakt, maakt de 
drempel voor de potentiële gebruikers 
laag. Het streven naar steeds grotere per
fectionering van wapens.ystemen. 

Een verdere verspreiding van kernwapens 
over de wereld dreigt. Dat heeft ernstige 
gevolgen voor de stabiliteit. Zo is het niet 
ondenkbeeldig dat regionale conflicten 
waar men gebruik maakt van nucleaire wa
pens uitgroeien tot meningsverschillen 
waarin .de wereldmachten worden meege
sleurd. Bij een verdere verspreiding wordt 
de kans op een misverstand dat leidt tot het 
gebruik van nucleaire wapens ook groter. 
De technologische drempel om tot kernbe
wapening over te gaan wordt steeds klei
ner. Remmend werken echter de belangrij
ke politieke belemmeringen die zijn opge
worpen, zoals het Non-Proliferatie-Ver
drag (NVP) en het internationaal contro
lestelsel op nucleaire materialen. De be
lemmeringen worden echter gedeeltelijk 
weggenomen door de steeds voortschrij
dende nucleaire bewapening van de be-
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staande kernmachten, die in strijd is met 
het Non-Proliferatie-Verdrag. Men kan 
niet verwachten van de niet-kernwapenbe
zittende landen, met name Derde Wereld
landen, dat men lijdzaam toeziet hoe de 
Verenigde Staten en de Sovjet Unie door
gaan met de opbouw van een krankzinnig 
wapenarsenaal. Het streven naar Non-Pro
liferatie wordt ernstig bedreigd als men niet 
tot wapenvermindering komt. 

Het bestaan, laat staan het gebruik van nu
cleaire wapens moet uit moreel oogpunt 
volstrekt worden afgewezen. De uitwer
king van deze wapens is in strijd met alle 
fundamentele menselijke waardigheden, 
gezien het vermogen tot een totale vernieti
ging van het leven. De produktie en inzet 
van biologische en chemische wapens valt 
ook onder deze noemer te brengen. Het 
verdrag dat biologische wapens verbiedt 
moet strikt worden nageleefd, terwijl het 
ook noodzakelijk is dat een verdrag tot een 
verbod op het bezit van chemische wapens 
zo spoedig mogelijk tot stand komt. 

Hoewel moreel onaanvaardbaar, zal de 
mensheid vooralsnog moeten leven met de 
kennis van het bestaan van deze wapens. 
Het anti-kernwapenbeleid van D'66 is on
derworpen aan de voorwaarde, dat het niet 
mag leiden tot situaties waarin de kans op 
het beginnen van een conflict met louter 
conventionele wapens wordt vergroot. Wel 
moet echter, als eèrste stap op weg naar een 
veiliger wereld, de overheersende rol van 
kernwapens in het defensiepotentieel wor
den teruggedrongen. In de eerste plaats 
dient hierbij te worden gedacht aan de rol 
van de slagveldwapens. Eenzijdige nucleai
re ontwapening is mogelijk, mits deze gelei
delijk plaatsvindt en geen verstoringen in 
de machtsverhoudingen teweegbrengt. c.q. 
de kans op oorlog niet vergroot. Het is 
vooralsnog niet realistisch te veronderstel
len dat éénzijdige stappen tot ontwapening 
op nucleair gebied zonder meer zullen lei
den tot wapenvermindering bij de eventue
le tegenstanders. Daarom zal wapenver
mindering als zodanig effectief dienen te 
zijn als rem op de wapenwedloop. Nucleai
re wapenbeheersing en uiteindelijk nucle
aire ontwapening zullen tot stand moeten 
komen in een dialoog tussen alle betrokken 
staten. Overleg tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjet Unie is in dit kader het beiang
rijkst, maar niet het enig mogelijke. Het 
streven naar nucleaire ontwapening kan 
worden bevorderd door internationale ver
dragen te sluiten waarin het nemen van 
kernproeven, het nemen van raketproeven 
en het doen van onderzoek naar en de ont
wikkeling van nieuwe kernwapens wordt 
verboden. 

5. WAPENBEHEERSING.* 
Wil het vredes- en veiligheidsbeleid geloof
waardig blijven in de ogen van de samenle
ving, dan dient wapenbeheersing een on
losmakelijk deel te zijn van dat beleid. Bij 
wapenbeheersing is niet alleen het aantal 
maar ook de samenstelling van de wapen
systemen van belang. Bij wapenbeheersing 
spelen militaire krachtsverhoudingen een 
rol. Een schatting van die krachtsverhou
ding tussen Warschau Pact en NAVO is 
moeilijk te maken. Naast kwantitatieve ge
gevens, die al moeilijk objectief zijn in te 



schatten, moeten kwalitatieve gegevens in 
de rekensom worden betrokken. Met het 
optellen van manschappen en wapens is 
men er nog niet, ook geografische factoren 
tellen alsook wegingsfactoren (Bijvoor
beeld strategie, moreel, organisatie, tech
nologische achtergrond). 

Het streven naar gelijkwaardigheid mag 
geen doel zijn van NAVO en Warschau 
Pact. Dat werkt de wapenwedloop alleen 
maar in de hand. Veeleer moet het criteri
um zijn, dat het defensiepotentieel zodanig 
is dat een vreemde overheersing kan wor
den voorkomen. D'66 vindt dat een ver
meende achterstand op het gebied van de 
nucleaire en conventionele bewapening 
geen reden mag zijn en behoeft te zijn om 
de strijdkrachten op ieder onderdeel tot 
eenzelfde niveau te versterken. In dat licht 
moet ook de reactie van D'66 op de beslis
sing van de NAVO in 1979 tot modernise
ring van de nucleaire middellange afstands
wapens worden gezien. Op nucleair gebied 
kan men zich, zoals hiervoor omschreven, 
een zekere achterstand veroorloven. Op 
conventioneel gebied ligt dat ingewik
kelder. 

De tactische nucleaire wapens zijn inder
tijd binnen de NAVO ingebracht om een 
achterstand in de conventionele bewape
ning te compenseren. Naast het inhalen van 
een achterstand speelde bij de invoering 
van deze op de eerste plaats als gevechtswa
pens bedoelde systemen ook een budget
tair argument. Het aanschaffen van de tac
tische nucleaire wapens was goedkoper dan 
het aanpassen van de conventionele bewa
pening. Hoewel de tactische nucleaire wa
pens een beperkte rol spelen als afschrik
kingswapen- de draagwijdte is gering- is 
in geval van oorlog een succesvolle inzet 
van deze wapens tegen troepenconcentra
ties denkbaar. Gebruik van deze wapens 
zal echter onafwendbaar leiden tot een nu
cleaire escalatie van een conflict. Alleen al 
daarom moet ontmanteling van deze tacti
sche nucleaire wapens met grote kracht 
worden nagestreefd. Aansluitend op het 
voorgaande blijft D'66 duidelijk afwijzend 
staan ten aanzien van de invoering van de 
neutronengranaat. Ook dit wapen bevor
dert de escalatie in een conflict. 

* In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van 
de bilaterale en de multilateral~ wapenbespre
kingen. 

6. DE NEDERLANDSE BUDRAGE 
IN HET DEFENSIE- EN VEILIG
HEIDSBELEID 
Het Nederlandse defensiebeleid is ingebed 
in het defensiebeleid van het bondgenoot
schappelijk samenwerkingsverband NA
VO. Dit samenwerkingsverband is geen 
doel op zich, maar een middel. Een punt 
van overeenkomst tussen de bondgenoten, 
uitgezonderd de Verenigde Staten, is dat 
ieder land op zich economisch, politiek en 
bewapeningstechnisch te afhankelijk en te 
kwetsbaar is om zelf de directe doelstellin
gen van het veiligheidsbeleid te waarbor
gen. Een bondgenootschappelijke samen
werking is daarom niet alleen van groot 
belang, maar ook noodzakelijk. Het blijft 
echter even noodzakelijk dat de West-Eu
ropese bondgenoten, zonder de gemeen-

schappelijke uitgangspunten uit het oog te 
verliezen, hun eigen belangen blijven be
hartigen. 

6.1. De NAVO-doctrine 
De NAVO-strategie is sinds het Hamel
rapport van 1967 gebaseerd op een tweetal 
uitgangspunten: het onderhouden van een 
gemeenschappelijke defensie en het na
streven van een stabiel evenwicht tussen de 
landen van de NAVO en Oost-Europa 
door bereid te zijn politieke problemen aan 
de onderhandelingstafel op te lossen. In de 
NAVO-strategie staat de "flexible respon
se" centraal. Voor de strategie van de flexi
ble response is een groot aantal verschillen
de wapensystemen noodzakelijk. Het ac
cent op kernwapensystemen is groot. Eén 
van de consequenties van de flexible res
ponse is dat de wapenwedloop er door is 
aangeslingerd. De gevaarlijke combinatie 
van de flexible response strategie, de groei
ende tegenstand tegen kernwapens, de 
twijfels over de sterkte van de conventione
le bewapening en de noodzaak van wapen
beheersing, komt in een steeds groter span
ningsveld te liggen. 

D'66 vindt het daarom belangrijk dat de 
NAVO-strategie bij voortduring kritisch 
op zijn geloofwaardigheid wordt getoetst. 
Concreet betekent dit: 

- Voorkomen van oorlog en vreemde 
overheersing mogen niet in gevaar worden 
gebracht. 
-De nadruk moet liggen op defensief te 
gebruiken wapensystemen. 
- In de planning en de uitvoering van het 
beleid moet duidelijk het belang van wa
penbeheersing en het beperken van de kans 
op een gewapend conflict naar voren 
komen. 
- De afhankelijkheid van kernwapens 
moet kleiner worden. Het terugdringen 
van korte drachtwapens staat daarbij voor
op. Afschaffing van bepaalde kerntaken 
binnen de NAVO is mogelijk (Zie bijvoor
beeld bijlage 1). Onvermijdelijk is dat 
kernwapens deel blijven uitmaken van het 
defensiepotentieel, zolang anderen ook 
over kernwapens beschikken. 
- Het Airland Battle 2000-concept (Zie 
bijlage 4) verdient bestudering. Volgens dit 
concept kan door gebruik te maken van 
geavanceerde communicatie-, commando
en controletechnieken een numeriek ster
kere tegenstander het hoofd worden ge
boden. 

6.2. No-first-use. (G~en eerste gebruik) 
De rol van de kernwapens moet systema
tisch en via alle mogelijke invalswegen wor
den teruggedrongen. Een van de te maken 
stappen is mogelijk een verklaring van de 
NAVO dat men niet als eerste kernwapens 
zal gebruiken (no-first-use). Een "no-first
use" verklaring is slechts een verbale daad, 
die niet in plaats kan en mag komen van 
werkelijkewapenbeheersings-en ontwape
ningsresultaten. Toch vormt zo'n verkla
ring een vertrouwenwekkende stap in het 
streven de kans op het gebruik van kernwa
pens te verkleinen. Het kan ook ten opzich
te van de rest van de wereld een voorbeeld
functie hebben om niet de weg van de kern
wapens op te gaan. Het Warchau-Pact 
heeft intussen een, ,no-first-use" verklaring 
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uitgegeven. De waarde van die verklaring 
is moeilijk in te schatten omdat deze niet 
tot een wapenbeheersing binnen het War
schau-Pact heeft geleid, terwijl inzet van 
kernwapens als eerste niet is uitgesloten in 
de Warschau-Pact strategie. De NA Va
strategie gaat vooralsnog uit van de moge
lijkheid om als eerste kernwapens te ge
bruiken, teneinde ook een massale conven
tionele aanval af te schrikken. De NA Va
strategie is vooralsnog in strijd met "no
first-use". Nederland moet binnen de NA
VO streven naar het creëren van een mili
taire situatie binnen Europa waarin een 
"no-first-use" verklaring geloofwaardig 
kan worden afgelegd. Zo'n situatie is er 
momenteelnog niet door ondermeer het 
verschil in conventionele bewapening in de 
landen van het Warschau-Pact en de NA
VO. De NA VO-Ianden zouden de finan
ciële consequenties moeten dragen om tot 
een situatie te komen, waarbij een "no
first-use" verklaring mogelijk wordt. Om 
tot een betere balans op conventioneel ge
bied te komen zijn de MBFR-onderhande
lingen in Wenen van groot belang. Datzelf
de geldt voor de Europese Ontwapenings 
Conferentie die hopelijk op een serieuze 
manier in 1984 van start gaat. Bij de EOC 
zal het nemen van vertrouwenwekkende 
maatregelen, waardoor de kans op een ver
rassingsaanval verkleind wordt, voorop 
dienen te staan. Ook zullen op de EOC 
verminderingen op conventioneel gebied 
overeemgekomen moeten worden. Ten
slotte moet nog worden gesteld dat een 
"no-first-use" verklaring van NAVO af
hankelijk is van een veelheid van factoren. 
De conventionele overmacht van het War
schau-Pact moet echter niet worden gedra
matiseerd. Kwaliteit en kwantiteit kunnen 
nu eenmaal niet op een lijn worden gezet. 

6.3. Nucleaire wapens voor de 
middellange afstand (INF): 
de "moderniseringskwestie" 
Gezien het belang van het al dan niet plaat
sen van middellange afstandsraketten van 
de Verenigde Staten in West-Europa voor 
de vrede- en veiligheidssituatie, is het 
noodzakelijk wat dieper in te gaan op deze 
kwestie. Hierbij staat centraal de wel of 
niet plaatsing van kruisraketten in Neder
land. 

Voor de zogenaamde modernisering wer
den indertijd een aantal argumenten aan
gevoerd. De twee belangrijkste waren: Er 
dient een politiek (en militair) antwoord te 
worden gegeven op de modernisering en 
uitbreiding van de op West-Europa gerich
te Russische raketten. Oftewel de opstel
ling van de SS-20 ter vervanging van de 
oude SS-4 en SS-5. De NAVO vond dat de 
Sovjet Unie zich niet ongestraft mocht be
wapenen. Een voor velen misschien nog 
belangrijker argument was dat nieuwe op 
het vasteland van West-Europa gestatio
neerde raketten nodig waren voor de , ,kop
peling" van een eventueel conflict in Euro
pa aan de strategische kernmacht van de 
Verenigde Staten. Zonder zulke wapens en 
gezien het afnemende doordringingsver
mogen van de vliegtuigen van de Verenigde 
Staten die eerder de "koppelingsrol" op 
zich hadden genomen, zou er in centraal 
Europa een slagveld kunnen ontstaan 
waar de Verenigde Staten en de Sovjet 



Unie zich wat betreft hun eigen grondge
bied buiten konden houden. Koppeling 
was nodig om de afschrikking in stand te 
houden en daarmee een dergelijk fataal 
conflict te voorkomen. Deze twee argu
menten leidden er toe dat NAVO eind 1979 
besloot tot opstelling van 572 Pershing II en 
kruisraketten in West-Europa, terwijl tege
lijkertijd werd aangeboden met de Sovjet 
Unie te gaan onderhandelen over vermin
dering of afschaffing van middellange af
standssystemen. Deze beslissing werd het 
"dubbelbesluit" genoemd. 

Tegenstanders van plaatsing wezen onder 
meer op het reeds zeer grote aantal kern
wapens in de wereld. Een aantal dat steeds 
groeide. Voor D'66-ers speelde vooral dat 
het plaatsingsbesluit een extra stap was in 
de nucleaire wapenwedloop en dat Neder
land daar niet aan mocht meewerken. Over 
het "koppelingsargument" wordt binnen 
D'66 verschillend gedacht. Sommigen me
nen dat koppeling reeds voldoende was ge
waarborgd door de aanwezigheid van troe
pen uit de Verenigde Staten in West-Euro
pa en de aanwezigheid van diverse nucleai
re systemen. Anderen die het koppelings
argument wel min of meer accepteerden 
waren er van overtuigd dat slechts een zeer 
klein aantal INF's aan onze kant voor zo'n 
koppeling nodig zou zijn. Het aantal van 
572 was in hun ogen veel te hoog. 

Het door D'66 in 1980 aanvaarde program
mapunt over INF bevat twee hoofdelemen
ten: - Het plaatsingsbesluit werd afgewe
zen, omdat het "overdreven was en daar
door bijdraagt tot een dreigende nucleaire 
wapenwedloop in Europa." - Geconsta
teerd werd dat Nederland nog niet tot 
plaatsing in Nederland heeft besloten en 
dat men van deze positie zoveel mogelijk 
gebruik wil maken om, vooral in NAVO
kilder, aan te dringen op terugdringing van 
rol en aantal van de kernwapens, zonodig 
door eenzijdige stappen. 

Die beide hoofdelementen leidden ertoe 
dat D'66 de bereidheid uitsprak het "neen" 
eventueel te heroverwegen, afhankelijk 
van onder meer het verloop van de onder
handelingen tussen de Verenigde Staten en 
de Sovjet Unie in het kader van een regel
matige bezinning op de totale veiligheidssi
tuatie in Europa. Overigens, ondanks de 
tot op heden bescheiden resultaten, vor
men onderhandelingen een essentieel in
strument in het streven naar het terugdrin
gen van de wapenwedloop. Onevenwichti
ge situaties kunnen alleen worden rechtge
trokken door onderhandelingen tussen be
trokken partijen. Onderhandelingen vor
men ook een belangrijk instrument om 
meer inzicht te krijgen in de feitelijke situa
tie en de belangen van de partijen. Boven
dien bevorderen ze het wederzijdse ver
trouwen. We zijn nu enkele jaren na het 
aanvaarden van dit programmapunt. Het is 
daarom nuttig de verschillende relevante 
ontwikkelingen sinds 1980 op een rijtje te 
zetten en daaruit onze conclusie te trekken. 

6.4. Enkele ontwikkelingen sinds 1980 en 
conclusies 
Het einde van de jaren zeventig en het be
gin van de jaren tachtig worden geken
merkt door een slechter wordende verhou-

ding tussen de Verenigde Staten en de Sov
jet Unie, bijvoorbeeld door de kwestie Af
ghanistan en Polen en de verkiezing van 
president Reagan. 

• De Verenigde Staten meenden dat de 
eerder gesloten wapenbeheersingsover
eenkomsten weinig hadden bijgedragen tot 
verhoging van de strategische stabiliteit -
de op land gestationeerde raketten van de 
Verenigde Staten (ICBM) waren ondanks 
SALT kwetsbaar geworden - en weiger
den het SALT 11 accoord te ratificeren. 
Wel beloofden de Verenigde Staten en de 
Sovjet Unie zich in grote lijnen aan SALT 
11 te zullen houden. 
• Door de Verenigde Staten werden be
perkingen over het stopzetten van kern
proeven afgebroken, zo ook onderhande
lingen over een verbod op een anti-satelliet 
oorlog. Beide maatregelen werden geno
men om een kwalitatieve wapenwedloop in 
te dammen. 
• Door de nieuwe regering van de Vere
nigde Staten werden onvoorzichtige uit
spraken gedaan over een beperkte dan wel 
langdurige kernoorlog, terwijl men het 
Sovjet-leiderschap afschilderde als mon
sterlijk. 
• De wapenwedloop werd door de Vere
nigde Staten en de Sovjet Unie onvermin
derd voortgezet. Nadat eerst de Sovjet 
Unie zijn arsenaal aan kernwapens grondig 
had gemoderniseerd zijn nu de Verenigde 
Staten op enorme schaal bezig. De B-1 
bommenwerper, de uitrusting van oude 
bommenwerpers met air-launched-cruise
missiles, de MX-intercontinentale raket, de 
nieuwe strategische onderzeeërs en grote 
aantallen op schepen gestationeerde, vrij
wel niet te lokaliseren en te tellen kruisra
ketten zijn voorbeelden. Strategisch voe
ren de Verenigde Staten daarbij een onsa
menhangende politiek. Terwijl aan de ene 
kant gehamerd wordt op verhoging van nu
cleaire stabiliteit worden aan de andere 
kant wapens ontwikkeld die een zoge
naamd "first-strike-vermogen" (de aanval 
vernietigend kunnen openen) hebben. 
"First ~strike" -wapens worden overigens 
ook in de Sovjet Unie ontwikkeld. 

Bij de START-beperkingen werden door 
de Verenigde Staten en de Sovjet Unie 
voorstellen gedaan om tot een aanzienlijke 
vermindering van het aantal strategische 
wapens te komen. In de manier waarop dat 
moet gebeuren gaapt echter nog een diepe 
kloof tussen de onderhandelingspartners. 
Volstrekt onzeker is het of, en zo ja wan
neer, er een doorbraak in de onderhande
lingen kan worden bereikt. Voor Europa is 
van belang dat de Sovjet Unie de laatste 
jaren continu is doorgegaan met de opstel
ling van significantPaantallen SS-20-raket
ten, gericht op Europa en een deel van 
Azië, hoewel daarvoor nauwelijks argu
menten werden aangegeven. Het arsenaal 
van wapens met een iets kortere dracht 
wordt in Oost-Europa ook gemoderniseerd 
en uitgebreid, hetgeen een omzeiling bete
kent van een accoord over INF. 

In 1981 begonnen onderhandelingen in Ge
nève over de INF-systemen. De onderhan
delingen worden serieus gevoerd., maar er 
bestaat een aantal fundamentele menings
verschillen. Een belangrijk struikelblok is 
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de kwestie van het al of niet meetellen van 
de Franse en Britse kernwapens. De Sovjet 
Unie is onredelijk voorzover ze eist dat zij 
zelf evenveel kernwapens mag hebben als 
alle andere kernwapenstaten bij elkaar. De 
NAVO is onredelijk door de Franse en 
Britse kernmachten in het geheel niet in de 
beschouwingen te willen betrekken. Im
mer, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
zijn leden van de NAVO. NAVO heeft zelf 
formeel aanvaard dat de kernmachten van 
deze twee landen een rol spelen in de ge
meenschappelijke verdediging. Het is niet 
reëel van de Sovjet Unie te verwachten dat 
deze twee kernmachten, die de komende 
jaren aanzienlijk zullen worden versterkt, 
niet meegeteld zullen worden. Problemen 
worden ook opgeworpen door de SS-20 ra
ketten in Azië en het vraagstuk of de mo
biele SS-20 ontmanteld moet worden, of 
mag worden verplaats naar Azië. De Sovjet 
Unie is tot op heden weinig toeschietelijk 
op voornoemde punten. Men lijkt er 
slechts op uit te zijn de stationering van 
wapensystemen van de Verenigde Staten in 
West-Europa te verhinderen zonder daar 
wezenlijke concessies tegenover te stellen. 
Daarbij wordt er door de Sovjet Unie 
"moord en brand" geschreeuwd over het 
gevaar van de snelvliegende Pershing, die 
overigens maar een klein deel van de Sovjet 
Unie kan bestrijken. Het feit dat de SS-20 
West-Europa ook in enkele minuten kan 
bereiken wordt daarbij "vergeten". 

De D'66 fracti(( heeft begin 1983 de zeer 
passieve regering van Nederland opgeroe
pen nu eindelijk eens actieve diplomatie te 
gaan bedrijven. De fractie stelde een 
interimaccoord voor tussen de Verenigde 
Staten en de Sovjet Unie waarbij naast de 
kernmachten voor de middellange afstand 
van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en 
de Verenigde Staten alle op West-Europa
gerichte nucleaire middellange afstandswa
pens van de Sovjet Unie zijn betrokken. 

Dit accoord zou moeten leiden tot een op
schorting van de plaatsing van de nieuwe 
middellange-afstandsraketten in West-Eu
ropa en de vernietiging van een aanzienlijk 
deel van de SS-20 van de Sovjet Unie. Het 
restant aan middellange-afstandswapens 
moet worden ingebracht in het overleg over 
strategische kernwapens (START), tenein
de te komen tot volledige ontmanteling en 
wat deNAVO èetreft tot niet-plaatsing van 
middellange-afstandsraketten, in "Oost" 
en "West". Tevens moeten voorstellen 
worden gedaan tot vermindering van de 
kernwapens met een korte dracht. Hierbij 
zou op de een of andere manier rekening 
moeten worden gehouden met de Franse 
en Britse kernmachten. Tegelijkertijd 
moet NAVO een groot aantal systemen 
voor de korte dracht eenzijdig terugtrek
ken. Vervolgens zouden deINFen START 
besprekingen moeten worden samenge
voegd, zodat de nucleaire problematiek 
voortaan als één geheel kan worden behan
deld. De Nederlandse regering is in het 
geheel niet ingegaan op dit constructieve 
voorstel en zet inmiddels alle stappen om 
zo weinig mogelijk uit de pas te lopen bij de 
bondgenoten. Door de passieve houding 
gaat voor Nederland een belangrijke moge
lijkheid verloren om een bijdrage te leve
ren aan het wapenverminderingsproces. 



Een belangrijk punt voor D'66 is de ver
mindering van het aantal en van de rol van 
de nucleaire korte-afstandssystemen. Na
dat bij het , ,dubbelbesluit" werd aangekon
digd dat de Verenigde Staten duizend kern
koppen uit West-Europa zou terugtrekken 
(wat inmiddels is geschied), alsmede dat de 
opstelling in de INF-onderhandelingen te
vens zou leiden tot terugtrekking van even
veel andere systemen, werd de hoop geves
tigd op de zogenaamde "shift-studie" van 
de NAVO. In deze studie zou integraal 
worden bekeken wat er aan de korte-af
standssystemen kan worden gedaan. Deze 
studie is nog niet afgesloten. Inmiddels 
kwamen verhalen in de pers dat de Minister 
van Defensie eenzijdig een aantal Neder
landse kerntaken zou willen afstoten. Con
sultaties binnen de NAVO hierover moe
ten nog plaatsvinden. 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat in 
internationaal verband een aantal wereld
wijde conferenties op ontwapeningsgebied 
totaal mislukten. De Tweede Toetsings
conferentie van het Non-Proliferatie-Ver
drag in 1980 werd een debacle door het 
gebrek aan vooruitgang op het terrein van 
de nucleaire wapenbeheersing waartoe de 
kernwapenstaten zich in dit verdrag had
den verplicht. Van hetzelfde laken een pak 
van de Tweede Speciale Zitting van de Al
gemene Vergadering van de Verenigde Na
ties over ontwapening in 1982. Gigantische 
demonstraties tijdens die zitting toonden 
aan hoezeer de bevolking van veel landen 
zich ernstig bezorgd is gaan maken over de 
angstwekkende nucleaire wapenwedloop. 
De gebeurtenissen in Nederland, de Duitse 
Bondsrepubliek en andere landen tonen 
aan welke factor de vredesbeweging is ge
worden in de politiek. De druk van de vre
desbeweging moet - ondanks een soms 
eenzijdige opstelling en ondanks het ont
breken van een vergelijkbare beweging in 
de Warschau-Pact landen - zeer positief 
worden gewaardeerd. Van invloed op de 
discussie waren eveneens de door staats
lieden en experts op het terrein van de ont
wapening opgezette studies. Een voor
beeld daarvan is de Palme-commissie. 

Conclusies: 
• Het gaat zeer. slecht met de - nucleaire 
- wapenbeheersingsbesprekingen en de . 
terugdringing van de voortgaande wapen
wedloop. 
• Er zijn de laatste tijd echter kleine 
sprankjes hoop zichtbaar geworden op een 
meer redelijke dialoog (CVSE) en een top
overleg tussen de Sovjet Unie en de Vere
nigde Staten is gezien de komende ver
kiezingen in de Verenigde Staten niet on
waarschijnlijk. In de onderhandelingen 
over de MBFR en de chemische wapens zit 
wat beweging. 
• Onderhandelingen over ST ART en INF 
zijn in volle gang. Niet te voorspellen valt 
of er midden volgend jaar interessante re
sultaten zijn geboekt. Een beeld is momen
teel moeilijk te geven. 

Hetzelfde beeld geldt voor soort en aantal 
terug te trekken korte-afstandssystemen, 
waarover binnen de NAVO nog volop 
overleg aan de gang is. 
• De Nederlandse regering moet, als zij 
haar passiviteit ter zake eens zou opgeven, 

nog steeds in staat worden geacht met een 
Nederlands voorbehoud als hefboom ten 
aanzien van plaatsing effectief te kunnen 
opereren, teneinde de onderhandelings
partneTs tot een redelijker opstelling te 
krijgen. Zowel in de INF-onderhandelin
gen als bij het nemen van éénzijdige stap
pen op het gebied van de korte-afstandswa
pens. D'66 moet op zo'n houding van de 
regering op een geloofwaardige manier 
kunnen blijven aandringen. 
• Nog steeds leiden de huidige omstandig
heden dus tot een neen tegen plaatsing. 
Nog steeds mag daarnaast de mogelijkheid 
niet worden uitgesloten dat mede ten ge
volge van Nederlandse invloed een accoord 
over INF of ST ART tot stand komt. On
verstandig lijkt het dan ook om op dit mo
ment definitief neen te zeggen en daarmee 
de beïnvloedingsmogelijkheden van Ne
derland om tot zo'n accoord te komen aan
zienlijk te schaden. D'66 zou daarmee in 
het kamp van de machteloze oppositie te
rechtkomen, die zijn invloed op de ontwik
kelingen naar nucleaire wapenverminde
ring goeddeels heeft verloren door zijn rigi
de stellingname. 

Het Hoofdbestuur kiest daarom voor hand
having van het "onder de huidige omstan
digheden neen" tegen plaatsing. De partij 
zal zich vlak voor een definitief besluit tot 
plaatsing in Nederland opnieuw beraden en 
haar uiteindelijke standpunt bepalen. 

6.5. De Grondwet 
Het Nederlandse defensiebeleid is ver
dragsmatig gebaseerd op het NAVO-ver
drag van 1949. Dit verdrag is slechts inter
gouvernementeel van karakter en niet su
pranationaal. Hoewel de term "NAVO
verplichtingen" wel eens anders sugge
reert, kan geen enkele lidstaat ergens toe 
worden gedwongen. De afspraken op het 
gebied van wapenleverantie en legering 
zijn van bilaterale aard: Verenigde Staten
Nederland. 

Het belangrijkste verdrag tussen de Vere
nigde Staten en Nederland in dat kader is 
dat van 27 januari 1950, het "Verdrag tot 
wederzijdse hulpverlening inzake verdedi
ging". In het verdrag wordt een wederzijd
se beschikbaarstelling van uitrusting, 
grondstoffen, diensten en andere militaire 
hulp geregeld. Het verdrag draagt het ka
rakter van een raam-overeenkomst, waar
aan nadere overeenkomsten vervolgens 
voor de uitvoering moeten zorgen. 
Van groot belang is de uitvoeringsovereen
komst gesloten op 6 mei 1959, de "Over
eenkomst tussen Nederland en de U.S.A. 
tot samenwerking op het gebied van het 
gebruik van atoomenergie voor wederzijd
se verdediging". 
De overeenkomst regelt de uitwisseling van 
informatie inzake defensieplannen en de 
personeelsopleiding voor nucleaire taken, 
alsmede - en dat is van belang in de discus
sie - de overdracht door de U.S.A. aan 
Nederland van niet-nucleaire gedeelten 
van atoomwapensystemen. Onder deze 
overeenkomst vallen de Nederlandse kern
taken, inclusief de regeling met de dubbele 
sleutel. De feitelijke overdracht van de nu
cleaire lading aan Nederland vindt pas 
plaats nadat de vijandelijkheden zijn uitge
broken en op grond van het dan van kracht 
zijnde oorlogsplan, onder het dan functio
nerende NAVO-opperbevel. 

Het opmerkelijke van de overeenkomst uit 
1959 is dat zij volkenrechtelijk slechts een 
uitvoeringsovereenkomst is van het ver
drag van 1950. En dat zij ingevolge grond
wettelijk voorschrift daarom niet afzonder
lijk behoefde te worden goedgekeurd door 
de Staten Generaal. Modernisering van de 
kernwapens, onderworpen aan de dubbele 
sleutel afspraak - Amerika heeft zeggen
schap over de lading, Nederland over de 
lanceerinrichting en de lanceerprojectielen 
- zou passen binnen het verdrag van 1950 
en de overeenkomst van 1959, omdat de 
wederzijdse verhouding tussen Nederland 
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en de Verenigde Staten niet wordt gewij
zigd. Bij invoering van de enkele sleutel -
de Verenigde Staten beheren alle onderde
len - treedt echter wel een verandering op 
in de verhouding Nederland-Verenigde 
Staten. Nederland heeft dan niet meer het 
recht van veto omdat het beheer van lan
ceerinrichtingen, cruise missiles en lading 
exclusiefbij de Verenigde Staten- de pre
sident - ligt. Het is dan mogelijk geworden 
om zonder Nederlandse toestemming kern
ladingen te lanceren van Nederlands 
grondgebied. Nederland doet bij het accep
teren van de enkele sleutel afstand van een 
stukje soevereiniteit, dat zij nu nog wel 
bezit. 

Het is opmerkelijk dat over deze kwestie 
tot dusver nauwelijks een serieuze parle
mentaire discussie heeft plaatsgehad. Dat 
komt waarschijnlijk omdat de Adviescom
missie voor volkenrechtelijke vraagstuk
ken in 1979 van mening was dat het plaat
singsbesluit slechts een beleidsafspraak was 
van deelnemende regeringen. Of uit die 
beleidsafspraak ook een juridische binding 
van staten kon ontstaan, is een vraag die 
nimmer is beantwoord. 
Brinkhorst heeft namens D'66 in december 
1979 een motie ingediend waarin werd ge
vraagd om parlementaire goedkeuring van 
plaatsing. Hij trok zijn motie in nadat het 
kabinet Van Agt I had verklaard, dat de 
Tweede Kamer het laatste woord zou heb
ben. De souvereiniteitsvraag bleef daarbij 
grotendeels buiten de discussie. 

De kwestie van al of niet parlementaire 
goedkeuring, de tweederde meerderheid of 
grondwetswijzigingen is niet geheel van 
louter theoretische betekenis. Tegenstan
ders van plaatsing en gewetensbezwaarden 
zouden in een en ander rechtvaardigings
grond voor hun handelen kunnen vinden. 
Alleen al daarom is het noodzakelijk dat er 
over de kwestie volstrekte duidelijkheid 
ontstaat. Blijkens een in maart 1983 ge
voerd debat in de Tweede Kamer is de re
gering van mening dat er juridisch geen 
enkel probleem is. De souvereiniteit van 
Nederland is niet in het geding omdat bij de 
besluiten van de NAVO de consensus cen
traal staat, stelt de regering. 
Nederland is bij de besluitvorming over een 
eventuele inzet van kernwapens betrokken 
door middel van de gebruikelijke NAVO
consultaties. Hier kan tegen worden inge
bracht dat inzet iets anders is dan plaatsing. 

De eerste conclusie die getrokken dient te 
worden is dat voor het introduceren van de 
enkele sleutel een apart verdrag tussen Ne
derland en de Verenigde Staten noodzake
lijk is. Een verdrag dat afzonderlijke goed
keuring van de Staten Generaal behoeft. 
Het kan geen uitvoeringsovereenkomst 
zijn zoals in 1959. Er treedt namelijk een 
nieuwe situatie op waarin de bestaande re
gelingen niet voorzien. 

De tweede conclusie is, dat door het opge
ven van souvereiniteit bij de introductie 
van de enkele sleutel Nederland een natio
nale bevoegdheid overdraagt. Dit nu lijkt 
in strijd met de bedoeling van de Grond
wet, niet naar de letter, want de Grondwet
gever heeft het overdragen van bevoegdhe
den aan een andere souvereine staat kenne-

lijk niet voor mogelijk gehouden. Over
dracht van nationale bevoegdheden is op 
grond van de Grondwet slechts mogelijk als 
aan een drietal voorwaarden wordt vol
daan: 

- De overdracht dient de ontwikkeling 
van de internationale rechtsorde te bevor
deren. 
- De overdracht geschiedt aan volken
rechtelijke organisaties. 
- Parlementaire goedkeuring met tenmin
ste tweederde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 
Aan de eerste twee voorwaarden kan in dit 
geval bezwaarlijk worden voldaan. Indien 
men van oordeel is dat er toch aan deze 
twee voorwaarden kan worden voldaan, 
dan is de conclusie dat de goedkeuring met 
tweederde meerderheid zal moeten plaats
vinden. Indien men van mening is dat er 
niet aan de twee eerste voorwaarden kan 
worden voldaan, dan is de conclusie dat de 
Grondwet gewijzigd moet worden om 
ruimte te scheppen voor deze niet voor
ziene situatie. 

6.6. De rol van de lagere overheden 
De rol van de lagere overheden is bij een 
eventueel plaatsingsbesluit juridisch niet 
van doorslaggevende aard door de aanwe
zigheid van de Belemmeringswet Lands
verdediging. Deze wet geeft de regering de 
bevoegdheid om alle bestaande ruimtelijke 
ordeningsprocedures terzijde te schuiven. 
Plaatsing van militaire installaties is moge
lijk indien tussen de minister van defensie 
en de minister die een bepaald ander be
lang behartigt (bijvoorbeeld Ruimtelijke 
Ordening, Verkeer of Landbouw) overeen
stemming bestaat. 
Volgt de regering wel de bestaande ruimte
lijke ordeningswetgeving, dan rijst de vraag 
hoe plaatsing zich verhoudt tot het struc
tuurschema Militaire Oefenterreinen (een 
zogenaamde planologische kernbeslis
sing). Maar zowel de Wet op de Ruimtelij
ke Ordening als de Woningwet kennen een 
uitzonderingsartikel voor militaire belan
gen. AROB-beroepen hebben in deze 
kwestie geen schorsende werking. Bij het 
verlenen van vergunningen zullen lagere 
overheden enigszins vertragen, meer niet. 

7. DE VREDESBEWEGING 
De relatie van een politieke partij àls D'66 
met de vredesbeweging kan tegen de ach
tergrond van de ontstaansgeschiedenis van 
de vredesbeweging (zie bijlage 3) niet een
duidig zijn. Niet in de laatste plaats omdat 
binnen de vredesbeweging een grote ver
scheidenheid van meningen en strategieën 
bestaat. Aan de ene kant vindt D'66 in haar 
verzet tegen plaatsing en modernisering 
van kernwapens een bondgenoot in de bui
tenparlementaire vredesbeweging. Het is 
de vraag of de oppositie in het parlement -
met name binnen het CDA -zo groot was 
geweest zonder de activiteiten van de vre
desbeweging. D'66 werkt samen met de be
langrijkste organisaties binnen de vredes
beweging (met een aantal andere partijen) 
in het "overlegorgaan tegen ke.rnwapens". 
Ook neemt D'66 deel aan door de vredes
beweging georganiseerde demonstraties te
gen de plaatsing van nieuwe kernwapens in 
West- en Oost-Europa, zoals de demon
stratie in november 1981 en de betoging op 
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29 oktober 1983 aanstaande. Bij die de
monstraties gaat het echter om de eerste 
fase in het stopzetten van de bewapenings
wedloop. Wanneer de discussie zich richt 
op de daarop volgende stappen, blijken er 
belangrijke verschillen te bestaan tussen 
D'66 en (delen van) de vredesbeweging. 

Kort gezegd komt het er op neer dat D'66 
het in zeer sterke mate eens is met het 
standpunt van de "Freeze beweging" in de 
Verenigde Staten. Dit in tegenstelling tot 
het standpunt van diegenen die een volledi
ge eenzijdige nucleaire ontwapening van 
hun land bepleiten, zoals de Britse CND en 
tot voor kort het IKV. 
(De Freeze beweging legt veel minder dan 
de Nederland vredesbeweging de nadruk 
op eenzijdige stappen. Haar primaire doel
stelling is een wederzijdse en controleerba
re bevriezing van het testen, produceren en 
opstellen van nieuwe kernwapens. Bij een
zijdige stappen denkt men binnen de 
"Freeze beweging" aan beperkte maatre
gelen als opschorting van drie maanden bij 
het nemen van nucleaire "test"-ontploffin
gen, of het opschorten voor een bepaalde 
periode van de ontwikkeling van nieuwe 
kernwapens.) 

Hoewel ook D'66 beperkte eenzijdige stap
pen bepleit en niet in de val wil trappen die, 
onder het aanroepen van wapenbeheer
singsonderhandelingen allerlei kernwapen
systemen extra introduceert, wordt opge
zet, is het voor haar essentiëel - net als 
binnen de Freeze beweging - dat het tot 
wederzijds bindende afspraken komt tus
sen de NAVO en het Warschau-Pact. 
D'66 acht een volledige en eenzijdige denu
cleairisatie van Nederland op dit moment 
geen verstandige stap. Ongenuanceerd uni
lateralisme en het ontkennen van ieder nut 
van wapenbeheersingsbesprekingen 
strookt niet met de uitgangspunten van de 
"Freezebeweging", waar D'66 als partij in 
Nederland het dichtst bij staat. 

Een ander verschil tussen D'66 en (delen 
van) de vredesbeweging in Nederland is dat 
D'66 als politieke partij haar doelstellingen 
langs parlementaire weg moet bereiken en 
daarover ook geen twijfel willaten bestaan. 
Voor D'66 kan een buitenparlementaire 
actie alleen een aanvulling zijn, nooit een 
vervanging. De buitenparlementaire vre
desbeweging heeft vanaf het begin veel na
druk gelegd - en heeft daar ook een be
langrijk deel van haar succes te danken -
op de noodzaak mensen te mobiliseren om 
dat te doen wat regeringen niet willen of 
kunnen doen. Hoewel zij daarbij ook heeft 
benadrukt dat zij haar doelstelling wilde 
realiseren via de parlementaire weg, zijn de 
laatste tijd - nu het moment van een even
tuele plaatsing dichterbij komt - soms an
dere geluiden binnen de vredesbeweging 
hoorbaar. In een open democratie moet 
een zekere ruimte bestaan voor burgerlijke 
ongehoorzaamheid. D'66laat echter, zoals 
gezegd, geen twijfel bestaan over het feit 
dat het parlement behoort te beslissen. 

• 



Bijlage 1 

VERMINDERING VAN DE NEDER
LANDSE KERNWAPENTAKEN 

a Op korte termijn kunnen concrete stap
pen worden ondernomen - desnoods een
zijdig, na consultatie van de NA VO-lidsta
ten, die leiden tot de ontmanteling van een 
aantal nucleaire wapens met een korte 
dracht. Daarbij is een versterking van de 
conventionele strijdmacht niet uitgesloten. 
Zulks impliceert echter de beschikbaarheid 
van financiële middelen. 

In het beleidsprogramma staat het als volgt 
omschreven: 
"Nederland dient daarom te trachten met 
concrete en geloofwaardige voorstellen de 
NAVO-bondgenoten te overtuigen dat een 
beperkte bewapeningsachterstand van de 
NAVO kan worden geaccepteerd, onder
meer teneinde optimale condities te schop
pen voor wapenbeperkende overeenkom
sten met het Warchau Pact. Nederland 
zoekt ook naar andere wegen om de kern
bewapening serieus aan de orde te stellen, 
zoals in de VN en in nieuwe overlegkaders 
met bepaalde landen in Europa (zoals de 
Scandinavische landen, Polen en Roeme
nië). Aangezien er onzekerheid bestaat zo
wel over de bereidheid van de USSR en de 
VS hun bewapening kwalitatief en kwanti
tatief terug te brengen, als over de ontwik
keling van de militair-strategische situatie, 
is het noodzakelijk dat D'66 zich regelma
tig beraadt over de totale veiligheidssitua
tie.· Bij de beoordeling hiervan kunnen de 
Nederlandse atoom taken, de plaatsing van 
middellange afstandssystemen in Neder
land en het niveau van de conventionele 
bewapening opnieuw overwogen worden. 
Dit geschiedt in het licht van onder meer de 
resultaten van de onderhandelingen tussen 
NAVO en Warchau-Pact, de stappen die 
gezet zijn op weg naar een de-nuclearisatie 
van Centraal Europa en de vermindering 
van het aantal kernwapens." 

b Meer concreet luiden de voorstellen van 
D'66 ten aanzien van het afstoten van Ne
derlands nucleaire taken als volgt: 

I "Eenzijdig moet Nederland afstoten c.q. 
niet vervangen de nucleaire luchtafweer 
(Nike Hercules luchtdoelraketten)" 
Taak: het voorkomen van het binnendrin
gen van grote formaties vliegtuigen. Zowel 
conventioneel als nucleair inzetbaar. 

Reden tot afstoten: 
- kwetsbaar; 
- gering praktisch nut van de nucleaire 
taak (toestemming duurt te lang); 
.:... gevaar van nucleaire escalering bij inzet, 
met name gezien mogelijk vroegtijdige 
inzet; 
- verouderd in de meeste scenario's; 
- de taak kan (binnenkort) conventioneel 
worden vervuld. 
Tijdstip: 
Zo spoedig mogelijk; overleg met de NA
VO-partners: hoewel nastrevenswaardig 
zal overeenstemming over het afstoten van 
deze kernwapentaak niet zonder meer een 
voorwaarde behoeven te zijn. 
Overgaan tot daadwerkelijk afstoten van 
de nucleaire taak, indien het vervangende 

conventionele systeem beschikbaar is. 
Bevorderen dat het vervangende systeem 
zo snel mogelijk kan worden ingevoerd. 

11 "Eenzijdig moet Nederland afstoten de 
"atoommijnen", of eventueel conventioneel 
vervangen" 
Taak: Opwerpen van zeer grote hinder
nissen 
Reden van afstoten: 
- gevaar voor nucleaire escalering, omdat 
atoommijnen, om aan hun doel te beant
woorden, in de eerste fase van de verdecti
ding moeten (kunnen) worden ingezet; 
- mogelijk gering praktisch nut om aan 
doel te beantwoorden i.v.m. lange toe
stemmingsprocedure;, 
- twijfelachtig militair-strategisch nut ge
zien lokale "fall out"; 
- geringe afschrikkende werking, omdat 
het grondgebied van de S.U. niet in het 
geding is. 
Tijdstip: direct mogelijk. Afstoten van de
ze nucleaire taak moet niet afhankelijk zijn 
van de beschikbaarheid van vervangende 
middelen. Er naar streven dat het besluit 
tot het afstoten van de atoommijnen tot 
stand komt in overleg met de NAVO-bond
genoten. Gezien het belang van adequate 
versperringsmiddelen moet Nederland be
reid zijn om alternatieve middelen aan te 
trekken. 

III "Eenzijdig moet Nederland afstoten de 
nucleaire bommen voor onderzeebootbe
strijding" 
Taak: uitschakelen van vijandelijke onder
zeeboten. 
Reden van afstoten: 
- gevaar van nucleaire escalering, gezien 
vroegtijdige inzet; 
- de nucleaire bommen voor onderzee
bootbestrijding vormen een reële bedrei
ging voor onderzeeboten met strategische 
raketten van de S. U.; de inzet is niet/zeer 
moeilijk controleerbaar. 
Tijdstip: direct mogelijk. Er naar streven 
dat het besluit tot het afstoten van de nucle
aire dieptebommen tot stand komt in over
leg met de NAVO-partners. Een conventi
oneel akternatiet ontbreekt. 

IV - Nucleair geschut: 
, ,Allereerst moet definitief worden beslo
ten dat Nederland het 155 mm geschut niet 
nucleariseert" 
Taak: (onder meer) bestrijding van tank
concentraties. 
Reden: 
- geringe afschrikkende werking, omdat 
het grondgebied van de S.U. niet in het 
geding is; 
- practische problemen bij inzet: beperk
te eigen overlevingskans, want - gezien 
beperkt schootsbereik - inzet nabij de 
frontlijn op eigen gebied. 
- vroegtijdige inzet niet uitgesloten, waar
door snel het gevaar van nucleaire escale
ring; 
- de taak kan conventioneel worden ver
vuld. 
Tijdstip: zo spoedig mogelijk de voorberei
dingen tot het afstoten van de nucleaire 
taak in gang zetten. Tankbestrijding blijft 
een belangrijke taak, hetgeen betekent dat 
een en ander gepaard moet gaan met de 
invoering van verbeterde conventionele 
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tank bestrij dingsmiddelen. 

V "Eenzijdige afschaffing door Nederland 
van de 8 inch artillerie is niet verstandig" 
Reden: hoewel de hiervoorgenoemde mili
tair-strategische overwegingen evenzeer 
aanleiding geven tot het afstoten van deze 
nucleaire taak zijn er argumenten tegen 
eenzijdige stappen door Nederland. De 8 
inch-artillerie is reeds in de organisatie van 
de bondgenootschappelijke verdediging 
opgenomen. 

Een gedenucleariseerd Nederlands vak zou 
een aanval kunnen aantrekken. Eenzijdige 
Nederlandse stappen, die leiden tot een 
leemte in de bondgenootschappelijke ver
dediging, verzwakken de geloofwaardig
heid van Nederland in het bondgenoot
schap. 
Tijdstip: nu de V.S. hebben besloten tot 
produktie van de neutronenbom is het be
lang van een spoedige afstoting van de nu
cleaire taak van het 8 inch-geschut sterk 
toegenomen. De S.U. beschikt nog nauwe
lijks over nucleair geschut. Het belang van 
een dergelijke stap is het duidelijke signaal 
dat deNAVO geen superioriteit nastreeft. 
Nederland dient dit in NAVO-verband aan 
de orde te stellen. 

Indien het in de bedoeling ligt, dat met dit 
wapen neutronengranaten worden afge
vuurd, dan moet de nucleaire taak van het 
8- inch geschut worden afgestoten. Zo niet, 
dan wegen, zoals hiervoor is gesteld, eerder 
aangegane verplichtingen vooralsnog 
zwaarder. 

VI Lance 
Reden: 
- geringe afschrikkende werking gezien 
het beperkte bereik (ca. 70 mijl); geringe 
signaalwerking; 
- bij eventuele inzet gevaar van nucleaire 
escalatie. 
Tijdstip: 
Niet op zeer korte termijn te verwezenlij
ken. Afstoten van de nucleaire taak zal in 
overleg met de NAVO-bondgenoten 
dienen te geschieden, omdat nucleaire taak 
is geïntegreerd in de NAVO-strategie. Mo
gelijk zal afstoting van deze taak ook on
derdeel moeten gaan uitmaken van onder
handelingen met de Sovjet Unie over ver
mindering van het nucleaire wapenpotenti
eeL DeLanceis nl. als enige vergelijkbaar 
met vele kortere afstandsraketten van de 
S. U. Conventionele middelen met verge
lijkbare mogelijkheden zijn nog niet be
schikbaar. 

VII F-16 
Taak: verlenen van luchtsteun aan grond
strijdkrachten; uitvoeren van verkenning, 
verkrijgen/handhaven van een beperkt 
luchtoverwicht. (de actie radius is ca. 925 
km.) 
Situatieschets: vervanging van 2 F-104G 
("Starfighter") squadrons door F-16 (102 
stuks, excl. 30 vliegtuigen i.v.m. eventuele 
vredesverliezen) De Starfighters hebben 
zowel een conventionele als een nucleaire 
taak. Vraag is, of bij de vervanging van de 
"Starfighters" door F-16 de nucleaire taak 
behouden dient te blijven. Vóór het voor
lopig behoud van een nucleaire taak van F-
16 pleit de bijdrage tot afschrikking. Hoe-
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wel de F~16 vanuit de Centrale Sector van 
West-Europa geen doelen in de S.U. kan 
bereiken, kan zij wel belangrijke W. P. een
heden in bijv. de D.D.R. bereiken. Daar
aan ontleent een nucleaire taak van F-16 
een afschrikkingsfunctie. Daarbij kan de F-
16 vrij ver achter de grens met Oost-Euro
pa worden opgesteld, hetgeen een vroegtij
dige inzet voorkomt. Een ongunstig door
dringingsvermogen en kwestbaarheid van 
de vliegvelden.*) 

Standpunt: in bandsgenootschappelijke 
verband een beslissing nemen over de nu
cleaire taak van F-16. In afwachting van 
definitieve beslissingen over de plaatsing 
van de nieuwe nucleaire middellange af
standswapens besluiten tot het toekennen 
van een nucleaire taak aan F-16. 
Indien tot plaatsing van de nieuwe nucleai
re middellange afstandswapens wordt be
sloten, dan dient daarmee gepaard te gaan 
een op politieke gronden afstoten van de 
nucleaire taak van F-16, mogelijk eenzijdig 
door Nederland. Zo niet, dan moet de nu
cleaire taak van F-16 worden ingebracht in 
de onderhandelingen tussen de V.S. en de 
S.U. In bondgenootschappelijk verband 
moet Nederland zich hiervoor sterk 
maken. 

Concluderend kan worden gesteld, dat na 
overleg met de NAVO-bondgenoten, doch 
zo nodig eenzijdig, Nederland spoedig de 
nucleaire taak van de NIKE, de atoommij
nen en de nucleaire dieptebommen moet 
afstoten. Dit levert een belangrijke bijdra
ge aan de wapenbeheersing. Het afstoten 
van de andere nucleaire-wapens met een 
korte dracht (met als prioriteit het geschut) 
dient te geschieden na overleg met de 
bondgenoten. Waarschijnlijk zal dit bete
kenen dat over deze taken zal moeten wor
den onderhandeld met de Sovjet Unie. 

*) Meer in zijn algemeenheid moet wor
den overwogen om op den duur de nucleai
re rol van vliegtuigen met andere middelen 
voort te zetten, aangezien de effectiviteit 
van de inzet vermindert. Naast de Franse 
nucleaire middellange afstandswapens en 
de Britse Polarisraketten (64) zijn in West
Europa ca. 300 middellange afstandsdra
gers voor nucleaire wapens beschikbaar. 
Dit zijn de F-III, Vulcan, Buccaneer en A-6 
vliegtuigen. 
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Bijlage 2 

BELANGRIJKE BILATERALE EN 
MULTILATERALE WAPENBE
HEERSINGSBESPREKINGEN 

Start 
Bilaterale onderhandelingen tussen V.S. 
en S.U. (in Genève) sedert 30 juni 1982 
over strategische kernbewapening van bei
de landen (Strategie Arms Reduction 
Talks). 
START is het vervolg op het met het on
dertekenen van het SALT-11 akkoord in 
juni 1979 en de mislukte ratificatie daarna 
afgesloten SALT onderhandelingsproces. 
De belangrijkste overeenkomsten die op 
dit terrein gelden zijn het ABM-Verdrag 
(over anti-raket verdediging) en het SALT
I akkoord uit 1972. De Amerikaanse on
derhandelingspositie richt zich in eerste in
stantie op een reductie van het totaal aantal 
kernladingen, m.n. op intercontinentale ra
ketten die op het land zijn opgesteld en die 
door de V.S. als het méést destabiliserend 
worden gezien. 

INF 
Onderhandelingen over middellange nu
cleaire afstandssystemen (Intermediate
Range Nuclear Farces) die zich in eerste 
instantie richten op de op het land opgestel
de systemen: v.w.b. de V.S. de Persbing-Il 
en de Ground Launched Cruise Missiles 
(GLCM) tegenover de SS-20 en SS-4 en-5 
van de S.U. De onderhandelingen, die op 
30 november 1981 in Genève van start zijn 
gegaan, staan formeellos van ST ART maar 
worden door de V.S. wel bezien in de con
text van de totaliteit van de onderhandelin
gen met deS. U. over strategische nucleaire 
systemen. Belangrijk onderhandelingsdoel 
van de V.S. is de zgn. "nul optie" waarbij 
de voorziene opstelling van 464 GLCM's en 
108 Pershing li's geen doorgang zal vinden 
indien de S.U. haar ruim 300 SS-20's ont
mantelt alsmede de oude (600) SS-4 en -5's. 
Inmiddels is door de V.S. één "interim"
voorstel gedaan dat zou moeten voorzien in 
een gelijk aantal kernkoppen aan beide 
zijden. 

MBFR 
Onderhandelingen over de vermindering 
van conventionele strijdkrachten van NA
VO en WP in Centraal-Europa. Aan de 
gesprekken hierover doen de Centraaleuro
pese landen, alsmede de buiten het gebied 
liggende landen met daargelegerde troepen 
.(VS, VK, Canada en SU) mee. Er wordt 
sinds 1973 (in Wenen) over deze kwestie 
onderhandeld, waarbij in principe is over
eengekomen om tot gelijke aantallen troe
pen te komen in Centraal Europa. Voor
naamste problemen vormen een verschil 
van mening over het totaal aantal reeds 
aanwezige troepen in het gebied, alsmede 
de verificatie van een akkoord. 

VN 
In het kadervan de Verenigde Naties wordt 
uitgebreid beraadslaagd over ontwapening 
en wapenbeheersing. Tot dusver heeft de 
Algemene Vergadering van de V.N. twee
maal een speciale zitting aan het ontwape
ningsvraagtstuk gewijd (1978 en 1982). In 
de 40 leden (w.o. Nederland) tellende ont-
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wapeningscommissie (Commitee on disar
mament, CD) in Genève wordt onderhan
deld over specifieke verdragen. De in deze 
fora besproken onderwerpen variëren van 
min of meer concrete categorieën wapens 
zoals nucleaire- (met name stopzetting van 
alle kernproeven), chemische- en radio-lo
gische wapens tot algemenere kwesties zo
als zgn. negatieve veiligheidsgaranties van 
kernwapenstaten aan niet-kernwapen-sta
ten m.b.t. de niet-inzet van kernwapens, de 
reduktie van militaire budgetten, de relatie 
ontwapeningsantwikkeling en het alomvat
tend ontwapeningsprogramma. 
Hoewel in het verleden wel eens incidente
le successen zijn geboekt (zoals het belang
rijke non-proliferatie verdrag, het verdrag 
tot verbod van biologische wapens, het ver
drag tot verbond van milieu-oorlogvoering 
en beperkingen op het gebruik van napalm 
en bepaalde mijnen), is over het algemeen 
het resultaat van deze wereldwijde inspan
ningen onvoldoende. In de CD richt de 
aandacht zich vooral op een verbod op het 
bezit van chemische wapens. 

Non-proliferatie 
Een belangrijk en gecompliceerd onder
werp van onderhandelingen is het vraag
stuk van de verspreiding van kernwapens 
(proliferatie). Overleg vindt plaats in het 
kader van de Internationale Organisatie 
voor Atoomenergie (IAEA) ter verster
king van de controle (safeguards) op de 
vreedzame toepassing van kernenergie. In
dustriële landen overleggen over verster
king en harmonisatie van nucleaire export
eisen naar niet-kernwapenstaten, vooral 
diegenen die geen lid van het non-prolifera
tieverdrag NPV zijn. 
Elke vijf jaar wordt een Toetsingsconferen
tie gehouden van het NPV, waarbij het ge
hele vraagstuk - inclusief de relatie tus
sen de voortgaande nucleaire wapenwed
loop en proliferatie van kernwapens naar 
steeds meer landen - aan de orde komt. 
Het NPV staat onder grote spanning. 

CVSE/EOC 
Het ziet er naar uit dat eind dit jaar, als 
uitvloeisel van de in Madrdid gehouden 
conferentie over de naleving van de Slotak
te van Helsinki (Conferentie over Veilig
heid en Samenwerking in Europa CVSE) 
een Europese Ontwapenings Conferentie 
(EOC) van start kan gaan. In eerste instan
tie zal daarbij gestreefd worden naar mili
tair belangrijk zgn. Vertrouwen Bevorde
rende Maatregelen die geldig zijn van de 
Atlantische Oceaan tot de Oeral. Deze 
hebben tot doel een verrassingsaanval sig
nificant te bemoeilijken, zo niet onmoge
lijk te maken. In een latere fase zouden dan 
reducties op conventioneel terrein kunnen 
worden overeengekomen die voor een veel 
groter gebied gelden dat het reductiegebied 
waarover gesproken wordt in de MBFR
onderhandelingen. 



Bijlage 3 

DE VREDESBEWEGING 
De kernwapens zijn pas op een relatief laat 
moment onderwerp van buitenparlemen
taire activiteiten geworden. In de jaren '50 
en '60 lieten de kernwapens - anders dàn 
in andere Europese landen of de VS - de 
publieke opinie koud. Vanaf 1970 groeide 
de verontrusting, mede omdat de D'66-
fractie in dat jaar de Regering had geïnter
pelleerd over de, ,flexible response" -strate
gie. Dat was de eerste keer dat in het parle
ment een speciaal debat aan de kernwapens 
werd gewijd! 

In de eerste helft van de jaren zeventig 
vond deze verontrusting nog zijn uitdruk
king langs de weg van de politieke partijen. 
Veel hoop werd gestoken in het nieuwe 
Kabinet-Den Uyl en in de onderhandelin
gen over wapenbeheersing (het SALT-I 
verdrag wordt in 1972 ondertekend). 

In 1972 werden echter velen in hun ver
wachtingen teleurgesteld. Het Kabinet
Den Uylleek niet bereid een duidelijk an
dere koers t.a.v. de plaats van de kernwa
pens in de NAVO-strategie te volgen. Wel 
legde datzelfde kabinet sterk de nadruk op 
wapenbeheersing, maar het voorstel om bij 
de MBFR-besprekingen ook over de tacti
sche kernwapens te spreken, leidde niet tot 
resultaten. Tegelijkertijd liep het overleg 
tussen de VS en de Sovjet Unie over de 
strategische kernwapens bijzonder stroef. 

Tegen deze achtergrond wekten de plan
nen van de NAVO om in de tweede helft 
van de jaren zeventig nieuwe kernwapens 
te installeren een heftige reactie bij de pu
blieke opinie. Anders dan vijf jaar tevoren 
zijn het nu buitenparlementaire actiegroe
pen die zich tot spreekbuis maken van deze 
verontrusting. 
De "neutronenbom" geeft in 1977 en 1978 
de stoot tot het ontstaan van een massale 
vredesbeweging. De leidende groepering 
daarin wordt echter niet het comité "Stop 
de neutronenbom" (o.a. vanwege de sterke 
banden van dit comité met de CPN) maar 
het IKV. 
In 1977 gaat deze over tot meer gerichte 
actievoering tegen de kernwapens onder 
het motto: , ,Help de kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen in Nederland". Deze 
actie slaat onmiddelijk aan en verschaft het 
IKV veel steun, ook bij niet-kerkelijk geor
ganiseerden. 
Dit culmineert ten tijde van de besluitvor
ming over de modernisering van de middel
lange kernwapens in Europa eind 1979. De 
acties van het IKV dragen er zeker toe bij 
dat een grote groep in het CDA weigert het 
besluit hiertoe en de plaatsing in Nederland 
te onderschrijven. Tegelijktijd durft het 
merendeel van deze CDA-ers echter ook 
niet het Kabinet op dit punt ten val te bren
gen. Het resultaat is een impasse en beslui
teloosheid, waardoor het vertrouwen dat 
langs parlementaire weg iets aan de kern
wapens gedaan kan worden zeker niet toe
neemt. 
De buitenparlementaire vredesbeweging 
blijft dan ook groeien en krijgt nieuwe im
pulsen door het in de ijskast zetten van het 
SALT-II verdrag (begin 1980), de ver-

kiezing van Reagan (eind 1980) en de ver
ontrustende uitspraken van de zijde van de 
nieuwe regering in de VS in 1981 over een 
beperkte kernoorlog e.d. Dit draagt er toe 
bij dat de grote vredesdemonstratie in Am
sterdam in november 1981 een ongekend 
aantal mensen, waaronder vele D'66-ers, 
op de been brengt. 

Ondertussen herbergt de vredesbeweging 
een zeer uiteenlopend scala van groeperin
gen. Aan de ene kant staan mensen als 
Röling, die zeer verontrust zijn over de ont
wikkelingen t.a.v. de kernwapens, maar ze
ker niet voor een eenzijdige nucleaire ont
wapening zijn, aan de andere kant perso
nen, die een dergelijke eenzijdige kernont
wapening wel voorstaan en de leuze , ,liever 
rood dan dood" kunnen aanvaarden. Daar 
tussendoor vertonen zich nog vele tussen
standpunten en stromingen, die hun inspi-

Bijlage 4 

AIRLAND BATTLE 2000 
Airland Battle 2000 (AB 2000) is een ope
rationeel concept, waarin staat aangege
ven, hoe een geïntegreerd optreden van 
land- en luchtstrijdkrachten met succes het 
hoofd zou kunnen bieden aan een nume
riek sterkere en technologisch gelijkwaar
dige tegenstander. 
Het concept stoelt op drie belangrijke ei
genschappen die reeds nu in de wapenin
dustrie ontwikkeld worden: 

a. de substantieel grotere effectiviteit van 
de verbeterde munitiesoorten van be
staande wapensystemen; 

b. het door toepassing van micro-electro
nica vergrote vermogen om gegevens 
over een tegenstander te verzamelen, te 
verwerken en te verspreiden ook door 
gevechtseenheden in de voorste lijn; 

c. verbetering van het vermogen om snel 
te reageren en te verplaatsen, dus om 
snel vuur- en/of gevechtskracht te con
centreren. 
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ratie niet aan de kernwapenproblematiek 
ontlenen, maar aan bijv. traditioneel paci
fisme en anti-noordamerikanisme. 
Internationaal geeft de vredesbeweging 
hetzelfde beeld. Ook daar vindt zij een 
sterke gemeenschappelijke basis in het ver
zet tegen de kernwapens, maar er zijn daar
naast belangrijke verschillen. Zo legt de 
Noordamerikaanse , ,freeze" beweging veel 
minder dan de Nederlandse vredesbewe
ging de nadruk op eenzijdige stappen; haar 
doelstelling is een wederzijdse en contro
leerbare bevriezing. van het testen, produ
ceren en opstellen van nieuwe kernwapens. 

Bij eenzijdige stappen denkt zij aan be
perkte maatregelen, zoals een "moratori
um" van beperkte duur op nucleaire "test" 
ontploffingen of de opschorting voor een 
bepaalde periode van de ontwikkelingen 
van nieuwe kernwapens. 

Deze eigenschappen maken het mogelijk 
dat: 
d. het gevecht in dezelfde tijd over een 

grotere diepte plaats zal kunnen vinden, 
niet alleen door het grotere bereik van 
de sensor- en wapensystemen, maar ook 
door acties van gevechtseenheden; 

e. alle acties en activiteiten voortdurend 
op elkaar zullen kunnen worden afge
stemd; 

f. commandosystemen sneller zullen kun
nen reageren dan die van de tegenstan
der; waardoor het initiatief dat bij de 
aanvaller lag zal kunnen worden over
genomen. 

AB 2000 gaat· er daarbij van uit dat de 
conceptie van het WP in essentie hetzelfde 
blijft als thans het geval is, d.w.z. zal blijven 
berusten op verrassing, massaliteit en 
handhaven van het momenturn ( = de voor
waartse beweging). 
Het AB 2000 concept heeft vele vormen. 
Het is kennelijk nog in ontwikkeling en nog 
niet volledig uitgekristalliseerd. Toch lij
ken de grote lijnen reeds bespreekbaar. 
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HB·RESOLUTIE VREDE EN VEILIGHEID 

· Toeli~hting . 
Het óverheersehde doel. op het gebied van 
·de vrede en veiligheid is de handhaving van 
de vrede. Voor zover kernwapens.daarbij 
een rolspelen, dienen deze tot een mini
mum te worden beperkt. 

:De'partij (motie 1411 ALV mei 1983) en de 
ffactie (motie Engwirda) hebben met be
.t.rekkjng tot de INF-onderhandelingen in 

''Genève .een tussenoplossing bepleit, waar
'bij çle NAVO afziet van plaatsing van de 
Pershing 11 en de kruisraketten én waarbij 
cl(} Sovjet Unie een aanzienlijk deel van de 
. ss...zo•s vernietigt. 
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De ALV van D'66, in vergadering bijeen 
op 26 november 1983 te Den Haag, 

Gezien 
de Hoofdbestuursnotitie Vrede en Veilig
heid; 

Overwegende 
1. dat de onderhandelingen over beper

king van kernwapens voor de lange af
stand (START) en de middellange af
stand (INF) nog gaande zijn; 

2. datgeen wezenlijke veranderingen heb
ben plaatsgevonden in de. politieke en 
militaire omstandigheden op grond 
waarvan D'66 zich in 1980 uitsprak te
gen plaatsing van kruisvluchtwapens op 
Nederlands grondgebied; 

3. dat bij die onderhandelingen terugdrin
ging van de rol van kernwapens in Oost 
en West centraal dient te staan; 

4. dat de Nederlandse regering met het 
nog steeds geldend voorbehoud ten aan
zien van plaatsing . van kruisvluchtwa
pens op Nederlands grondgebied, deze 
onderhandelingen effectief kan beïn
vloeden; 

5. dat die beïnvloedingsmogelijkheden 
aanzienlijk worden geschaad indien op 
dit moment definitief afgezien wordt 
van plaatsing op Nederlands grondge
bied; 

Besluit 
het standpunt met betrekking tot de mid
dellange afstandsraketten in Nederland -
d;, is: onder de huidige omstandigheden 
niet plaatsen- te handhaven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dé Nederlandse regering moet van haar 
mogelijkheden om de totstandkoming van 
zo'n tussenoplossing te bevorderen maxi
maal gebruik maken door invloed uit te 
oefenen op de beide onderhandelingspart
ners. Beïnvloeding is mogelijk mede ten 
gevolge van het voorbehoud ten aanzien 
van de plaatsing van kruisraketten op Ne
derlands grondgebied, terwijl druk kan 
worden uitgeoefend op de Sovjet Unie 
door diezelfde plaatsing op Nederlands 
grondgebied niet uit te sluiten. 
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Het ziet er op dit qpm:blik naar uit dat 
Nederland in de loopw.m 1984 een besluit 
over al dan niet plaaMfug zal moeten ne
men. Tussen nu en dro moment zal, mede 
met het oog op die :bxfsJissing, de defen
sienota aan de Twet'ii& Kamer worden 
voorgelegd. Tegen de;mlttergrond daarvan 
en met het oog op de MIIIig gewenste terug
dringing van de rol w.-m kernwapens, is 
handhaving van het doomD'66 in 1980 inge
nomen standpunt mett !betrekking tot de. 
middellange afstandrmtten gewenst en 
noodzakelijk . 
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"Formeel is dat zo. In de praktijk heeft het HB er geen 
moeite mee dat het PEAC, bij voorbeeld in het overleg 
met andere vrouwenorganisaties, eigen standpunten naar 
buiten brengt." 

Ien van den Heuvel heeft eens gezegd dat een vrouwenor
ganisatie in een partij aUeen nuttig is als die gevaar
Zijk is. Is het PEAC gevaarlijk? 
"Op het najaarscongres in 1982, toen ik even vrij had 
van mijn voorzitterschap, stonden er op de gang een paar 
kerels die riepen: "Er is een vrouwenlobby aan de gang!" 
Als dat soort toestanden door de partij heen gaan, ben 
je bezig gevaarlijk te worden en ik denk dat dat prima 
is. Ik vind dat het PEAC, binnen D'66, radicale stand
punten moet innemen, or.1dat ik me kan voorstellen .dat het 
HB en de fracties zich gesteund weten door een club die 
gefundeerd bezig is ;;eweest met een bepaald standpunt." 

MANNENFIETS 

In "Tussen droom en daad" noemt Jan Glastra van Loon een 
aantal ideeën waarmee D'66 voorop liep. Hij constateert 
daarbij dat D'66 relatief laat was met het feminisme. 
Hoe komt dat? 
"In de partij bestaat een grote gelijkheid onder mannen 
en vrouwen. Veel D'66-ers, vaak hoog opgeleid, denken 
dat vrouwen niet gediscrimineerd worden, omdat zij daar 
zelf - in het algemeen - minder last van hebben. Ik merk 
vaak dat men, wanneer je er wat dieper op ingaat, zegt: 
"0, bedoel je dát?" Een voorbeeld is dat op het bord 
"verboden te fietsen" altijd een mannenfiets is afgebeeld 
en je op het bord "pas op voor overstekende kinderen" 
jongens ziet die hun kleinere zusje vooruittrekken, Het 
zijn zulke normale beelden geworden dat we er niet meer 
bij nadenken. Toen ik scheikundeles gaf, realiseerde ik 
mij op een gegeven moment dat ik, wanneer ik iets moei
lijks ging vertellen, naar de jongens keek. Waanzinnig 
natuurlijk. Dat is een mechanisme waarvan je je vaak niet 
bewust bent." 

VAN HAAR STOEL 

Wat is je indruk van het werk dat AnneZien Kappeyne van 
de CoppeZlo tot nu toe heeft verricht als staatssecreta
ris voor emancipatiezaken? 
"Samen met de voorzitters van de vrouwengroeperingen van 
de andere partijen ben ik op bezoek geweest bij de 
staatssecretaris. Dat had nogal wat voeten in de aarde, 
want zij vond dat eigenlijk niet zo nodig. Ik vind dat 
buitengewoon dom van haar. Zij zou van blijdschap van 
haar stoel moeten springen. 
De dingen die zij zegt, zijn op zich zelf niet slecht, 
maar het zijn zaken waar wij drie jaar geleden over spra
ken. En als zij dan voorstelt, sekse-neutrale beroepsaan
duidingen te gaan verzinnen, denk ik dat dat op dit mo
ment een luxe-probleem is. Er zijn wel belangrijkere za
ken te regelen. Een voorbeeld is kinderopvang. Annelien 
zegt dat het eigenlijk wel zou moeten maar redeneert: je 
kunt niet alles tegelijk en ik heb al zoveel geld uitge
geven aan weet ik wat. Zij denkt: als we nou toch die 
deeltijdarbeid gaan aanpakke~ dan kan vader 's morgens 
werken en moeder 's middags, zodat je geen kinderopvang 
nodig hebt. Los nog van de alleenstaandenproblematiek is 
het ondenkbaar dat dat soepel geregeld kan worden. Het 
is een wat onaardige vergelijking, maar het gaat zoals 
de paus zijn wetgeving maakt. Als iedereen het wil, dan 
is hij bereid om bepaalde uitspraken te doen. Als negen
tig procent van de Nederlanders ervan overtuigd is dat 
het goed is voor kinderen, heeft zij er geld voor over." 

STANDBEELDJE 

Waarmee heeft het PEAC zich de afgelopen periode bezig
gehouden? 
"Naast kinderopvang hebben wij aandacht besteed aan ar
beidstijdverkorting. Uiterst noodzakelijk, want als er 
een beperkte hoeveelheid werk is en een bepaald aantal 
mensen wil meëdoen op de arbeidsmarkt, is eerlijk verde-
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len de enige mogelijkheid. Ook hebben wij een enquête ge
houden over seksueel geweld, waar inhoudelijk goed op is 
gereageerd." 

Het PEAC heeft op het voorjaarscongres de discussie aan
gewakkerd over het al dan niet invoeren van een arbeids
loos basisinkomen. Er Z&Jn nogal wat emancipatie-deskun
digen die een basisinkomen niet zien zitten. Wat is jouw 
persoonlijke visie? 
"Ik denk dat we naar een basisinkomen toe moeten. Je laat 
individuen daarmee zelf beslissen of zij wel of niet be
taalde arbeid willen verrichten. Aan de andere kant is 
het nadeel dat, zolang we nog in een maatschappij leven 
waarin arbeid adelt, je een deel van je macht verliest 
wanneer je niet deelneemt aan de arbeidsmarkt. Dus zullen 
we die maatschappij moeten veranderen. Het probleem is: 
wie begint daarmee? Offeren wij ons daarvoor op, en dan 
achteraf een klein standbeeldje in de achtertuin van 
weet ik wie ... 
Het is vergelijkbaar met het jongetje dat thuis wel 
"meisjesdingen" mag doen, maar daarover wordt uitgelachen 
op het schoolplein. Moet zijn moeder dat stimuleren, ter
wijl hij vermorzeld wordt door zijn makkers, die vinden 
dat hij lullig doet?" 

Emancipatie van vrouwen speelt zich vooral buitenshuis 
af. Daar kan de overheid stimulerend optreden. Mannen
emancipatie moet vooral binnenshuis, in de privésfeer, 
plaatsvinden. Daar heeft de overheid niets te zoeken, 
wordt gezegd. 
"Ik ben het daarmee niet eens. De overheid treedt de hele 
dag in de privésfeer van mensen. Praktische dingen binnen 
het huishouden moet je zelf regelen. De beste manier om 
te zorgen dat mannen ook wat doen aan klussen zoals af
wassen en stofzuigen, is het zelf niet te doen. Op een 
gegeven moment merken zij wel dat het hardstikke smerig 
wordt. Als ik 's avonds thuiskom en ik heb er niet gege
ten, wens ik niet de afwas nog te doen. Als ik dan toch 
even snel ga afwassen, staat het er de volgende keer 
weer. Je moet je alleen niet ergeren aan het feit dat het 
aanrecht nog vol staat. Ik vind wel dat vrouwen, wanneer 
zij dit soort afspraken maken, niet moeten eisen van 
huisgenoten dat het precies op háár manier gebeurt." 

UITDAGING 

In de feministische literatuur lijkt het vooruitgangsop
timisme voorbij. Er is nogal wat pessimisme te bespeuren. 
Wat is jouw toekomstverwachting wat betreft emancipatie 
en feminisme? 
"Nu de economie verslechtert, worden allerlei dingen te
ruggedraaid. Ik vind het op zich zelf niet zo erg dat wij 
terug moeten, want er is een tijd geweest dat je maar 
hoefde te kikken en er was wel een potje voor je. 
Wat het emancipatiebeleid betreft, moeten wij duidelijke 
keuzen maken. Wat zijn de argumenten om aan bepaalde za
ken prioriteit te geven en aan andere wat minder aan
dacht te besteden? Het zal best moeilijk zijn, want ik 
zie dat veel punten die wij veroverd hadden, terugge
draaid worden. Natuurlijk, op elk gebied moet bezuinigd 
worden, maar door veel mensen worden emancipatoire zaken 
nu als luxe bestempeld. Het is voor mij een uitdaging, 
daartegen een vuist te maken." 

TJA, U LOKTE HET UIT 

Wat er gebeurt als een slachtoffer van een straatoverval 
wordt geconfronteerd met dezelfde vragen die over het al
gemeen aan een slachtoffer van verkrachting worden ge
steld: 
Meneer Jansen, u werd over
vallen op de hoek van het 
Damrak en de Prins Hen
drikkade? 
"Ja.,, 

Vocht u met de overvaller? 

"Nee." 
Waarom niet? 
"Hij was gewapend." 
Toen nam u de bewuste be
slissing toe te geven aan 
wat hij vroeg, in plaats 
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van u te verzetten? 
"Ja." 
Gilde of schreeuwde u? 
"Nee, ik was bang." 
Ah ja, bent u nooit eerder 
overvallen? 
"Nee." 
Heeft u ooit eer•der geld 
weggegeven? 
"Ja, natuurlijk ... " 
En dat deed u graag? 
"Waar wilt u naar toe?" 
Wel, Zaten we het eens an
ders zeggen, meneer Jansen. 
U heeft in het verleden 
eerder geld weggegeven, om 
het duidelijker te stellen, 
u staat bekend om uw filan
tropische instelling. Hoe 
kunnen wij er zeker van 
zijn dat u het er niet op 
aan stuurde uw geld met 
geweld kwijt te raken? 
"Zeg moet u horen, als ik 
het wilde ... " 
Laat maar zitten. Hoe laat 
werd u overvallen? 
"Om ongeveer elf uur 's 
avonds." 
U wandelde op straat om elf 

uur 's avonds? Wat ging u 
doen? 
"Ik 1 iep daar gewoon .. " 
U 1veet toch dat het behoor
Zijk gevaarZijk is 's avonds 
op straat. Stond u er niet 
bij stil dat u wel eens 
overvalZen zou kunnen wor
den? 
"Daar heb ik niet aan ge:.. 
dacht." 
Wat droeg u op die dag, me
neer Jansen? 
"Tja, even nadenken ... Een 
pak. Ja, een pak." 
Een duur pak? 
"Wel ... ja, ik ben een suc
cesvol advocaat, weet u." 
Met andere woorden, meneer 
Jansen, u liep 's avonds 
over straat in een pak dat 
praktisch "etaleerde" dat u 
iemand was om op een gemak
kelijke manier aan geld te 
komen, is dat niet zo? Ik 
bedoel, als we niet beter 
wisten, meneer Jansen, zou
den we kunnen denken dat u 
het UITLOKTE, is het niet? 

Bron: Verkracht: dan had je maar niet, scriptie van 
Betty Vinken. 

SEKSUEEL GEWELD TEGEN VROUWEN EN MEISJES 

In augustus 1978 zond de Varaeen televisieprogramma uit, 
gepresenteerd door de Ombudsman, over verkrachting. Tot 
die tijd een taboe-onderwerp. Uit de enorme hoeveelheid 
reacties bleek dat het stereotiepe beeld van de engerd 
in de bosjes een uitzondering was. (1) Vrouwen worden 
verkracht door bekenden, familie, vrienden, .slechts zel
den door de enge griezel. Ook bleek dat de opvang door 
de politie over het algemeen nog veel te wensen over 
liet. 
De politiek toonde aandacht en in de Kamer werden enkele 
moties ingediend en aangenomen om de opvang te verbeteren 
en vrouwengroepen die initiatieven ontwikkelen voor hulp 
en informatie bij aanranding en verkrachting financieel 
te steunen. Ter uitvoering van reeds bestaande beleids
voornemens en ter uitvoering van de moties werd een werk
groep ingesteld die de opdracht kreeg, voorstellen te 
doen om te k~men tot eenvormige richtlijnen voor het op
nemen en behandelen van aangiften van jege~s vrouwen ge
pleegde zedenmisdrijven, de werkgroep-De Beaufort. 
Het rapport van de werkgroep kWam gereed eind 1981 en 
werd februari 1982 toegestuurd aan alle burgemeesters 
van gemeenten met gemeentepolitie. 
In 1982 nam de staatssecretaris voor emancipatiezaken, 
mevrouw D'Ancona, het initiatief tot het houden van een 
studieconferentie over seksueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Deze conferentie vond plaats in juni 1982. (2) 
Tevens werd door de toenmalige staatssecretaris mevrouw 
D'Ancona een nota toegezegd over dit onderwerp. Door haar 
vertrek is die helaas op de lange baan geschoven, maar 
inmiddels heeft haar opvolgster meegedeeld, een dezer 
dagen de nota te produceren. 
In verband met deze nota is door Louise Groenman aan het 
PEAC gevraagd een standpunt te bepalen over het onder
werp. 
Het PEAC heeft een discussiestuk opgesteld. Dit stuk is 
in de vorm van een Nieuwsbrief (3) door de emancipatie
werkster toegestuurd aan de emancipatiewerkgroepen met 
het verzoek hierop te reageren. Teleurstellend was dat 
slechts vier reacties binnenkwamen. 
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Aan de hand van het discussiestuk en de binnengekomen re
acties is het PEAC tot de volgende conclusies gekomen: 

1. Verkrachting binnen het huwelijk dient zo spoedig mo
gelijk strafbaar te worden gesteld door middel van 
een noodwet, gezien de dringende situatie in dezen. 
Aanranding binnen het huwelijk is in de huidige zede
lijkheidswetgeving wel strafbaar. Het niet strafbaar 
stellen van verkrachting binnen het huwelijk heeft 
vermoedelijk te maken met het feit dat als doel van 
het huwelijk werd gezien het baren van kinderen. 

2. Veel aandacht moet geschonken worden aan opvang en 
begeleiding van slachtoffers van seksueel geweld. 
Hulpverleningsinstanties, vrouwengroepen en politie 
zouden samenwerkingsverbanden moeten aangaan. Over. ·de 
opvang moet duidelijk en goed bereikbare informatie 
gegeven worden. (5) 

3. Het stringente onderscheid tussen aanranding en ver
krachting, zoals dat nu vastligt in het Wetboek van 
Strafrecht, dient te worden opgeheven. Soms kunnen 
gevallen van aanranding ernstiger zijn dan verkrach
ting, de straf:nELat moet afhangen van de ernst van het 
delict. 

4. De conclusies en aanbevelingen van de commissie-De 
Beaufort dienen zo spoedig mogelijk opgenomen te wor
den in het beleid van politie en justitie. (4) 

5. De stelling van voornoemde commissie dat bij de belan
genafweging tussen ·het slachtoffer van verkrachting en 
het algemeen belang van de vervolging van de dader, 
het belang van het slachtoffer moet voorgaan, wordt 
door het PEAC onderschreven. 

6. De mogelijkheid van opvang van slachtoffers van seksu
eel geweld door een vrouw bij de politie moet moge
lijk zijn, de keus is aan het slachtoffer. 

7. Zedelijkheidsmisdrijven dienen in principe niet ach
ter gesloten deuren behandeld te worden. Argument 
hiervoor is het doorbreken van een taboe. Alle andere 
misdrijven worden in principe in openbaarheid behan
deld. De zaak kan behandeld worden buiten aanwezig
heid van het slachtoffer en met waarborg voor haar 
anonimiteit. Bij aanwezigheid van het slachtoffer 
wordt aan haar de keus gelaten voor wel of niet open
bare behandeling. Met andere woorden: Voor zedenmis
drijven dezelfde maatstaven aanleggen als voor andere 
misdrijven wat betreft behandeling met gesloten deu
ren (daarbij rekening houdend met de wens van het 
slachtoffer). 

8. Binnen het geheel van het seksueel geweld is het on
derwerp incest een apart gegeven. Indien gewenst zal 
het PEAC zich daar verder over buigen. Voorlichting 
over dit onderwerp, bij voorbeeld door middel van 
Teleac-cursussen voor mensen die hiermee geconfron
teerd kunnen worden (bij voorbeeld,doktoren, leer
krachten, maatschappelijk werkers) is gewenst. 

9. Of het wenselijk is aanranding en verkrachting niet 
langer onder te brengen onder de zedelijkheidswetge
ving maar te zien als geweldsmisdrijven, daarover wa
ren de werkgroepen verdeeld. Het PEAC is van mening 
dat hierover een nadere discussie gevoerd z·al moeten 
worden. Contact zal worden opgenomen met de werkgroep 
justitie. 

(1) Verkrachting, je raakt het nooit meer kwijt. Publika
tie van de Stichting De Ombudsman. 

(2) Van deze conferentie is een verslag in boekvorm ver
schenen. 

(3) Nieuwsbrief nr. 6 april 1983. 
(4) Conclusies en aanbevelingen van het rapport-De Beau

fort zijn in Nieuwsbrief nr. 6 opgenomen. 
(5) In verband met opvang van slachtoffers van seksueel 

geweld binnen het huwelijk moet het bestand aan 
"Blijf van mijn lijf"-huizen worden uitgebreid. 



UITSTAD 
EN LAND 

;;:UID-HOLLAli"D -------
~itnodiging voor de ARV op 21 septem
ber,"'t Hof"(Statenzaal), Dordrecht ; 
20.00 uur. Op de ~genda : verkiezing 
kandidaten Zuiveringschap, verkiezing 
twee RB~leden(penningmeester en regio
naal coördinator politiek), Europees 
~rogramma, verslag Statenfractie(Lucie 
Wolfs over baggerspecie)en poliieke 
actualiteit(derde dinsdag !). 

Kandidaten voor de RB-vacatures kunnen 
zich(tot 48 uur voor de vergadering) 
vermelden bij Paul de Graaff, Molslaan 
173, 2611 RL De1ft(tel. 015-136698), 
die ook inlichtingen over de functies 
kan verschaffen. 

NOORD-BRABANT 

Het regiobestuur nodigt de leden uit 
voor een ARV op woensdag 28 september 
1983 om 19.30 uur in café-restaurant 
Boerke Mutsaers in 't Zand, Vijver
laan 2 te Tilburg (nabij NS-halte 
Tilburg-West). 

Op de agenda: 

SUB-REGIO ZUID-OOST BRABANT 

Algemene Subregio Ledenvergadering 
Z.O. Brabant op 27 september in de 
Trafalgar Pub, Dommelstraat 21, Eind
hoven. Thema: basisinkomen. Gast: 
Paul van Schilfgaarde. Aanvang 20.00 
uur. 

JOAC 
JOAC-THEMADAG 

In samenwerking met pet PSVI organi
seert het Joac op 10 september a.s. 
in het gebouw van de Landelijke Stich
ting voor Beeldende Vorming, Oude 
Gracht 27 te Utrecht een themadag. 

Programma: 10.00-12.00 uur: Inlei
ding door Louise Groenman over het 
minimuminkomen en de jeugdwerkloos
heid (herverdeling van werk) en dis
cussie daarover, 

12.00 - 13.00 uur: pauze/ 
lunch. 

13.00-15.00 uur: Inlei
ding door Paul de Graaf over het ba
sisinkomen en discussie 

15. 00 - 16 . 00 uur: w. v. t . t . 
k./actuele zaken het Joac betreffend. 

Gezien de grote belangstelling (er 
zijn reeds een aanzienlijk aantal 
voorinschrijvinBen) is het zaak je zo 
spoedig mogelijk aan te melden bij 

-verkiezing regiovoorzitter. het PSVI, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
de huidige voorzitter, Rolf de Boer, -ÀJ'---Den Haag, 070-858303. 
is nog eenmaal als zodanig herkies-
baar; tegenkandidaten: kandidaat- N.B. Voor degenen die zich reeds heb-
stelling sluit op 26 september. ben ingeschreven, is dit laatste 

- Europese Verkiezingen: bespreking uiteraard niet van toepassing. 

concept-Europees Programma 1984-
1989. 

- (politiek actuele) moties en amen
dementen. 

Moties, amendementen, notities e.d. 
kunnen tot 24 september a.s. worden 
ingediend bij het regiosecretariaat 
(Kattenbosch 88, 5243 SJ Rosmalen). 

ATTENTIE: DE VERGADERDATUM WIJKT AF 
VAN EERDER GEDANE SUGGESTIE. 

SUB-REGIO DUIN- EN BOLLENSTREEK 

Op 20 september houdt de werkgroep 
"landelijke politiek" van de subregio 
een bijeenkomst, ter bespreking van 
het concept-Europees programma. 
Ook andere belangstellenden zijn van 
harte welkom in "De Beurs" te Lisse. 
Aanvang 20.30 uur. 

MAASTRICHT 

Het afdelingsbestuur nodigt de leden 
uit: 

- 12 september, 20.00 uur discussie 
over basisinkomen, café 't Canner
pläötske, Cannerweg 134, Maastricht. 

- 22 september, 20.00 uur, spreek
beurt Jacob Kohnstamm in Maastricht. 

. café 't Cannerpläötske, Cannerweg 
134. 

IK VIND .... 
SAMENWONEN EN DE FISCUS 

"Bij het vaststellen van de loon- en 
inkomstenbelasting gaat de fiscus er 
vanaf 1 januari 1984 van uit, dat men
sen die getrouwd zijn of samenwonen, 
beiden een inkomen hebben. Daarmee 
wordt hun belastingvrije som vele dui
zenden guldens lager dan de huidige 
belastingvrije som voor gehuwde man
nen. Wie voor een nogere belasting
vrije som in aanmerking wil komen, 
moet aantonen dat zijn of haar part
ner geen of een beperkt (max f 7382) 
inkomen heeft." Aldus berichtte de 
pers op 24 augustus jl. 
De bedoeling is duidelijk: de bewijs
last wordt omgekeerd. In feite is · 
hier gewoon sprake van een verkapte 
belastingverhoging waaronder je alleen 
na een verwoede poging om aan te tonen 
dat je "onschuldig" bent, kunt uitko
men. Onduidelijk is nog hoe samenwo
nenden die van één inkomen leven, moe
ten aantonen dat een van de twee (of 
meer) geen inkomen geniet. Ook is het 
niet duidelijk voor de kamerbewoner 
die met nog een paar kamerbewoners op 
één adres woont, hoe hij kan aantonen 
dat hij niet samenwoont als was hij 
getrouwd. 

• 
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Het is door deze onduidelijkheid 
(lees: onmogelijkheid), nog afgezien 
van de vraag waarom iemand die een 
eigen inkomen heeft en besluit samen 
te gaan wonen extra door de fiscus 
moet worden belast, dat ik de fractie 
van D'66 vraag, zeer kritisch dit 
voorstel tot wetswijziging door te 
nemen. Per slot van rekening zijn er 
betere argumenten te bedenken bij der
gelijke maatregelen dan "wat extra 

\geld kunnen we goed gebruiken". 

Marcel Veloo, Wassenaar 

DRIE PROCENT IS GEEN KUNST 

Een kiesdrempel verhindert groepen 
kiezers "hun overtuiging ten volle en 
zonder bijkleuring stem te geven in 
een parlement", zegt Bernard Aris. 
(Democraat-Extra nr. SA.) Wat te doen 
met die groepen (en dat zijn er wat!) 
die de nu bestaande drempel van twee
derde procent niet halen? Het aantal 
zetels in de Tweede Kamer v_erdubbe
len? 
Overigens: Ook kleine partijen kennen 
vleugels. De PSP kent de socialisti
sche-Van der Spek-vleugel e~ de paci
fistische stroming-Van der Lek. De 
CPN kent niet alleen gestaalde kaders 
maar ook "gebreide" kaders. Wat dat 
betreft: het is beslist niet zo dat 
deze partijen met één zuivere, bij
kleuringsvrije stem spreken. 
Waar het mij om gaat is dat van een 
politieke groepering mag worden ge
vraagd dat zij een redelijke aanhang 
vindt in het electoraat. Drie procent 
van de stemmen verzamelen moet in dit 
land geen kunst zijn voor een combi
natie CPN/PPR/PSP of een lijst-"God, 
Nederland en Oranje". 

Jaap P. Jansen, Rosmalen 

OPNIEUW: BEKEND GEZICHT 

Met zorg las ik de repliek van Kees 
de Groot (in Democraat-Extra nr. 9, 
red.) op het door mij geschreven 
stukje. 
Ik wil hierbij een, laten we zeggen, 
communicatiestoring verbeteren. 
Van harte geloof ik met hem in een 
sterk functionerende (links-libera
le?) partij, met presenteren, discus
sies, enz . . 
Alleén geloof ik dat een vrij grote 
groep_kiezers onbewust stemt, geen 
idee heeft van de partij op gepresen
teerde kandidaten waarvan zij stem
den. Maar op een bekend TV-gezicht 
enz. zonder zich te vergewissen wat 
de ideeën van de betreffende partij 
zijn. 
Om stemmen te krijgen moet je aan de 
weg timmeren. Maar ook je profileren: 
ik heb verschillende keren wel PPR
of PSP-standpunten horen noemen, maar 
niet die van onze fractie. Ik hoop 
dat we met ons allen er actief wat 
aan gaan doen. Om de partij weer in 
een oplopende curve te krijgen, om 
van onze visie uit in de maatschappij 
actief te zijn . 

W.J. Koch, Breda 
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AGENDA 
Elida Wessel-Tuinstra is op 9 septem
ber aanwezig op een demonstratie, ge
organiseerd door de Vereniging voor 
rechtshulp : ~. Vredenburg ; 
12.30 uur. 

Op 10 september organiseert het JoAC 
(i.s.m. PSVI) een themadag over werk 
en inkomen: Utrecht, Stichting voor 
Beeldende Vorming, Oudegracht 27, 
10.00 - 16.00 uur. (Zie ook rubriek 
JoAC.) Gasten: Louise Groenman en 
Paul de Graaf. 

Ook op 10 september: "Fractiedag" 
voor Noordhollandse raads- en Staten
leden: Beverwijk, "De nieuwe Slof", 
10.30 uur. 

Op 12 september belegt de afdeling 
Almere een verkiezingsavond met als 
gasten: Erwin Nypels en Gerrit-Jan 
Wolffensperger. 

Ook op 12· september in Maastricht een 
discussieavond over basisinkomen. 
(Zie rubriek Stad en Land.) 

De leden van de afdeling Nijmegen kun
nen op 12 september discussiëren met 
Nico Wegter over Europese politiek. 
"Stadsherberg", Zieherstraat 116 ; 
20.00 uur. 

De afdeling Gorinchem ontvangt op 15 
september Nico Wegter : Hotel-Restau
rant "Het Spinnewiel", 20.15 uur.Ge
spreksthema's : concept Europees pro
gramma en vrede en veiligheid. 

Erwin Nypels is op 16 september in 
Huizen de gast van woningbouwvereni
ging "Huizen" , ter gelegenheid van 
het 70-jarige bestaan van die vereni
ging. Informatie: Woningbouwvereni
gi,ng "Huizen", tel. 02152-58857. 

D'66-radiouitzending op 16 september, 
18.20 - 18.30 uur, Hilversum 2. 

De afdeling Breda belegt op 19 sep
tember een discussieavond over Euro
pese politiek. Breda, "Oude Jean", 
Ginnikenweg 338, ± 20.30 uur. Gast: 
Doeke Eisma. 

WOENSDAG 21 SEPTE~ffiER: RAADSVERKIE
ZINGEN IN ALMERE. 

In Lisse spreekt op 20 september de 
sub-regio Duin- en Bollenstreek over 
het concept-Europees programma. 

De regio Zuid-Holland belegt een ARV 
op 21 september in Dordrecht, "'t Hof" 
(Statenzaal), 20.00 uur. 

Eveneens een ARV van de regio Noord
Holland en eveneens op 21 september 
Amsterdam, Vlaams Cultureel Centrum 
20.00 uur. Gast : Suaanne Bischoff. 

Jacob Kohnstamm spreekt op 22 septem
ber in Maastricht, "'t Canner pläöts
ke", Cannerweg 134 ; 20.00 uur. 

Hoofdbestuur en fracties TK,EK en EP 
vergaderen op vrijdag 23 en zaterdag 
24 september in Doorn. 

De regio's Groningen,Friesland en 
Drenthe houden op 24 september een 
gecombineerde regio-vergadering in 
Opeinde,bij Drachten(Friesland), Com
missieweg 123, Café-Restaurant "Vis
lust". 's Middags is daar te gast : 
Maarten Engwirda. 

De ARV van de regio Gelderland is ook 
op 24 september : Rheden, "De Schaar
weide", Dorpstraat 49A ; 10.00-16.30 
uur. In het middagdeel een Europees 
forum met deelnemers uit Nederland en 
de Bondsrepubliek(zie Democraat-Extra 
van 17 augustus j.l.). 

En ook de regio Zeeland vergadert op 
24 september : 
Goes, "De Prins van Oranje"; 10.00 
uur, 

MEDEDELINGEN 
WED-CONGRES 

Op 1 oktober organiseert de werkgroep 
Energie Diskussie (WED) een voort
gangscongres om de koers voor de toe
komst te bepalen. Er zullen tien the
ma's aan de orde komen: voedsel-
landbouw energie, afval en energie, 
energiebewust leven, energie en werk
gelegenheid, energie-activiteiten op 
MEMO-schaal, energie en woningbouw, 
energie-opwekking op plaatselijk ni-
veau, energie en verkeer, energie en 
Derde Wereld en energie en voorlich
ting. De congresbezoekers kunnen kie-
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CHILI-MANIFESTATIE AMSTERDAM 

Op zondag 11 september herdenkt de 
Chili Beweging Nederland in Amsterdam 
de staatsgreep van tien jaar geleden 
tegen de regering van Allende. De 
herdenking begint om 13.30 uur met 
een wandeltocht van het Beursplein 
naar het Amstelveld. Daar zullen Wim 
Kok (voorzitter FNV), Volodia Teitel
boim (ex-senator van de Communisti
sche Partij van Chili) en Ernesto 
Cardenal (minister van cultuur van 
Nicaragua) een toespraak houden. Ver
der zullen diverse strijdcultuurgroe
pen uit Nederland en België optreden. 
Behalve een uitgebreide informatie
markt en diverse tentoonstellingen is 
er ook kinderopvang aanwezig. Deze 
Chili-manifestatie eindigt om 18.30 
uur. 

VOORBEREIDING VREDESDEMONSTRATIE 

Op 25 september organiseert het NIVON 
in Amsterdam een discussiebijeenkomst 
om de demonstratie op 29 oktober te 
Den Haag voor te bereiden. Vanaf 
10.00 uur kan men terecht in het 
buurtcentrum "De Koperen Knoop", Van 
Limburg Stirumstraat 119. Deelname 
kost f 3,50, inclusief een lunch. 
Voor nadere informatie: Ton de Vries 
(020-795465) of Karel Muetstege (020-
156128). 

*************************************** 

COLOFON 
DEUOCRAAT-EXTRA is een 14-daagse uit
~ave van de Politieke Partij Democra
ten '66 en verschijnt onder verant
woordelijkheid van het Hoofdbestuur 

zen voor twee van de genoemde thema's. van D,
66

. 
's Ochtends wordt de problematiek 
globaal verkend, 's middags wordt er 
dieper op ingegaan. Elke congresbe
zoeker ontvangt begin september een 
werkboek met hierin een voorbereiding 
op de congresthema's. Voor nadere in
formatie en opgave': werkgroep Energie 
Diskussie, Damrak 28-30, 1012 LJ 
Amsterdam (020-270328/271368). 

VASTEN VOOR HET LEVEN 

Op 6 augustus zijn negen (op dit mo
ment veertien) mensen uit San Fran
cisco, Parijs en Bonn een onbeperkte 
vastenactie begonnen. Zij zijn van 
plan zich net zo lang voedsel te ont
houden, totdat er een wezenlijke 
doorbraak is bereikt, die garandeert 
dat er een emmerkeer komt in de bewa
peningsrace. 
Een van de mogelijkheden om deze ac
tie te ondersteunen is het schrijven 
van een brief aan regeringsleiders, 
met een oproep om niet langer mee te 
doen aan de bewapeningswedloop. Bij 
het secretariaat van de steungroep 
"Vasten voor het leven" kan men di
verse adressen en nadere informatie 
verkrijgey. Zijn adres is: Volkerak
straat 44 , 1078 XT Amsterdam (020-
641687). 

Deze verantwoordelijkheid strekt zich 
niet uit tot bijdragen van andere 
officiële partijorganen zoals SWB
bestuur, PSVI-bestuur e.d. en ook 
niet tot de inhoud van ingezonden 
brieven, waarbij steeds de naam van 
de schrijver zal zijn vermeld. 

Algehele coördinatie: .Roel Heskamp 

DEMOCRAAT-EXTRA wordt gratis ver
spreid onder de leden van D'66. Daar
naast zijn post-abonnementen moge
lijk: 
voor leden f 17,50 per jaar; 
voor niet-leden f 35,-- per jaar. 

Het volgende nummer verschijnt op 23 
september, het daaropvolgende op 7 
oktober. Kopij binnen (uiterlijk) 12 
september, respectievelijk 26 septem
b-er. 

Redactie en administratie: Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
tel. 070-832468 (bgg 858303) 

Advertentietarieven op aanvraag. 

Oplage van dit nummer: 11.000 ex. 

Druk: Brouwer Offset BV, Utrecht. 



18. "Europa" is momenteel zeker niet populair, eerder 
het tegendeel. Inefficiency, bureaucratie, vruchte
loze marathonvergaderingen, machteloze Euro-parle
mentariërs enz. zijn kenmerkende thema's van de 

. berichtgeving over de Europese Gemeenschap. 
N1et geheel ten onrechte. De Europese samenwerking 
verkeert inderdaad in een ernstige krisis. De pre
tenties kunnen niet worden waar gemaakt. Meer dan 12 
miljoen werklozen in de lid-staten, falend energiebeleid, 
strukturele landbouwoverschotten, zijn niet lander te 
rech tv a a rdi gen. 
Het EG-verdrag beoogt immer sociaal-economische 
welvaart voor iedere burger in die lidstaten en dat 
met behulp van supra-nationale, maar demokratische 
besluitvorming. Het ontbreekt nu aan besluiten èn 
aan demokratie. 
Dat wil niet zeggen dat er in Brussel niets is bereikt. 
Er is wel degelijk een basis gelegd die niet meer valt 
weg te denken, zeker niet voor bijvoorbeeld de Neder
landse economie. 
Maar die grondslag alléén is niet genoeg. Europa be
hoeft een n~euwe impuls om een antwoord te geven op de 
problemen d1e op ons afkomen, waarbij een internationale 
aanpak ess~ntiëel is. Dat lijkt een open deur, maar de 
konsekwentles van een dergelijke vaststelling vereisen 
kreativiteit, politieke moed en slagkracht, en vooral 
inzicht in de betrekkelijkheid van de nationale grenzen. 
"Straatsburg" moet daartoe een belangrijke bijdrage 
leveren. Er is geen alternatief, hoe beperkt de be
voegdheden van het Europees Parlement ook zijn. 
Hard knokken voor méér bevoegdheden behoort daar de 
boodschap te zijn. 
De "nationale" politiek verdient haar eigen plaats, 
maar behoeft geenszins in strijd te zijn met die, welke 
Europees wordt gepropageerd. D'66 heeft daar in de af
gelopen "legislatuur"- periode zeker blijk van gege
ven, in het besef dat eerst op lange termijn beslissen
de resultaten kunnen worden geboekt. 
t~et die instelling stel ik me kandidaat(-lijsttrekker) 
voor het Europees Parlement, en met overtuiging. 
Juist als Europees ambtenaar besef ik zeer wel dat 
de problemen in Brussel geen exclusief werkterrein 
behoren te zijn voor een aantal hobbyisten: het belang 
van iedere burger is direct in het geding. 
Graag wil ik die problemen nu eens van de andere kant 
benaderen vanuit een politieke verantwoordelijkheid. 
Met gevoel voor realiteit, maar in de vaste overtui
ging, dat juist D'66, vanuit haar links-11berale
maar ook pragmatische- instelling, hier grote 
kansen heeft. 

7. personeelsadviseur 
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VAN WIJK, A.H. (Bert) 

27 november 1939, Leiden 

Keyserbosch 18 
6004 KL Heert 
04950-35048 
sociale wetenschappen 

9. lid steunfraktie Provinciale Staten Limburg sinds 19.7 
lid werkgroep Europa sinds 1978 

10. voorzitter D'66 Weert, 
regiobestuurslid Limburg, 
lid Provinciale Staten Limburg 1972-1974, 
lid Gemeenteraad Weert 1974-1978 
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11. - bestuurslid milieugroepering 
- voorzitter Regionale Instelling voor Jeugd- en 

Jongerenwerk 
- lid Hogeschoolraad T.H. Eindhoven 

12. - sociale zaken en werkgelegenheid 
- bevordering van vreedzame internationale betrek~ 

kingen 
- ontwikkelingssamenwerking 
- milieubescherming 

13. -
14. -
15. -
16. n.v.t. 
17. n.v.t. 
18. Buitenlandse politiek betekent voor mij concreet 

bezig zijn met problemen met betrekking tot Europese 
integratie, met vrede en veiligheid, met ontwikke
lingssamenwerking en met mensenrechten. 

Deze vier gebieden zijn voor mij persoonlijk belangrijke 
onderwerpen, die voor de komende jaren de grootste aan
dacht verdienen. Het zijn onderwerpen, vooral vrede en 
veiligheid, die de mensen bezighouden en een druk leggen 
op het leven van alledag. 
Uit de stroom·van berichten via radio, t.v., krant, ont
staat een zo verwarrend beeld, dat nu méér dan vroeger, 
angst- en machteloosheidsgevoelens een grote rol gaan 
spelen. 
Deze onderwerpen kunnen niet los van elkaar worden gezi.en 
Ze beïnvloeden elkaar en zijn in hun uitwerking soms on
verbrekelijk met elkaar verbonden. Bv. een hoog plafond 
van bewapening en defensie vermeerdert de problemen op 
de andere gebieden. 
In 1976 werd in de wereld 250 miljard dollar aan defensie 
besteed. 80 Miljard dollar werd aan wapeninkopen besteed, 
40% van het totale onderzoek en ontwikkelingsbudget 
wordt besteed aan militair onderzoek en ontwikkeling. 
In 1984 is het nog veel meer. 
lJat hiervan de betekenis is voor de armste helft van de 
bevolking, kan iedereen raden. 
- Onder de paraplu van atoomwapens, voor sommige landen 

hèt summum van veiligheid, geschieden de meest ernstige 
dingen op het gebied van de mensenrechten. 

- Een stagnerende Europese QQllf!§E~=~~~gi}~êr~i!J9 heeft 
tot nationalisme en individueel optreden van betrokken 
landen geleid en heeft, gezien in het licht van deze 
samenwerking, kwalijke gevolgen (bv. Frankrijk: kern
bomontploffingen, vervuiling Rijn, wapenverkopen aan 
Saoudi-Arabië voor 14 miljard). 

·Acht~r:i~ge~de oorzaken van het regelmatig mislopen 
van 1n1t1at1even op genoemde probleemgebieden is de 
ongelijke verdeling, de verschillen tussen arm en rijk, 
maar ook_tussen de deskundigen en niet-deskundigen, 
de macht1gen en de machtelozen. 
Groepen minder machtigen geraken in situaties van grote 
machtsafstand steeds verder van huis en uitten hun 
felle ontevredenheid. 
Staten raken steeds mèer verslaafd aan de macht; men 
wil steeds meer macht naar zich toe halen. Bv. mili
taire kracht is vaak het belangrijkste middel (zeker 
bij vele staten) van de heersende groep om hun machts
positie te beschermen. 
De westerse politiek schiet tekort om de huidige 
wereldproblemen op te lossen. Wij zullen deze zaken 
fundamenteel anders moeten aanpakken, binnen de Tweede 
Kamer, in het diplomatieke overleg buiten Nederland en 
in de Europese samenwerkingsorganen. 
Mensen hebben momenteel het gevoel dat het voor hen 
een hopeloze za&k is om de machtsverschillen in de 
internationale politiek reëel te beïnvloeden. D'66 zal 
vanuit haar visie een wezenlijke bijdrage moeten en 
hopelijk ook kunnen geven. 
Er wachten een paar zware taken, die met uiterste 
krachtsinspanning verder van de grond moeten komen. 
D.w.z. een creatieve inbreng in 0'66-voorstellen en 
initiatieven, zodat genoemde terreinen met de grootste 
spoed worden aangepakt. 



Ma~r ook met participatie, menselijkheid en redelijk
held, om te zorgen dat de deskundigheidsmacht niet 
alleen bij de politici ligt, maar dat ook de burgers 
e~ _zeer ze~er de leden van D'66 hierbij betrokken 
ZlJn en bl1jven. 
.Pol i ti ek il1 dienst van de mens! 
We zullen ons moeten haasten. 

7. systeem-analist 
9. geen ' 
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BONGERS, F. (Frans) 
05-06-1938, Arnhem 
Leeuwerikstraat 8 
6075 EW Herkenbosch (L) 
04752-1876 
middelbare school, 
automatiseringscursussen, 
exportcursussen (FENEDEX) 

10. politiek secretaris afd. Limburg 
11. geen 
12. milieu, eventueel vrede en veiligheid 
13. geen 
14. neen 
15. neen 
16. neen 
17. neen 
18. Mijn kandidatuur voor het Europees Parlement is niet 

ingegeven door de illusie, dat ik op een verkiesbare 
plaats zal terecht komen. Belangrijker vind ik het 
vermelden op de D'66 lijst van kandidaten uit alle 
delen van het land. 

Vanaf 1981 tot begin 1983 was ik politiek secretaris van 
D'66 Limburg. Om persoonlijke redenen heb ik de functie 
neergelegd. Dit betekende niet, dat activiteiten voor 
D'66 werden beëindigd. Vanachter het "schrijfbureau" heb 
ik als lid activiteiten ontplooid, waarbij het accent op 
het milieu lag. · 
Ik heb o.a. de gevolgen bestudeerd van: 
1. de bruinkoolwinning in Duitsland in relatie tot de 

natuurgebieden in Limburg 
b. de zure regen in de bossen van de Maas/Rijn regio 
c. de intensieve veehouderij in relatie tot ruimte en 

milieu in Noord- en Midden-Limburg. 
Vanaf de oprichting van de duitse L.D.P. onderhoud ik 
contacten met de afdeling Aken. Ook heb ik vele bijeen
komsten van natuurbeschermers in de grensregio Maas en 
Rijn bezocht, terwijl ik thans bezig ben om de contacten 
uit te breiden tn de plaatselijke media en de Regionale 
Omroep Zuid heb gekregen, zijn de D'66 volksvertegen
woordigers uitvoerig geïnformeerd. 
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BOOGERD-QUAAK, J.L.A. (Jopie) 
01-03-1944, Axel 
Koning Willem III weg 4 
4543 RD Zaamslag 
01153-1618 

H.S.A. (HBO-opleiding 
Sociale Arbeid) 

34 

7. gewestelijk functionaris "Humanitas" in de 
provincie Zeeland 

9. -
10. regiocontactpersoon, lid landbouwwerkgroep, 

regio-voorzitter, diverse commissies. 
11. voorzitter Stichting Kinderdagverblijven in 

Terneuzen en omstreken (experimenteel arbeidsproject 
voor jeugdige werklozen) 

12. energie I landbouw I milieu I sociale zaken 
eventueel emancipatie I vrede en vei 1 igheid 

13. -
14. ja: fractievoorzitter D'66 Statenfractie sedert 1978 
15. 
16. 
17. hangt van overige kandidaturen af. 
18. Sinds het lidmaatschap (1969) heb ik diverse fun!{tie's 

vervuld binnen de partij, daardoor heb ik naast het 
enthousiasme uit de beginperiode, nu ook de nodige 
politieke ervaring opgedaan. Dat heeft mij geleerd 
hoe de politiek werkt en hoe je de over het algemeen 
goede en nuttige ideeën uit de diverse programma's 
en wetenschappelijke publikaties van onze partij 
kunt omzetten in konkreet beleid. 
Om dat laatste gaat het in feite. 

Mijn belangstelling voor het Europees Parlement wordt 
ingegeven door 3 factoren: 

1. Het diepere besef, dat achter vrijwel alle grote 
samenlevingsvraagstukken een internationale dimensie 
schuilgaat (energiebeleid, vrede en veiligheid, 
milieubeleid, werkgelegenheid). 

2. De europese begroting wordt voor het grootste deel 
opgeslokt door landbouwuitgaven. Europa staat dan 
ook voor de dwingende taak deze uitgaven terug te 
dringen dan wel een groter budget te bemachtigen, 
zodat procentueel deze uitgaven dalen. 
In de periode van 1974 t/m 1978 was ik lid van de 
landbouwwerkgroep van D'66. 
Afkomstig uit een agrarisch milieu en door mijn 
huwelijk levend op een boerderij heb ik altijd grote 
belangstelling behouden voor de landbouwpolitiek. 
Met enige kennis van achtergronden onze visie verde
digen kan van elementair belang zijn om het over
wegend conservatieve landbouwgebeuren te beïnvloeden. 
Door mijn lidmaatschap van Provinciale Staten en mijn 
huidige en vorige werkkringen heb ik mij verder in
gewerkt in het energiebeleid, milieubeleid, sociale 
zaken en werkgelegenheid, alsmede emancipatievraag
stukken. 

3. Ten 3de ben ik van mening, dat de links-liberale 
stroming, zoals D'66 met name internationaal gety
peerd wordt, zich ook internationaal dient te or
ganiseren. 

Tenslotte ben ik u een verklaring schuldig, omdat ik in 
geval van verkiezing of eventuele opvolging t.z.t. mijn 
verleende mandaat voor Provinciale Staten zal dienen op 
te geven. 
Het provinciale statenwerk doe ik met zeer veel plezier, 
toch acht ik het verantwoord eventueel door te stromen 
naar een ander niveau, omdat er voldoende enthousiaste 
goed ingewerkte mensen klaar staan om die funktie over 
te nemen. 

Zie voor PRESENTATIEVERGADERINGEN 
in de Democraat-EXTRA van deze week. 
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VAN BOXTEL, R.H.L.t~. (Roger) 

08-02-1954, Tilburg 

Churchill-laan 69'' 
1078 DH Amsterdam 
020-769106 

Nederlands Recht 

7. beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) 

9. regio-hoofdbestuurslid 
10. secretaris politiek afdelingsbestuur Amsterdam 
11. -
12. energiepolitiek, handelspolitie, defensie 
13. neen 
14. neen 
15. neen 
16. ja 
17.- neen 

18. Natuurlijk is het te gek om los te lopen, die drank
en vreetfestijnen. 

7. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Natuurlijk is het onverantwoord om dan weer eens hier 
en dan weer eens daar te vergaderen (Strasbourg, 
Luxemburg, Brussel). 
Natuurlijk is het waanzinnig om ieder woord in tien 
talen door de copiëermachine te halen. 
Dáár moet het mes in! 
Maar ondanks al deze geldverslindende zaken wàrdt er 
tenminste gewerkt aan een verenigd Europa, en dat moet 
toch een gerust gevoel geven in deze onzekere, ge
spannen tijd. Een goede buur is dan meer waard dan 'n 
verre vriend. 
That's what Europe is all about, toch! 
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BRURING, C.J. (Carel) 
11 juli 1957, Haarlem 

Warande 188 
3705 ZP Zei st, 
03404-62022 

atheneum, 
enige jaren un1versiteit. 

participatiemedewerker (werkzoekend) 
lid steunfractie gemeenteraad Zeist 
penningmeester regio Utrecht 
voorzitter bewonersvereniging Warande 
secretaris Stichting Opbouwwerk Zeist 
econimisch I sociaal I buitenlandsbeleid 1 defensie 
ja: gemeenteraad Zeist 
nee 
nee 
nee 
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Belangrijkste taak daarin vind ik het bewerkstelligen van 
een Europees werkgelegenheids- (stimulerings-)beleid, 
omdat ik de huidige werkloosheid één van de grootste 
problemen binnen het Europa van vandaag acht. Een werk
gelegenheidsbeleid, zoals dat D'66 voor ogen staat, zal 
vele nu nog werklozen dichter tot Europa kunnen brengen. 
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COLIN, W.Q.H. (\dim) 

15 april 1953, Laren (NH) 
Prof. Kamerlingh Onnesstraat 55 
6431 TM Hoensbroek (gem. Heerlen) 
045-222944 

HAVO 

7. Rijksambtenaar (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) 
9. lid Adviesraad 

10. penningmeester subregio Zuid-Limburg, vice-voorzitter 
subregio Oostelijke Mijnstreek, voorzitter afdeling 
Hoensbroek, voorzitter afdeling Heerlen, 
lid Landelijke Verkiezings-Commissie 

11. 
12. emancipatie, regionale politiek 
13. neen 
14. neen 
15. ja: Gemeenteraad, Provinciale Staten, 

?de, resp. 14de plaats 
16. neen 
17. neen 
18. Ik heb vrijwel sinds het ~gin van mlJn lidmaatschap 

van D'66 (juni 1977) gefunctioneerd in diverse be
sturen. Dit heeft geduurd tot aan augustus 1982. 

Daarnaast ben ik sinds april 1982 lid van de Adviesraad 
en sinds 30 oktober 1982 lid van de Landelijke Verkie
zingscommissie. 
W~arom dan nog kandidaat voor het Europees Parlement? 
Alleen met een eensgezind Europa kan er sneller een op
lossing gevonden worden voor de problemen waar wij met 
zijn allen in verkeren. De ~amenwerking tussen de diverse 
landen laat echter nog veel te wensen over. Dit is her
haaldelijk gebleken. Het protectionisme steekt de kop op. 
En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Op economisch 
terrein heeft de EG, ondanks het protectionisme, zich al 
een eigen markt veroverd. 
Op het politieke en sociale terrein kan en moet de 
samenwerking tussen de lidstaten uitgebouwd worden. 
Mocht het tot een uitverkiezing komen, dan zijn emanci
patie en regionale politiek de terreinen, waar ik mij in 
het bijzonder mee bezig wil houden. Emancipatie omdat ik 
dat nog steeds noodzakelijk acht. Ik denk dan bijvoor
beeld aan het klassieke man/vrouw patroon wat er in een 
aantal lidstaten bestaat. Een ander voorbeeld is het be
vorderen van de emancipatie van de gastarbeiders in de 
"westerse" staten van de EG. Vooral nu!! 
Regionale politiek omdat dat voor veel gebieden in de EG 
de enigste kans op overleven is voor die gebieden. 
Gerichte regionale politiek in Nederland begint helaas 
te verflauwen. 

8 
Laat ik eindigen met te zeggen dat ik mij geen illusie 

1 . Een Europese samenwerking is juist in deze tijd (eco- maak dat ik erg hoog zal eindigen. Daarvoor ben ik nog 

ja 

nomische recessie, tendensen van toenemende diskrimi- te onbekend binnen D'66. Toch hoop ik dat u een stem 
natie, "euroraketten") van het grootste belang. \Jat aan mij wilt geven. 
de nationale lidstaten niet zelfstandig kunnen, heeft 1-------------------------l 
in Europees verband meer kans van slagen, omdat de 1 
problemen immers niet bij de nationale grenzen ophou
den. 

D'66 heeft ideeën over hoe het anders, maar vooral beter 
zou kunnen. Goede ideeën vind ik. Ik zal me er dan ook 
graag voor inzetten deze in het Europees Parlement ingang· 
te doen vinden. 

Zie voor PRESENTATIEVERGADERINGEN 

in de Democraat-EXTRA van deze week. 



7. leraar MTS 

1S 

DRENTEN, J. (Jan) 

18-01-1930, Hoogeveen 
Kievitweg 20 
9765 JZ Paterswalde 
05907-1889 
HBS + HTS (2x) 

9. lid Provinciale Staten Drenthe sinds maart 1978 
10. medeoprichter afdeling Eelde 

bestuurslid/voorzitter afdeling Eelde 
coördinator verkiezingen regio 
lid regiobestuur 

11. actief in. Europese Beweging 
12. Europees beleid, landbouw, werkgelegenheid 

industriebeleid, verkeer en vervoer ' 
13. -
14. Provinciale Staten Drenthe 
15. -
16. -
17. neen 
18. Meer dan bij de vorige verkiezingen voor het 

Europees Parlement zullen de aanstaande verkie
zingen de taak hebben de Europese politieke 
eenheid aan de basis gestalte te geven. 

Dat wil zeggen, dat er alles aan gedaan moet worden 
de Europese burger vertrouwen te geven in een Euro
pese eenheid, dus in EUROPA. 
De toch vrij snelle vooruitgang die er de afgelopen 
jaren is geboekt, wordt nu geremd door de economi
sche malaise. Bij de voorzichtige opleving van de 
economie, die zich nu internationaal begint af te 
tekenen, dreigt Europa echter de boot te missen. 
Daarom is, om het vertrouwen van de burger niet te 
verliezen, een Europees werkgelegenheidsbeleid van 
het allergrootste belang. 
Dit beleid zal niet alleen de invoering van. een 
(selectieve) arbeidstijdverkorting moeten inhouden, 
maar vooral ook het creëren ~n nieuwe werkgelegen-
heid. _ 
Deze nieuwe werkgelegenheid zal moeten worden 
verkregen door het selectief stimuleren van nieuwe 
en het uitbouwen van bestaande, uitgesproken Euro
pese, industrieën. Dit kan voor een belangrijk 
deel gebeuren door het terugwinnen van verloren 
gegane markten, voorzover deze niet zijn overge
nomen door derde-wereldlanden. 
En juist ook voor de relatie van Europa met de 
derde-wereldlanden is het van het grootste belang, 
dat Europa een adequaat industriëel apparaat ter 
beschikking heeft om de juiste hulp te bieden. 
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EISMA, D. (Doeke) 
30-12-1939, Den Haag 
Ruychrockl aan 36 
2597 EN Den Haag 
070-241543 
doet. sociologie 

36 

7. lid Europees Parlement 
9. lid Europees Parlement 

10. lid Eerste Kamer, lid Provinciale Staten Gelderland 
11. voorzitter Nederlands Instituut voor Maatschappelijk 

Werk Onderzoek 
12. sociale zaken, milieu, energie 
13. 
14. lid Europees Parlement 
15. 
16. neen 
17. ja 
18. Hoewel het direkt gekozen Europese Parlement zich de 

afgelopen zittingsperiode meer europees toonde dan 
de Europese Raad en Commissie, is dit parlement voor 
D'66 nog te weinig pro-europees en progressief. 

Tijdens onze aktiviteiten gedurende de afgelopen jaren 
voor o.m. een europese aanpak van het werkloosheidsvraag
stuk, een milieu- en energiebeleid en het af weken van 
de binnengrenzen, moesten wij helaas met een behoudende 
meerderheid rekening houden. 
Bovendien is het effekt van dit werk helaas nog te gering 
omdat het E.P. te weinig macht heeft. Daarom moet een lid 
van dit parlement zich bewust zijn van het gebrek aan 
bevoegdheden en moet blijven vechten voor de macht, die 
een direkt gekozene nodig heeft om wezenlijke invloed 
op de besluitvorming te krijgen. Daarnaast zal het E.P. 
intern moeten zorgen dat het een echt parlement wordt 
met minder absenteisme en meer openbaarheid en een werk
wijze waardoor de debatten adekwater en levendiger kun
nen plaats vinden. 
Kortom, er is nog veel te doen voor enkele D'66-ers in 
het Europese Parlement. 
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DE GRAAF, Th.C. (Thom) 
11-06-1957, Amsterdam 
Baljuwstraat 7 
6525 XK Nijmegen 
080-515704 
gymnasium-S, doctoraal rechten 

7. wetenschappelijk medewerker staatsrecht K.U. Nijmegen 
9. lid en vice-voorzitter Adviesraad 

10. voorzitter afdeling Nijmegen ('79-'82) 
plv. lid Adviesraad ('80-'82) 

11. - plv. griffier Raad van Beroep + Ambtenarengerecht 
te Arnhem 

- plv. lid U-raad K.U. Nijmegen 
- lid Cie van Toezicht Privacy Gemeente Nijmegen 

12. cultuur, mensenrechten, bestuurlijke organisatie 
13. -
14. -
15. ja: gemeenteraad Nijmegen, 6de plaats 
16. ja 
17. nee 

18. -

Zie voor PRESENTATIEVERGADERINGEN 
in de Democraat-EXTRA van deze week. 



REGIO ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS ... 
EEN BUITENBEENTJE 
door Han Kiviet, regio-secretaris 

De regio Zuidelijke Usselmeerpolders 
is binnen D'66 de kleinste en naar wij 
menen te weten, ook de jongste. In 
ander opzicht is onze regio eveneens 
een buitenbeentje, want ziJoverkoe
pelt slechts drie afdelingen, t.w. Al
mere, Dronten en Lelystad, met een 
ledental dat momenteel rond de 130 
schommelt. Nog weinig draagvlak 
dus, maar wel snel groeiend, omdat 
het inwonertal van de Zuidelijke Us
selmeerpolders per jaar zeer sterk 
toeneemt. Zo is sinds kort de woon
kern Zeewolde in aanbouw en ook 
daar zal t.z.t. een afdeling kunnen 
worden opgericht. 

De huidige situatie maakt dat het werken 
voor D'66 in dit nieuwe stuk Nederland 
kleinschalig en overzichtelijk is. Met zo'n 
gering aantal afdelingen is de behoefte aan 
algemene regiovergaderingen niet zo 
groot. Een nadeel is echter dat het regio
bestuur er soms wat moeilijker in slaagt zijn 
coördinerende functie gestalte te geven, te
meer omdat in onze regio het klankbord 
naar een provinciale statenfraktie ont
breekt. Ook in dit opzicht zijn wij binnen 
D'66 weer een buitenbeentje, omdat de 
Zuidelijke IJsselmeerpolders nog steeds 
niet provinciaal zijn ingedeeld. Gelukkig 
zal aan dit anachronisme binnenkort een 
einde komen, als de Noordoostpolder en 
Flevoland verenigd zullen worden in de 
nieuw te vormen provincie. 
Aanvankelijk heeft het regiobestuur nogal 
te kampen gehad met langdurige onderbe-

11> per 1 januari 1984 gemeente worden. De 
toekomstige taak van de regio zal hoofdza
kelijk bestaan uit het schrijven van een 
gloednieuw verkiezingsprogramma, voor
waar een unieke situatie. 
Belangrijke punten hierin zullen zeker 
worden de ruimtelijke ordening, het gestal
te geven aan het waterschapsbeheer en de 
inpoldering van de Markerwaard. 
Overigens moet nog worden vermeld dat 
door het huidige regiobestuur pogingen 
zijn ondernomen, vooruitlopend op de pro
vincie-wording, tot de vorming van een 
nieuwe regio te komen. 
Het bestuur van de afdeling Noordoostpol
der heeft gemeend (om overigens volstrekt 
legitieme redenen) hieraan geen gevolg te 
kunnen geven. Toch blijf ik dit betreuren. 
D'66 had dan als eerste politieke partij 
vooruitgelopen op de provincievorming. 
Geheel in de tradities van de oorsprong van 
onze partij, vooruitlopend op politieke ver
nieuwingen; nu zijn we de laatste. 
Gelukkig komt de samenwerking van de 
regio IJsselmeerpolders met de afdeling 
Noord-Oost-Polder toch in goede harmo
nie van de grond. 

zetting, maar sinds februari 1982 is de hui
dige, voltallige ploeg enthousiast aan het 
werk. Als voornaamste taak ziet het be
stuur een inventarisatie van gegevens en 
mobilisatie van de leden om daarmee de 
basis te kunnen vormen voor het maken 
van ons eigen provinciale partijprogram. 
Geheel in overeenstemming met de beste 
D'66-tradities zal dit via open werkgroepen 
gestalte moeten krijgen. 

Een tweede punt dat bij ons de aandacht 
heeft, is het zoeken naar goede communi
catiekanalen om onze regio in de toekomst 

tot een hechte eenheid te kunnen smeden. 
Zo heeft bijv. Dronten sinds de laatste ge
meenteraadsverkiezingen geen vertegen
woordiger(s) meer in de raad. Dit gegeven 
is voor onze regio, waar D'66 naar verhou
ding altijd sterk in getal is in de gemeente
raden (Lelystad 1980: een fraktie van 5, 
waarvan 2 wethouders!), een nieuw gege
ven dat om een speciale aanpak vraagt. Een 
van de middelen om de cohesie tussen de 
afdelingenen/offracties in stand te houden, 
is het opzetten en volhouden van een regio
naal periodiek waar in andere regio's voort
reffelijke voorbeelden van zijn. In de regio 
Z.IJ.P. is hiervoor een paar jaar geleden 
een aanzet gemaakt, maar het experiment 
kwam kennelijk te vroeg en bleek niet le
vensvatbaar. Toch zal met de gestadige 
groei van het draagvlak het regiobestuur 
opnieuw initiatieven in deze richting gaan 
ontplooien, al was het alleen al om aan de 
andere regio's verslag te kunnen doen wat 
D'66 in de nieuwe polders doet. 
Voor de regio Z.IJ.P. staat overigens het 
werk.dat de vorming van de nieuwe provin
cie met zich meebrengt, de komende jaren 
centraal. Op zichzelf is het al een unieke 
gebeurtenis dat leden van D'66 zich voor 
het eerst sinds 1970 weer kunnen inzetten 
voor het maken van een fonkelnieuw pro
vinciaal programma. 
En het is geen "polderchauvinisme" als ik 
aan het eind van dit artikel voor mezelfvast
stel dat wij in dit nieuwe land weer die voor
trekkersfunktie kunnen vervullen, die onze 
partij in 1966 zoveel succes heeft gebracht. 

VERKIEZINGEN IN ALMERE 
door Jan de Vletter, lijsttrekker 

De afdeling Almere is al enkele maan
den zeer intensief bezig met de cam
pagne voor de gemeenteraadsver
kiezingen die op 21 september a.s. 
worden gehouden. Deze verkiezingen 
vinden plaats, omdat Almere op 1 ja
nuari a.s. gemeente wordt. 
Deze verkiezingen zijn voor D'66 me
de zo ·belangrijk, omdat dan kan blij
ken, dat de neergang tot staan is ge
bracht en we de opgaande lijn weer 
te pakken hebben. 

Het meest opvallende punt in de campagne 
was het consequente verzet tegen de bouw 
van een peperduur stadhuis. De TV -uitzen
ding van D'66 op 22 juni jl. was gedeeltelijk 
aan dit onderwerp gewijd. Uit een onlangs 
gehouden opinie-onderzoek in Almere 
bleek, dat bijna 70% van de ondervraagde 
Almeerders het D'66-standpunt hierover 
deelt. Een opmerkelijke uitkomst, omdat 
D'66 in de raad van Almere als enige tegen 
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de stadhuisplannen heeft gestemd. 
D'66 Almere heeft zich ook intensief bezig 
gehouden met de huurharmonisatie en de 
gevolgen daarvan voor een nieuwe stad als 
Almere. Een door de D'66-fractie inge
diende motie kreeg de unanieme steun van 
de (Advies)Raad in Almere. 
Ook het D'66-plan om in de droge zomer
maanden de burgers te stimuleren om bo
men en plantsoenen te "adopteren" (spui
ten) kreeg veel aandacht. 
Het terugwinnen van het vertrouwen van 
de kiezers vergt een enorme inspanning. 
Dit geldt voor D'66 veel sterker dan voor 
andere partijen, waar altijd wel een vaste 
kern aanwezig is die "met de ogen dicht" 
op de oude, vertrouwde partij stemt. Waar 
D'66 het vooral van kritische kiezers moet 
hebben, kost overtuiging nu eenmaal in
spanning. 

V oor de verkiezingen van Almere is de nodi
ge inspanning geleverd. Alles wijst erop dat 
op 21 september zal blijken dat herstel van 
0'66 eraan zit te komen. 

37~ '' I 



BINNENHOF 7-27 

KRUISRAKETTEN EN 
INTERNATIONAAL RECHT 

door Marie-Louise Tiesinga 

Bij het beleidsdebat over de begroting 
Defensie en NATO-zaken in de Eerste 
Kamer vlak voor de zomervakantie is 
door onze fractie uiteraard gesproken 
over eventuele plaatsing van kruis
vluchtwapens in Nederland. De ge
ruchten over stationering op vliegba
sis "De Peel" waren toen op het 
hoogtepunt en de VNG had samen 
met de vredesbeweging juist de week 
daarvoor in Amersfoort met locale 
bestuurders gediscussieerd over de 
mogelijkheid kruisraketten van hun 
grondgebied te weren. Jan Vis had 
hen daar in een even interessant als 
voor hen wat juridische mogelijkhe
den betreft teleurstellend betoog voor
gehouden, dat gemeentebesturen wat 
de plaatsing betreft zo goed als buiten 
spel staan, al zal effectuering van het 
plaatsingsbesluit op grond van proce
dures m.b.t. de ruimtelijke ordening 
fikse vertragingen kunnen oplopen. 

Woensdrecht 
Korte tijd later deelde de Regering mede, 
dat de vliegbasis Woensdrecht was uitver
koren als locatie, indien tot plaatsing zou 
worden besloten. Eerst de locatie bekend 
maken zou kunnen worden uitgelegd als 
een kwestie van bestuurlijke zuiverheid; 
onder locale bestuurders heerste immers de 
heilige angst om plotseling geconfronteerd 
te worden met een regeringsbesluit. Maar 
het schept ook enorme extra risico;s om een 
voorschot te nemen op het resultaat van de 
Geneefse onderhandelingen. Op al mijn 
vragen tijdens het debat over de locatie 
antwoordde De Ruiter toen nog, dat dat 
besluit "binnen enkele maanden" zou val
len. Daarmee was definitief van de baan 
dat over de locatiekeuze niet zou worden 
beslist voordat de besluitvorming ten prin
cipale over al dan niet plaatsing aan de 
hand van de Defensienota aan de"orde zou 
komen, zoals op grond van een brief van 15 
december 1982 aan de Kamer mocht wor
den verwacht. Uit welingelichte kringen 
viel echter al te vernemen dat die enkele 
maanden enkele weken zouden zijn. Nog 
geen veertien dagen later viel de beslissing, 
op de rand van het zomerreces. Het gerucht 
wil, dat de Regering het eigenlijk een week 
eerder bekend had willen maken, t.w. op 
de dag dat Dries van Agt tot Commissaris 
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van de Koningin in Brabant zou worden 
geïnstalleerd, maar dat komt uit CDA
kringen en houd ik maar voor een practical 
joke. 

Kruisraket en Grondwet 
Een onderwerp dat de andere grote fracties 
in de Eerste Kamer hebben laten liggen, is 
de kwestie van mogelijke aantasting van 

soevereiniteit en onafhankelijkheid bij 
plaatsing van kruisvluchtwapens op Neder
landse bodem. Door mij is tijdens de be
grotingsbehandeling naar voren gebracht 
dat als het kabinet zou besluiten tot statio
nering van nucleaire kruisvluchtwapens 
over te gaan en als daarbij zondermeer het 
single key-systeem zou worden gebruikt -
dus kernkop én lanceerinrichting in Ameri
kaanse handen- de D'66-fractie de stelling 
houdbaar acht die mr. H. J. Smeetsen de 
heer G. J. van der Griendt in het Marine
blad van januari j.l. poneerden, t.w. dat 
daarin een inbreuk schuilt op de soevereini
teit, die in strijd is met de geest van de 
Grondwet, waarin de handhaving van de 
nationale soevereiniteit impliciet aanwezig 
is. Met één enkele sleutel bestaat de moge
lijkheid dat via Nederlands grondgebied 
een kernoorlog wordt begonnen zonder on
ze uitdrukkelijke toestemming. 
Ik refereerde daarbijaan een uitspraak van 
Paul Warnke, hoofd van de Arms Control 
en Disarmement Agency tijdens de Carter 
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Administratie, die op 7 juni j.l. in de Guar
dian zei: "Ik denk dat je jezelf een rad voor 
ogen draait. Geen papieren afspraak, hoe 
eerlijk ook bedoeld, zal in een tijd van crisis 
enig reëel verschil maken. Het land dat de 
wapens fysiek controleert, zal de beslissing 
nemen. The country that psysically controls 
the weapon is going to make the decision". 

Naar de mening van onze fractie dienen 
staten ook in vredestijd bij het bepalen van 
hun veiligheidsbeleid staats- en volken
rechtelijke regels te eerbiedigen. Daarom 
wordt het tijd te vernemen op welke wijze 
en in welke vorm de Regering voornemens 
is een overeenkomst ter zake te regelen. 
Onze fractie wilde dus van de Minister we
ten of het nu om een enkele, of een dubbele 
sleutel gaat. Het eerste geval zou een ver
andering betekenen t.o.v. de thans be
staande regeling, waardoor een overeen
komst met de VS tot plaatsing in Nederland 
niet kan worden beschouwd als een simpel 
uitvloeisel van het NAVO-verdrag en daar
na tussen de VS en Nederland gesloten 
overeenkomsten. (Kortheidshalve verwijs 
ik voor de ins en outs van deze verdragspro
blematiek naar paragraaf 6.5. De Grond
wet van de nota vrede en Veiligheid, die in 
deze Democraat staat afgedrukt). 

Hernieuwde aandacht 
Het is niet voor niets dat D'66 opnieuw 
aandacht besteedde aan deze zaak. Al in 
december 1979 vroeg Laurens-Jan Brink
horst om goedkeuring van de Staten-Gene
raal voor nieuwe besluiten in NA V O-ver
band m.b.t. stationering van nieuwe kern
wapens, een motie die hij introk nadat Mi
nister Van der Klauw had toegezegd, dat de 
Tweede Kamer het laatste woord zou heb
ben. Toen echter bleef de soevereiniteits
vraag buiten beschouwing. Na voornoemd 
artikel vanSmeetsen Van der Griendt be
gon er meer aandacht te komen voor dit 
onderwerp. Brugsma schreef in de HP van 
19 februari j.l. een column getiteld "De 
kruisraket en de Grondwet", op 5 maart 
verscheen er een hoofdartikel in Hervormd 
Nederland met soortgelijke titel, Het Vrije 
Volk van 11 maart brachteen interview met 
prof. dr. Th. van Boven: "Plaatsing kruis
raket behoeft tweederde kamermeerder
heid" en op 21 maart verscheen in NRC 
Handelsblad een artikel van de hand van 
Ige F. Dekker en Eric P.J. Myer, getiteld: 
"Dubbele sleutel voor kruisraket ge
wenst". En dan noem ik enkel de meest 
opvallende artikelen. Tijdens de zomer
maanden ging het door en daarvan wil ik 
noemen het artikel van prof. Jules de 
Waart in NRC Handelsblad van 29 juni: 
"Woensdrecht, een enclave onder Ameri
kaanse soevereiniteit?" en , ,Doorkruist de 
kruisraket het Rode Kruisprotocol?" van J. 
de Boer en R. de Winter in dezelfde krant 
van 25 juni. Ook internationaal krijgt het 
onderwerp veel aandacht. Der Spiegel had 
op 4 juli een interessant interview met de 
Duitse Minister vam Justitie Engelhard 
(F.D.P.) - in Duitsland is inmiddels de 
discussie over het vetorecht dat Engeland 
en Italië wèl en Duitsland niet heeft, weer 
opgelaaid - en tenslotte wijs ik op een 
artiker van dr. Rudolf Seebald, rechter in 
het Oberlandesgericht in Saarbrücken: 
,,Gesetzlose Stationierung ist Verfassungs
bruch" in Der Spiegel van 8 augustus j.l. 



Geen serieuze parlementaire discussie 
Tijdens het defensiedebat in maart in de 
Tweede Kamer is aan de orde geweest of 
plaatsing onder uitsluitend Amerikaans 
commando zich wel verdraagt met de Ne
derlandse soevereiniteit en onafhankelijk
heid. De Minister van Defensie was weinig 
toeschietelijk en deelde ronduit mede, dat 
hij niet van plan was om het oordeel van 
bijvoorbeeld onafhankelijke volkenrechts
geleerden te vragen "omdat wij niet zeker 
kunnen weten wat het gezag daarvan is" 
(Handelingen Tweede Kamer 1982-'83, nr. 
21, blz. 2960). En ook niet omdat hij dan 
het idee zou moeten hebben dat er een 
behoorlijke kans is dat de schrijvers van het 
artikel in het Marineblad gelijk hebben met 
hun stellingen. En dat heeft De Ruiter ken
nelijk niet. Op het waarom daarvan kom ik 
nog nader terug. In antwoord op mijn vra
gen verwees Minister De Ruiter naar een 
notitie over deze materie die hij in maart 
aan het parlement heeft toegezegd. Hij zei 
vervolgens, dat hij "de zaak liever wilde 
omdraaien en de Kamer wilde vragen van 
de Regering te willen aannemen, dat de 
Regering in ieder geval een voorstel zal 
doen dat zich binnen de grondwettelijke 
kaders beweegt." Afwachten dus. Vooruit
lopend op bedoelde brief is nog geen twee 
weken later de volgende stap gezet: de aan
wijzing van Woensdrecht met het dreige-

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

Daar gaan we dan weer aan het begin van 
een nieuw politiek jaar. Inspiratie ervoor 
kunnen we bijvoorbeeld opdoen uit het ar
tikel van Jan Glastra van Loon in Idee '66 
van juni j.l. over ontwikkelingen in het po
litieke veld in Nederland. Ik citeer: 

"In deze tachtiger jaren is een visie op staat
kundige hervormingen van even groot be
lang als destijds in de zeventiger jaren, toen 
D'66 als partij werd opgericht. In deze tijd 
van onzekerheden en desillusies is géén van 
de drie grote partijen erop uit om lijnen naar 
de toekomst uit te zetten. Alles is gericht op 
behoud van wat zij hebben gewrocht en ver
worven, onze welvaart, onze verzorgings
staat (enz.). 
Echter: blijven stilstaan en alleen maar aan
passingen invoeren waar de druk zich het 
sterkst laat voelen, zal met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid uitlopen een 
debacle van de democratie." 

Werk aan de winkel dus voor D66, ook in 
raden en staten, onder het motto: "Laat je 
niet klein praten!" Wat vaak erg moeilijk is 
met weinig invloed en goede ideëen. De 
vorige Democraat bevatte geen rubriek 
Democraatjes ondat uw redactrice op va
kantie was. Ik heb voor deze keer de stapel 
weer doorgeploegd en citeer uit de laatst 
ontvangen nummers. 

ment dat de Regering een eventueel onwil
lige gemeente langs wettelijke weg tot de 
orde zal roepen. Over vertrouwen ge
sproken ... 

Advies 
In 1979 bracht de Commissie van Advies 
inzake volkenrechtelijke vraagstukken ad
vies uit over wat Van der Klaauw formu
leerde als , ,de in overweging zijnde moder
nisering van middellange-afstands tactische 

nucleaire wapens". Het ging om productie 
en plaatsing van nucleaire kruisvluchtwa
pens met een explosieve kracht van 200 KT 
en een bereik van 2500 km. Het is dus mis
leidend om in dat geval van tactisch te spre
ken. Op dat advies baseert de Regering nog 
steeds haar standpunt. Bovendien was in 
november 1979 o.a. ook nog niet in de 

NIEUW is het blad "Over de brug" van de 
afdeling Zuidhorn. De redactie laat me in 
een vriendelijk briefje de volgende bijzon
derheden weten: oplage 2.100 stuks, ver
spreiding huis-aan-huis, frequentie 3-4 per 
jaar met als doel verantwoording van de 
gemeentepolitiek en het betrekken van de 
burgerij bij meningsvorming over politieke 
onderwerpen die aan de orde zijn of ko
men. Het ziet er leuk uit met duidelijke, 
prettig leesbare informatie. Heel veel suc
ces redactie! Nieuwegein kwam alweer met 
een aantrekkelijk tweede nummer met een 
amusant stukje over emancipatie van Stijn 
Verbeeck. Ik citeer: 

"Bij de Romeinen was een geëmancipeerde 
een vrijgekochte of vrijgelaten slaaf. In het 
woord emancipatie vind je drie Latijnse 
woorden terug ex = uit, manus = hand en 
capere =nemen. Mancipium, letterlijk "het 
in de hand genomene" betekende aanvanke
lijk zowel "eigendomsrecht" als "plechtige 
verkoop" en later (o.a. bij Tacitus) ook 
"slaaf' of "slavin" (door mancipium ver
kregen). 
Emancipatie betekent volgens mij dan ook 
gewoon: "uit-de-hand-laten-loperij ... " al
dus Stijn Verbeeck. Hij schreef dit stukje 
vooruitlopend op een spreekbeurt. Ik kan 
het u aanbevelen (redaktieadres: Graaf 
Anselmdek 16, tel.: 03402- 47702). Wat 
was er verder nog voor nieuws. 
, , Groen = Groen" van Capelle aan de Ussel 
steekt in een nieuw jasje en ziet er daarmee 
een stuk aantrekkelijker uit. Evenals een 
aantal andere bladen hebben zij de indruk
wekkende rede van Hans van Mierlo op 5 
mei, getiteld "De prijs voor onze vrijheid is 
het voorkomen van oorlog" integraal over
genomen. De regio Friesland, waarvan het 
blad werkelijk met de regelmaat van de 
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openbaarheid getreden, dat de kruisvlucht
wapens in vredestijd geheel paraat, dus di
rect inzetbaar zouden zijn; dit in tegenstel
ling tot de wapensystemen behorend tot de 
zgn. Nederlandse Kerntaken. Het is ver
klaarbaar, dat de Commissie van Advies op 
grond van toen bekende gegevens o.m. 
concludeerde dat "plaatsing van de onder
havige nucleaire wapens in Nederland 
reeds zou kunnen plaatsvinden op basis van 
het met de Verenigde Staten gesloten "Mu
tual Defence Assistance Agreement" van 
16 maart 1950. Smeetsen Van der Griendt 
hebben de leden van de Vaste Kamercom
missie in de Eerste Kamer aan de voora
vond van het debat er nog eens op gewezen, 
dat dit advies beperkt was tot een waarde
oordeel over uitspraken van de Atlantische 
Raad (in feite de DPC), welke waardering 
inhield dat een uitspraak van de Atlanti
sche Raad een beleidsafspraak tot stand 
brengt, die - hoewel zij politiek commi
teert, geen juridische binding inhoud. In de 
aanbiedingsbrief bij dit rapport maakte de 
Commissie wel een toespeling op de be
hoefte aan een juridische binding van de 
Staat. De zienswijze van de Commissie 
doet hier denken aan de opmerking van dr. 
W. Drees over NAVO-verplichtingen in 
zijn boek "De vorming van het regerings
beleid" (Van Gorcum, 1965, blz. 52), die 
luidt: "Afspraken, in hoofdzaak gemaakt..,. 

klok verschijnt (aardige bijzonderheid: de 
redactie bestaat al jaren uit louter vrou
wen), heefteénartikel van Pieter ter Veer 
over de landbouwnota van D'66, getiteld: 
"Het landbouwbeleid en de positie van de 
boer", dat in andere bladen beslist niet zou 
misstaan. Integendeel. Vraag het Friesland 
dus (Redactieadres: Sini Mulder, Eiken
straat27-9, 8924JB Leeuwarden, tel.: 058-
664830). "Redelijkerwijs" van de afdeling 

Maastricht is een leuke rubriek gestart on
der de kop: "Wat doet zo'n gemeenteraad 
nu?", waarin men maandelijks een opsom
ming wil geven (op onderwerp) van belang
rijke raadsbesluiten. Verder schrijft Jan 
Halders in dit blad een lezenswaardig arti
kel: "Het hedendaags (neo-)fascisme in 
Europa" (Redactieadres: D'66 Maastricht, 
Postbus 3081, 6202 NB Maastricht. In de 
Voorburgse Democraat verwoordt Herman 
Heijs in een kort artikel op heldere wijze 
waarom hij gelooft dat D'66 links-liberaal 
is (een hot item in het kader van het "eti
ket"). Tot slot wil ik graag een paar "Den
kertjes" citeren, die ik tegenkwam in de 
"Nieuwsdienst" van Haaksbergen. 

Van Aardenne (over 400 gulden extra va
kantiegeld): "Als het kabinet iedere keer 
alle verkeerde beslissingen moet terugne
men, kunnen we wel aan de gang blijven". 
Mgr; Gij sen: , ,Zolang het maar iets met 
"kruis" te maken heeft, kunnen die raket
ten me niets schelen." 

P.S. Emancipatienieuws nr. 7 is tijdens de 
zomervakantie verschenen, met interessante 
artikelen, w.o. het discussiestuk "Sexueel 
geweld tegen vrouwen". Wie deze periodiek 
nog niet kent, melde zich snel bij het 
PEAC: Trudy Theuvenet, elke donderdag 
op 070 - 858303 of 832468! 
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~tussen ministers van defensie, die dikwij Is 
in hun gevolgen belangrijker zijn dan me
nig verdrag, worden niettemin als bindend 
beschouwd, zonder dat zij in verdragsvorm 
door de Staten-Generaal en de regering 
zijn aanvaard". 

lrif9rrhatie, over tlmt: l:b~stuutslidmaatsçb!lP 
PSVl ... en;' ,lç:àn~telling~fórmulie;r.en: 

i.J>Svl D'66, Bezûidlmhoutseweg195, 2594 
r;~{.l~ngtes.,trede~~twee 6e~ •AJ.:J?en; Haag~ · 

al) Eh,~(· · k Sèh~Üngs~ en 

Conclusie 
Ik ben met voornoemde auteurs van me
ning, dat een advies van de Commissie om
trent de kruisvluchtwapens aanzienlijk dui
delijk zou zijn geweest, indien bij de 
beleidsaanvraag de volgende uitgangspun
ten onomstotelijk waren vastgesteld: 
- Dat het gaat om het ter beschikking stel
len van een omvangrijk terrein in Neder
land onder zeer .stringente voorwaarden 
(o.m. gezien het aspect bewaking); 
- Dat het mede gaat om de vestiging van 
zo'n 2500 buitenlandse militairen en hun 
gezinsleden; 
- Dat de desbetreffende wapensystemen 
in volle vredestijd direct inzetbaar zullen 
zijn; 
- Dat deze wapensystemen zoals het er nu 
uitziet onder volledig ·Amerikaans bevel 
komen; 
- Dat de V.S. daarmee de capaciteit ver
werven om vanaf Nederlands grondgebied 
nucleaire kruisvluchtwapens met een ex
plosieve kracht van 200 KT in te zetten 

"tl.l'U~·t>:, i • • • .'' •••. , ••.•. · .• 

~~ft gedUfe:I}devierja;u het·. 
~*tsch,a.p,i~ll:n.~et PSVI ver-. 
··· · einelltatraf;iBinnen het 

i~b:.';wet~n~nrie. bezigge,.: 
qnt<tktetf 'met l;let bureau 

, Zrj~h~eft l'àè~geholpen met 
, .~ \lian kur:~u,ssen yt?or; vrouwen. 
t. ,ook: regle111entillr af, maar 

st \le, . . aar v,oör een tweede ter~ . 
, < ,. . .. . ;peeft';.de •. afge~PPt~nitwee jaar de. 
l)~~riî~g~n•beh~tlf:dval;) htt PSVI D'66 en 
istelt.itèh;h'erlf'ie$b;,tar om gàt tiog een ter" 
· Qii.jntedQei}~.~ t:; ·· ·· .: , i 

binnen een straal van 2500 km, derhalve 
reikend tot in: 
- de west-europeseNAVO-landen 
- westelijk Rusland en alle andere War-
schau-Pact-landen 
- Zwitserland, Zweden en IJsland 
- en grote gedeelten vàn Marokko, Alge-
rijë, Tunesië en Libye. 
Op grond van het bovenstaande ben ik van 

::'''1':''','"/ "~':, ., ... 
n&.stsink()lll~n , ·· 
Wilt u in de afdeling een diskussie-avond 
opzetten over basisinkomen, dan wil het 
PSVl:D'66 graaghelpen met de organisatie 
daarvan. 
Informatie: PSVI D'66, Bezuidenhoutse
weg 195, 2594 AJ Den Haag, 070:•858303:. 

Eurol»ese verJdezingen 
In 1984 is het weer zover. Vragen overkur
sussen over de Europese GemeenschaJ) 
kunt u stellen aan: PSVI D'66, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 070: 
858303,. . . 

mening, dat mocht plaatsting met inzet van 
alles en iedereen, inclusief Genève, niet 
kunnen worden voorkomen deze in een 
vorm zal worden gegoten van een nieuwe 
internationale overeenkomst. 
Maar er is nog hoop: de vredesbewegingen 
groeien, de discussies gaan door, ook wat 
deze internationaal-rechtelijke aspecten 
betreft! • 

VOOR DE D'RAAD VOORBIJ? 
Bijna een jaar geleden verscheen het nul- kopij, dat nummer 1 en 2 bestonden uit 24 
nummervan Voorde D'Raad alstijdschrift bladzijden, nr. 3 uit 20 en de nummers 4 en 
voor D'66-raadsleden. Dit nieuwe blad 5 uit 16 pagina's. Bovendien bevatte het 
bleek met enthousiasme door velen in laatste nummer nog een extra Milieu-ka-
D '66, zowel raadsleden als niet-raadsleden, tern van 16 pagina's die door het PSVI werd 
zoals afdelingsbestuurders, opvolgende bekostigd. Al met al kregen de abonnees 
raadsleden en leden van de steunfrakties te waar voor hun geld, zeker in hoeveelheid 
worden begroet. De voorlopige redaktie pagina's uitgedrukt. Dit heeft echter ook 
ontving veel positieve reacties en al vrij tot gevolg gehad, dat de exploitatie van 
spoedig werd het 200e abonnement geno- Voor de D'Raad niet sluitend is geweest. 
teerd. Het bestuur van het PSVI en de re- Enerzijds was het aantal pagina's te om-
daktie besloten een le ] aargang uit te ge- vangfijk en dat moet de redaktie beter in de 
ven. De abonnementsprijs werd vastges- hand zien te houden. 
teld op f 25,- per jaargang van 5 num- Anderzijds bedroeg het aantal abonne-
mers. Hoewel het de bedoeling was, dat menten slechts 305, terwijl slechts inciden-
een nummer 12 tot 16 pagina's zou bevat- teel losse nummers werden gekocht. Met 
ten, bleek er steeds zoveel goede en nuttige een dergelijke beperkte oplage kan helaas 

r------------------------------------~ 
I 

VOOR DE D'RAAD 

Ik abonneer mij m.i.v. 1 september 1983 op de 2e jaargang van Voor de D'Raad en 
zal hiertoef 30,- overmaken op giro 3909120 t.n.v. de penningmeester PSVI D'66, 
Den Haag. 

Naam: ________________________________________________________ __ 

Adres: ____________________________________________________ ___ 

Postkode: ____________________ _ Woonplaats: __________________ _ 

Kennismaking 
Stuur mij de eerste jaargang Voor de D'Raad toe tegen een gereduceerde prijs van 
f 15,- (excl. verzendkosten). 

Naam: ________________________________________________________ __ 

Adres: ____________________________________________________ ___ 

Postkode: ___________________ _ Woonplaats: __________________ _ 

L-------------------------------------~ 
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geen enkel blad bestaan. D.w.z. dat het 
voortbestaan van Voor de D'Raad op het 
spel staat! 
Wat kan daaraan gedaan worden? Aller
eerst zal het aantal betaalde abonnementen 
moeten worden uitgebreid, minimaal tot 
400 en bijvoorkeur tot 500. 
Bovendien zal het abonnementsgeld tot mi
nimaal f 30,- per jaargang moeten worden 
verhoogd. In zo'n situatie is het mogelijk de 
druk- en verzendkosten van 5 nummers 
met maximaal 16 pagina's uit de abonne• 
mentsgelden te bestrijden. Wanneer circa 
450 betalende abonnees worden gevonden 
en enkele advertenties kunnen worden ge
plaats kunnen enkele nummers met 4 blad
zijden worden uitgebreid. Voorlopig is het 
doel dit informatieblad te laten overleven 
en daarvoor zijn meer abonnementen no
dig. De redaktie slaakt daarom deze nood
kreet tot de lezers van de Democraat: 

"HELP VOOR DE D'RAAD VOORT
BESTAAN EN NEEM EN BETAAL 
EEN ABONNEMENT!" 

Dit kan door onderstaande bon nu meteen 
in te vullen. Het moet toch mogelijk zijn 
dat meer dan 400 van de D'66-ers die zich 
met gemeentepolitiek bezighouden, een 
abonnement op Voor de D'Raad nemen. 
D'66 bezet momenteel259 raadszetels, ter
wijl nog 30 D'66-ers van een gecombineer
de fraktie deel uitmaken. Ik schat dat nog 
ruim 200 D'66-leden aktief zijn als lid van 
een steun- of schaduwfraktie. Daarvan zou 
toch 80 of meer % een abonnement kunnen 
gebruiken! 

Frans Rogier 
redaktielid van Voor de D'Raad 



Derde Congresdemocraat voor 
de 36ste ALV op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 november 198·3 te 
DenDaag 

Democraten, 
In deze Derde CongresDemocraat 
(DCD-36) vindt u de stukken die be
trekking hebben op het tweede on
derwerp van dit congres, Vrede en 
Veiligheid. Wij publiceren de HE-re
solutie "Vrede en Veiligheid" en de 
notitie "Vrede en Veiligheid". De 
voorjaars-ALV heeft het Hoofdbe
stuur opdracht gegeven om een der
gelijke notitie samen te stellen. Deze 
notitie dient als achtergrondinforma
tie voor de discussie rond de middel
lange afstandsraketten. Zij geeft de 
geactualiseerde visie van D'66 op de 
problematiek van Vrede en Veilig
heid. De notitie wordt niet op het 
Congres behandeld. Besluitvorming 
vindt alleen plaats over en aan de 
hand van de HE-resolutie "Vrede en 
Veiligheid". 

In de vorige congres Democraat, 
TCD-36, berichtten wij, dat het be
sluit over Europese Samenwerking 
op zijn vroegst gepubliceerd zou kun
nen worden in deze, de DCD-36. Dit 
blijkt inderdaad niet mogelijk te zijn. 
Zoals ook u in de publiciteit kunt vol
gen is de discussie nog zo volop aan 
de gang,. dat het voorlopig onmoge
lijk is een standpunt te bepalen en 
aan u voor te leggen. Mocht dit bij het 
verschijnen van de volgende Demo
craat (de VCD-36) evenmin mogelijk 
zijn, dan zullen wij het besluit over de 
Europese Samenwerking in het Con
gresboek publiceren. Uiteraard zal 
deze Resolutie ook dan amendeer
baar zijn. 

In de komende weken zult u alle aan
dacht schenken aan de twee onder
werpen van dit Congres: Europa en 
Vrede en Veiligheid. In de tijdsplan
ning, die u hierbij aantreft, wordt her
haald dat Moties en Amendementen 
uiterlijk maandag 3 oktober om 17.00 
uur op het Landelijk Secretariaat 
aanwezig moeten zijn. Deze datum is 
zodanig gekozen, dat wij in staat zijn 
het Congresboek-A twee weken voor 
het Congres gratis aan u toe te zen
den. Dat doen wij alleen, wanneer u 
ons de bijgaande bon toestuurt. 
Wij wensen u een zeer goede discus
sie en besluitvorming toe. 

Mieke van Wagenberg 
Vice-voorzitter organisatie. 

GEZOCHT: 
Twee leden voor het PEAC. 

Informatie bij de voorzitster: 
Saskia van der Loo, 055-551152. 

Aanmeldingsformulieren aanvragen 
bij PEAC, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

De "Groene" 
samenwerking 
Met het oog op de a.s. Europese ver
kiezingen in juni '84, zijn er sinds eind 
'82 een aantal initiatieven genomen 
van verschillende zijden, om te ko
men tot een vorm van samenwerking, 
onder het motto "groen", tussen een 
aantal politieke partijen en groepe
ringen. 
Het spits werd in deze afgebeten door 
de Gaay Fortman jr., die het Groen 
Platform oprichtte, teneinde langs 
deze weg te komen tot de vorming 
van een "Groene Lijst" voor ge
noemde Europese verkiezingen. Een 
eerste proef van een "programma" 
voor een dergelijke lijst werd gele
verd onder de titel "Groen Mani
fest". 
Het duurde niet lang daarna, of in 
kringen van de PPR, PSP en CPN 
werd besloten een Groen Beraad in 
te richten, ten einde aldus te komen 
tot een klein-linkse lijst, waaraan "op 
zijn minst" de PSP, CPN, PPR en 
EVP "en bij voorkeur ook D'66" 
moeten deelnemen. In mei l.I. werd 
een "programma van hoofdpunten" 
voor dat bereid opgesteld. 
D'66 werd door beide initiatiefgroe
pen benaderd voor nader overleg, en 
werd met name gevraagd de genoem
de programmatische gegevens nader 
te onderzoeken om aldus na te gaan 
of enigerlei vorm van samenwerking 
mogelijk zou blijken. 
Tijdens de voorjaars-AL V van D'66 
op 6 en 7 mei 1983 werd besloten dat 
D'66 aan de Europese verkiezingen 

zal deelnemen. Ten aanzien van de 
groene variant( en) werd vastgesteld 
dat daaromtrent eerst op de najaars
AL V definitief uitspraak zou worden 
gedaan, niet nadat eerst een grondige 
inhoudelijke toetsing van de voorge
legde programmatische gegevens zou 
hebben plaatsgevonden door het 
Hoofdbestuur. Daarbij zou het con
cept Europese Programma mede als 
richtsnoer kunnen gelden. 
Naar aanleiding van deze besluiten 
heeft het Hoofdbestuur dan ook de 
betrokken instanties van de partij, 
met name de relevante SWB-werk
groepen, verzocht hun standpunt ter
zake voor te bereiden op grond van 
de verkregen gegevens. 
Deze bestudering is op het moment 
van verschijnen van deze Democraat 
nog niet afgerond, mede omdat als
nog rekening moet worden gehouden 
met een aantal nieuwe gegevens, die 
onder meer D'66 werden toegezon
den van de zijde van het bestuur van 
de PPR. Deze laatste instantie im
mers heeft, kort voor het zomerreces 
een aantal voorsJellen gelanceerd, 
om te komen tot een "vernieuwings
poging" in verband met de Europese 
verkiezingen, waaraan naast de PPR, 
de PSP, de CPN en de EVP, ook an
dere progressieve groepen en partij
en zouden kunnen deelnemen, om 
alsnog te komen tot een "groen-radi
cale fractie" in het Europees Parle
ment. 
Deze laatste voorstellen, die niet al
leen betrekking hebben op program
ma-vaststelling, maar evenzeer op 
onder meer de samenstelling van de 

Tijdsplanning voorbereiding ALV 25 en 
26 november 1983 
rond 9 september '83: 

verschijning DCD-36 met: 
- HE-resolutie Vrede en Veiligheid 
- Kandidaten Eur. Pnrlement en stembiljetten 

3 oktober '83: 
Sluitingsdatum indienen amendementen en moties 

rond 8 november '83: 
verschijnen Democraat-6, VCD-36 
verschijnen congresboek-A met 
- alle moties en amendementen 
- begroting 1984 
- aktuele politieke moties, voorzover aanwezig op het lan-

delijk secretariaat 
- gegevens van kandidaten voor commissies en besturen 

23 november '83, 20.00 uur: 
sluitingsuur indienen aktuele moties 

25 november '83, 20.00 uur: 
aanvang ALV-36 in Amicitia, Westeinde te Den Haag. 
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kandidatenlijst, worden thans nog 
door het Hoofdbestuur en de betrok
ken werkgroepen onderzocht. Het is 
niet uitgesloten, dat in het kader van 
dat onderzoek, nog nadere uitleg van 
de zijde van de PPR nodigzal blijken. 
In dit verband zal bijvoorbeeld met 
name aandacht moeten worde'n ge
schonken aan het feit, dat enige der 
beoogde partners, PSP en CPN, reeds 
hebben laten weten D'66 van samen
werking in dit kader uit te sluiten. 
Het ligt in de bedoeling van het 
Hoofdbestuur op korte termijn met 
betrekking tot de Groene Samenwer
king, in welke vorm dan ook, tot con
clusies te komen. Vervolgens zal de 
ALV van november a.s. om een oor
deel worden gevraagd, door middel 
van een uitspraak op grond van een 
Hoofdbestuurs-resolutie, die in de 
volgende Democraat zal worden ge
publiceerd. 

Nico Wegter 
secretaris 

buitenland 

Partijstandpunt of 
individuele mening? 
Inleiding 
De laatste tijd komt het regelmatig 
voor dat D'66-ers (al dan niet uit ei
gen beweging) artikelen of brieven 
publiceren in de landelijke media. 
De gang van zaken rond dergelijke 
publicaties geeft het Hoofdbestuur 
aanleiding tot bezorgdheid, met na
me waar het gaat om de relatie tussen 
deze publicaties en het partijstand
punt. 

Uitgangspunt 
Iedereen, dus ook ieder lid van D'66, 
geniet het grondrecht van vrije me
ningsuiting. Het Hoofdbestuur is bij
zonder verheugd over het feit dat een 
aantal van onze partijgenoten via de 
media proberen discussies aan te 
gaan. , 
Uit een oogpunt van algemene D'66-
publiciteit is het zelfs zeer wenselijk, 
dat dit vaker gebeurt. 
Evenzeer onderschrijft het Hoofdbe
stuur het recht van een ieder om te 
willen reageren op diverse publica
ties, waar hij of zij het niet mee eens 
is, bijvoorbeeld omdat er onwaarhe
den over D'66 in worden vermeld. 
In het bijzonder de regio-HE-leden 
volgen hun regionale pers kritisch en 
zullen, zodra daar aanleiding toe is. 
reageren, bijvoorbeeld door ingezon
den brieven. Opiniepagina's in kran
ten zijn doorgaans en zeer goede ma
nier om wat -genuanceerdere D'66-
standpunten naar buiten te brengen. 
Vanzelfsprekend doelen wij hier op Jlo 
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zaken van algemene politieke strek
king. 

Beperkingen 
Als reglementaire "bewaker" van de 
eenheid en continuïteit van de partij, 
heeft het Hoofdbestuur ervoor te zor
gen dat er een zekere lijn ontstaat in 
alles wat door D'66-leden wordt ge
publiceerd via de media. Die verant
woordelijkheid is geenszins in strijd 
met de hiervoor gegeven uitgangs
punten, de beperkingen waar we over 
spreken hebben betrekking op het ei
gen karakter van de media èn van een 
politieke partij. Wie iets schrijft eh 
vervolgens in de ondertekening iets 

vermeldt waarin D'66 voorkomt (lid 
van, (oud)bestuurslid van, lid SWB
werkgroep enz.) kan erop rekenen 
dat het ruime merendeel van de le
zers het geschrevene met de partij 
D'66 identificeert. 
De praktijk van de laatste weken, il-
lustreert dit. · 
Natuurlijk is het vaak ook de bedoe
ling dat die identificatie plaatsvindt, 
nl. wanneer D'66-ers vanuit hun 
mandaat als gekozen bestuurders re
ageren op zaken die de partij D'66 
betreffen. 
Met andere woorden: niet ieder lid 
kan de partij vertegenwoordigen en 
alleen gekozen bestuurders kunnen 
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verantwoordelijk zijn voor met D'66 
geïdentificeerde berichten. 

Conclusie 
Wanneer een individueellid zich tot 
éle media wil wenden en de kans daar
bij bestaat dat zijn/haar publicatie 
aanleiding geeft tot verwarring over 
het partijstandpunt, dan is het - uit 
politiek oogpunt - noodzakelijk dat 
dit lid vóór publicatie contact op
neemt met de partijvoorlichter, een 
lid van het Dagelijks Bestuur of de 
Tweede-Kamerfractie. 
Alleen zo kan D'66 maximaal ge
bruik maken van de haar geboden 
ruimte in de media. 

Het Hoofdbestuur doet een zeer 
klemmenél beroep. op alle leden om 
zich aan éleze gang van zaken te 
houden. 
Voor vragen en/of opmerkingen kan 
een ieder zich uiteraard tot het 
Hoofdbestuur wenden. 

Het Hoofdbestuur 

0'66 nader aangeduid 
Symposium op zaterdag 22 oktober te 
Hilversum 
"De Algemene Leélenvergaélei:ing van D'66 in vergatlering bijeen te 
Zutphen op 7 mei 1983 ( ... ) élraagt het hoofélbestuur op( ... ) deze 
nota (beéloelél is het discussiestuk ter begeleiding van het denkproces 
rond een mogelijke naélere aanéluiding van D'66, geschreven éloor Jan 
Velélhuizen en gepubliceerél in Democraat, jaargang 16, nr. 4 juli '83) 
- met eventuele anélere inbrengen (zie dit nummer van Democraat, 
pag. 3 e.v.) - in éle pei:ioéle van september tot élecember a.s. in 
éliscussie te geven binnen éle partij, waarna op het voorjaarscongres 
van D'66 in 1984 de definitieve besluitvorming kan plaatsvinden, en 
gaat over tot éle orde van de dag." 

Om uitvoering te geven aan bovenstaanéle motie 1419 A, aangenomen 
éloor het jongste congres, werélen nota én commentaren in Democraat 
gepubliceerél. Het Hoofélbestuur dringt er op aan dat deze teksten 
onderwerp van éliscussie zullen zijn in uw afélelings- en regiovergaéle
ringen. 

Ter ondersteuning van éleze discussie vinélt op zaterélag 22 oktober 
a.s. te Hilversum een symposium plaats. Alle informatie élaarover 
vinélt u hieronder. Het Hoofélbestuur nodigt alle belangstellenélen, 
maar vooral zij die éle plaatselijke en/of regionale discussie over dit 
onéle.rwerp organiseren, c.q. willen bevoréleren, uit om aan élit sympo
sium deel te nemen. 
Namens het Hoofdbestuur, Martien van Deélem-van der Does 

Symposium "0'66 nader aangeduid" 
op zaterdag 22 oktober 1983 
van 10.30 uur tot ± 15.30 uur 
in Hotel-Café-Restaurant "Hof van Hollanél", 
Kerkbrink 1 te Hilversum (tel. 035- 46141) 

Van ieélere bezoeker worélt f 2,50 als éleelname in éle kosten gevraagél 
Agenda van het symposium "D'66 nader aangeduid": 
10.30- 11.00 uur Ontvangst, koffie, kennismaking 
.11.00 - 12.30 uur Vier korte inleiélingen uit éliverse invalshoeken over 
éle identiteit van éle partij. 
1. M. D. Bogaarts, medewerker van het instituut voor parlementaire 
geschieélenis te Nijmegen. 
2. J, P. A. Gruijters, oprichter van éle partij, ouél-minister en thans 
burgemeester van Lelystad. 
3. H.A. F. M. 0. van Mierlo, oprichter en eerste voorzitter van éle 
partij, oud-minister en thans liél van de Eerste Kamerfractie van D'66. 
4. J. Glastra van Loon, ouél-staatssecretaris, gewezen partijvoorzitter 
en thans lid van éle Eerste Kamerfractie van D'66. 
Direct na elke inleiéling is er enkele minuten gelegenheid om naélere 
toelichting of veréluiélelijking op het gesprokene te vragen. Nog geen 
éliscussie. 
12.30 - 13.30 uur Lunch 
13.30 - 15.00 uur Foruméliscussie, onéler leiéling van Wim Dik. 
Leélen van het forum zijn onéler meer éle vier inleiélers, Jan Veldhui
zen, de opsteller van het éliscussiestuk, Ma.rga Goudriaan en Hans van 
Oerle. 
15.00 • 15.15 uur Woorél ter afsluiting éloor M. B. Engwirda, voorzit
ter van éle Tweeéle Kamerfractie van D'66. 

NB. Alle genoeméle sprekers zijn benaélerd, zij hebben nog niet allen 
kunnen toezeggen. 
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De rubriek "Democraten schrü
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopü dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelük mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zün van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

NIET NATRAPPEN 
door Bob van den Bos, vice-voorzitter 
In de juli-Democraat werden drie 
brieven afgedrukt van partijgenoten 
die hun lidmaatschap hebben opge
zegd. 
Dit afscheid is zeer betreurenswaar
dig, te meer daar het hier gaat om 
partijgenoten, die hun sporen in D'66 
ruimschoots hebben verdiend: Ernst 
van Altena, Marijke Spigt-Wagenaar 
en Joyce Sonnega. 
Het is mijns inziens passend, indien 
zowel betrokkenen als bestuur bij 
zo'n scheiding iedere vorm van na
trappen vermijden. Daarom is het 
bijzonder jammer, dat de afscheids
brieven bol staan van onwaarheden 
en insinuaties. 
Deze vergen weerlegging, omdat an
ders een aantal collega's - zeer ten 
onrechte - in een kwaad daglicht 
wordt gesteld. Hoewel de brieven bij
na zin voor zin om een reactie vragen, 
zal ik mij beperken tot die punten, die 
niet op enigerlei wijze elders zijn be
streden. 
Ernst van Altena wijt het "afglij
den" van de partij aan de nieuwe 
"Vrijgestelden" in bestuurlijke func
ties. Als (enig) voorbeeld noemt hij 
Jacob Kohnstamm, die zijn tijd niet 
zou gebruiken om zich met politiek 
bezig te houden, maar verklaart "dat 
er geen geld meer is om politiek te 
bedrijven". 
Welnu, er was inderdaad geen geld 
meer -, en dat zou nu nog zo zijn, -
als niet juist Jacob met het initiatief 
voor een grote financiële actie was 
gekomen. Verder kon hij zich, tijde
lijk vrijgesteld als oud-kamerlid, da
gelijks met partij-politiek bezighou
den en heeft dat gelukkig ook ge
daan! 
Niemand zal bestrijden dat de partij 
juist in de afgelopen (moeilijke) peri
ode zeer gebaat was bij een full-time 
voorzitterschap - dat overigens in
middels veranderd is, nu Jacob part
time als advocaat werkt. De meeste 
HB-leden kunnen hun functie overi
gens alleen uitoefenen door het 
grootste deel van hun vrije tijd aan de 
partij te geven, vaak ten koste van 
hoge financiële of zelfs beroepsmati
ge offers. 
Het bestuur zou de congresagenda zo 
gemanipuleerd hebben, dat alle mo
ties met een angel erin, verschoven 

werden tot "na de toespraak van de 
fractievoorzitter, als per definitie de 
zaal leegloopt". Dat is toch niet vol te 
houden. Als je als bestuur al zou wil
len manipuleren, zou het wel van heel 
weinig slimheid getuigen "angelmo
ties" dán te agenderen, wanneer de 
zaalleegloopt en voornamelijk de in
dieners met hun aanhang overblij
ven! (afgezien daarvan: de ALV 
heeft in het onderhavige geval kenne
lijk geen agendawijziging gewild). 
Dat de voorstellen van Rappèl het 
uiteindelijk niet gehaald hebben, ligt 
in de ogen van de briefschrijvers niet 
aan de inhoud van hun ideeën, maar 
aan het bestuur dat niet willuisteren 
en, alweer, aan het manipuleren is 
geslagen. Ja, er zouden zelfs (Van Al
tena) "complete heimachinesen bull
dozers zijn aangerukt om het Rappèl
geluid de grond in te rammen of ter
zijde te schuiven". 
Zelden las ik in de Democraat iets dat 
meer bezijden de waarheid is. Na een 
stroef begin bij de lancering van Rap
pèl is R. voortdurend in contact ge
weest met het HB. Hoewel de ideeën 
van R. in. het HB niet alom onder
steund werden, is deze groep vervol
gens niets in de weg gelegd om zijn 
gedachten uit te dragen en te pogen 
een meerderheid in de partij achter 
zich te krijgen, integendeel: R. heeft 
zich in woord en geschrift tot alle ge
ledingen van de partij kunnen wen
den en -met actieve bemiddeling van 
het partijbureau - overal in de partij 
spreekbeurten gehouden; de Demo
craat heeft bij herhaling ruimte gege
ven voor bijdragen van R.-vertegen
woordigers; het HB heeft meer dan 
één keer R. verzocht met concrete 
voorstellen te komen, ja, heeft zelfs 
aangeboden een apart congres hier
voor te organiseren! R.-vertegen
woordigers hebben op uitdrukkelijk 
verzoek van het HB zitting genomen 
in zowel organisatorische (kandidaat
stelling) als politieke (voorbereiding 
ALV) adviescommissies. Ook de Ad
viesraad heeft zich (in aanwezigheid 
van zowel HB als R.-vertegenwoor
diging) twee maal uitgebreid gebogen 
over de R. ideeën. 
De waarheid is dat R. weliswaar goed 
aansloot bij bestaande organisatori
sche/politieke onvrede in D'66, maar 
dat de partij als geheel de voorstellen 
niet of nauwelijks heeft willen over
nemen, ondanks uitvoerige informa
tie op de talloze bijeenkomsten op 
afdelings- en regioniveau. Dit kwam 
ook tot uitdrukking in de Adviesraad, 
waar de belangrijkste R. voorstellen 
werden afgewezen. Tenslotte werd 
dit nog eens bevestigd door de AL V, 
waar bijna alle moties van R. huize 
werden afgestemd. 
Het verwijt (van Joyce Sonnega) dat 
het HB zijn standpunt duidelijk 
weergeeft op een congres is hoogst 
curieus. Het is toch niet meer dan 
democratisch dat het orgaan, dat ver
antwoordelijk is voor de uitvoering 
van besluiten, er ook zijn oordeel 

over geeft. Dat het congres een uitge
sproken HB-mening meestal volgt, 
kan moeilijk aan het HB verweten 
worden. Moet het HB dan zwijgen of 
onduidelijk zijn? Was het bovendien 
niet juist Rappèl zelf dat de positie 
van het HB wilde versterken en er het 
"politieke· centrum" van wilde 
maken? 
En stel je dan tenslotte voor, dat het 
congres het in de regel oneens zou 
zijn met de door hen gekozen be-
stuurders... · 
Partijdemocratie betekent dat ieder 
zijn stem kan laten horen om te pro
beren een meerderheid achter zijn 
ideeën te krijgen. R. heeft die kansen 
gekregen en - terecht- genomen. 
Partijdemocratie wil óók zeggen, zich 
loyaal neerleggen bij een beslissing, 
als men er uiteindelijk niet in is ge
slaagd een meerderheid te over
tuigen. 
Van deze vorm van democratisch 
denken hebben de briefschrijvers he
laas afscheid genomen. 

(EX) DEMOCRATEN??? NEMEN 
AFSCHEID EN STAPPEN OP. 
door Fedor Jansen (e.a.), Kerkrade 
Ook in de juli Democraat werden wij 
weer geconfronteerd met een aantal 
Democraten??? die hun lidmaat
schap op onze partij opgezegd heb
ben. In eerste instantie is dit hun goe
de recht, hoewel het jammer is dat 
deze oude rotten onze partij gaan 
verlaten. Onbegrijpelijk vinden wij 
dat deze mensen die zich altijd "De
mocraat" hebben genoemd zich niet 
neer kunnen leggen bij een meerder
heidsstandpunt van hun partij en dan 
het H.B. of de fraktie verwijten dat 
deze negatief adviseren op hun voor
stellen. 
Het H.B. e.a. hebben inderdaad ge
adviseerd, maar het Congres heeft 
besloten en die zijn echt niet zo dom, 
dat zij klakkeloos de stemadviezen 
over nemen. Als 90% voor een be
paald onderdeel stemmen dan is 90% 
inderdaad van mening dat zij op dat 
moment stemmen voor de beste stel
ling en dat was dan hoe jammer ook 
in veel gevallen niet het standpunt 
van "Rappel". Neen, ex-Democra
ten, het congres heeft zoals het in een 
goede democratische partij gaat, en 
dat is D'66, besloten. Als democraat 
heb je je dan bij de meerderheid neer 
te leggen. Jullie konden dit niet en 
hebben nu op deze manier jullie con
sequenties getrokken. Jammer maar 
wees er van overtuigd dat wij door
gaan. 

IK BEGRUP HET NIET 
door Berend Dommering, Leiden 
Er is de laatste tijd een aantallieden 

dat D'66 voor gezien houdt; sommi
gen menen dat in geschrifte te moe
ten motiveren. Ik begrijp dat niet. 
Er is nog nooit een probleem opge
lost door weg te lopen. Het positieve 
in D'66 heb ik altijd gevonden, dat je 
het hartgrondig met mekaar oneens 
kan zijn. Om vervolgens elkaar van 
jouw gelijk te overtuigen. Soms lukt 
dat. Soms niet. Even goeie vrinden. 
En dáár gaat het om: even goeie vrin
den. Ik ben lid vanaf december '66. 
En altijd lid gebleven. For betterand 
for worse. 
Diegenen die nu weglopen hadden 
nooit lid moeten worden. 
D'66 is voor mij een anarchistisch
liberale partij. Om dat vast te stellen 
hoef je slechts een keer een partij
congres mee te maken. Ook ik heb, 
als ik een congresverslag las, wel eens 
gedacht: ,.wel, wel, hebben we dàt 
allemaal besloten?" Mooi toch! 
Nee mensen, weglopen lost niets op. 
Je blijft met een of meer frustraties 
zitten. Dóórpraten! 
Er is inderdaad zo 't een en ander 
veranderd in D'66 sinds 1966. Niet in 
't minst door de grote toeloop van Jan 
Terlouwerlingen. Waarmee ik niet 
wil zeggen dat Jan het slecht heeft 
gedaan. INTEGENDEEL! 
We zijn nu weer onder mekaar met 
de échte D'66ers. En nu, zoals ze in 
Groningen zeggen: "de kop d'r 
veur!" Dan redden we 't wel. Een
heid in onenigheid! Geweldig! 
Voor mij is er maar één partij: D'66! 

De redactie is verheugd dat er tegengas 
gegeven is waar het de opzeggingen 
betreft. Wellicht zijn enkelen van me
ning, dat een zekere mate van objecti
viteit die een redactie eigen hoort te 
zijn, geen ruimte laat voor tevreden 
reacties op de kritische kanttekenin
gen gemaakt bij een aantal opzeggin
gen. Laat deze mensen zich dan be
denken dat ook wij doorgaan met en 
binnen D'66 en dat wij nog wel steeds 
vierkant achter D'66 staan. Het doet 
ons dan ook goed om in woord, ge
schrift en daden te merken dat nog veel 
Democraten er net zo over denken! 
Overigens worden er in deze rubriek 
geen brieven meer opgenomen van 
mensen die bedanken. Ten eerste heeft 
die groep voldoende ruimte gekregen 
naar onze mening en ten tweede vindt 
er een herhalingen van argumenten 
plaats. Alleen zij die in staat zijn nog 
een geniale reden voor opzegging te 
bedenken zullen met plaatsruimte ge
honoreerd worden. Daarbij tekenen 
we welqan dat de mate van genialiteit 
uitsluitend door de redactie wordt be
paald en dat over de beslissing geen 
discussie, laat staan correspondentie 
mogelijk is. 

DAT BROODNODIGE WATER 
Voor het Nederlandse milieu is water vitaal. Soms is er te veel, dan 
weer te weinig. Hier is het te vuil, daar te zuur. 
En wat voor Nederland bijuitstek geldt, is voor de hele wereld een 
probleem. 
Daarom organiseert de Fondation Européenne de la Culture eind 
september in Rotterdam haarTweede Europese Milieu-Film-Festival 
met als thema "DE MENS EN HET WATER" 

Plaats: 
Tijd: 
Toegang: 

De Doelen in Rotterdam 
Van maandag 26 september t/m zondag 2 oktober a.s. 
Alle evenementen zijn gratis toegankelijk 

Vraag een gedetailleerd programma aan bij: Marjoleyn Engwirda 
Fendation Européenne de la Culture. 
Jan van Goyenkade 5, 1075 HN AMSTERDAM tel. 020-760222. 

DEMOCRAAT JAARGANG 16- NR. 5- SEPTEMBER !983 431!1 



swb swb swb swb swb swb swb swb swb stichting wetenschappelijk bureau d'66 swbswbswbswbswbswbswbswbswb 

STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU 0'66 
~ 
0' 

~ 

Vers van de pers 

NOTA "BURGEMEESTER TUS
SEN KROON EN KEUZE" 
Het is lang geleden dat vanuit D'66 rap
porten werden geproduceerd over wen
selijke veranderingen in het staatsbes
tel, maar nu is het weer zo ver! De 
nieuwste nota van de SWB voert een 
pleidooi voor de door de gemeenteraad 
verkozen burgemeester. Een subgroep 
van de werkgroep Binnenlandse Zaken 
en Staatsrecht, bestaande uit Ko Antho
nisse, Peter van den Berghe en Th om de 
Graaf, tekendevoorhet stuk. Vanafhe
den bij de SWB verkrijgbaar! 

De auteurs schrijven in hun samenvat
ting: 
In het programma van D'66 werd eer
tijds een voorkeur uitgesproken voor 
een rechtstreeks door de bevolking ge
kozen burgemeester, zonder dat aan de
ze voorkeur een studie naar het ambt en 
naar de gevolgen van een rechtstreekse 
verkiezing waren voorafgegaan. De ge
kozen burgemeester werd gebaseerd op 
het verlangen naar een radicale demo

~ cratisering van het staatsbestel. 
g. Deze nota onderzoekt de positie van de 
..c burgemeeSter binnen het gemeentelijk 
~ - bestuur. De argumenten van voor- en 
-~ tegenstanders van de (rechtstreeks of 
êD indirect) gekozen burgemeesterworden 
:l: gewogen in het licht van een drietal uit-
Cl c gangspunten: de lokale ambtsdrager 
:E dient (direct of indirect) gelegitimeerd 
.52 te worden door de bevolking over wie 
iii hij bestuurt; niet.de burgemeester doch 

de raad dient, ook materieel, aan het 
hoofd vim de gemeente te staan; de 
kwaliteit van het burgemeestersambt 
moet behouden blijven. 
Een historische beschouwing van het 
burgemeestersambt laat zien dat vóór 
1851 gemeenteraden grote invloed had
den op de aanstelling van de burgemees
ter. Nadat Grondwet en Gemeentewet 
bepaalden dat de burgemeester door de 
Kroon benoemd werd zijn regelmatig 
pogingen ondernomen om de raad enige 
invloed op de benoeming te laten uitoe
fenen. Deze pogingen hebben niet gere
sulteerd in een wijziging van de Grond
wet en leidden slechts tot een magere 
vorm van inspraak. 
In dit rapport wordt gekozen voor een 
door de gemeenteraad benoemde bur
gemeester. De raad benoemt de burge
meester voor een periode van vier jaar, 
aan het begin van de raadsperiode. De 
gemeenteraad kan de burgemeester op 
wettelijke gronden ontslaan en een ver
vanger benoemen voor de resterende 
r.aadsperiode .. Aan het begin van elke 
raadsperiade beslist de raad of de zitten-
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de burgemeester wordt herbenoemd. 
Met dit voorstel wordt afstand genomen 
van het huidige stelsel. De benoeming 
door de Kroon voldoet niet aan eisen 
van democratie en is een inbreuk op de 
positie van de gemeenteraad als hoogste 
orgaan binnen de gemeente. De benoe
ming van de burgemeester door de raad 
sluit aan op de door D'66 gewenste de
centralisatie en versterking van de posi
tie van de raad ten opzichte van de ande
re gemeentelijke bestuursorganen. Het 
model van de rechtstreeks door de be
volking gekozen ambtsdrager wordt na 
ampele overweging eveneens afgewe
zen. Weliswaar zou dit een zeer directe 
vorm van democratie scheppen, maar 
de nadelen lijken te groot: een verzwak
king van de positie van de gemeente
raad, eenhoofdige leiding waar collegi
aal bestuur de voorkeur verdient en een 
kwalitatieve uitholling van het burge
meestersambt. 
De door de gemeenteraad benoemde 
burgemeester zal in de gemeente gaan 
functioneren als eerste wethouder, in 
het bijzonder belast met enkele wettelij
ke taken (b.v. openbare ordehandha
ving). Bovendien blijft de burgemeester 
voorzitter van de gemeenteraad. In ta
ken en bevoegdheden hoeven nauwe
lijks veranderingen te worden -aange
bracht aan het burgemeestersambt zal 
het carriëre-aspect blijven verbonden: 
burgemeesters kunnen solliciteren naar 
vrijkomende, grotere gemeenten. Elke 
gemeenteraad zal eisen van kwaliteit en 
representativiteit voorop stellen. Bo
vendien wordt de politieke gezindheid 
van de burgemeesterskandidaat bij de 
overwegingen betrokken, iets wat ook 
nu, maar niet op het juiste niveau, ge
schiedt. Door de gemeenteraadsbenoe
ming zal een einde komen aan de lande
lijke politieke lobby om burgemeesters 
over partijen te verdelen naar rato van 
het aantal Kamerzetels. Dit houdt ove
rigens niet automatisch in dat slechts de 
grootste partijen burgemeesters gaan 
leveren. De burgemeester uit een klei
ne(re) partij kan het resultaat zijn van 
een compromis in de gemeenteraad. 

Zolang de Grondwet een door de ge
meenteraad te benoemen burgemeester 
(nog) niet toestaat, dient de inspraak 
van de gemeenteraad bij de benoeming 
door de Kroon te worden versterkt. De 
door minister Rietkerk ingevoerde pro
cedure is ten enenmale onvoldoende. 
Zowel bij benoeming als bij herbenoe
ming dient de gemeenteraad een wette
lijk omschreven recht van aanbeveling 
te hebben. 

CONCLUSIES 
1. De burgemeester dient te worden 
benoemd door de gemeenteraad. 
2. Het ambt van de burgemeester kan 

stichting wetenschappelijk bureau d'66 
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bij benoeming door de raad grotendeels 
intact blijven. 
3. De benoeming van de burgemeester 
door de gemeenteraad versterkt de po
sitie van de gemeenteraad als hoogste 
gemeentelijke orgaan en sluit aan bij 
het streven naar verregaande decentra
lisatie. 
4. Zolang de Grondwet de benoeming 
door de gemeenteraad uitsluit, moet ge
streefd worden naar een vergroting van 
de invloed van de gemeenteraad op de 
(her)benoeming door de Kroon, mid
dels een wettelijk gegarandeerd recht 
van aanbeveling. 

De nota Burgemeester tussen Kroon en 
keuze kan worden besteld door over
boeking van f 9,50 (incl. porti) op giro 
33.222.13 t.n.v. SWB D'66 in Den 
Haag, onder vermelding van: nota BB 
5. 

Nieuwe projecten 

TECHNOLOGIEBELEID 
Er wordt door Wagner c.s. hard ge
werkt aan de "herindustrialisatie" van 
Nederland, maar krijgt de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën daarbij vol
doende aandacht? Een hiertoe door het 
SWB-bestuur ingestelde projectgroep 
buigt zich over die vraag. Rapportage 
wordt begin 1984 verwacht. 
Voorzitter: Walter Zegveld. 

Gevraagd 

VRUWILLIGERS 

Voor het zich uitbreidende SWB-werk 
is hulp zeer welkom, in de vorm van 
deskundigheid of bij het dagelijkse ad
ministratieve werk. Ook stagiaires kun
nen wij doorgaans plaatsen. U kunt con
tact opnemen met Erik van der Hoeven, 
tel. 070 - 858303. 

DONATIES 
Voor f 150,- per jaar kunt u de precai
re financiële situatie van de SWB onder
steunen, terwijl u als blijk van dank alle 
SWB-nota's gratis krijgt thuisgestuurd. 
Neemt u daarover eens contact met ons 
op? 
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Partijsecretariaat: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 
telefoon: 070-858303 

verschijnt 8 x.n~M 
MENTATtECEN ... 

oOCU OSE ·pQUT\EKL-
NEDER~~RT\JEN 

"REGERINGSPARTIJEN: DE ÉÉN DOOF, 
DE ANDER HORIG'' 
door Jacob Kohnstamm, partijvoorzitter 

Het politieke seizoen '83-'84 is in 
meerdere opzichten stormachtig van 
start gegaan. 
Allereerst betreft dit de Miljoenennota 
en de daarop volgende politieke en 
financiële beschouwingen. Het Kabinet 
houdt krampachtig vast aan een bijna 
ideologisch onderbouwde bezuinigings
drift, waarbij terugdringen van het 
financieringstekort vooral ten koste gaat 
van een willekeurig gekozen groep: de 
uitkeringsgerechtigden, trendvolgers en 
ambtenaren. Velen binnen en buiten de 
partij ervaren dat op zich al als onrecht
vaardig. Toch zou daarmee misschien 
nog te leven zijn, maar nu het kabinets
beleid daarenboven volstrekt perspectief
loos is, worden de onrechtvaardige 
voorstellen onaanvaardbaar. 

Geen serieuze discussie 
Het Kabinet bleef, ondanks de storm van 
kritiek en de aangedragen alternatieven , 
doof. Doof voor het op onderdelen uiterst 
moedig plan van de FNV. Doof ook voor 
het uitstekende D'66-alternatief voor 1984, 
waaraan in twee Democraten-Extra uit
voerig aandacht is besteed. Op deze plek 
wil ik daarover nog zeggen: laat niemand het 
meer in haar of zijn hoofd halen om D '66 
een gebrek aan sociaal-economische visie te 
verwijten! 
Doof tenslotte voor het plan van de PvdA 
(beter laat dan nooit), waarvan tenminste 
moet worden vastgesteld dat het minder 
irreëel is dan hetgeen de socialisten in de 
afgelopen jaren op dit gebied hebben bepleit. 
De fracties van het CDA en de VVD bleven 
- evenals het Kabinet - in grote eensge
zindheid weigeren om zelfs maar een se
rieuze discussie aan te gaan over de uit
gangspunten en gevolgen van de aangedra
gen alternatieven , de VVD als dove, het 
CDA als horige. 
Bovendien lijken Kabinet en coalitiepartijen 
op die weigering ook nog prat te gaan. Te
recht betitelde Maarten Engwirda dat ge
drag dan ook als "arrogantie van de macht" . 

Dieptepunt 
Heel anders ligt het met het tweede grote 
maatschappelijke en politieke spannings
veld: het vraagstuk van de kernwapens, met 
in het bijzonder de middellange afstands
wapens . De parlementaire reis naar Bussel, 
Bonn en Washington is een dieptepunt in de 
Nederlandse politieke geschiedenis, waar
voor de heren Nijpels en de Vries zich in het 
bijzonder diep hebben te schamen . Geen 
schijn van eensgezindheid, geen poging ook 
om tezamen op dat punt beleid te maken, en 
dat terwijl velen in West-Europa en in Neder
land - en binnen D '66(!) - op dat punt op 
resultaten hopen en tenminste van politici de 
maximale inzet verwachten om tot vermin
dering van de dreiging van kernwapens te 
komen . 
Als het over de vrede en veiligheid gaat, dat 
moeilijke gebied tussen nationale en inter
nationale souvereiniteit enerzijds en indivi-

IJEMOCRA\T J AAR(,AN(; lh ' R ó NO \ L ~ lll l \( l'IKJ 

dueel leven en veiligheidsbeleven ander
zijds, geven de heren No-Nonsence niet 
thuis! 

Na Almere 
Een derde storm is teweeggebracht door de 
uitslag van de verkiezingen in Almere (waar 
D'66 overigens slechts in geringe mate in 
kiezersaanhang achteruit ging: van 5,7% in 
september '82 tot 4 , 7% in september '83 en 
daarmee een raadszetel verwierf). 
Ik heb er behoefte aan het commentaar van 
het Hoofdbestuur toe te voegen aan de vele 
commentaren die naar aanleiding van die 
verkiezingen zijn gegeven . 

Natuurlijk is er niet zo iets als "hèt lands
belang", want in onze democratie is de in
kleuring daarvan verschillend, afhankelijk 
van de gekozen politieke invalshoek. 
Nu 9% van de kiezers in Almere gestemd 
hebben op een politieke partij, die expliciet of 
impliciet racistische ideeën propageert, heb
ben de overige politieke partijen de plicht 
zich a lle reerst te bezinnen op de vraag in 
hoeverre zij sá men tegen die racistische 
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u~YQORJAJ.\RS~J\L V'l3~en 14 APRIL l984 
'l?e ~~nda voor de 38ste AVV op vrijdag l3 en zaterdag 14 april 
, '1984is vastgestelden,wordt.hierpijgepubliceerd. 

'. ;' '~~ belàrigrijkste ·onderWerpen, die op dit congres worden behandeld, 
,J ~1jn:. ·.• . · · .· · 
·' '~:procedure herziening Beleidsprogramma 

.,-'nofaArhi:id 
,_.,. E'Urostrategieresolutie. 

~at~rd~gmiddág start D'66 de campagne voor de Europese verkie
~îilgen. 

· · ln4è volgendeDemocraten informeren wij u nader. 
''!i'/:; .·· .··· .. ; ; . 
·,,;,,MiekFvanWagenbtig,' .. 
' ;. vicè-\fl)orl:itt!'r org~isatie, 

"~ . 

CONCEPTAGENDA 

38ste ALY, "De Flint'', Amersfoort 

vrijdag 13"àpril1984 
20.00 1. Opening. 

2. Benoeming notulen- en stemcommissie. 
. 3, Toelichting op de stemprocedure. 
4. Jaarrekening 1983 + bijgestelde begroting. 

1984. . . . . 
5. Toespraak partijvoorzitter; 
6. Proced1,1revoorstel herzieni~g ,Beleidspró-

gramma, 
7. Nota Arbeid. 
8. Schorsing. 

· .zaterdagJ4april1984 
l.Q;OO 9. Her<lgening, toelicpting og stempro~dure. 

'.·w;w 10. Presentatie kandidaten besturen en commissiès. 
. Opening stembussen- .. 

ll. Euróstrategie-resolutie .. 
12,, .Toesgtaak ·voorzitter l'weede-Kamerfractie. 
13, Vragenuurtje Tweede-Kamerfractie. 
14. Actuele Politieke Moties. 
15. Lunch. 
16> CAMPAGNES.TART.. EUROPESE VER· · 

. KIEZINGEN. 

"D'66 nader aangeduid" door Henk Verhaar werd samengevat 
en besloten door fractievoorzitter 

Op verzoek van vele aanwezigen bij Maarten Engwi~da. 
het symposium "0'66 nader aange-

Huishoudelijk 
Reglement 

Het partijsecretariaat is geïnteres
seerd in modellen van Hu;shoudelijk 
Reglement, zoals die ongetwijfeld ge
hanteerd worden in afdelingen of re· 
gio's. Wie van het door zijn/haar 
afdeling of (sub)regio gehanteerde 
huishoudelijk reglement vindt dat het 
zo slecht nog niet is, wordt vrien
delijk verzocht daarvan een exem
plaar te sturen aan het Landelijk 
Secretariaat Democraten '66, Bezui· 
denhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, t.a.v. (een u vriendelijk groe
tende) 

Marin Engelhard. 

RADIO__, 
&Tv.---.... 

D'66~televisieuitzending op 
9 no\Zember: 19.12-J9.22 
uur, Nedèrland 2. 

0'66-radiouitzending op 11 
november: 18.20-18.30 
uur, Hilversum 2. 

Radiouitzending elke vrij
dag om de veeltien dagen. 

duid" op zaterdag 22 oktober 1983\ Intekenen op toezending van de tek- l 

in Hilversum, zal het hoofdbestuur de! sten "D'66 nader aangeduig" schrifte-
teksten van de inleidingen en eeni lijk, voor2lrno'Verriber1983 bij Roei · -------------
samenvatting van de discussie onderi Heskamp, · partijsecretariaat, 
leiding van Wim Dik tegen kostprijs Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ· 
ter beschikking stellen van belangstel\ DEN HAAG. 
lenden. 

Voor wie niet aanwezig waren herha
len wij hier dat het ging om een in
leiding van dr M. D. Bogaarts, hoofd
medewerker van het Instituut voor 
Parlementaire Geschiedenis te Nij
megen. Hij schetste een helder beeld 
van de historische context binnen 
welke de laatste anderhalve eeuw 
liberale en sociale denkbeelden zijn 
ontstaan. Met een accent op de Ne
derlandse situatie, maar zonder de rest 
van Europa te vergeten. 

Jan Glastra van Loon en Hans van 
Mierlo trokken ieder op eigen wijze de 
parallellen met het verleden van de 
partij en gaven hun visie op van
daag en morgen. 
De middagsessie begon met korte in
leidingen van Jan Veldhuizen, Marga 
.Qoudriaan en Hans van Oerle rond 
het thema van een mogelijke nadere 
aanduiding van de partij. Daarna 
kwam de discussie met de zaal, die 

DE GROENE LUN: 
070-850788 

Uitslag van de interne verkiezingen voor de 
kandidaten voor het Europese Parlement, 
vastgesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op dinsdag 
18 oktober 1983. 

I. Eisma, D. (Doeke) 
2. Tets, P.C. A. van (Pauline) 
3. Boogerd-Quaak, J. L. A. (Jogie) 
4. Wegter, N. G. M. (Nico) 
5. Schaag, S. (Sybe) 
6. Klompenhouwer, K. J. R. (Kees) 
7. Man ten, A. A. (Arie) 
8. Jong, W. de (Wiebe) 
9. Graaf, Th. C. de (Thom) 

10. Uerz, W. P. (Werner) 
11. Wijk, A. H. van (Bert) 
12. Drenten, J. (Jan) 
13. Boxtel, R. H.L. M. van (Roger) 
14. Man, A. F. de (Anton) 
15: Colin, W. Q. H. (Wim) 
16. Hendriks, J.C. H. G. (Jan) 
17. Bongers, F. (Frans) 
18. Bruring, C. J. (Caret) 

5173 stemmen 
3110 stemmen 
3025 stemmen 
2756 stemmen 
2721 stemmen 
1866 stemmen 
1657 stemmen 
1402 stemmen 
1279 stemmen 
1025 stemmen 
935 stemmen 
845 stemmen 
836 stemmen 
675 stemmen 
312 stemmen 
291 stemmen 
282stemmen 
220stemmen 
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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: 
Jan Goeijenbier. Maric-Louise 
Tiesinga. Ed Veenstra, Stijn Yer
beeck. Mieke van Wagenberg. 
Kitty Warburg, Roei Heskamp. 
Kees van den Brink. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Corry Hupkes. 
Correspondentie. copy e.d. rich
ten aan het redactiesecretariaat 
van: 
De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkheid 
De redactieraad U raagt de eindverant
woordelijkheid voor inhoud en opna
me van publikatics in de Democraat. 
Hel moet duiddijk zijn dal deze ver
antwoordelijkheid zich niet uilstrekt 
lol hijdrage-n van hel lloofdhestuur. 
fn.~ctics in vcrtegenwoordigende licha
men. het SWB-hesluur. hel PSVI-hc· 
stuur. de Adviesraad en andere offi
cîclc partijorganen. Al deze hijdragen 
zijn al~ zodanig herkenhaar aan hèt 
ruhriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden 
brieven. die steeds de naa~1 van de 
schrijver vermelden. valt huiten de 
vcrantwoorddijkhdd van de redac-
tieraad. · 
Voorzover er enig misvcr~tand om
trent de redactionek verantwoorde
lijkheid mochl dreigen. worden de ti
tels van hijdragen die huiten die ver
antwoordelijkheid vallen. VOl)rzicn 
van een* . 
De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle !~den van 
D'ó6. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f .15.- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4.
pcr stuk. 
Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat vcrschijnt X maal 
per Jaar. 
Democraat nr. 7 vcrschijnt 14 de-
cember 19X3. · 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer is: 
maandag 21 november 19X3. 
16.00 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
lil pagina: f 1300.-
1/2 pagina: f X00.-
1/3 pagina: f ó00.-
1/4 pagina: f 500.-
1/ó pagina: f 400.
Steunklcuren zijn mogelijk: 
meerprijs op aanvraag verkrijg
haar. 
Contractprijzen op aanvraag ver
krijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 10.500 ex. 
Druk en Lav-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 
Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'ó6 
Bureau PSVI D'6ó 
Bezuidenhoutscwcg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-X5X.10.1 
giro 1477777 
Partijvoorlichter: 070-X3246X 



WAT BEZIELT ONS 
NU TOCH? 

door de PS-fractie van D'66 in 
Noord-Brabant 

Wie de discussies over het Democratisch 
Manifest volgde, het stuk van Jan Veld
huizen over de naamgeving las en de 
laatste Democraat opslaat, de partij een 
warm hart toedraagt, zal deze "gelovige" 
verzuchting slaken. 
Anti-propaganda, intellectueel filo
sofische prietpraat, navelstaren. Deze en 
andere kwalificaties zijn te geven aan de 
niet terzake doende discussie over ons 
etiket. 
Een discussie, die grote groepen in de 
partij niet meer aanspreekt, laat staan 
zij die erbuiten staan. 

Het feest der herkenning, tot twee maal toe 
de partij in politiek gewicht groot gemaakt, 
ontaardt door een verkiezingsnederlaag op
nieuw in een zelfvernietigende storm. Moet 
er opnieuw een Jan Terlouw komen, die de 
partij weer op de rails zet met behulp van 
hen die bereid zijn nuchter en vooral politiek 
te blijven denken? 

"Een democratische partij roept om een 
charismatisch leider", een aardige kranten
kop voor een haarscherp, kritisch analyse
rend artikel. Het lijkt wel of we niet zonder 
kunnen. Waarom? Omdat we ons eigen uit
gangspunt of grondbeginsel uit het oog ver
liezen, door in dat kleine putje in de buik te 
staren. Door blind te worden voor onze 
fundamentele taak, het bedrijven van crea
tieve politiek, gericht op een open democra
tische samenleving. Het wordt hoog tijd, dat 
dat we weer eens uit het raam kijken en zien 
wat er in onze samenleving gaande is. 

Hoe willen we daar als een groep gelijkge
zinden (Ja, toch!) mee bezig zijn. Hoe willen 
we die samenleving inrichten, nu en in de 
toekomst. Dat vraagt niet om uitgewogen, 
wetenschappelijk, historisch en filosofisch 
onderbouwde discussies en niet te begrijpen 
standpunten. Dat vraagt _om gezond ver
stand, een dosis humor als vertaling van een 
noodzakelijk relativiteitsbesef en bovenal 
om een open democratische discussie over 
de problemen in die samenleving met "an
dersdenkenden". 

Andersdenkenden zullen er altijd zijn, dat is 
eigen aan ons mensbeeld. Mondige, verant
woordelijke burgers, die vanuit creativiteit 
en solidariteit tot visies komen op hoe onze 
samenleving moet zijn ingericht. Visies op 
hoe we onze welvaart in stand houden en 
verdelen, op hoe we ons milieu ook voor 
onze kinderen veilig kunnen stellen, op hoe 
we onze veiligheid willen waarborgen en 
bovenal de vrede in deze wereld een stapje 
dichterbij kunnen brengen, op hoever de 
overheid zich met ons moet bemoeien. Praat 
voor aan de bar of voor een feestje thuis. 
Jawel, maar juist daarom een uiting van wat 

er onder ons leeft. Moet het niet onze eerste 
zorg als politieke partij zijn, dat we in die 
discussies meedoen, genoemd worden. Dat 
lukt ons alleen als we daarbij letten op hoe 
we onze visies willen verwezenlijken. Want 
daar wordt thuis, aan de bar, op het werk en 
in verenigingsverband nog meer over ge
sproken. Kortom hoe willen we omgaan met 
macht, met de mogelijkheden om ... ? 
Opportunisme, neen! Laten zien wat je wilt 
en hoe je dat in de gegeven omstandigheden 
wilt bereiken, daar gaat het om. 

Reeds jaren wordt er gevraagd om één 
A-4-tje, waarin dat kort, helder en duidelijk 
staat. 
Hoeveel van die A-4-tjes zijn er eigenlijk 
al niet, zonder dat we het zelf in de gaten 
hebben. Zie onze verkiezingspamfletten, zie 
onze inleidingen op beleids- en verkiezings
programma's (hoewel die tegenwoordig 
steeds meer woorden nodig lijken te hebben). 

Ik stel u voor die stukken eens op een rijtje 
te laten leggen door een goede tekstschrij
ver, die niet belast is met alle interne partij
discussies. Deze moet dan de opdracht krij
gen een begrijpelijk en bondig stukje proza 
te schrijven. Als zo'n figuur zijn/haar werk 
goed doet, komt er een stuk, waaruit blijkt 
dat 
- democratie voor ons doel en middel tege

lijk is; 
- onze wortels in de toekomst en niet in het 

verleden liggen; 
- wij een redelijk alternatief te bieden heb

ben voor (vult u maar in); 
- het ons gaat om een samenleving waarin 

het creatieve individu in solidariteit met 
anderen en in het bijzonder met de zwak
keren in de samenleving, de ruimte vindt. 

U mag het lijstje aanvullen met andere ver
kiezingsleuzen, die zijn gebruikt in voor ons 
succesvolle campagnes. 

Het zal snel leren, dat de aanduiding "De
mocraten" ons zeer wel past en dat we dat 
begrip zeer goed weten om te zetten in een 
praktisch positief handelen, dat meetelt. 
Laat het etiketten plakken dan maar aan de 
"andersdenkenden" over. We blijven toch 
niet behept met trauma's over bijwagens 
en zo? • 
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Van, "de 
redoétie 

"D'66 wil niet links-liberaal zijn", schreef 
Trouw op de voorpagina en sloeg daarmee 
de plank terdege mis. In het corresponderen
de verhaal op pagina 3 trok de krant het 
weer recht: "De top van D'66 voelt er weinig 
voor de partij naast de naam te voorzien van 
een etiket, een ondertitel zoals "links
liberaal"." 
Eigenlijk is in die paar regels de discussie 
vervat die op 22 oktober in Hilversum door 
200 Democraten werd gevoerd op het sym
posium "D'66 nader aangeduid". Als 
iemand - hetzij binnen of buiten de partiJ
er behoefte aan heeft om welke reden dan 
ook de partij of het gedrag van de partij 
"links-liberaal" te noemen, dan kan nie
mand daar bezwaar tegen hebben. 
Toch blijven er twee groepen. De mensen die 
wéten wat de partij voor hen betekent: het 
referentiekader, het gezelschap waar Je bij 
wilt horen, omdat Je Je daar thuis voelt. 
Die groep heeft genoeg aan de naam D'66. 
En een tweede groep, die zich nét zo thuis
voelt in de partij, maar die het betreurt dat 
er mensen weglopen, en dat zo weinig buiten
staanders zich tot de partij bekennen. 
Nu is het bijna logisch dat in D'66 (en dus 
ook op een symposium of een congres) de 
leden van de eerste groep in de meerder
heid zijn. Die betrokkenen die tot in hun ziel 
voelen wat D'66 voor hen berekent en die 
zich niet kunnen of niet willen voorstellen dat 
er mensen zijn die daar niets van begrijpen. 
Je zou op zo'n symposium eigenlijk ook die 
mensen van buiten aan het woord moeten 
laten, hen de vraag stellen: "Hoe kijken 
jullie daar nou tegen aan? Zou het beter 
zichtbaar worden als we er nog wat titels bij 
zetten?" 
Dat is natuurlijk óók de vraag die wij ons 
zelf moeten stellen: Verheldert of verduistert 
een toevoeging? Wie in Hilversum was weet 
dat we het daar wel nooit over eens zullen 
worden. Daarom is het voorstel om iedereen 
binnen de partij zijn eigen toevoegingen te 
laten gebruiken zo gek nog niet. En laat het 
hoofdbestuur maar véél voorbeelden geven 
van tekst en uitleg, verduidelijking en ver
klaring. 
Er is bovendien nooit sprake van één uitleg. 
Hans van Mierlo wees daar terecht op toen 
hij de vraag stelde: .. Weet Je altijd tegen 
welke oren je spreekt?" Het maakt een groot 
verschil aan wie Je D'66-gedrag moet uitleg
gen, aan gretige of qfwijzende oren, aan 
conservatief-confessionele of links-liberale 
oren! Dat maakt in elk geval een verschil 
in accenten. 
Hoe we de partij ook verkopen, laten we er 
samen voor zorgen dat we iets te verkopen 
hebben. Er samen voor zorgen dat onze 
hervormende ideeën over plaatselijke, re
gionale én internationale politiek niet alleen 
zo goed zijn als ze altijd al waren, maar dat 
we die ook luid en duidelijk uitdragen. Met 
het gevolg dat pers en publiek elkaar aansto
ten, naar ons wijzen en zeggen:,, Ziet hoe zij 
politiek bedrijven!" 



GEEN ONDERTITEL 
UIT DE VORIGE EEUW 

politiek wil dat niet past in een bestaande 
stroming? Als dat zo is, moeten we elkaar 
anders vragen stellen dan past in de ouder
wetse trant. 
Sinds ik, nog in de 60er jaren, lid werd van 
D'66 heeft het mij verwonderd hoe weinig 
binnen die partij van democratie in de prak
tijk aanwezig was, vergeleken met de pre
tenties die de partij naar buiten had over 
democratie in de maatschappij. Ons bereik 
ging nooit verder dan maatregelen in de poli
tieke arena over wat anderen moeten doen 
om de democratie - radicaal - tot was
dom te brengen. Onder elkaar maakten we 
heuse rellen, met verdachtmakingen en 
geschillencommissies, met een partijleider 
die bezig was zonder overleg (volgens frac
tieleden) zij het met visie (volgens bestuurs
leden). Na de beginjaren is dat wat tammer 
geworden waardoor de schijn werd gewekt 
dat afwezigheid van verwarring overeen
komt met begrip voor elkaars denkwijze. 

door H. P.M. Strijers 

Het betoog van Jan Veldhuizen (JV) in 
ons blad (juli 1983) onder de titel 
"Democraten '66, een liberale partij" is 
een spiegel. Anderhalf decennium in een 
notedop. 
We begonnen om een verziekt bestel op 
te ruimen, met ware democratie. Een 
grote plof zou doordringen tot de kern 
van de zaak. Onze idealen waren van die 
tijd, en pragmatisch zouden we dus ons 
doel kunnen bereiken. Gaandeweg 
verloren we ons, en onze zaak, in rede
twisten over politiek van alledag- over 
progressiefvoor het volk, over pro
gressiefmet de socialisten. Steeds als 
iets niet lukte schoven we wat op. Nu 
zijn we zover dat we twisten over 
progressiefbij de liberalen, links van de 
liberalen. 
Waarom gaat dat al jaren zo? Zijn we 
dan toch pragmatisch in de zin van 
opportunistisch? Of is er een andere 
verklaring denkbaar: hebben we alsmaar 
gezocht naar de kern van onze zaak? 
Het bestel was wellicht ziek, het is zeker 
ook taai en wat doe je dááraan met 
democratie ... 

Ruim anderhalf decennium hebben we langs 
elkaar over het doel en de middelen heen 
gepraat. Dat lijkt onvoorstelbaar. Toch 
heette dit op een congres over communica
tie het probleem van onze ingewikkelde 
maatschappij. De gevoelsmatig meest bela
den woorden worden gebruikt zonder dat 
men weet wat er semantisch mee bedoeld 
wordt. Wie kan werkelijk zeggen wat het 
betekent - als gesproken wordt over god, 
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tendensen in woord en beleid een front 
kunnen vormen. 
Partijpolitiek gekissebis en over-accentu
ering van de verschillen van inzicht op dit 
punt komen alleen de Centrumpartij ten 
goede. Gelukkig is het overleg tussen de 
politieke partijen - mede op initiatief van 
D'66 -inmiddels tot stand gekomen. 

Een goed congres! 
Op 25 en 26 november a.s. zal tijdens het 
D'66-najaarscongres over deze en andere 
politieke en maatschappelijke stormen wor
den gesproken. Naar aanleiding van de inge
diende moties en amendementen is duidelijk 
dat we pittige discussies kunnen verwachten. 
Met ons unieke één mens - één stem sys
teem heeft elk lid de mogelijkheid aan die 
discussies en de daarna volgende besluit
vorming deel te nemen. 

Als ik de partij een beetje ken, zal het een 
druk congres worden. Laten we er samen 
ook een goed congres van maken! • 

liefde of marxisme, over vrijheid, gelijkheid 
of broederschap? Wie weet precies wat 
democratie is, in een tijd van welvaart en in 
een tijd van malaise? 
JV's betoog lijkt dit probleem te onderstre
pen. Wat zou hij bedoelen met al die woor
den, woorden en nog eens woorden, zoals 
Schaap het uitdrukt. Voor sommige mensen 
hebben ze zin. Dat blijkt uit de steun van 
Boogerd/Jorritsma/Scheele (BJS). Voor mij 
zijn ze raadselachtig. Wil hij met vertoon 
van bijna verwaande zelfverzekerdheid over
blufTen? Of ziet hij echt vanuit ons verleden 
een lijn waaraan een woord kan wapperen, 
voor het oog van heel het volk? 

Schijnwereld 
De goede bedoeling veronderstellend steun 
ik van harte elke poging om de publieke 
opinie over D'66 op het rechte spoor te 
zetten. Een goede stap is dan zeker elkaar 
naar de juiste koers te vragen. JV's vragen 
voeren ons helaas op een dwaalspoor. Ons 
vertrekpunt was immers dat D'66 een soort 

In die schijnwereld zijn wij opgetild door de 
hoop bij sommige kiezers op een fatsoen
lijker beheer van 's lands huishouding en 
door de ergernis bij andere kiezers over de 
gelukwekerij van gevestigde politici. We 
waren tevreden als een verkiezing gunstig 
verliep, en als een uitslag tegen zat, meenden 
we dat men ons niet begreep. Nooit is er 
een congres belegd over de vraag: "Demo
cratie - hoe dóe je dat?" Terwijl allengs 
toch aan het licht kwam dat inspraak niet 
zaligmakend was, dat democratie tot bu
reaucratie kan leiden, dat onze manier van 
besluit-vormen voor menig bedrijf funest 
zou zijn geweest, dat openheid zelfs in de 
eigen partij, louter door een technisch tekort 
aan informatie, tot een flop kan worden. 
Voor D'66 is van belang dat het systeem 
aan de orde is. D'66 kwam in de kiezers
markt met een optie inzake democratie, 
moderne democratie, ofwel een volwassen 
wijze van staatsbestuur, resp. beheer van het 
gemeenschappelijk huishouden. D'66 zou 
alle betrokkenen hun deel gunnen in het 
proces van beleid-bepalen en zou daartoe 
dat proces geschikt maken. 
De vraag naar de positie van D'66 met "de 
burger bij het bestuur" op de lijn tussen 
links en rechts, tussen liberaal en sociaal, 
is dus een oneigenlijke vraag. Ons unieke I 

THEMADAG VREDE 8r VEILIGHEID 
Naar aanleiding van de recente HB-notitie met resolutie belegt een groep D'66-ers 
een themadag, te houden op zaterdag 12 november 1983, tussen 10.00 en 16.00 uur 
in Cultureel Centrum "De Flint" te Amersfoort. 

PROGRAMMA: 

9.30 ontvangst van de deelnemers- koffie. 
10.00 opening door Pieter Fokkink. 

In korte inleidingen zal het woord gevoerd worden door 
o dr. Herman de Lange, polemoloog Rijksuniversiteit Groningen, 
o M. H. von Meyenfeldt, generaal b.d. 
o prof. dr. E.v. d. Velde, hoog!. wijsbegeerte Techn. Hogeschool Twente, 
waarbij gelegenheid is tot het stellen van vragen. 

13.00 lunchpauze. 
13.45 voortzetting van de discussies. 
15.30 afsluiting van de themadag, mede met het oog op de komende AL V. 
16.00 sluiting. 

Ter bestrijding van de kosten wordtf 7,50 toegang gevraagd. 

Inlichtingen: Els Meijer-Kors, Tielerwaardlaan 7, 4006 EV Tiel. 
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AANDUIDING D'66 
doorJan Veldhuizen 

Als gevolg van een op 7 mei - AL V 
Zutphen- aangenomen motie kon een 
discussiestuk in de Democraat van juli 
'83 het licht zien. 
Het logisch vervolg h-ierop is de hier 
vermelde resolutie om te komen tot een 
aanduiding - een bekentenis tot een 
politieke soort:- waarmee 0'66 intern 
- voor zichzelf- en extern - naar de 
burgers toe- zich mogelijkerwijs 
helderder kan verklaren dan tot heden 
gebeurde. 

Wellicht ten overvloede: 
het gaat er niet om D'66 met een andere 
naam uit te rusten, ook niet om eindeloos te 
blijven discussiëren. 
Deze discussie vindt plaats omdat toezeggin
gen om dit onderwerp in het Democratisch 
Manifest mee te nemen niet gerealiseerd zijn. 
Ook heeft het niet de pretentie alleenzalig
makend te zijn m.b.t. het weer aantrekken 
van kiezers. 

De discussie gaat om de vraag of het nu niet 
eens tijd geworden is om het D'66-handelen 
bij haar naam te noemen. 
De nationale politiek kent drie hoofdstro
men/gedachtengangen: de liberale, de socia
listische en de confessionele, elk met eigen 
nuanceringen en richtingen. 
"Deze indeling is bruikbaar gebleken" (WRR 
Beleidsgerichte toekomstverkenningen, deel 
I), "omdat het vergelijkbare karakteristieke 
visies betreft welke vorm (dienen te, J. V.) 
geven aan toekomstbeelden. Het "pragmatis
me" in de zin dat van geval tot geval naar 
een oplossing voor zich voordoende proble
men gezocht wordt, zonder daarin belem-

lll- verkiezingsargument past niet in de ideolo
gieën uit de vorige eeuw - beweerden we 
destijds al. 
Nu, sadder and wiser, komt D'66 zichzelf 
tegen: we weten waar we niet staan - we 
weten niet waar we staan. Ruim-liberaal en 
post-socialistisch liberaal helpt ons evenmin 
als rechts-sociaal-democratisch. 

Links-liberaal? Rechts-sociaal? 
Toch is ons standpunt duidelijk genoeg. 
Modern-democratisch duidt onze partij vol
doende. Als we het maar dóen! 
Let wel - het is een lastig karwei dat we zon
der illusie moeten aanpakken. Toen de wel
vaart heerste wilde de burger nog wel bij het 
bestuur. Sinds de welvaart daalt wil hij lie
ver bij een bedrijf. 
Dé vraag is: wiens belang dienen we met 
onze versie van democratie? 

Er is, volgens het drietal BJS, een stroming 
nodig die de fundamentele kritiek van het 
socialisme op de maatschappij deelt. Die 
stroming mag geen oplossingen zoeken in 
meer macht van de staat. De oplossing moet 
liggen in meer vrijheid van mensen, en bete
re verdeling van die vrijheid. De staat is 
(slechts) het instrument voor die oplossing. 

merd te worden door ideologische overwegin
gen, komt in dit rapport niet aan de orde om
dat het geen leidraad biedt bij het vorm ge
ven van welk toekomstbeeld dan ook." 
In deze zin heeft D'66 het negatief beladen 
woord pragmatisme ook nooit opgevat. Het 
Beleidsprogramma geeft duidelijk aan welke 
ideologie D'66 voorstaat. 

D'66 heeft tot heden geweigerd zich tot een 
van de drie hoofdstromen te bekennen, we 
zouden zelfs de vierde zijn. 
Wij hebben ons sinds 1966 - terecht - ver
zet tegen partijen die geen uitkomst brachten 
voor de problemen, waarvoor zij geroepen/ 
gekozen waren ze op te lossen. 
Wij lieten de vraag open of de onderliggende 
filosofieën óf het functioneren van politici en 
partijen hiervan de oorzaken waren. Als poli
tici niet doen wat ze moeten doen, dan ligt 
dáár de oorzaak van het probleem. (Zonder 
nu hun ideologieën als mijn antwoord op de 
problemen van de samenleving te willen 
zien.) 

In het programma van D'66 zien we - en in 
de praktijk ervaren we -dat individuele ont
plooiing, vrijheid en verantwoordelijkheid, de 
gelijkwaardigheid van mensen en de solidari
teit met mensen de belangrijkste uitgangs
punten van handelen vormen. 
In de liberale hoofdstroom - in haar oor
spronkelijke opvatting - zien we de kenmer-
ken die wij- als D'66 -uitdragen. . 
Of deze nu stamt uit de Franse Revolutie, uit 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsstrijd, of 
uit welke gebeurtenis of van welke filosoof 
dan ook, is niet van het allergrootste belang. 
Wél dat het de inzet is van progressief libera
le partijen - in West-Europa- die vrijheid 
en solidariteit als tweeling hanteren, die de 
voorwaarden tot vrijheid - zie Beleidspro
gramma - tot stand brengen in tegenstelling 

Deze woorden roepen twee vragen op. Als 
we vóór alles democratisch willen zijn, dus 
ernst willen maken met ons streven naar de 
burger bij het bestuur - is het niet aan de 
partij om welke kritiek dan ook te delen. 
D'66 wilde een systeem waarin de burger 
zelf wel zal bepalen waarheen hij/zij de 
maatschappij wil sturen. Past in dat systeem 
dat de burger zelf zorgt, of zal een ander 
voor de burger zorgen? 
Deze vraag leidt tot de gedachte van BJS 
over een maatschappij volgens het socialis
me zonder machtige staat. Die gedachte vin
den we terug in argument C dat Bob van den 
Bos weergeeft: D'66 kiest voor een combina
tie van het beste van het liberalisme met het 
beste van het socialisme. 
Tja - als dat zou kunnen ... dan hadden 
VVD en PvdA het al gedaan. Dan kon 
D'66 trouwens evengoed links-liberaal als 
rechts-sociaal heten. 
Bedenken wat we willen, zonder abstracties, 
zal erg lastig zijn. Voorheen kwam het gezag 
van God en de staat bevond zich op hoger 
plan dan de onderdanen. Als de staat, of de 
overheid (met veel of weinig macht) van de 
burgers komt is de verhouding vager. De 
staat of de overheid zijn dan gewoon een 
groep mensen - net als een buurtvereniging, 
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tot de tot "eng" liberaal verworden partijen, 
die het "laissez faire, laissez aller" als ge
dragslijn onderschrijven. 
Progressieve liberale stromingen onderschei-
den zich door: · 
"De traditionele liberale nadruk op indivi
duele rechten, gekoppeld aan het geloof dat 
er sociale voorwaarden zijn voor het effectief 
beleven van deze rechten, m.a.w. dat sociale 
hervormingen vereist zijn eer de rechten van 
het individu reëel zijn. En voorts het uit
gangspunt, dat liberalisme niet dient tot ver
dediging van de status quo maar tot verken
ning van nieuwe mogelijkheden voor de men
sen. In die zin is het een progressieve bewe
ging." 
(RalfDahrendorf- HP, 6-11-'82) 

D'66 heeft intern problemen haar filosofie te 
verwoorden, en daaruit kan niet anders vol
gen dan dat men het extern ook moeilijk 
heeft. Om over de kiezer nu even te zwijgen. 
D'66 is - gezien wat ze doet en opgeschre
ven heeft - een hervormingsgezinde liberale 
partij! 
De indieners van de resolutie vragen aan de 
partij - aan u - met de benen op de grond 
te gaan staan Onze arrogantie - "we horen 
niet bij een politieke stroming" - of onze 
naïviteit - "we staan haaks op de partijen" 
- opzij te zetten en doen wat logisch en ver
antwoord is. 

Verantwoord, omdat politiek pas bedreven 
kan worden na het verwerven van het man
daat van de kiezer - dat heet: macht! Dit 
kan niet verworven worden als we geen dui
delijkheid bieden, als we door blijven gaan 
met de kiezer een zoekplaatje voor te leggen. 
Deze resolutie kan een begin zijn van grote
re duidelijkheid, een klein bouwsteentje dat 
meehelpt op de weg terug. 
Zie resolutie op pagina 18 

een supermarkt en een multinational. 
De vraag voor D'66 luidt wat de ene groep' 
beter maakt dan andere. Waarom mag de 
ene groep die "staat" heet meer macht heb
ben dan alle andere? Wie zal zeggen dat de 
vrijheid van deze burger gaat naar gene 
burger? En welke macht is voor D'66 aan
vaardbaar om vrijheid te verdelen? 

Woorden, woorden ... 
De juiste koers voor D'66 is, als steeds, het 
gulden midden - niet met een gedroomde 
combinatie in de stijl van krenten uit de 
pap - maar tussen een afwijzing van het 
recht van de sterkste en de waarschuwing 
dat een collectieve sector van enige omvang 
alleen te handhaven valt met controle en 
dwang van gelijke omvang. 
Ik kan mij geen D'66 voorstellen dat van 
twee wallen wil eten. Wel een D'66 dat pro
beert aan de beschaving iets toe te voegen 
- met democratie die duidelijk is zonder 
ondertitel. • 
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0'66 AL VEERTIG JAAR. EEN 
SOCIAAL· LIBERALE PARTIJ 
door Bonno van Dijk 

Het discussiestuk vanJan Veldhuizen 
over de "ondertiteling" van D'66 
- zie Democraat nr. 4, juli 1983 -
heeft reeds menige pen c.q. schrijf
machine in beweging gezet. Ik wil in het 
onderstaande proberen Veldhuizens 
pleidooi voor een links/sociaaVradicaal
liberaal "etiket" historisch te onder
bouwen. 

"Nederland bezit thans het twijfelachtig 
voorrecht het enige land ter wereld te zijn 
waar de socialistische partij principieel wei
gert regeringsverantwoordelijkheid op zich 
te nemen". Het citaat is afkomstig uit de 
brochure "De toekomst der democratie en 
de oorlog" (Purmerend, 191 7) van de toen
malige voorzitter der Vrijzinnig-Democra
tische Bond . . . Ph. Kohnstamm. De hui
dige voorzitter van D'66 is zich zijn poli
tieke afstamming zeer wel bewust. "Als 
mijn grootvader nu leefde zou hij proberen 
voorzitter van D'66 te worden" (interview 
in Haagse Post, 6 november 1982). Impli
ciet geeft de voorzitter van onze partij hier
mee te kennen, dat D'66 de geestelijke op
volger van de Vrijzinnig-Democratische 
Bond (VDB) is_ Dat is niet niks. Zeker 
als men beseft, dat de VDB in wezen niets 
meer en niets minder was dan een links
liberale partij. Maar laten we beginnen bij 
het begin. 
Bij het ontstaan van het liberalisme in Ne
derland zullen weinigen verzuimen de naam 
Thorbecke te noemen. Hij is het immers, die 
in alle boekjes geïdentificeerd wordt met 
onze (liberale) grondwet van 1848 en der
halve met "het" liberalisme. Minder bekend 
is, dat genoemde Thorbecke in het revolu
tionaire jaar 1848 en daarvóór door velen, 
die zich zelve liberaal noemden, verdacht 
werd van uiterst radicale denkbeelden. Thor
beckes ideeën bijvoorbeeld over geheime, 
directe verkiezing van de Tweede Kamer 
(dus zonder de tussentrap van Provinciale 
Staten) en sterke verlaging van de census 
- zelfs had Thorbecke al vóór 1848 eens 
gezegd, dat op de lange duur algemeen kies
recht onontkoombaar was - werden bepaald 
niet door alle "liberalen" gedeeld. Sterker, 
de Leidse professor werd door menigeen 
van ... republikanisme verdacht (een flinke 
opsteker voor Loebas Oasterbeek en de 
"Commissie De Vos", dunkt me). Het is 
dan ook historisch-politiek veel juister Thor
becke een radicaal-liberaal te noemen. Een 
vrijzinnig-democraat, zoals men later zou 
zeggen. 
De tijd van Thorbecke kende natuurlijk nog 
geen partijen. De eerstè partij in de moderne 
zin des woords zou de AR zijn, die in 
1879 door Abraham Kuyper gesticht en in 
1980 opgeheven werd. Pas in 1885 volgden 
de liberalen, toen verschillende districts
kiesverenigingen zich bundelden tot de Libe
rale Unie. Een uiterst los verband, dat des
alniettemin menig scheuring kende. De 
eerste, die zich afsplitste was- uiteraard?-

een Amsterdamse kiesvereniging. Onder lei
ding van Melchior Treub riep de kiesver
eniging zich tot Radicale Partij uit. Korte 
tijd later was het wéér mis. Naar aanleiding 
van het voorstel van minister Tak van 
Poortvliet, dat het kiesrecht in de praktijk 
wilde verlenen aan alle mannen, die lezen 
en schrijven konden, traden de Anti-Takki
anen uit de Unie en stichtten de (conserva
tieve) Bond van Vrij-Liberalen. Nog was de 
ruzie in de liberale familie niet over. In 1901 
vond een aantal leden van de Unie de maat 
vol. Nog steeds namelijk had de Unie zich 
niet uitgesproken voor opneming vart alge-

meen kiesrecht voor mannen in het partij
programma. Samen met de Radicalen van 
Treub richtten nu de links-liberalen in de 
Liberale Unie de Vrijzinnig Democratische 
Bond op. "Democratisch" omdat dat begrip 
in het begin van deze eeuw voor "progres
sief' stond en "vrijzinnig", omdat men op 
een model mikte, dat "elke experimentatie 
verwerpt, gericht op het vervormen van de 
maatschappij naar een vooraf opgesteld sys
teem". "Het systeemloze model", zoals de 
latere fractieleider Marcbant het noemde. 
Komt dit niet frappant overeen met het 
"pragmatisme" van D'66 uit de begintijd? 

Ook het volgende citaat uit de beginselver
klaring van de VDB is onthullend in zijn 
overeenkomst met de visie van D'66: "De 
VDB spreekt als beginsel uit, dat door een 
krachtige sociale wetgeving moet worden 
aangestuurd op het wegnemen van de maat
schappelijke oorzaken, welke tussen de leden 
van het volk ongelijkheid scheppen of ver
sterken ten aanzien van hun ontwikkelings
voorwaarden. Hij is van oordeel, dat, ter 
verkrijging van maatschappelijke vooruit
gang, tempering, niet versterking van de 
klassestrijd noodzakelijk is. Enerzijds keurt 
hij af het streven naar afschaffing van het 
persoonlijk eigendomsrecht op de productie-

middelen; anderzijds verwerpt hij de me
ning, dat de Staat in het economisch leven 
zijner burgers slechts noodgedwongen, 
schoorvoetend behoort in te grijpen". Na
tuurlijk, de klassestrijd is allang door de 
socialisten afgeschaft en voor nationalise
ring van "de" produktiemiddelen is nie
mand meer te porren. Maar de synthese 
van sociaal en liberaal zoals deze in het 
VDB-program van 1901 heeft vorm gekre
gen, doet een D'66er in 1983 aktueel, zo 
niet behaaglijk aan. 
Er zijn meer overeenkomsten tussen VDB 
en D'66. In november 1918, nadat Troelstra 
zijn "revolutie" gepoogd had, kwam een bui
tengewone partijraad van de VDB met een 
"Program van hervormingen" waarin onder 
andere de afschaffing VJI.n de Eerste Kamer 
genoemd stond. Herinneren we ons nog hoe 
D'66 hier in zijn staatsrechtelijke plannen 
van de jaren zestig op aandrong? En wat te 
denken van het pleidooi van de vrijzinnig
democraat Oud voor de aanwending van de 
belasting als middel voor een rechtvaardiger 
verdeling van het maatschappelijk inkomen? 
Tijdens het Tweede Kamerdebat over de 
uitbreiding van de 8-urige tot de 81

/ 2-urige 
werkdag - dit in verband met de economi
sche teruggang begin jaren twintig -
poneert dezelfde Oud, dat de terugkeer van 
een gezonde financiële toestand prioriteit 
heeft. "Dien te verkrijgen zonder schade te 
doen aan datgene wat op sociaal terrein ver-

. overd werd, is de grote opdracht van deze 
tijd". Als men niet wist uit welk jaar het 
citaat was, zou men werkelijk denken een 
pleidooi voor behoud van de netto-netto
koppeling te lezen. 
De gelijkenis tussen VDB in de jaren twintig 
en D'66 in de jaren tachtig is nog niet uit
geput. In 1924 wordt door de algemene ver
gadering van de VDB een nieuwe militaire 
paragraaf aangenomen. Kern ervan: natio
nale ontwapening onder voorwaarde, dat 
Nederland zijn verplichtingen jegens de 
Volkenbond zal nakomen. Reden voor de. 
nieuwe paragraaf: de ontwikkeling van de 
oorlogstechniek, met name de chemische 
oorlogvoering. Dus geen principieel paci
fisme. Indien men voor nationale ontwa
pening "geen kruisraketten", voor Volken
bond "Verenigde Naties" en voor chemische 
oorlogvoering "kernoorlog" leest, dan waant 
men zich toch ook weer in 1983. 

Kort en goed, er zijn veel overeenkomsten 
aan te wijzen tussen de VDB van voor de 
Tweede Wereldoorlog en het D'66 van nu. 
Jacob Kohnstamm ziet die overeenkomst. Ik 
zie die overeenkomst. Velen, vooral oude
ren, zien die overeenkomst. Ik meen aange
toond te hebben, dat de VDB in essentie 
een links-liberale partij was, die zich slechts 
dáárom niet "liberaal" noemde, omdat er al 
twee andere liberale partijen waren, die 
zulks wel deden. De VDB had ruim veertig 
jaar lang een eigen plaats in de Nederlandse 
politiek. Die plaats was links van het een~ 
trum. In statistieken en overzichten werd de 
VDB tot de "liberale partijen" gerekend. 
Wat houdt ons er van af om de gelijkenis 
met onze voorganger compleet te maken? 
De kiezer anno 1983 zal met zijn politieke 
intuïtie de boodschap begrijpen, net als de 
kiezer tussen 190 l en 1940. • 
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ENGWIRDA: 
,,KABINET MEDEVERAN1WOORDELIJK 
VOOR SOMBERE VOORUITZICHTEN'' 
"De vooruitzichten voor 1984 zijn zeker 
niet optimistisch. Zoals het er nu naar 
uitziet, zou 1984 hetjaar kunnen 
worden van: 
- toenemende onveiligheid en inter

nationale spanningen in Europa in 
verband met de voorgenomen 
plaatsing van nieuwe middellange 
afstandsraketten in West Europa en 
eventuele tegenmaatregelen van de 
Sowjetunie; 

- toenemende frustratie en onzekerheid 
bij ambtenaren, trendvolgers en uit
keringsgerechtigden door nieuwe, 
willekeurige kortingen, die op hun 
inkomens zullen worden toegepast; 

- de mede daardoor toenemende onver
draagzaamheid in eigen land vooral 
jegens de in Nederland verblijvende 
buitenlanders; 

- een gestaag verder stijgende werkloos
heid met alle ellende en onzekerheid 
die dat voor betrokkenen en vooral 
voor de jongeren onder hen met zich 
meebrengt; 

- de verdere afbraak van het natuurlijk 
milieu in Europa onder andere als 

· gevolg van de zure regen. 
Voor die sombere vooruitzichten is het 
kabine~sbeleid mede verantwoordelijk. Ik 
denk dan met name aan de door dit 
kabinet voorgestelde ongelijke lasten
verdeling tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen en ook aan het ont
breken van een adequaat werkgelegen
heidsbeleid". 
Zo begon fractieleider Maarten Engwirda 
"zijn" Algemene Beschouwingen. De eerste 
van het kabinet-Lubbers, vorig jaar immers 
beperkte het debat zich in feite tot de rege
ringsverklaring van het CDA/VVD-kabinet. 
Maarten Engwirda had voor de eerste ter
mijn van het debat 30 minuten toegewezen 
gekregen, waarin hij de D'66-opvattingen 
over Miljoenennota aan het kabinet kon 
voorleggen. 

Onverdraagzaamheid 
Engwirda.vond het een overschatting van de 
rol van de overheid én van de rol van Neder
land om het kabinet voor het sombere toe
komstbeeld geheel verantwoordelijk te stel
len. De D'66-fractieleider stelde, dat afge
zien van de rol van andere Janden er ook 
sprake is van de eigen verantwoordelijk-

heid van de Nederlandse samenleving. Eng
wirda doelde in dat verband speciaal op de 
toenemende onverdraagzaamheid, die ken
nelijk de kop op steekt. 
"Nederland was in de geschiedenis altijd 
een toevluchtsoord voor groepen, die in het 
buitenland vervolgd werden. Tegen die ach
tergrond vind ik het volstrekt onaanvaard
baar dat buitenlanders, zoals bijvoorbeeld 
gastarbeiders die wij indertijd naar Neder
land toe hebben gehaald om het werk te 
doen waar we zèlf geen zin in hadden, nu 
zouden worden afgeschilderd als dé zonde
bokken voor de huidige economische crisis. 
Dat is een grove en onterechte versimpe
ling van de werkelijke oorzaken van die 
crisis", aldus Engwirda. 

Begrip voor onbegrip 
De D'66-fractie is vanaf het begin overtuigd 
geweest van de noodzaak de oorzaken van 
de groei van de Centrumpartij te bestrijden 
en niet die partij zelf. 
Ook de Adviesraad (die van I oktober) bleek 
die mening toegedaan, daarin gesterkt door 
de nogal onfrisse discussie, die partijvoor
zitters Kamminga (VVD) en Van den Berg 
(PvdA) daarover publiekelijk voerden. De 
sfeer, die er na die discussie is blijven han
gen was voor Maarten Engwirda reden nog 
wat toe te voegen aan wat hij al over onver
draagzaamheid zei: "Niet meer, maar ook 
niet minder. Zij hebben dezelfde rechten, dus 
ook voor wat betreft het aangaan van een 

huwelijk met een buitenlandse partner. D'66 
staat er voor om die traditie van verdraag
zaamheid in Nederland hoog te houden". 

De onlangs uitgekomen Minderhedennota 
was voor de D'66-fractie aanleiding tot de 
volgende opmerking: "In die nota wordt 
erop gewezen, dat het heel gewoon is dat 
mensen van een andere cultuur in eerste 
instantie met een gekleurde bril worden 
bekeken. Maar het behoort evenzeer gewoon 
te zijn, dat men openstaat voor nieuwe, aan
vullende en corrigerende informatie, op 
grond waarvan het oordeel gewijzigd kan 
worden. Begrip voor hen, die het gedrag 
van hun Marokkaanse of Turkse buurman 
niet begrijpen. Mijn fractie ziet hier uit oog
punt van voorlichting een belangrijke taak 
voor de overheid. Maar geen begrip voor 
hen, die dit potentiële onbegrip aanwakke
ren tot vreendelingenhaat en openlijke dis
criminatie. Wie dat doet, verdient geen tole
rantie meer, maar openlijke bestrijding". 

Weinig aandacht voor milieu 
Genoegzaamheid, zeker over jezelf is geen 
goede zaak. Toch is het zo, dat de D'66-
fractie als enige in de Tweede Kamer rede
lijk aandacht aan het milieubeleid schonk. 
Nadat Doeke Eisma in het Europarlement al 
het initiatief tot Oost-West onderhandelin
gen over zure regen had genomen, stelde 
ook Maarten Engwirda dat de achteruit
gang van bossen door zure regen de laatste 
tijd zo snel gaat, dat maatregelen om de 
bomen van de ondergang te redden weinig 
meer uithalen. Verder stelde hij, dat door de 
voorgenomen toestemming voor gaswinning 
in de Waddenzee, het beperken van de 
kracht van de milieu-effect-rapportage èn 
van het wetsontwerp milieugevaarlijke stof
fen er een onmiskenbare afbraak van het 
milieubeleid aan de gang is. Daarnaast is het 
ook nog ~o. dat op milieugebied het beroeps
recht van de Inspecteur voor de milieu
hygiëne beperkt wordt en er minder geld 
beschikbaar wordt gesteld voor de bodem
sanering en de aankoop voor natuurter
reinen. 

Kernwapens werkelijk terugdringen 
Engwirda besteedde in het debat veel tijd 
aan het vrede- en veiligheidsbeleid. De D'66-
fractieleider riep premier Lubbers in herinne
ring, dat zijn kabinet een actief beleid ter
zake zou voeren. 
Maarten Engwirda: "Kan de minister-presi
dent opsommen welke initiatieven het kabi
net heeft genomen om de rol van de kern- .... 
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.... wapens werkelijk terug te dringen? Kan hij 
de Kamer in dat verband tevens meedelen 
welke initiatieven er genomen zijn om de 
NAVO-partners op de hoogte te brengen 
van de meerderheidsopvatting van de 
Tweede Kamer over het laten meetellen van 
de Franse en Britse kernmachten bij de 
onderhandelingen in Genève?" (Kortgeleden 
werd een motie-Engwirda van die strekking 
aangenomen, red.). 
Premier Lubbers' opsomming bleef uit. 
Engwirda toonde zich "in tweede termijn" 
overtuigd, dat er bijzonder weinig op te 
sommen viel. 
Hij stelde in een motie voor om de plaatsing 
bijvoorbeeld met een half jaar uit te stellen. 
Reden van dat uitstel is de tijdwinst, die 
het voor de onderhandelingen zou kunnen 
opleveren. De Sowjet-Unie zou in die pe
riode van l.litstel een positief gebaar kunnen 
maken en kunnen beginnen met de vernie
tiging van SS-20-raketten. De motie werd 
verworpen. 

0'66-alternatiefvoor het kabinetsbeleid 
De kabinetsvoorstellen op het terrein van de 
werkgelegenheid vond de D'66-fractie veel te 
vrijblijvend. De fractie kon dat met enig 
recht van spreken stellen, omdat zij enkele 
weken vóór de Algemene Beschouwingen 
een concreet alternatief voor de kabinets
plannen had gepresenteerd. Engwirda legde 
het kabinet de peilers van dat plan nog eens 
voor. Gelijke behandeling van werknemers 
in particuliere en overheidssector, uitke-

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De Democraatjes staan deze keer vrijwel 
allemaal in het teken van Vrede en Veilig
heid. Er wordt massaal opgeroepen voor de 
demonstratie van 29 oktober a.s. NIEUW -
in ieder geval voor mij al zijn van sommige 
kranten al enkele nummers verschenen - is 
d'Almelo-er uit de gelijknamige plaats en de 
Vioolkist uit Den Haag. In dit laatste blad 
trefTen we twee goede oude bekenden aan: 
Frans Rogier tegenwoordig voorzitter van 
de afdeling Den Haag met een artikel geti
teld: "De ruggegraat van D'66" en Hein 
van Oorschot, die stil staat bij de verschil
lende meningen binnen D'66 over de mate 
van eenzijdigheid die op het gebied van de 
bewapeningsonderhandelingen is gewenst en 
eveneens oproept om massaal op te komen 
op 29 oktober, zodat de regering daar niet 
gemakkelijk omheen kan. Voor het eerst 
sinds februari 1980 ontving ik ook weer een 
aflevering van de Nieuwsbrief van de afde
ling Tiel, die er uitstekend uitziet en goed 
leesbare informatie bevat. De laatste twee 
nummers van Opinie '66 van de afdeling 
Tilburg vormen het frisse begin van een 
alweer derde jaargang met een uitgebreide 
nieuwe redaktie, waarin o.a. een uittreksel 
van het interessante interview met dr. W. 
Verheggen in Elseviers Weekblad van 18 

I 

ringsgerechtigden en de zogenaamde trend
volgers. Een krachtig werkgelegenheids
beleid en een internationaal aangepakte 
stimulering van de economie. 
Een D'66-motie, waarin voorgesteld werd de 
Wet op de Investeringsrekening (WIR) af te 
schafTen haalde het niet. Afschaffing van de 
WIR zou een eind maken aan een ondeugde
lijk systeem van steunverlening. Engwirda 
hield het kabinet voor, dat deA,3 miljard, 
die er jaarlijks met de WIR gemoeid is, op 
een veel betere en efficiëntere manier ge
bruikt kunnen worden. In het D'66-plan 
komt dat geld ten goede aan gerichte inves
teringssteun, het midden- en kleinbedrijf, 
startende bedrijven, het regionale beleid en 
de bevordering van investeringen gericht op 
energiebesparing en verbetering van het 
milieu. 
In zijn bijdrage ging de D'66-fractievoor
zitter verder nog uitgebreid in op de bijzon
der moeilijke positie van de gemeenten (bij
standsproblematiek). 
De D'66-fractie toonde zich tegenstander 
van het invoeren van een schoolgeldheffing 
voor 12- tot 17-jarigen. Engwirda hield het 
kabinet voor, dat zeker voor het voortgezet 
onderwijs invoering van schoolgeld voor de 
D'66-fractie onacceptabel zou zijn. 
Datzelfde gold voor de verhoging van de 
aardgasprij zen. 

Arrogantie van de macht 
Met de door de bonden aangekondigde 
acties besloot Engwirda zijn betoog: 

juni j.l. (voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Polemologie en 
oud-voorzitter van de afdeling Tilburg van 
D'66) over de illusies en de waanzin van 
medische hulpverlening na een kernexplosie. 
Ook Zaans Groen uit Zaanstad weer terug 
op de Democraatjes-markt en dat doet uiter
aard mijn Zaanse hart goed. De nieuwe of 
vernieuwde redacties van deze bladen wens 
ik van harte succes toe. Elders in dit blad 
staan de succes-stories van de afdelingen 
Gennep en Muiderberg/Muiden, waaruit 
duidelijk wordt hoe belangrijk de interne 
communicatie in afdelingen en regio's is. 
Een afdelingsblad dat met enige regelmaat 
verschijnt, goede informatie bevat en duide
lijk leesbaar is kan daaraan heel veel bij
dragen. 
Na het 0-nummer in januari, is onlangs ook 
weer een aflevering van de Demokrant in 
Geldrop verschenen. De regio Groningen 
heeft tegenwoordig een fraaie uitgave, die 
verdacht veel lijkt op het mooiste regioblad 
dat we tot voor kort hadden: de Drevel 
van Noord-Holland. Als dit een gevolg is 
van de uitwisseling van bladen op de Demo
craatjes-dag dan is dat een succes en dan 
heeft Noord-Holland concurrentie gekregen. 
Nu tot slot nog even een paar oude getrou
wen. d'Oiiphant van de afdeling Amsterdam 
van oktober bevat een aantal artikelen over 
scholen, o.a. van de hand van Chel Mer
tens, getiteld "Mammoet of Middenschool", 
waarin hij kort en helder de systemen en de 
ontwikkelingen uiteenzet, van Warner 
Klein, getiteld: "Scholen weg? Midden
school erbij" en van Rudolf J. C. Corne
goor over "Het mensbeeld van de Midden
school". Al met al interessant en zeer lezens
waardig. Voor uitwisseling of overname van 

DEMOCRAAT .IAAROANG i<>·- NR. h- NOVEMllER \9~3 

"De aangekondigde acties zijn een waar
schuwing voor het kabinet. Het houden van 
acties is echter niet het enige criterium voor 
het maatschappelijk aanvaardbaar zijn van 
de kabinetsplannen. Vele weerloze groepen 
die door het kabinetsbeleid in de knel drei
gen te komen, zoals gehandicapten en werk
lozen, beschikken niet over dergelijke 
machtsmiddelen. 
Als het kabinet weigert naar hen te luiste
ren, dan is er geen sprake meer van een 
no-nonsense beleid, maar van een beleid dat 
gebaseerd is op arrogantie van de macht. 
Vooral de VVD, die juist deze weerloze 
groepen op achterstalid wil zetten, met het 
motief dat zij "ook niet voor de kost hoeven 
te werken", zou zich dat moeten aantrek
ken. Velen zouden immers maar al te graag 
willen werken, maar zijn daartoe hetzij 
fysiek niet in staat, hetzij het slachtoffer van 
de economische crisis. Daardoor zijn zij al 
gedupeerd. Het gaat daarom niet aan om 
juist aan hen de rekening van die econo
mische crisis extra te presenteren. 

De afgelopen jaren heeft de politiek veel 
aan geloofwaardigheid ingeboet. Wanneer 
wij dan ook een beroep doen op de samen
Ieving om mee te werken aan een betere 
toekomst, dan kan dat alleen maar lukken, 
wanneer de politiek daarvoor zelf het nodige 
perspectiefweet te bieden." • 

kopij belle men de redactie van d'Oliphant 
(Dicky Poelman, tel. 020-71 59 32). Het De
mocraatje uit Breda heeft twee artikelen 
die ook in andere kranten niet zouden "mis
staan", t.w. "Kruisraketten en ruimtelijke 
ordening", waarin Thom van de Brule uit
eenzet welke planologische en andere belem
meringen gehanteerd kunnen worden in 
Woensdrecht en hoe een en ander kan wor
den gerekt. In een uitgebreid artikel over 
"Herverdeling van werk" behandelt Ed de 
Leeuw daarvan de belangrijkste aspecten. 
Te bevragen bij de redaktie van het Demo
craatje, Damiaanstraat 12, 4834 WE Breda. 
De Tegenstroom van Rotterdam tenslotte 
bevat een interessant artikel over water
schappen, het ontstaan en de functie ervan 
van de hand van Herman Hoekzema. Aar
dig voor D'66-ers die in het kader van het 
"spinneweb-systeem" (d.w.z. méér D'66-ers 
in besturen van maatschappelijke organisa
ties en instellingen, waardoor informatie en 
kennis wordt verkregen) zich in het bestuur 
van een waterschap willen invechten. • 



ONDERSTEUNING STATEN· EN 
RAADSLEDEN 
door Bob van den Bos, vice-voorzitter 
politiek 

Onze D'66 Staten- en Raadsleden weten 
zich over het algemeen een reputatie van 
deskundigheid en onafhankelijkheid te ver
werven. De kwalitatieve inbreng steekt vaak 
zeer gunstig af tegen die van andere partijen. 

HET 
HOOFD
BESTUUR 

Des te onaangenamer is hèt dat met name 
onze Raadsfracties zijn gekortwiekt, voor
namelijk door landelijke oorzaken, waar zij 
geen invloed op hadden. Daar komt bij dat 
sinds de afgelopen Tweede-Kamerverkiezin
gen veel afdelingen door démotivatie minder 
goed functioneren (teruglopend ledental; 
minder leden die actief zijn/blijven; afne
mende frequentie afdelingsvergaderingen), 
waardoor ook de noodzakelijke steun van de. 
achterban aan de volksvertegenwoordigers 
is verminderd. Weliswaar zijn de afvalligen 
voor een deel opportunisten, die op het 
succes van D'66 waren afgekomen, de hui
dige situatie maakt evenwel dat er erg veel 
werk op minder schouders (van echte D'66-
ers) terecht is gekomen. Dit legt vaak zoveel 
beslag op deze actieven, dat zij er niet (meer) 
toe komen in-actieven erbij te betrekken, 
nieuwe leden te winnen en in te wijden etc. 
Hierdoor ontstaat het gevaar van bolwerk
jes van hardwerkende insiders, waar "bui
tenstaanders" moeilijk tot doordringen. 
Maar: juist omdat minder mensen nu meer 
werk moeten doen, is het naar mijn opvat
ting extra noodzakelijk om de drempels voor 
nieuwe mensen zo laag mogelijk te houden. 
(Persoonlijke, telefonische benadering kan 
vaak verrassende resultaten opleveren.) Hier 
ligt een moeilijke, maar zeer urgente taak 
voorafdelings-en (sub)regiobesturen. 

Vooral de vele twee- en éénpersoonsfrac
ties lijden onder deze situatie: het betekent 
keihard werken en veelal tegen dikke muren 
van andere partijen oplopen. 
Dit alles wordt nog eens versterkt door de 
voortdurende slechte verkiezingsprognoses, 
waar we mee om de oren worden geslagen. 
Vanzelfsprekend is de enige echte oplossing 
betere prognoses en later betere verkiezings
uitslagen! De basis daarvoor moet evenwel 
nu gelegd worden. 
Voorwaarde is dat we niet bij de pakken 
neer gaan zitten en op elk niveau alles doen 
wat de partij er weer boven op kan helpen. 
Juist in deze moeilijke tijden kunnen de 
echte D'66-ers zich bewijzen. 
In alle objectiviteit en redelijkheid ben ik er 

van overtuigd, dat aldus onze partij, net als 
in het verleden, zich weer kan herstellen. 
Er is en blijft plaats voor een partij als D'66 
in de Nederlandse politiek. In Den Haag, 
in de provincie en in de gemeenten. 

BB-commissie Staten en Raden 
Het Hoofdbestuur wil graag alle vormen van 
communicatie tussen Staten- en Raadsleden 
onderling bevorderen. Daartoe zijn onder 
meer kort geleden bijeenkomsten van parte
feuillehouders georganiseerd. Ook hebben 
wij onderzocht of er behoefte bestaat aan de 
Hoofdbestuurs-commissie, die zich op een 
viertal taakgebieden zou toeleggen, t.w.:· ad
viseren ten aanzien van (I) procedures, (2) 
politieke zaken, onderverdeeld in inhoude
lijke aspecten en politiek "handwerk", (3) 
publiciteit en (4) organisatie van onderlinge 
communicatie. 
Het Hoofdbestuur heeft inmiddels besloten 
zo'n commissie in te stellen en wel met de 
volgende concrete taken: 
-verzamelen van en op verzoek of uit eigen 
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beweging verstrekken van informatie over 
landelijke (Tweede Kamer, Eerste Kamer, 
Hoofdbestuur, ALV) ingenomen stand
punten, voorzover deze van belang zijn 
voor het regionale aflokale niveau; 

- verzamelen van en op verzoek of uit 
eigen beweging verstrekken van informa
tie over door D'66 in Raden en Staten 
ingenomen standpunten, waaraan een lan
delijke betekenis kan worden toegekend; 

- op verzoek van betrokkenen adviseren bij 
in te nemen standpunten in Raden en Sta
ten; 

- adviseren over procedurele aangelegen
heden van Raad en Staten; 

- adviseren ten aanzien van publiciteits
activi te i ten; 

- organiseren van bijeenkomsten van 
Raads- en Statenleden (in samenwerking 
met PSVI); 

- organiseren van bijeenkomsten van volks
vertegenwoordigers/bestuurders met een
zelfde portefeuille; 

~ organiseren van bijeenkomsten van Bur- ..... 
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NIEUWS 
UIT DE ADVIESRAAD 
Verslag Adviesraad 1 oktober 1983 

Op zaterdag 1 oktober vergaderde de 
Adviesraad in het Hof van Holland te Hil
versum. Op zoek naar centraal gelegen, niet 
het budget-opslorpende vergaderruimten, zal 
het presidium ook de volgende vergaderin
gen pogen te houden op de lijn Hilversum, 
Utrecht, Arnhem. De eerstvolgende verga
dering vindt plaats op lO december, alwaar 
o.m. zal worden gesproken over minderhe
denbeleid. 

Erfpacht 
Erfpacht is lange tijd, vooral op lokaal 
niveau, een belangrijk discussiepunt binnen 
D'66 geweest. Veel gemeenteraadsfracties 
bleken behoefte te hebben aan een landelijk 
partij-standpunt inzake de wenselijkheid van 
gronduitgifte in erfpacht door gemeenten. 
De Adviesraad discussieerde over dit vraag
stuk aan de hand van een grondige studie 
van oud DB-lid Hein van Oorschot, welke 
in later stadium door de SWB zal worden 
uitgegeven. Een ad-hoc commissie bestaan
de uit de leden van Popta, Else Rose Kuiper 
en Braakman ontwierp ten behoeve van de 
AR enkele beslispunten waarvan de volgen
de werden aangenomen: 
- De overheid dient onder meer met behulp 

van een actief grondbeleid de algemene 
belangen te dienen; 

..,.. gemeesters en Wethouders; 
- verstrekken van informatie, voorzover 

nodig om bovenstaande taken naar beho
ren te kunnen vervullen, in "Voor de 
D'Raad", de Democraat en de Demo
craat-Extra; 

~ toegankelijk maken en bewerken voor 
praktijk (operationaliseren!) van D'66-
studies. 

De RB-commissie spreekt namens het 
Hoofdbestuur en functioneert onder directe 
verantwoordelijkheid van het Hoofdbestuur, 
in de persoon van de vice-voorzitt~r poli
tiek. Uiteraard zal de commissie niet alleen 
in nauwe samenwerking met het Hoofdbe
stuur, maar ook met de SWB, het PSVI eri 
het Jandelijk secretariaat (DIC) werken. 
De commissieleden zijn aangezocht op 
grond van hun (elkaar aanvullende) deskun
digheid en hun staat van dienst in de partij. 
Zij bestaat uit zeven leden: 
Henk Zeevalking, voorzitter, tel. 070-
994 720, en verder 
Hein van Oorschot, tel. 070-454591, 
Jopie Boogerd-Quaak, tel. 01153-1618, 
Frans Rogier, tel. 070-466622, 
Ko Anthonisse, tel. 02940-14196, 
Loebas Oosterbeek, tel. 020-278301, 
Machteld Versnei-Schmitz, tel. 030-315015. 
Contactpersoon voor het Hoofdbestuur is: 
Bob van den Bos, vice-voorzitter politiek, 
tel. 070-648214. • 

- Een van de middelen daartoe is het uit
geven van grond in erfpacht; 

-De uitgifte van grond in erfpacht mag 
geen dogma zijn; 

- Afweging van verkoop van grond en uit
gifte in erfpacht dient per project afhan
kelijk gesteld te worden van de plaatse
lijke omstandigheden; 

- Gezien de grote variëteit in erfpachtvoor
waarden in Nederland, is een landelijke 
regeling gewenst. Een kaderwet met rand
voorwaarden is hiertoe het meest geëigen
de middel. 

Miljo~nennota 
TK-fractievoorzitter Maarten Engwirda gaf 
de Raad een uitvoerige toelichting op een 
daags tevoren gepresenteerd Alternatief op 
de kabinetsplannen voor 1984. Daarmee was 
D'66 de eerste politieke partij die een gefun
deerde eigen visie op het sociaal-economi
sche beleid naar aanleiding van de miljoe
nennota naar voren bracht. De fractieplan
nen worden ongetwijfeld elders in dit blad 
toegelicht. (zie pagina 10). 
In de discussie met de Raad benadrukte 
Engwirda voorlopig niet aan een Joonmaat
regel te willen denken. Voor beide weiale 
partners zou het alternatief zeer aantrekke
lijk moeten zijn, o.m. door gelijke behande
ling overheidsafhankelijken en bedrijfsleven, 
arbeidstijdverkorting en verlaging werk
geverspremies. Vanuit de Adviesraad werd 
gewezen op o.m. aandacht voor interna
tionaal geldstelsel, afbouw PBO-structuren 
(Locht), extra kortingen onderwijs (Wessel), 
aandacht voor Monumentenzorg bij het z.g. 
"terugploegen" van uitkeringen. (Apotheker) 

Algemene Beschouwingen 
In het kader van de voorbereiding op de 
begrotingsdebatten werden de fractie enige 
concrete suggesties gedaan om bij .de Alge
mene Beschouwingen naar voren te brengen: 
-Minderhedenbeleid; 
- Oorzaken en bestrijding van de Centrum-

partij; 
- Positie Arbeid in de samenleving (kloof 

werkenden- nietwerkenden); 
-Vrede en Veiligheid; 
- De desastreuze financiële positie van· de 

gemeenten als gevolg van de zeer onvolle
dige dekking op de sociale dienst-tekorten. 

Deregulering ( woning)bouwregelgeving 
De Adviesraad nam een motie - van Popta 
aan waarin de Tweede Kamerfractie werd 
geadviseerd de aan de Kamer voorgelegde 
voorstellen inzake de deregulering van de 
woningbouwregelgeving niet te aanvaarden. 
De belangrijkste reden voor dit advies was 
gelegen in het feit dat de voornaamste des
kundigen op het gebied van voorschriften 
en bepalingen m.b.t. bouwen en bouw- en 
woningtoezicht, het Nederlands Instituut 
van Directeuren en Ingenieurs van Ge
meentewerken en de Hinderwet en Bouw
toezichtvereniging in het geheel niet waren 
gehoord noch betrokken bij de kabinets-
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plannen. Deze instanties blijken van mening 
dat de dereguleringsvoorstellen (dd. 14 juli 
1983) negatieve effecten kunnen hebben 
voor vooral belanghebbende burgers en 
verwachten een stroom van juridische pro
cedures indien de voorstellen worden aange
nomen. De Adviesraad was van mening dat 
niet enkel aandacht moet worden geschon
ken aan de mening van terzake deskundigen 
maar dat ook in overleg met alle betrokkenen 
een totale heroverweging in de bouwregel
geving moet worden geïnitieerd. 

Racisme en Centrumpartij 
De Adviesraad riep fractie en Hoofdbe
stuur op om in overleg met andere demo
cratische politieke partijen gezamenlijke 
initiatieven te ontplooien ter bestrijding van 
het racisme in en buiten Nederland. Deze 
oproep was mede ingegeven door de ver
ontrustende verkiezingsresultaten van de 
Centrumpartij bij de Gemeenteraadsverkie
zingen in Almere. De Raad overwoog hier
bij dat velen die hun steun op de Centrum
partij uitbrachten, het racistische karakter 
van de CP niet hadden onderkend en dat 
vooral aandacht moet worden besteed aan 
de oorzaken van de electorale groei van deze 
partij. Voorts meende de Raad dat dood
zwijgen en negeren van de CP niet de ge
eigende weg is om het racisme te bestrijden. 
TK-fractievoorzitter Maarten Engwirda 
sprak n.a.v. de motie Kuiper (mede geïni
tieerd door het aanwezi_ge Haagse gemeente
raadslid Hanneke Gelderbom) zijn wens uit 
te komen tot een overlegorgaan tussen de
mocratische politieke partijen tegen het 
.racisme. 

Thom de Graaf 
vice-voorzitter Adviesraad 



MALAISE? 
HOEZO MALAISE! 
VERSLAG VAN DE BRAINSTORM-SESSIE IN 
NOORD-HOLLAND MET MAURICE DE HOND 

door Marie-Louise Tiesinga 

"Hoe zouden afdelingen, regio's, hoofd
bestuur en fracties moeten handelen en 
functioneren om D'66 uit de electorale 
malaise te halen." Die vraag stond 
15 oktober centraal op een door staten
fractie en regiobestuur van Noord
Holland georganiseerde brainstormdag. 
Maurice de Hond gaf er zijn visie over 
hoe de kiezers handelen en denken. De 
afdelingen Gennep en Muiden/Muider
berg, die beide bij verkiezingen duide
Iijk hoger dan het landelijk gemiddelde 
scoren, vertelden hoe hun afdelingen 
georganiseerd zijn. En in werkgroepen 
werden er aanbevelingen gedaan om tot 
een beter functioneren van de partij te 
komen. 

Maurice de Hond, de geestelijke vader van 
de onderzoekmethode 'De Hond' en vooral 
bekend geworden door VARA's Rode Haan, 
deed de eerste van zijn wekelijkse peilingen 
in oktober 1976. D'66 stond toen op 0,7%. 
Dat was, zou je kunnen zeggen in de eindfase 
van de eerste "D'66-goJr' en enkele weken 
voor de legendarische oproep van Jan Ter
louw. De Kamerverkiezingen van '77 lever
den 5,4% op, die van '78 5,2% en die van '81 
11,1%. Enkele weken voor die Kamerverkie
zingen van 1981 stond D'66 zelfs op 15%, 
maar uiteindelijk ging toch nog 3 à 4% naar 
CDA en VVD door de oproep van Wiegel 
dat een stem op Jan een stem op Joop 
betekende. Naar de stellige overtuiging van 
de Hond heeft de daling zich dus al ingezet 
vóór de succesvolle verkiezingen van 1981, 
waarin D'66 met 17 zetels uit de bus kwam. 
Zoals bekend leverden de Statenverkiezingen 
vorigjaar 8,7% op; een peiling meteen na de 
crisis leerde, dat nog slechts tussen de 5-6% 
van de gevraagden hun stem op D'66 zouden 
uitbrengen en bij de Tweede Kamerverkiezin
gen in 1982 deed uiteindelijk maar 4,3% van 
de mensen dat. Drie weken nà deze verkie
zingen waren we gezakt tot 2 à 21/ 2%. Mau
rice de Hond hanteert bij zijn methode 
zgn. overgangsta bellen. Hij maakt voor zijn· 
berekeningen gebruik van de antwoorden op 
de vragen: "Wat heeft u gestemd bij ... "en 
"Wat zou u stemmen als u nu ... ". Diago
naal leveren die tabellen een zgn. trouw
heirlsindex op. Bedraagt die voor een partij 
80% of meer, dan betekent dat, dat je uit
stekend in staat bent je aanhang te binden, 
bij een percentage van tussen de 70-80% 
gaat dat ook nog goed, maar raak je bene
den de 70%, dan zit je als partij in de dalen
de lijn. Zo'n neergang wordt buiten de daling 
van de trouwheidsindex ook nog geken
merkt door het percentage dat je bij de pei
ling bij andere partijen zou weghalen. De 

trouwheidsindex van D'66 zit momenteel 
tussen de 30-40%, het aantal overgangen 
staat op nul en ook uit nieuwe jonge kiezers 
komen weinig of geen D'66-stemmers voort. 
Het aantal mensen dat als er nu verkiezin
gen zouden worden gehouden, op D'66 zou 
stemmen ligt tussen de 11/ 2 en 2%. 
Andere partijen staan er veel beter voor. 
PvdA en VVD hebben een trouwheidsindex 
van 80%, het CDA zit altijd nog tussen de 
65-70%. 
Conclusie van de Hond: er zit electoraal 
weinig leven meer in. 

Twee soorten partijen 
De Hond onderscheidt twee soorten politie
ke partijen. Traditionele partijen (bijv. 
PvdA, VVD, CPN, SGP, maar ook CDA 
als voortzetting van de drie bloedgroepen), 
die er automatisch in slagen hun aanhang 
vast te houden en de nieuwe partijen, d.w.z. 
partijen van nà 1960, die bij iedere verkie
zing opnieuw moeten proberen de aanhang 
aan zich te binden. Van de Boerenpartij is 
bekend, dat iedere verkiezing een compleet 
nieuwe aanhang opleverde; ook de aanhang 
van D'66 was in 1971 in relatie tot f967 
voor een groot deel vernieuwd. D'66 houdt 
dan ook erg weinig van het "oude" electo
raat over. De analyse van de Hond luidt in 
grote lijnen als volgt. Veel van de nieuwe 
partijen profiteren van modetrends. Hun 
successen: D'66 in 1967 (Hans van Mierlo), 
DS'70 in 1971 (Drees Jr.), PPR in 1972 
(Bas de Gaay Fortman), PvdA in 1977 
("Ome Joop-acties") en D'66 in 1981 (Jan 
Terlouw) hebben ze te danken aan een com
binatie van factoren, maar het wordt gefo
cused op de lijsttrekker. Niet vanuit een 
bewuste keuze van de journalisten, maar 
vanuit een soort "massagevoel", versterkt 
door de televisie. In 1982 herhaalde zich dat 
met Nypels en het succes van de VVD en 
werd de "mode" verschoven naar een tradi
tionele partij. 

Het "gat van Terlouw" 
De Hond bestrijdt dat er fundamentele 
stromingen in de maatschappij bestaan 
waarvan je kunt zeggen: "dat komt overeen 
met de ideeën die onze partij voorstaat". In 
zijn visie dus geen plaats voor een vierde 
stroming. Mensen van boven de 50 jaar zijn 
nog gevoelig voor de structuur, voor de ver
zuiling, onder de 40 jaar bestaat dat niet 
meer. Daarom is die groep zo gemakkelijk 
manoevreerbaar, zo gevoelig voor trends. 
be Hond ziet voor D'66 als enige mogelijk
heid, om electoraal weer "in de mode" te 
komen, het ophoesten van een persoon die 
het electoraat weet te binden zoals Van 
Mierlo en Terlouw dat hebben gedaan. Hij 
vraagt zich overigens af, of het een derde 
keer zal lukken en is van mening, dat zoiets 
pas na verloop van een paar jaar weer moge-
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lijk zal zijn, omdat het oude zeer bij het 
electoraat eerst wat zal moeten zakken. Er 
zijn naar zijn mening overigens geen "recep
ten" voor persoonlijkheden die bewegingen 
dragen. 

Fundamentele fouten 
In de tijd dat D'66 regeringsverantwoorde
lijkheid droeg heeft ze 11 à 12% van de stem
men verspeeld. Dat was volgens de Hond 
niet nodig geweest. Hij zette de beslis
sende momenten van omslag nog eens even 
op een rijtje. De eerste omslag voltrok zich 
in januari 1981. D'66 was toen. met 15 à 
16% van de stemmen vrijwel zo groot als de 
VVD en het spande erom wie de derde grote 
partij zou worden. Dat was in de tijd waar
in de discussies over een progressieve meer
derheidsregering zich afspeelden. Wiegel zag 
dat gevaar. Hij speculeerde op de angst 
voor het socialisme bij 60% van de Neder
landse bevolking en startte een campagne 
waarbij de VVD inspeelde op die angst voor · 
Den Uyl aan de macht. Dat lukte hem prima 
door de grote advertenties aan de- voor
avond van de verkiezingen waarin hij sug
gereerde dat een stem op Jan Terlouw uit
eindelijk een stem op Joop den Uyl was; 
PvdA en D'66 waren immers electoraal aan 
elkaar verbonden. (Zie hiervoor ook de .HP 
van 15 oktober j.l., waarin Hans Wiegel dit 
toegeeft -mlt). D'66 zakte vervolgens naar 
11, I%, en schommelde daarna tot november 
'81 tussen de 11 à 12%. 
Toen werd er volgens de Hond een funda
mentele fout gemaakt: toetreding tot een 
regering met Van Agt. Het ging niet om het 
CDA, maar om de persoon van Van Agt. 
Vier jaar was die man oppositioneel bestre
den; hem dan accepteren als regeringsleider 
was voor het electoraat onaanvaardbaar. 
Overigens was dit volgens de Hond voor 
Den Uyl nóg erger dan voor Terlouw, die 
uiteindelijk tussen Van Agt en Den Uyl inge
klemd raakte. 
In de ogen van pers en publiek verbitterde 
Terlouw vervolgens. De vier jaar in de oppo
sitie met positieve impulsen van de media 
om zich heen, veranderden in een minister
schap met alle gevolgen, zoals kritiek, van
dien. Het laatste redmiddel, het ploffen van 
de regering, greep D'66 niet aan: D'66 bleef 
in de regering en dat was de doodklap. 

Vierde partij: Centrumpartij 
Aan het einde van zijn betoog wees de 
Hond er nog op, dat de vierde partij in 
Nederland momenteel de CP is, met 2,8% 
van de stemmen! 
Het thema van de dag leende er zich niet toe 
om dit "succes" te analyseren, maar het is 
duidelijk dat de oorzaken ervan voor onze 
partij voldoende stof opleveren voor voort
durende aandacht en energieke bestrijding. 

Successtories 
Toch zijn er nog steeds plaatsen in Neder
land waar D'66 een grotere aanhang heeft 
dan het landelijk gemiddelde. Nol van ·Est, 
wethouder in Gennep en Yvonne van Wa
gensveld uit Maiden/Muiderberg vertelden 
vervolgens hun mini-successtories. Gennep 
is een gemeente van 17.000 inwoners. Men 
startte er indertijd met een gespreksgroep 
van 8 mensen, die een goed opgezette en
quête voorbereidden, die werd uitgevoerd 
via een school voor voortgezet onderwijs. 
Dat leverde gegevens van wat de inwoners 
van Gennep bewoog en was goed voor een 
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beleid op langere termijn. Vervolgens kwa
men de raadsverkiezingen van ·1970, die 
D'66 inging met het item betrokkenheid van 
de burgers, verkleinen van de afstanden tus
sen overheid en burgers. Het Reglement van 
Orde werd aangepakt, er werden op voorstel 
van D'66 voor het eerst algemene beschou
wingen gehouden etc. Bij de herindeling in 
1973 kreeg D'66 twee man in de Raad, een 
situatie die in 1974 werd gecontinueerd, zij 
het in een D'66/PPR-combinatie. In 1978 
haalde men 18% van de stemmen (landelijk 
gemiddelde 5,2%), goed voor 3 raadszetels 
in 1982 27% (tegen landelijk 4,3%) waar
mee men groter werd dan het CDA. Lukte 
het in 1978 nog niet om een wethouders
zetel te bemachtigen, omdat PvdA en CDA 
geen beleidsafspraken wensten te maken, 
in 1982 werd D'66 in Gennep de grootste 
partij en werd er een College gevormd op 
basis van hun verlangens, d.w.z. op basis 
van een collegeprogram. Wat is nou de 
succesformule van Gennep? 
Volgens Nol van Est een consequent denken 
en handelen vanuit de D'66-uitgangspunten. 
De structuur in Gennep is gebaseerd op: 
fractieoverleg; werkgroepoverleg, vergade
ringen afdelingsbestuur/ AA V, provinciaal 
overleg en landelijke contacten. Belangrijk is 
een goede interne en externe communicatie. 
Intern moet je van elkaar op aan kunnen. 
Je moet met mensen werken die zich voor 
D'66 willen, kunnen en mogen inzetten. Als 
je door mensen wordt benaderd, probeer dan 
te helpen, probeer het probleem op te lossen. 
Lukt dat GezeiO niet geef ze dan een eerlijk 
antwoord, wijs ze de weg naar een instantie 
waar ze eventueel nog naar toe kunnen. 
Koppel het in ieder geval altijd terug naar de 
groep, zodat de anderen weten waar je mee 
bezig bent. In Gennep maakt men volop ge
bruik van het zgn. "spinneweb-systeem": 
zorgen dat D'66-ers vertegenwoordigd zijn 
in de wijkraad, de woningbouwvereniging, 
het Groene Kruis etc. Op AA V's treffen 
mensen elkaar van allerlei disciplines en 
wordt de informatie uitgewisseld. Eén keer 
per jaar komt men met alle actieve D'66-ers 
uit Gennep bijeen om de langere termijn
strategie te bespreken; het eerste uurtje van 
die bijeenkomst wordt alle wrok en wrang op 
tafel gelegd. Men evalueert de afgelopen pe
riode. Nieuwe leden worden in Gennep per
soonlijk bezocht en zo snel mogelijk aan het 
werk gezet. De pers is onmisbaar en wordt 
benaderd via de voor-wat-hoort-wat
methode. Tenslotte hebben de D'66-ers in 
Gennep een schat aan informatie via het 
spinneweb-systeem. Ze zijn niet te beroerd 
de pers daarin te laten delen, maar willen 
dan uiteraard wel de eigen informatie in de 
krant kwijt. Dat werkt perfect. De bood
schap van Nol van Est is duidelijk: bouw 
een image op van een hardwerkende groep 
mensen, van kennis; kennis is macht en 
gebruik die macht dan ook. Voer continu 
campagne en als ze je aanpakken, pak ze 
dan meteen terug. 

Muiden/Muiderberg is een forensengemeen
te van tussen de 6.000 en 7.000 inwoners, 
met twee kernen. Het percentage dat D'66 
daar haalt, ligt doorgaans 5% boven het 
landelijk gemiddelde. Ook het succes in 
Muiden/Muiderberg rust op bovengenoemde 
twee pijlers: de verhouding tussen de leden 
onderling en de relatie met de bevolking. 
Al vanaf 1968 hebben de 30-40 leden onder
ling een uitstekende verhouding. Ze ontvan-
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gen allemaal uitnodigingen voor de fractie
vergadering, er worden feestjes gehouden, 
erwtensoepbijeenkomsten, zelfs een geza
menlijk ontbijt onlangs. Voor al deze bijeen
komsten worden ook sympathisanten en 
"afvalligen" uitgenodigd. Het voordeel daar
van is volgens Yvonne van Wagensveld, 
ex-gemeenteraadslid en nu statenlid in 
Noord-Holland, dat je gemakkelijker met 
elkaar kunt praten en gemakkelijker een 
beroep op elkaar kunt doen. Zelfs over de 
samenstelling van de lijsten is uitputtend 
met elkaar overlegd en dit heeft er toe ge
leid dat er een fractie is gekozen waarvan 
van tevoren duidelijk was dat ze goed met 
elkaar overweg zouden kunnen, en dat ze el
kaar goed àan zouden vullen. Met de be
volking wordt nauw contact gehouden, er 
wordt veel gefolderd (eenvoudige brieven in 
elke brievenbus). Ook in Muiden/Muider
berg is D'66 diep geworteld in de samen
leving. Men zit in allerlei besturen, in het 
dorpshuis, de peuterspeelzalen, allerlei art. 
61-commissies en er is zelfs een D'66-er 
regelmatig in de kroegen te vinden om met 
de schippers te praten! In raadsvergaderin
gen worden zoveel mogelijk initiatieven 
aangedragen en de contacten met de pers 
worden goed onderhouden en zijn dan ook 
prima. 

Aanbevelingen 
's Middags werd er door de aanwezigen· in 
groepen gebrainstormed. De aanbevelingen 
die daaruit voortkwamen, lagen in grote 
lijnen in het verlengde van de verhalen van 
Nol van Est en Yvonne van Wagensveld. 

Hieronder volgen die aanbevelingen op een 
rijtje gezet 

De communicatielijnen binnen de partij 
zijn aanwezig, maar functioneren niet opti
maal. Geconstateerd werd ondermeer dat 
de leden van de Tweede Kamerfractie za
ken die aangedragen worden door andere 
leden en partij onderdelen, niet op dezelfde 
man.ier afhandelen. 

Suggesties om tot een betere communicatie 
te komen waren: 
1. De Democraat-Extra gebruiken als 
doorgeefluik van zaken die landelijk spe
len, maar ook in de plaatselijke en provinci
ale politiek te gebruiken zijn. 
2. Referentiecommissie zou meer oog 
moeten hebben voor allerlei functies die in 
het maatschappelijk leven vrij komen. 
0'66 moet haar vleugels zoveel mogelijk 
uitspreiden. Een provinciale. of regionale 
aanpak lijkt op lager niveau wenselijk. 
3. Alle fracties in raden en Staten zouden 
een inventarisatie van wat ogenschijnlijk 
typische lokale problemen zijn, moeten 
maken. De Tweede Kamerfractie zou hier
uit een lijn kunnen destilleren die landelijk 
bruikbaar is. 
4. Raadsfracties en onze vertegenwoordi
gers bij Provinciale Staten zouden kant en 
klare vragen moeten produceren voor de 
Tweede Kamerfractie. Dit soort vragen 
kosten de 2' Kamerfractie weinig tijd en 
geven een optimale publiciteit, met name in 
de regionale bladen. 
5. Voor een goede relatie tussen de Twee
de Kamerfractie en de afdelingen en regio's 
dient er een actieve terugrapportage te zijn, 
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met name op de gebieden van suggestie 3 
en 4. 

Een concreet voorbeeld van hoe het lande
lijk gebeuren plaatselijk bruikbaar is, zijn 
de Algemene Beschouwingen. Bij deze be
schouwingen in de raden en in de Staten 
zouden de vertegenwoordigers het D'66-
plan nogmaals over het voetlicht moeten 
brengen. Met de nadruk op het feit dat 
D'66 een partij met visie is. 

Plaatselijk 
De meeste afdelingen drijven op een kleine 
groep van actievelingen. Om toch een opti
maal resultaat te kunnen bereiken deed 
men de volgende aanbevelingen. 
1. Zorg dat het secretariaat altijd bereik
baar is. Het secretariaat moet snel kunnen 
reageren op vragen van de bevolking. We
ten aan wie deze vragen doorgespeeld 
dienen te worden. En direct een reactie 
geven over wat er met de vraag gebeurt aan 
de indieners. 
2. Maak gebruik van de kennis van dege
nen die wellid zijn maar niet actief. Hiertoe 
zou iedere afdeling haar leden moeten af
gaan- liefst met een persoonlijk bezoek
om te kijken of er terreinen zijn waar de 
kennis van die leden gebruikt kan worden. 
3. Maak gebruik van specialisten, ook al 
zijn het geen leden van D'66. De inhoud 
van het beleid kan opgeschroefd worden 
door specialisten zonder politieke binding 
bij de gang van zaken te betrekken. 
4. Bouw een goede relatie op met de plaat
selijke/regionale pers. Zorg dat er regelma
tig "hapklare brokken' klaar liggen, die zo 
de krant in kunnen. Zorg ook dat je tipge
ver wordt op gebieden waar je toevallig iets 
over hoort, maar die niet direct poli,tiek 
bruikbaar zijn. 
5. Probeer landelijke standpunten ook 
plaatselijk te verkondigen. 
6. Wees altijd actief, voer altijd campagne. 
Dat kan door actief vragen aan het college 
te stellen. Door regelmatig te folderen. 
Ook al kan je om financiële redenen niet 
een hele plaats folderen, kies dan voor een 
wijk waar problemen liggen. Probeer een 
spreekuur op te zetten waar bewoners vra
gen kunnen stellen en kritiek kunnen 
spuien. Handel je zaken altijd goed af en 
wees eerlijk tegen de mensen. Durf te zeg
gen dat je iets niet kunt regelen. 
7. Probeer je vleugels uit te spreiden bin
nen de maatschappelij:..::e organisaties. 
Wortels in de maatschappij zijn belangrijk 
voor een partij. • 



HET WOORD AAN REGIO'S 
EN AFDELINGEN 
REGIO GELDERLAND: EEN D'66·BURCHT! 

door Jan Traag, le regiosecretaris 

In de jaren na 1976 heeft de Regio 
Gelderland zich ontwikkeld tot één der 
best georganiseerde in het land. Thans 
functioneren er zo'n 40 afdelingen. 
Dat wil niet zeggen dat alles nu van een 
leien dakje gaat. Zeker na september 
1982 is dat niet meer zo. Daarom zijn 
een aantal kleinere afdelingen over
gegaan tot zg. regionalisering, d.w.z.: er 
wordt gezamenlijk vergaderd over bv. 
AL V's of actuele politiek. Zo gaat het in 
de N-W-Veluwe, Midden-Gelderland, 
Oost-Gelderland en het Rivierenland. 
Men kan dit zien als een overgangs
maatregel voor de tijd, dat het met Q'66 
iets minder goed gaat. 

Het Regiobestuur, dat intact en actief is, 
probeert door de organisatie van ARV's, 
besturenoverleg en meer informele bijeen
komsten, de organisatie op peil te houden. 
Dat gaat wat moeilijker dan in de jaren vóór 
1982, maar wij hebben geen reden er aan te 
twijfelen, dat we het best zullen klaren. 

AR V's 
De opzet hiervan is parallel aan de AL V's, 
met een onafhankelijke congresleiding, stem
commissie, rapportagecommissie en notu
lencommissie. 
Hoogtepunt was in januari 1982: zo'n 175 
leden in de zaal! Thans is het met zo'n 60 
leden wel bekeken ... 
We hebben echter de hoop, dat het in fe
bruari a.s. weer beter zal gaan. Wij doen ons 
best! 

Besturenoverleg 
Dit periodieke gebeuren heef.t een tweeledige 
functie: 
I) bespreken van actuele organisatiepro

blemen 
2) contact tussen de bestuurders onderling 

en met het RB. 
Ook hier kan de opkomst tegenwoordig 
aanzienlijk beter, maar daarover bereikt de 
afdelingen spoedig nadere informatie. (Het 
volgende besturenoverleg is op 6 februari 
1984). 

Informeel 
Het RB heeft besloten in januari een nieuw
jaarsborrel te organiseren, waar in ontspan-

nen sfeer kan worden nagepraat en voor
uitgekeken. Een ieder krijgt hiervoor een 
uitnodiging. 

Afdelingen 
Onze afdeling Wychen doet op 2 november 
a.s. mee aan tussentijdse gemeenteraadsver
kiezingen. Dat is een moedig besluit, zeker 
met een gering ledental. We wensen hen veel 
succes toe en hopen dat andere afdelingen 
(in soortgelijke situatie) daaraan een voor
beeld willen nemen. 
De afdelingssecretarissen zijn in de komende 
tijd de spillen waar alles om zal draaien. 
Een goed contact tussen hen en ondergete
kende is van het grootste belang. Ik roep 
hen daartoe op en verzeker van mijn kant, 
dat geen moeite me teveel zal zijn om D'66 
weer te maken tot wat het behoort te zijn. 

De vierde stroming in de Nederlandse poli
tiek, een plaats die haar historisch en inhou
delijk toekomt. 
Onder de regiovoorzitters Werner Uerz (nu 
regio HB-lid voor Gelderland), Erno Maas, 
Frans Scholten en nu Jan Klein draait D'66-
Gelderland goed. 
Laten we het zó houden! 

Het ~~r«t' aaó' U?. 
D,e reciàÇde .,odigt a~delitJg~n · • en 

. (sub)regio'$'Uit zif.:lri., .Democrlláfte •· 

.. Jtiánifesterèn. Ileze k~éti de rili!io ~l; .,. 
derJand: \U' f!iunt· de J:edadi.l',l. ·OP een ': ., 
idee :brengen. :Wi~ weet gaat de . .,;~l~ ·· • 
gendeuitQódiging:dan paar u; · · · 
. " .;, '' ' ': ,' 

v.l.n.r.: Jan Klein, voorzitter; Ben Herfst, vice-vz. organisatie; Jan Traag, Ie secretaris; Lidy Brum
melkamp-Toet, vice vz. politiek; Marieke van den Hazel, fractie-assistente; Klaas Klein Geltink, 2e 
secretaris; Jan van Walsum, ptv. Regio HB-Iid; Anja Lieshout, publiciteitscoördinator; Henny van 
Oorschot, Ie penningmeester. 

... "Het regiobestuur heeft in het laatste halfjaar gewerkt aan de interne opbouw. Aan het 
functioneren van de Gelderse adviesraad, het functioneren van het besturenoverleg, aan de 
relatie RB-PSP. 
De regio Gelderland staat nog steeds bekend als een goed georganiseerde regio. Zoiets legt 
een verantwoordelijkheid op het Regiobestuur dit zo te houden. Maar deze verantwoorde
lijkheid drukt ook op de afdelingsbesturen. In deze droeve tijden moeten wij onze organisatie 
hecht houden. Dit is een concrete taak voor ons allen." ... 

Uit de toespraak van de Regiovoorzitter 
Jan Klein, AR V 24 september 1983. 
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PROBLEMEN VAN 
l<LEINE FRAKTIES 
door Hetty Vrisou van Eek 

De D'66-Statenfractie in Gelderland prijst 
zich gelukkig met zes leden: een ·aardig aan
tal om het werk onder te verdelen. 
De vier grootste Gelderse gemeenten hebben 
alle een twee-persoonsfractie, terwijl zelfs in 
twee van deze gemeenten een D'66-er in het 
collt!ge zitting heeft. Hier wringt dan ook 
niet de schoen. 
De echte problemen doen zich voor bij de 
22 één-mensfracties. Steeds weer worden wij 
geconfronteerd met knelpunten t.a.v. de 
wijze, waarop zij hun werkzaamheden moe
ten verrichten. Hieronder zal ik enkele mo
gelijkheden aangeven om hun taak te ver
lichten èn een indicatie van de mate, waarin 
deze in onze provincie zijn geaccepteerd -
zoals bleek uit een enquête onder Gelderse 
afdelingen in 1983. 

Alleen al uit democratisch oogpunt moet 
alle fracties, ook de kleinste., de mogelijk
heid worden geboden optimaal te functione
ren. Randvoorwaarden hierbij zijn: 
zo volledig mogelijke informatie en gelegen·
heid tot deelneming aan alle besluitvormen
de werkzaamheden. Hiertoe kan worden 
bijgedragen door: 
- duidelijkheid door portefeuilleverdeling 

(anno 1983 in alle geënquêteerde gemeen
ten) 

- verschaffing van informatie door de bur
gemeester (bv.) aan niet in het college ver
tegenwoordigde fracties over belangrijke 
daar besproken zaken (9% maakt hiervan 
reeds melding) 

- openbaarheid van besluitenlijsten van de 
vergaderingen van B& W en openbaar
heid van deze vergaderingen voor raads
Jeden (61% van de gemeenten kent enige 
vorm van, of totale openbaarheid in deze) 

- openbare commissie- en raadsvergaderin
gen met mogelijkheid voor raadsleden om 
zich in càmmissievergaderingen te laten 
veivangen door benoeming van een partij
genoot, niet raadslid zijnde, als lid van 
een commissie (Hoopgevend is dat nog 
slechts 7,5% verklaart dat commissie
vergaderingen besloten zijn. Vaak wordt 
nog wel gesproken van structureel beslo
ten· gedeelten van deze vergaderingen. 
43% van de geënquêteerde gemeenten 
kent de bedoelde vervangingsmogelijk
heid; velen "drammen" erover door.) 

- het tijdstip van vetgaderen steeds zoda
nig, dat alle vergaderingen kunnen wor
den bijgewoond; dus geen overlapping en 
liefst in de avonduren (In 34% van de 
gemeenten wordt nog gemeld, dat géén 
rekening wordt gehouden met proble
men van één-mensfracties). 

Daarnaast kent D'66 het probleem van de 
raadslidloze gemeenten, de afdelingen die in 
hun pogingen om de plaatselijke politiek te 
kunnen volgen en beïnvloeden, volledig af
hankelijk zijn van openbaarheid en iedere 
verbreding van de democratie, ieder direkt 
contact tussen bestuur en bestuurden. 
Naast de hiervoor genoemde aanbevelingen 
zijn voor deze afdelingen van belang: 
- hoorzittingen (veelal verworden tot infor

màtie-avond, onderwerpgericht, welke 

~
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D'66 fraktie in de Staten van Gelderland. Staand v.l.n.r.: Marieke van de Ha;,;el, fraktie-assistente, 
Harry Geenen, Werner Uerz, regio HB-lid, Leo de Graaf en Hetty Vrisou van Eek. 
Zittend v.l.n.r.: Marian Louppen, Rob vanBaarenen Marjolijn Driessen. 

DE GELDERSE STATENFRACTIE: een unieke fractie, waarin beide seksen gelijk in 
getal, maar ook gelijk in functioneren zijn vertegenwoordigd. 
Voorzitter Rob van Baaren: "Als man moet het mij van het hart, datjuist de grote vrouwe
lijke inbreng beslissend is voor een redelijke politieke opstelling." 

echter na eventuele gemeentelijke herinde
ling aan gewicht winnen) 

-spreekrecht voorafgaande aan de agenda
punten in commissies en raad (in 36% 
van de gevallen nog steeds niet ingevoerd) 

- de mate waarin gevolg wordt gegeven aan 
. een beroep op de WOB 

- de prijs van commissie- en raadsstukken. 

DE GELDERSE 
STATENFRAKTIE 
door Rob van Baaren, 
voorzitter PS-fractie 

Onze fractie - bestaande uit zowel drie 
vrouwen als drie mannen - heeft in het 
eerste jaar van haar bestaan reeds veel acti
viteiten ontplooid. 
Op organisatorisch gebied - en dat is toch 

Vergeleken met eerdere gegevens is t.a.v. 
bovenstaande een lichte verbetering in Gel
derland merkbaar. Er blijft echter nog steeds 
genoeg over om voor te vechten. Niet alleen 
uit eigen belang, maar veeleer uit pure over
tuiging . 

de brug die elke politicus nodig heeft om 
inhoudelijk te kunnen functioneren - zijn de 
banden mèt, en mede dóór het regiobestuur 
verstevigd; wij wonen o.a. elkaars vergade
ringen bij. 
Ook is er een goede verbinding met de Gel
derse adviesraad (GARD). Regelmatig vra
gen wij advies over provinciale politieke 
onderwerpen, zoals gemeentelijke herindelin
gen, cultuurnota, regionale omroep enz. 
Verder trachten wij als fractie - gemiddeld 
twee keer per jaar - de D'66-gemeente
raadsleden bijeen te brengen, om met elkaar 

v.l.n.r.: Leo de Graaf, Marjolein Driessen, Harry Geenen. 
Na het werkbezoek: afdelingsvergadering in Ede (12 oktober j.l.) 
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KENSCHETS VAN EEN GROTE 
GELDERSE AFDELING 
De stad 

Nijmegen, een van de oudste steden 
van Nederland, met een, deels in de 
oorlog verwoest, historisch centrum. 
Nogal wat industrie en centrum van het 
Rijk van Nijmegen. Tevens universiteits
stad. Gelegen aan de Waal en de uit
lopers van het Reichswald. 

Burgemeester F. Hermsen (CDA) zit een ge
meenteraad voor met 39 leden: 24 epilege 
schragende leden met de 2 D'66-zetels als 
overbekende "brug" tussen CDA 13 en 
PvdA 9. 
Ter rechterzijde vinden we de VVD met 6 
en ter linkerzijde "kleiner links" met 9 zetels. 
Deze club Nijmeegse volksvertegenwoordi
gers is gekozen door 150.000 Nijmegena
ren. 
25.000 studenten, 15.000 werklozen en een 

.,. en met ons van gedachten te wisselen. Daar
bij betrekken we ook de lijsttrekkers van 
gemeenten, waar D'66 helaas niet in de raad 
is vertegenwoordigd. 

De laatste maanden zijn de werkbezoeken 
goed van de grond gekomen; prima erva
ringen hebben wij opgedaan in Nijkerk, 
Zaltbommel en Ede, terwijl binnenkort 
Lochem aan de beurt is. 
Inhoudelijk werkend gaat het uitstekend, 
zeker met een binnenkort aan de Staten te 
verstrekken initiatiefvoorstel betreffende 
democratisering van de waterschappen, en 
op dit moment wordt hard gewerkt aan een 
project arbeid. 

In het algemeen kan worden gezegd, dat wij 
ons positief-kritisch opstellen tegenover het 
beleid, dat door CDA, VVD en PvdA is 
uitgestippeld, waarbij we echter ·niet nalaten 
onze eigen D'66-inbreng duidelijk naaryoren 
te brengen! 
Kortom: een prima functionerende fractie, 
en een goed voorbeeld voor andere partijen 
en hun fracties. 

compleet lege knip bezorgen de 3 CDA, 2 
PvdA en de ene D'66-wethouder handen 
vol werk. 

~ 
De afdeling ~ NIJMEGEN 
D'66-Nijmegen: een afdeling met 120 leden, 
allemaal enthousiast en 20 ook nog actief. 
Ons raadslid Hans van Oerle krijgt onder
steuning van de fractie-assistent Wouter 
Koop. 
Wouter zit een steunfractie voor waarvan 
de leden, samen met het raadslid de gemeen
telijke commissies bezetten. Uniek Nijmeegs 
beleid! 
We bekleden een "wip-positie": links heeft 
een krappe meerderheid. In het college van 
B&W bezet een D'66-er, Wim Vrijhoef, eer
der al wethouder van wonen en werken, nu 
de post van financiën. Een buitengewoon 
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zware post: de gemeente Nijmegen kan de 
bijstandsuitkeringen - 10 miljoen - niet 
meer betalen. Of "artikel 12" de oplossing 
is, valt te betwijfelen. 
Getalsmatig klein, kunnen we toch door 
onze invloed in het college en de "wip"
positie in de Raad onze D'66-overtuiging 
tot gelding brengen. 

Het bestuur, opsteller van een 54 pagina's 
dik programma, wáákt over de D'66-begin
selen. Zij laat blijken dat D'66 momenteel 
misschien gering in aantal mag zijn, maar 
bepaald niet gering in ideeën en idealen is! 
Ons periodiek "De Groene Golf' houdt 5 x 
per jaar de leden op de hoogte van het reilen 
en zeilen van de afdeling. 

D'66 Nijmegen 
Herman Frentz, voorzitter 
Frank Winters, vice-vz . 
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Vierde eongresdemocraat voor 
de 36ste ALV op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 november 1983 te 
DenDaag 
Democraten, 
Het congres nadert nu met rasse 
schreden. 
U heeft, waar dat mogelijk was, uw 
moties en amendementen ingediend. 
Rest û nog de HB-resolutie "Groene 
Samenwerking", die in deze Demo
craat wordt gepubliceerd en de Begro
ting 1984, die in het Congresboek-A 
wordt gepubliceerd. 
Gezien de trage gang van zaken in de 
diverse "groene" overlegstructuren, 
kon deze HB-resolutie niet eerder 
worden vastgesteld. Bij het ter perse 
gaan van deze Democraat is de defini
tieve standpuntbepaling van de diver
se groepen en partijen nog niet bij ons 
gearriveerd. 
Voor beide stukken geldt een sluitings
termijn voor het indienen van amen
dementen en moties van 23 november 
1983 om 17.00 uur op het landelijk 
secretariaat. 

Hieronder volgt een beknopt over
zicht, waar u de te behandelen stuk
ken kunt vinden. 

Vrijdagavond 
Agendapunt 4. BEGROTING 
1984, aanpassjng begroting '83: te pu
bliceren in Congres boek-A. 
Sluiting indienen amendementen en 
moties op 23 november om 17.00 uur. 
Agendapunt 6. CONCEPT 
EUROPEES PROGRAMMA: gepu
bliceerd in ECD-36 (Democraat 3, 
mei 1983). 
Indiening amendementen en moties 
gesloten; publicatie amendementen en 
moties in Congesboek-A. 
FEEST in Amicitia, gepubliceerd in 
Democraat 5, september '83, pagina 1. 

Zaterdag 
Agendapunt 10. HB-resolutie 
"EUROPESE SAMENWERKING": 
te publiceren in VCD-36 (Democraat 
6, november 1983). Sluiting indienen 
moties en amendementen op 23 no
vember 1983, 17.00 uur. 
Publicatie moties en amendementen 
in Congresboek-B. 
Agendapunt 12. HB-resolutie 
"VREDE EN VEILIGHEID", ge
publiceerd in DCD-36 (Democraat 5, 
september 1983). 
Indiening moties en amendementen 
gesloten. · 
Publicatie moties en amendementen in 
Congresboek-A 
Agendapunt 17. ACTUELE POLI
TIEKE MOTIES: sluiting indiening 
op 23 november om 20.00 uur. Te 
. publiceren in Congresboek-A, voor
zover vroegtijdig aanwezig; en in 
Congresboek-B. 
Uit bovenstaande is duidelijk, dat het 
voor u, congresganger, van groot 
belang is tijdig Congresboek-A in huis 
te hebben. 
Reeds eerder hebben wij u erop geat-
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tendeerd, dat dit gratis aan u kan wor
den toegezonden, wanneer u dat meldt 
op het landelijk secretariaat. In de De
mocraten van mei en juli j.l. vindt u 
daarvoor een invulbon: nu per omme
gaandeinzenden! 
Congresboek B met de moties en 
amendementen die tot 23 november 

RB-Resolutie groen/klein-linkse samenwerking 
(agendapunt 10) 

De ALV van D'66, in vergadering bij
een op 25 en 26 november 1983 te 
Den Haag, 

a.s. kunnen worden ingediend, zal gezien 
beschikbaar zijn op het congres. - het besluit van de AL V van mei 

D'66 werd uitgenodigd om een nader 
standpunt terzake te bepalen. Meer in 
het bijzonder was dat het geval met be
trekking tot een aantal voorstellen van 
onder meer programmatische aard van 
de zijde van het bestuur van de PPR. 
Deze partij beoogde "groen/klein
linkse" samenwerking met de CPN en 
de PSP enerzijds en het Groen Plat
form anderzijds. 

1983 dat D'66 aan de Europese 
Wij hopen, dat u in grote getale verkiezingen in 1984 zal deelne-
naar Den Haag komt. 

Mieke van Wagenberg 
vice-voorzitter organisatie. 

Logiesbemiddeling nodig? 
Bel: Greet Linckens, Udclelstraat 157, 
Den Haag, tel. 070-882843. 

Haagse gastvrijheid 
De afdeling Den Haag is verheugd 
dat er na elf jaar weer eens een D'66-
congres in Den Haag wordt gehou
den en heeft gemeend de volgende 
activiteiten te moeten ontplooien: 
Logiesbemiddeling 
Een aantal Haagse D'66-leden heeft 
zich bereid verklaard voor de nacht 
van 25 op 26 november a.s. een of 
meer logeerbedden aan congresgan
gers ter beschikking te stellen. 
Belangstellenden kunnen zich wen
den tot de secretaris van het afde
lingsbestuur: Greet Linckens, Uddel
straat 157, telefoon 070-882843. Wie 
het eerst komt, het eerst maalt! 

Haagse leden die nog geen bed ter 
beschikking hebben gesteld en er wel 
een hebben, kunnen zich uiteraard 
ook nog bij Greet melden. 

Het congres danst . . . 
Nadat de congresleiding op vrijdaga
vond 25 november 1983 omstreeks 
22.30 uur de 36ste AL V heeft ge
schorst, organiseert de afdeling Den 
Haag, met steun van het Hoofdbe
stuur, in de gezellige bars van Amici
tia een daverend feest. Toegang gra
tis, muziek gratis, alleen iedereen 
moet zijn of haar drankjes zelf beta
len. Op de levende muziek van "The 
oldtimers" kan gedanst worden tot in 
de kleine uurtjes. 
Laten wij de gezellige tradities van 
o.a. Amsterdam en Nijmegen in een 
levenslustige sfe~r herstellen. D'66 
laat zich niet in de hoek. drukken, 
noch in serieuze politiek, noch in de 
sfeer van elkaars vriendschap . 

Frans Rogier, 
voorzitter D'66 - Den Haag 

menen 
- de opdracht van diezelfde AL V aan 

het Hoofdbestuur om de najaars
AL V een standpunt voor te leggen 
betreffende mogelijke deelname aan 
"groen/klein-linkse" samenwerking 
in verband met die Europese verkie
zingen, 

overwegende 
- dat D'66 vanaf haar oprichting 

steeds bijzondere aandacht heeft 
geschonken aan het milieu; 

constaterende 
- dat weliswaar de milieupunten van 

het door Groen Platform en de be
sturen van PPR, PSP en CPN 
voorgestelde programma overeen
stemming vertonen met de opvat
tingen van .D'66 over een volwaar
dig milieubeleid; 

overwegende echter 
- dat de programmatische voorstellen 

voor de meeste andere beleidsterrei
nen onvoldoende houvast bieden 
voor het voeren van een progressief
Europese politiek zoals D'66 voor
staat; 

- dat deze bezwaren zich vooral ma
nifesteren op het punt van de ge
wenste aard en richting van de.ver
dere politieke ontwikkeling van de 
Europese Gemeenschap, evenals 
met betrekking tot de uitvoering van 
de voornaamste economische doel
stellingen van de Gemeenschap, on
der meer op het vlak van de werk
gelegenheidspolitiek, de ontwikke
lingssamenwerking en het land
bouwbeleid, 

D'66 werd in dit kader door de PPR 
hiet bij voorbaat uitgesloten. 

Conform de besluitvorming op de 
voorjaars-AL V van 1983 heeft het 
Hoofdbestuur de haar voorgelegde 
voorstellen en meer in het bijzonder 
die van de zijde van de PPR aan een 
zorgvuldig onderzoek onderworpen, 
teneinde na te gaan in hoeverre met 
name programmatische overeenstem
ming op grond van de verkregen voor
stellen mogelijk zou blijken. Met dat 
doel werd advies uitgebracht door een 
aantal betrokken SWB-werkgroepen, 
die daarbij onder meer het D'66-
concept-Europees Programma 1984-
1989 als leidraad namen. 

Naar aanleiding daarvan bleek er be
hoefte aan een verduidelijking ten aan
zien van een aantal wezenlijke elemen
ten, die naar de opvatting van het 
Hoofdbestuur moeten worden ver
disconteerd om een volwaardig Euro
pees Programma mogelijk te maken. 

Op grond van de daarop verkregen 
toelichting van de zijde van de PPR is 
het Hoofdbestuur tot de conclusie ge
komen, dat de verkregen voorstellen 
onvoldoende basis verschaffen om de 
beoogde samenwerking met D'66 mo
gelijk te maken. 

Bij navraag door het Hoofdbestuur 
bij de PSP werd ons medegedeeld dat 
deze partij D'66 bij voorbaat en on
voorwaardelijk uitsluit van bedoelde 
samenwerking. 

besluit Nico Wegter, 
- niet in een vorm van "Groene" sa- secretaris buitenland 

menwerking, doch zelfstandig aan 
de Europese verkiezingen deel te 
nemen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting 
Sedert het voorjaar 1983 werden er 
van verschillende zijden, onder meer 
door het Groen Beraad, het Groen 
Platform en door enige politieke par
tijen, initiatieven genomen om te ko
men tot een vorm van "Groene" sa
menwerking in verband met de Euro
pese Verkiezingen van 1984. 
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Eerste eongresdentoeraat voor 
de 37ste ALVop zaterdag 21 
januari 1984, Biddinghuizen 
Democraten, de partij in al haar geledingen hierbij ,..----------------------------, 

betrokken is geweest. In de Demo-
Op zaterdag 21 januari 1984 congres
seren wij gedurende 1 dag in de Flevo
hof bij Biddinghuizen, in' de Flevo
polder. Dit "tussen" congres, dat het 
karakter draagt van een normale 
ALV, is nodig, omdat anders zowel 
het a.s. najaarscongres als het voor
jaarscongres '84 overvol zouden 
raken, Op het a.s. januari-congres ko
men een drietal onderwerpen aan de 
orde: 
-Jongerenorganisatie 
-Nadere aanduiding 
- Beleidsvoorstellen organisatie. 
Uiteraard biedt ook deze AL V ruimte 
voor de behandeling van Actuele 
Politieke Moties. 

craat nr. 4, juli '83 heeft Jan Veld-
huizen een discussiestuk gepubliceerd. 
In Democraat nr. 5, sept. '83 en deze 
Democraat hebben enigen onder u 
hier stukken/reacties aan toegevoegd. 
Op zaterdag 22 oktober 1983 is er in 
Hilversum een symposium over dit i ·· 

thema georganiseerd. Het Hoofdbe
stuur is van mening, dat er voldoende 
mogelijkheden voor discussie zijn ge
weest, zodat er op 21 januari tot 
besluitvorming kan worden overge
gaan. In tegenstelling tot wat te doen 
gebruikelijk is biedt niet het Hoofd
bestuur deze Resolutie aan, maar de 
indiener van motie 1419A ALV-35, 
d.d. 6-7 mei, Jan Veldhuizen. · 

De Beleidsvoorstellen organisatie, de 
BB-Resolutie Jongerenorganisatie, 
de Resolutie "Nadere Aanduiding" 
zijn amendeerbaar. Moties en amen
dementen kunnen worden ingediend 
tot vrijdag 16 december 1983 op het 
landelijk secretariaat. Wijverzoeken u 
dringend om bij de toezending van 
moties en amendementen aan de 

CONCEPT-AGENDA 
3 7ste AL V op zaterdag 21 januari 1984 te Biddinghuizen. 

10:00 

10.20 
11.30 

1L40 

12.15 

12.30 
13.10 
14.1,0 

14.30 
15<.00 
16.00 
16.05. 

1. Opening door partijvoorzitter 
2 .. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toelichting op de stemprocedure 
4. Presentatie· kandidaten besturen en commis· 

sies- Opening stembus 
S. BELEIDSVOORSTELLEN ORGANISATIE 
6. TOESPRAAK LIJSTTREKKER EURO· 

• PESEVERKIEZINGEN 
7. H.B-RESOLUTIE JONGERENORGANI-

SATIE . 
8. JAAROVERZICHT 

(voorheen: Beleidsnota) 
HOOFDBESTUUR 

9. Lunch- sluiting stembussen 
10. RESOLUTIE "NADERE AANDUIDING" 
11. TOESPRAAK FRACTIEVOORZITTER 

TWEEDEKAMER . 
12. Vragenuurtje Tweede Kamerfractie 
13. ACTUELE POLITIEKEMOTIES 
14. Uitslagen stemmingen en verkiezingen 
15. Sluiting door de partijvoorzitter 

De Beleidsvoorstellen organisatie 
(agendapunt 5) bieden een gewijzigde 
opzet voor procedures rondom de 
kandidaatstelling voor functies in ver
tegenwoordigende lichamen en voor 
partijfuncties. Daarbij wordt het 
accent gelegd op vereenvoudiging van 
procedures en op grotere verantwoor
delijkheid van de onderscheiden 
bestuursorganisaties. Rapportage Commissie gebruik te '----------------------------..1 

maken van het standaartlformulier, 
De BB-Resolutie Jongerenorganisatie 
(agendapunt 7) stelt een zelfstandige 
jongerenorganisatie voor. In de vorige 
Democraat (nr. 5, sept. 83 pag. 7+8) 
heeft het HB in de persoon van Bob 
van den Bos krachtig gepleit voor een 
eigen jongerenorganisatie. 

dat elders in deze Democraat is deze vergaderruimte gekozen, aller- voeren. Uiteraard rijden deze bussen 
afgeprukt. Het bespaart de Rappor- eerst omdat deze centraal is gelegen, ook weer naar het station terug. 
tage Commissie veel onnodig werk. vervolgens omdat er een alternatief 
Actuele Politieke Moties en Moties programma is voor jonge en oudere Wij hopen, dat velen van u op 21 
naar aanleiding van het Jaaroverzicht leden van uw familie, die wat minder januari '84 aanwezig zullen zijn. 
HB 82-83 kunnen tot donderdag 19 zijn geïnteresseerd in het Congres 
januari a.s. 10.00 uur worden inge- zelf 
diend. 

De Resolutie "Nadere Aanduiding" 
is het resultaat van de uitspraak van 
de voorjaars-AL V om in het (vroege) 
voorjaar '84 over de nadere aandui
ding te besluiten, nadat de basis van 

De Flevohof is goed bereikbaar met 
Het Congres wordt gehouden in de de auto, maar ook met het openbaar 
Flevohof, bij Biddinghuizen. Toen vervoer. Zowel in Harderwijk als 
bleek, dat "de Flint" in Amersfoort Zwolle zullen regelmatig bussen klaar 
niet beschikbaar was, hebben wij voor staan om u naar de polder te ver-

Mieke van Wagenberg 
Vice-voorzitter organisatie. 

Congresreglement 

Toelichting. 
Volgens het Huishoudelijk Reglement heeft het Hoofdbestuur besloten 
het onderstaande congresreglement vast te stellen. Evenals op de voor
gaande congressen bevat dit congresreglement alleen bepalingen die 
niet in het Huishoudelijk Reglement (art. 7 t/m 18) zijn geregeld. 

Artikel! 
Het op 21 januari 1984 te houden congres is een Algemene Ledenver
gadering als bedoeld in art. 7 van het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel2 
Moties en amendementen die betrekking hebben op onderwerpen, ver
meld in de agenda, moeten zijn goedgekeurd door tenminste één Alge
mene Regio-, Subregio- of Afdelingsvergadering, of zijn ondertekend 
door tenminste 25 leden van D'66. 
Moties en amendementen, behalve die betrekking hebben op agenda
punt 8 en 13, moeten uiterlijk 13 december 1983 op het landelijk secre
tariaat ontvangen zijn. Deze moties en amendementen worden met een 
aanbeveling van het Hoofdbestuur in het Congresboek gepubliceerd. 
Moties en amendementen met betrekking tot agendapunt 8 en 13 die
nen uiterlijk 19 januari 1984, 10.00 uur, op het landelijk secretariaat 
ontvangen te zijn. Moties en amendementen dienen opgesteld te wor
den volgens het door de Rapportagecommissie vastgestelde model, dat 
als bijlage bij dit reglement is gevoegd. 

Artikel3 
De behandeling van moties en amendementen geschiedt als volgt: 
1. De indiener of een door hem/haar aangewezen lid van D'66 geeft 
desgewenst een beknopte toelichting. 
2. De fungerend voorzitter verleent degenen, die zich volgens de bij 
de congresleiding berustende sprekerslijst als spreker hebben aange
meld, in volgorde van aanmelding het woord. 
3. Het Hoofdbestuur, de Programmacommissie en de Rapportage
commissie kunnen aan het congres een advies omtrent het voorstel 
geven. Desgewenst geeft de fungerend voorzitter de indiener de gele
genheid tot een kort weerwoord alvorens een motie of amendement 
in stemming te brengen. 
4. De fungerend voorzitter brengt de amendementen in volgorde van 
ingrijpendbeid in stemming en daarna het al dan niet geamendeerde 
voorstel. 
5. De fungerend voorzitter brengt resolutie en moties over een be
paald (onderdeel van een) agendapunt in stemming als alle resoluties 
en moties over dat (onderdeel van het) agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt de volgorde waarin de resoluties en/ of 
moties in stemming worden gebracht. 

Artikel4 
In alle gevallen betreffende de gang van zaken tijdens het congres 
waarin dit reglement niet voorziet, beslist de congresleiding met in
achtneming van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
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Hoofdbestuursresolutie 
jongerenorganisatie 0'66 
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in vergadering bijeen te Bidding
huizen Óp 21 januari 1984, 

overwegende 
1. datjonge leden/kiezers voor D'66 van vitale betekenis zijn; 
2. dat het van het grootste belang is, dat jongeren binnen het raamwerk van 

onze partij optimaal functioneren; 
3. dat dit laatste binnen de huidige organisatievorm niet het geval is; 
4. dat vanuit de D'66-jongeren zelf de behoefte naar voren is gekomen om 

een D'66-jongerenorganisatie met een rechtspersoonlijkheid in het leven 
te roepen, die over voldoende middelen kan beschikken; 

5. dat een verenigingsvorm vanuit democratisch oogpunt hiervoor het meest 
geschikt is; 

besluit 
1. een vereniging onder de naam "Jonge Democraten '66" in het leven te 

roepen, die als doel heeft activiteiten te ontwikkelen, welke jongeren 
politiek activeren, motiveren en informeren, zodat zij zich in D'66-zin met 
politiek gaan bezig houden; 

2. het Hoofdbestuur op te dragen op zo kort mogelijke termijn en in samen
werking met de JOAC-bestuurscommissie alle daarvoor noodzakelijke 
maatregelen te nemen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: In de Democraat van september 1983 schreef de vice-voorzitter 
van onze partij, Bob van den Bos, een artikel ter toelichting op het HB-s tand
punt met betrekking tot een D'66-jongerenorganisatie. Kortheidshalve wordt 
daar nu naar verwezen. 

Jaaroverzicht 
hoofdbestuur 

Op de najaars-ALV 1982 besloot het 
congres dat het Hoofdbestuur jaar
lijks een verslag van zijn werkzaam
heden aan de ALV dient voor te leg
gen. Toen heette het nog "Beleids-
nota". -
Het Jaaroverzicht zal - conform 
ALV-besluit - in Congresboek A 
voor de AL V van 21 januari 1984 
worden gepubliceerd. Naast een over
zicht van RB-activiteiten sinds 
± oktober 1982, zullen een aantal 
beleidsvoornemens van het HB voor 
1984 worden behandeld. Op 21 janu
ari 1984 is gedurende korte tijd gele
genheid om vragen te stellen en op
merkingen tè maken over het Jaar
overzicht. Het HB stelt het op prijs 
wanneer het vóór de AL V al kennis 
kan nemen van deze vragen en opmer
kingen. 

Het congresboek A, IEDER congres
boek A,_ kan op aanvraag (Landelijk 
Secretariaat) ± 14 dagen vóór het/elk 
congres worden toegezonden (gratis). 

Het Hoofdbestuur 

Aanvulling concept 
Europees programma 

In de op de voorjaars-ALV 1983 te 
Zutphen aangenomen RB-resolutie 
VII werd het Hoofdbestuur opgedra
gen in komende verkiezings- en be
leidsprogramma's een anti-discrimina
tieparagraaf op te nemen. 
Het eerste hiervoor in aanmerking 
komende verkiezingsprogramma is 
dat voor de verki~zing van het Euro
pees Parlement in 1984. Hieronder 
vindt u een tekstvoorstel, waarin de 
nadruk is gelegd op het feitelijk tegen
gaan van discriminatie. Een meer juri
dische benadering van de materie acht 

Congresgangers, die 2 weken voor de worden toegezonden aan het landelijk 
ALV het congresboek, (waarin de secretariaat,Bezuidenhoutseweg 195, 
moties en amendementen zijn opge- 2594 AJ Den Haag. 
nomen met een aanbeveling van het Uiteraard kunnen alleen leden, die 
Hoofdbestuur) willen ontvangen, moe- aan hun contributieverplichtingen 
ten onderstaande bon duidelijk en vol- hebben voldaan, een congresboek ont
ledig invullen en terugzenden aan het vangen. Alleen leden, die het congres
landelijk secretariaat. Deze bon zal op boek hebben aangevraagd, kunnen 
de enveloppe geplakt worden, waarin daarbij een NS-reductiecoupon ont
het congresboek wordt verzonden. vangen. 
De bon moet vóór 15 december 1983 

r-------------------------~ 
Gaarne ontvang ik van u een congresboek januari-AL V en ook/geen 
NS-reductiecoupon. 
Deze adresstrook netjes invullen! 
lidmaatschapsnummer volgens lidm.kaart 83: ................. . 

naam 

adres 

postcode ............................................ . 

-woonplaats .......................................... . 

L--------~---------------,----~ 

Tijdsplanning voorberei,dinll ALV 
-21 januari 1984 

rond lnovember,'83: 
· verschijning ECD-37 met: 

- beleidsvoorstellen organisatie 
- RB-Resolutie Jongerenorganisa~ie 
- Resolutie "Nadere Aanduiding" 

13 december '83: sluiting indiening amendemmten en moties 

rond 15 december '8'3: 
verschijning TCD-3 7 , 

rond 10januari'84: 
verz;ending Congresboek-A mét:· 
,-,alle amendementen en moties 
-voor zover binnen, actuele politidkemóties 

---Jaaroverzicht HB '82-'83 , 

19 januari 1983, 10.00 uur: sluiting _indietihw moties m.b.t. Jaarover" 
zicl)t en actuele politieke moties. 

lljanuari 1983, 10.00 uur-: _ 
i aanvang AL V -3 7 in de Flevohof bij Biddinghuizen. 

het Hoofdbestuur in dit geval minder 
juist. 
De tekst kan als aanvulling op het 
concept Europees Programma worden 
beschouwd en als zodanig behandeld. 

Aanvullend tekstvoorstel 
betreft: Anti-discriminatie paragraaf 

in Europees Programma. 
Hoofdstuk 2, paragraqf 2 
- De titel van de huidige paragraaf 

2.2 kan worden gehandhaafd. 
- De tekst daaronder wordt voorzien 

van een subkop: 
2.2. (a) Algemeen. 

- Een nieuwe subparagraaf wordt 
toegevoegd, luidende: 
2.2. (b) Buitenlandse werknemers 

D'66 acht eerbiediging van de rech
ten van minderheden, waaronder die 
van buitenlandse werknemers, van het 
grootste belang - juist in tijden van 
economische neergang en snel toene
mende werkloosheid. 'Aanbevolen 
wordt dat de Raad van Ministers de 
sociaal-economische culturele situatie, 
waarin de buitenlandse werknemers en 
hun gezinnen verkeren, periodiek aan 
een onderzoek onderwerpt met het 
doel om, uitgaande van het recht op 
behoud van de eigen culturele identi
teit, nadere richtlijnen en/of aanbeve
lingen vast te stellen, die een harmod 
nische integratie kunnen bevorderen 
in de Westeuropese samenleving." 

Resolutie 

Indieners: Jan Veldhuizen, e.a. 
Woordvoerder: Jan Veldhuizen 
Onderwerp: Aanduiding D'66 

De AL V van D'66, in vergadering bij
een te Biddinghuizen op 21 januari 
1984, 

constaterend 
- dat het D'66 handelen - tevens 

verwoord in haar Beleidsprogram
ma - sinds 1966 gericht is op een 
consequente democratisering van 
de samenleving. 

- dat het politiek handelen gericht 
is op handhaving en verbetering 
van de individuele ontplooiing, het
geen dient te geschieden in vrij
heid en verantwoordelijkheid, naar 

eigen inzicht en overtuiging, in soli
dariteit met en zonder discrimina
tie van de medemens, 

- dat verscheidenheid van mensen, en 
daaruit volgend, de pluriformiteit 
van de samenleving als voornaam
ste bron van vernieuwing wordt 
gezien, 

- dat het hierbij gaat om de moge
lijkheid om werkelijk van zijn vrij
heid gebruik te maken, waarvoor 
de middelen aanwezig dienen te 
zijn om deze inhoud te geven, · 

- dat vrijheid begrensd wordt door 
de medeverantwoordelijkheid voor 
de medemens en de natuur. 

overwegende 
- dat D'66 zich hiermee kenmerkt als 

een algemene emancipatiebeweging 
met een liberaal karakter, 

- dat voor het realiseren van de 
"uitgangspunten van D'66 denken 
en handelen" een steeds doorgaand 
oriëntatieproces op maatschappij 
en haar ontwikkelingen noodzake
lijk is, waaruit volgt dat zij zich 
niet vast kan leggen op (verstar
rende) blauwdrukken, 

- dat hiervoor - zoals ook in het 
beleidsprogramma verwoord - on
afhankelijkheid, hervormingsge
zindheid en toekomstgerichtheid 
voorwaarden zijn, hetgeen als links 
en progressief aangemerkt kan wor
den. 

concludeert 
-dat op grond van de uitgangs

punten van D'66 denken en hande
len én deze overwegingen, D'66 
aangeduid kan worden als een 
links-liberale groepering, 

- dat de naam D'66 hierbij gehand
haafd dient te worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zie ook .,Aanduiding D'66 
op pagina 5 
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BELEIDSVOORSTELLEN ORGANISATIE 
(Agendapunt 5) principes vastgelegd, in het huishoude- lijk te maken 

lijk reglement zijn deze uitgewerkt, - de verantwoordelijkheden voor het 
I. Inleiding soms zeer uitvoerig, soms uiterst be- vaststellen van procedures en het 
De politieke partij D'66 is verant- perkt; soms duidelijk, soms voor meer- uitvoeren van procedures zoveel 
woordelijk voor het stellen van kandi- dere uitleg vatbaar. mogelijk toe te kennen aan de erga-
daten voor vertegenwoordigende licha- Een eerste reden om met wijzigings- nisatieniveaus, waarop de procedu-

voor de uitvoering daarvan verant
woordelijk zijn. Dit betekent een ze
kere mate van decentralisatie. Dit kan 
tot gevolg hebben, dat er verschillen 
ontstaan in procedures op hetzelfde 
organisatieniveau. 

men. Zij moet dus procedures samen- voorstellen te komen voor procedures, res betrekking hebben 
stellen, waarmee die verantwoordelijk- is eenheid en overzichtelijkheid te -de betrokkenheid van de leden bij 
heid zo goed mogelijk gedragen kan brengen. de kandidaatstelling en interne ver-

Procedures met betrekking tot het lan
delijk niveau worden geregeld in Sta
tuten en Huishoudelijk Reglement. 

worden. In de verkiezingsperiade van '81-'82 is kiezingen te vergroten. 
Naast de aanwezige kwaliteit is hier- gebleken, dat huidige voorwaarden en Daartoe wordt voorgesteld, dat een ge- 4. De voorstellen 
voor nodig: procedures problemen kunnen oproe- deelte van de procedures in Statuten 
-overzichtelijke procedures pen, die binnen het bestaande regie- en Huishoudelijk Reglement wordt ge-
- zo groot mogelijke invloed van de ment niet oplosbaar zijn, bijv. ver- regeld, en dat een gedeelte van de pro-

leden op de keuze van de kandida- enigbaarbeid van functies en kandi- cedures door de betrokken organisatie-

De uitwerking van het in 3 gestelde ziet 
er dan als volgt uit. In Statuten en 
Landelijk Huishoudelijk Reglement 
(LHR) wordt geregeld: 

ten daatstellingen of de informatievoorzie- niveaus zelfkan worden ingevuld. 
- afgebakende, overzichtelijke verant- ning over kandidaten. . In Huishoudelijk Reglement en Statu- 4.1 De basisvoorwaarden voor 

woordelijkheden. Een tweede reden om met wijzigings- ten worden de basisvoorwaarden voor kandidaatstelling 
Ditzelfde geldt ook t.a.v. de kandidaat- voorstellen te komen is om deze knel- iedere kandidaatstelling vastgelegd; 
stelling voor partijfuncties. punten op te lossen. voorts wotdt vastgelegd aan welke uit

Kandidaten voör functies in de partij 
en voor functies namens de partij in 
openbare besturen, moeten voldoen 
aan de volgende basisvoorwaarden. 2. De huidige procedures 

De huidige procedures zijn vastgelegd 
in Statuten en Huishoudelijk Regle
ment. In de Statuten is een aantal 

3. Doelstelling van de voorstellen 
Deze voorstellen hebben tot doel: 
- de procedures rondom de kandi

daatstelling zo overzichtelijk moge-

Basisvoorwaarden Te regelen 
inST/LHR? 

is nu geregeld 
inST/HR 

a. 1 jaar lid-zijn bij verkiezing St. St. 
(nu: 1 I 2 jaar bij sluiting kandidaatstelling) 

b. contributieverplichting voldaan hebben St. St. 
(nu: idem) 

c. - verklaring dat zij in woord noch 
geschrift door lidmaatschap noch 
acties blijk hebben gegeven van een 
racistische of fascistische 
gezindheid St. St. 
(nu: idem) 

- verplicht (vertrouwelijk) opgave van 
alle terzake van belang zijnde (voor-
malige) lidmaatschappen en publikaties St. 
(nu: wordt niet gevraagd) 

d. geen lid zijn of worden van enige andere 
politieke partij of groepering St. St. 
(nu: beperkt totbestuurs-en vertegen-
woordigende functies) 

e. voldoen aan de eventuele wettelijke 
vereisten voor verkiezing LHR HR 
(nu: idem) 

f. opgave van functies waarvoor en op 
welke plaatsen hij/zij nog meer 
kandidaat staat LHR HR 
(nu: alleen voor vertegenwoordigende 
lichamen) 

g. bereidheid om bij verkiezing functie te 
accepteren en de volle zittingstermijn te 
vullen en bereidheid om bij opvolging 
functie te accepteren LHR HR 
(nu: beperkt tot bereidheid bij verkiezing 
en '/2 jaar na verkiezingen; mogelijkheid 
voor onverkiesbare plaats) 

h. bereidheid bij beëindigen partijlidmaat
schap elke functie namens D'66 op te 
geven ST ST 
(nu: idem) 
{partijfuncties vervallen automatisch bij 
beëindiging lidmaatschap) 

Deze voorwaarden zijn basisvoorwaarden. In deze voorwaarden kunnen geen 
wijzigingen worden aangebracht. 

4.2 De algemene uitgangspunten bijkandidaatstellings-en 
verkiezingsprocedures 

In Statuten en Landelijk Huishoudelijk Reglement worden de minimale func
tievereisten vastgelegd en de uitgangspunten, waaraan iedere procedure m.b.t. 
kandidaatstellingen moet voldoen. Hier geldt, dat ieder organisatieniveau aan
vullende of aanscherpende voorwaarden kan bepalen. 

Vereisten/Uitgangspunten 

a. Er is volledige onverenigbaarheid van 
functies tussen: 
o vertegenwoordigende functies onderling 

Teregelen 
in ST/LHR? 

Is nu geregeld 
inST/HR 

gangspunten iedere kandidaatstelling 
tenminste moet voldoen. Daarmee 
wordt tevens bepaald, wat de verschil
Jende organisatieniveaus moeten in
vullen en dat zij voor deze invulling en 

o bestuurlijke functies onderling 
o bestuurlijke, vertegenwoordigende en 

andere functies op overeenkomstig 
niveau, waarbij het tijdstip van onver
enigbaarheid dient in te gaan op het 
moment van kandidaatstelling 
(nu: beperkte mogelijkheid vlgs ST, 
uitgewerkt in HR: alleen AR en 
commissies) 

b. De zittingsduur bij functies in de partij 
bedraagt maximaal 2 jaar met een 
maximale herkiesbaarheid van een aan
eengesloten periode in één orgaan van 
8jaar 
(nu: beperkte herkiesbaarheid in ST; 
uitgewerkt in HR max. 2 jaar met 
max. aaneengesloten periode van 4 of 
6 jaar) 

c. het bestuursorgaan op ieder niveau is 
verantwoordelijk voor de kandidaat
stellings- en verkiezingsprocedures op 
het betrokken organisatieniveau zowel 
voor functies binnen de partij als 
namens de partij 
(nu: voor vertegenw. functies: LVC en 
andere VC's; voor functies binnen de 
partij: het bestuur, voorzover het is 
geregeld) . 
het bestuur is verantwoordelijk voor: 
o vaststelling van het kandidaatstellings

en verkiezingsreglement door de 
ledenvergadering 

o het maken van een profielschets voor 
iedere functie, waarin taak/aanvullen
de functievereisten/aanvullende 
onverenigbaarheden/zittingsduur e.d. 
worden vermeld 

o de controle en verificatie van de 
informatie van de kandidaten. Het 
bestuur zelfkan zich hiermee belas
ten, maar de ledenvergadering kan 
besluiten dit op te dragen aan een 
Verkiezings-Commissie 

o informatieverstrekking aan de leden 
over de kandidaten. Deze informatie 
behelst: 
- verificatie info-voorziening van 

kandidaat 
-aanvullende info t.a.v. de kandidaat, 

die van belang kan zijn .voor de 
politieke kwetsbaarheid van de 
kandidaat en dus ook de partij 

- stemadvies, dat binnen het bestuur 
tot stand is gekomen 

o vaststellen van de kiesprocedure door 
de ledenvergadering, een post- of 
congresstemming 

o de wettelijk vereiste kandidaatstelling 
volgens de Kieswet 
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LHR STenHR 

LHR HR 
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o de mogelijkheid van presentatie van 
kandidaten 

o vaststelling omvang kandidatenlijst 
door de ledenvergadering 

d. Het Hoofdbestuur heeft de bevoegdheid 
kandidaten van de kandidatenlijst voor 
vertegenwoordigende lichamen te 
schrappen, voor wat betreft de niet
landelijke lichamen uitsluitend op voor
dracht van het regio- of afdelingsbestuur. 
Het bestuur komt tot zo'n besluit c.q. 
doet zo'n voordracht uitsluitend en 
alleen wanneer er feiten aan het licht 
komen, die op het moment van kiezen 
niet bekend waren en die naar het 
oordeel van het bestuur tot een andere 
uitslag aanleiding zouden hebben gegeven 
of die de kandidaat en de partij ernstig 
in discrediet brengen. 
De beslissing van het bestuur is voor 
beroep vatbaar. 

e. Elk lid heeft het recht zich uit te spreken 
over samenstelling van besturen en lijsten 
van kandidaten verteg. functies. Dit 
recht is niet overdraagbaar 
(nu: idem) 

ST ST 

voorzijde 

f. Kandidaten voor verteg. functies moeten 
zich melden op het landelijk secretariaat 
(nu: idem) 

LHR HR 

alle andere kandidaten melden zich bij 
het betreffende bestuur 
(nu: afhankelijk van functie) 

LHR HR 

4.3 De bepalingen, die in elk 
kandidaatstellings- en 
verkiezingsreglement 
geregeld moeten worden 

d. de wijze van kandidaatstelling, 
e. de wijze, waarop het recht van pre-

Ieder organisatieniveau stelt in de Ie- f. 
denvergadering zijn eigen kandidaat
stellings- en verkiezingsreglementen 
vast. Zo'n reglement moet voldoen aan: g. 
de basisvoorwaarden, de uitgangspun
ten. Daarnaast kan het worden aan- h. 
gevuld en aangescherpt door ledenver
gaderingen. 
In ieder reglement moet tenminste ge
regeld worden voor ieder soort functie: i. 
a. De zittingstermijn en de herkies

baarheid, 
b. de onverenigbaarheid van functies, 
c. de eventuele aanvullende functie

vereisten, zoals in de profielschets 
opgenomen, 

sentatie, annex informatieverplich
ting is geregeld, 
de wijze, waarop en welk orgaan 
(bestuur of VC) de informatie
verificatie verricht, 
de wijze, waarop de stemming 
door de leden zal geschieden, 
een beroepsprocedure in eerste 
aanleg, waarna beroep op de Lan-
delijke Geschillencommissie mo
gelijk blijft, 
een tijdsplanning voor iedere kan
didaatstelling en verkiezing, in rela-
tie tot andere terzake van belang 
zijnde ontwikkelingen, zoals bijv. 
bij externe verkiezingen, de vast
stelling van het verkiezingspro
gram. • 

STANDAARD-FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN MOTIES EN AMENDEMENTEN 
DE 
SALVADOREENSE 
OPPOSITIE AAN HET 
WOORD7 

ingekomen in DEN HAAG dd: inkomend nummer: 
Rapportagecommissie: Programmacommissie: 

Hoofdbestuur: 

Democraat pag. I kolom I regel: congresboek pag. I kolom I regel: 

nummer MOTIE/AMENDEMENT 

i ndi ene rs : of, 

e.a. 
woordvoerder : 

contactpersonen : 1. 
tel. overdag: 's avonds: 
2. 

tel. overdag: 's avonds: 

betreft hoofdstuk : 

paragraaf : 

Democraat : pagina kolom regel 
aard wijziging : 

VOORSTEL : 

achterzijde 

Oe AAV/SRV/ARV van . . . • . . . . (naam, afdeling, subregio of regio) heeft deze motie/dit amendement met 

absolute meerderheid van stemmen goedgekeurd op (datum) . . . . • . te . • . . . . . . . (plaats). 

voorzitter (naam) 

secretaris 

handtekening: 

àf ondergetekenden, leden van 0'66, steunen deze motie I dit amendement. 

naam 1 i dmaatschapsnummer handtekeni nQ 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

enz. t/m 25 (minstens) 
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door Bernard Aris, Den Haag 

De officiële vertegenwoordiger van de 
politieke en militaire oppositie in 
El Salvador (die wij blijkens par. 
Vl-O van ons verkiezingsprogramma 
erkennen) heeft mij verzocht aan alle 
afdelingsbesturen te vragen of hij (bij 
voorbeeld in het kader van een poli
tiek cafe) op bijeenkomsten van 
D'66-afdelingen ons zou mogen toe
spreken. 
Zeker nu deze oppositie, het FDR
FMLN, het grote risico neemt om 
onderhandelingen aan te gaan met een 
regime dat gewend is om iedere we
zenlijke oppositie neer te maaien of 
via sluipmoord uit te schakelen, ver
dient zij onze grote aandacht en 
ondersteuning. Verdere informatie is 
te verkrijgen bij mij, of bij het El 
Salvador Komitee Nederland, postbus 
8039, 5004 GA Tilburg, dat u ook het 
adres kan geven van het dichtstbij 
zijnde lokale El Salvador Komitee. 



&is maaréénwasmiddel 
datnietideologisch-aktiefis. 

DatisD'66. 
Een nieuw wasmiddel. 

Het wast wit zoals alle andere 
wasmiddelen ook wit wassen. 
:Maar daar gaat het niet om. 
Het wut op een andere manier 
wit. Niet idoologiseh·aktief. 
Mu.r gewoon. 

Nu zult u z.eggenc: legons 
dat eens uit. 
Dat zullen wij doen. In korte 
.zinnen zodat iedere imbeciel het 
kan volgen. Ook u. 

Kijk, in andere wäsmiddelen 
zit altijd_ een wonderbaarlijk 
ingrediënt. Da.t heet dan 
Christa of Marxa of Libera. 
Maar wij vinden die hokuspokus 
nietnodig. · 

Wij wassen gewoon wit. 
Nu zullen er onder u zijn 

die vragen: maar hoe dan? 
Dat is een goeie vraf;l.g~ . 

Als u echt van plan bent om 
hardnekkig door te lezen, dan 
moet u maar doen wat u niet 
laten kunt. 
Dan weet u ook meteen waarom 
onze teksten altijd zo lang zijn. 

U wilt nog altijd weten: hoe.! 
Goed, als u zo doorzeurt 
mtag u het weten. 
Wij wassen net zo witals 
andere wasmiddelen omdat wij 
Pragma hebben. 

Ja. we weten wat we gezegd 
hebben. Dan had u maar niet 
door moeten lezen. 

Maar hoe kun je net zo wit 
wassen als andere wasmiddelen 
zonder wonderbaarlijk 
ingrediënt? 

Nou u weer. 

De oorspronkelijke advertentie van Dimitri Frenkel Frank stond in Democraat, jaar!!;an!!; 3, nummer 7 van april 1970. En nol!; altijd hebben we geen Christa, 
geen Marxa of zelfs geen Libera. Maar eerlijk geze!!;d deed het Pragma het de laatste tijd Mk niet zo goed. Daarom zijn we nu verrijkt met D.A.E.T. 
Neem nu 0'66 met Dadendrang, Authenticiteit, Expansiedrift en Tolerantie. Kies óók voor dat niet-ideologische 0'66. 
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De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

TOCHNOGI 
door Chris van den Berg en 
Francoise Köhler, Milaan 
De meest geniale reden voor opzeg
ging van het lidmaatschap zou worden 
gehonoreerd met een week gratis ver
blijf bij de afdeling "Milaan", ware het 
niet dat dàt de meest geniale reden is. 
De meest geniale reden voor niét op
zegging zou (moeten) worden gehono
reerd met een permanent gratis ver
blijf. Edoch, de beloning voor het 
laatste wordt echter een warm gevoel 
voor allen die blijven werken, gene
genheid voor de loyaliteit. 
Van een afstand blijven wij het nog 
steeds de moeite waard vinden. 

RAKET EN RECHT 
door Mr. RudolfJ. C. Cornegoor, 
Amsterdam 
Het stationeren van Amerikaanse 
raketten in_ Woensdrecht zou in feite 
een ernstige schending vormen van 
onze souvereiniteit in deze grensge
meente. 
Dat is niet alleen het geval doordat de 
Nederlandse staat geen zeggenschap 
zou krijgen over het gebruik van de 
hier op ons gebied gestationeerde 
wapens. De zeggenschap daarover 
blijft uitsluitend in Amerikaanse han
den. Wat dat betreft is het Noord 
Atlantisch verdrag geen verbond tus
sen gelijken. Belangrijker echter zijn 
de bepalingen van het verdrag van 
Londen van 19 juni 1951 waarbij de 
rechtspositie van de krijgsmachten 
van de nato-deelnemers wordt gere
geld. 
Dit verdrag onttrekt aan de rechts
macht van de Nederlandse justitie de 
leden van hier gestationeerde buiten
landse krijgsmachten en de daarbij 
behorende "Civilian Component". 
Dat wil zeggen al degenen die op 
enigerlei wijze in dienst zijn van dat 
leger en de echtgenote en kinderen 
van de hier gelegerde militairen. Bij 
die eerste groep behoren dan b.v. het 
personeel vàn de eigen radio en t.v. 
zenders, het bedienend personeel van 
de eigen supermarkten, bouw en 
constructie arbeiders die werkzaam
heden doén aan de woningen voor 
deze militairen. 
De opsporing en bestraffing van mis
drijven door deze mensen begaan is 

een zuiver Amerikaanse aangelegen
heid, behalve in zoverre dat blijkens 
artikel 2 van de wet, waarbij dit ver
drag werd bevestigd, de Nederlandse 
politie aan de Amerikaanse autoritei
ten alle medewerking moet verlenen 
die zij vragen. Dat betekent dat in 
Nederland op in ons land begane mis
drijven die niets met militaire zaken 
uitstaande hebben, een aantal rechts
regels van toepassing wordt die voor 
ons maar uiterst moeilijk aanvaard
baar zijn. Daarbij moet in de eerste 

Met de regiovoorzitter C. Degenaar 
ben ik het niet eens, dat het gezicht 
van D'66 voor het belangrijkste ge
deelte wordt bepaald door de tweede 
kamerfractie. Ook de regionale be
stuurders zullen een steentje moeten 
bijdragen. Helaas is de aandacht van 
de pers voor D'66 Limburg miniem. 
Naar mijn meing komt dit doordat de 
D'66 statenfractie en het regiobestuur 
veel actuele zaken laten liggen. 
Slechts de openbaarmaking van een 
mileuschandaal door de afdeling Stein, 
waar een actief D'66 statenlid woont, 
is één van de weinige activiteiten van 
D'66 Limburg, die regionaal en lande
lijk de aandacht trokken. 
Waar blijven de activiteiten van het 
regiobestuur om forums met de 
L.D.P., de Grünen enz. te organise
ren, zoals de regio's Groningen en 
Gelderland reeds hebben gedaan? De 
adressen van die politieke partijen zijn 
het regiobestuur verstrekt. 

plaats worden gedacht aan de dood- HET THEORETISCHE GELUK 
straf, maar ook aan de "bail" een door Hein van Oorschot, Den Haag 
systeem waarbij welgestelde misdadi- In de laatste Democraat besteedde 
gers in afwachting van hun berechting Jan Glastra op de voorpagina aan
op vrije voeten kunnen blijven. Het dacht aan een brief van een D'66-lid, 
Amerikaanse strafrecht heeft buiten- dat zich beklaagde over het grote 
dien een aantal trekken waardoor het aantal leidende figuren, dat het woord 
mogelijk is om strafp!ocessen vele voerde op het kernwapenkongres van 
jaren te rekken, vaak zelfs totaal in 1980. Jan Glastra's konklusie is, dat 
formaliteiten te laten verzanden. Dat voor zover dat zo was, dit geen slechte 
geldt met name ook voor zaken op het zaak was, omdat een kompromis dien
gebied van de drugshandel waarvoor de te worden bereikt, omdat de regels 
Woensdrecht bij Antwerpen zo voor- in onze partij iedereen in staat stellen 
treffelijk is gelegen. Daar komt dan te spreken als hij/zij dat wil en omdat 
nog bij dat deze mensen niet aan onze de leidende figuren het sturen van de 
belasting en douane voorschriften zul- partij tot hun verantwoordelijkheid 
Jen zijn onderworpen. mogen rekenen. 
Het is te hopen, dat de plaatsing van Laat ik voorop stellen, dat dit in 
raketten in Woensdrecht niet door theorie moeilijk aanvechtbaar is. Ik 
gaat. Maar mocht dat onverhoopt heb desalniettemin één voorbehoud. 
toch gebeuren dan zal de bemanning Zoals Jan Glastra zelf stelt is demo
toch minstens onder Nederlandse kratie óók een doel. Naar mijn mening 
souvereiniteit moeten staan. houdt dit doel echter onder meer in, 

dat leden van de partij optimaal wor
BALK EN SPLINTER den gehoord bij belangrijke beslissin
door Frans Bongers, Herkenbosch (L) gen en dat hun (uiteenlopende) stand
Uw redaktie heeft een goed initiatief punten zo goed mogelijk over het 
genomen om in "De Democraat" het voetlicht kunnen komen. Dat er uit
woord aan de afdelingen en regio's te eindelijk een beslissing (vaak: kom
geven. promis) tot stand moet komen is daar
De regio Limburg van D'66 mocht bij ono!!lstreden. 
de spits afbijten, maar helaas gaan de Als we nu naar de besluitvorming op 
statenfractie en het regiobestuur aan het bewuste kongres kijken kunnen 
het euvel mank om in het artikel on- we het volgende konstateren. Door 
duidelijkheden in het beleid en kritiek bestuur en fraktie waren inderdaad 
op de tweede kamerfractie te leveren. allerlei leidende figuren in stelling 
Vindt men de organisatie van D'66 gebracht om "het" kompromis erdoor 
Limburg perfect? te krijgen. Dat was van belang voor 
Indien aan het adres van de tweede de partij en bovendien hing de poli
kamerfractie de beschuldiging van een tieke toekomst van een aantalleidende 
onvoldoende geprofileerd beleid wordt partijpolitici er min of meer vanaf. 
geuit, dan kan het regiobestuur beter Ik kan me de wrevel van de brief
zichzelf dit eigen gebrek voor ogen schrijver dan ook wel enigszins voor
houden. stellen. Wat ik maar zeggen wil: ik 
De laatste tijd ervaar ik de communi- geloof niet, dat Jan Glastra erg veel 
catie met leden van de tweede kamer recht doet met zijn op zich sluitende 
over actuele zaken beter dan met het benadering, aan wat zich toen af
regiobestuur en de statenfractie, waarc speelde. Het zou beter zijn geweest als 
van mijn indruk is dat sommige leden het betoog gericht was op de nood
in ivoren torens wonen. zaak om het kompromis erdoor te 
Volgens Stan Pijls is na de verkie- krijgen. Ik vind dat eerlijker. 
zingsnededagen de harde kern van 
actieve leden ongeschonden en daar- BASISINKOMEN 
mede de infrastructuur van de partij 
behouden gebleven. Waar die harde 
kern in Limburg, de werkgroepen van 
actieve leden en de 20 afdelingen met 
350 leden zich bevinden is niet duide
lijk. Als oud-politiek secr~taris in 
Limburg heb ik nooit de indruk gekre
gen, dat de leden staan te dringen 
om lid van werkgroepen en het regio
bestuur te worden. 

door Gertjan Hoekendijk, Groningen 
Op het afgelopen congres is besloten 
tot een onderzoek naar haalbaarheid 
en wenselijkheid van een individueel 
basisinkomen voor iedereen. Een 
goede zaak, alhoewel het eigenlijk een 
goedkeuring achteraf betrof van iets 
wat al aan de gang was, getuige de, 
overigens uitstekende, discussienotà 
van het SWB hierover. Deze discus-
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sienota heeft mij gesterkt in mijn 
opvatting, dat de negatieve effecten 
van de invoering van een basisinko
men de positieve effecten overtreffen. 
Vandaar mijn volgende kritiek. 
Het besluiten tot een studie wekt vaak 
de indruk alsof het basisidee aan
vaard wordt, maar de precieze vorm 
nog moet worden uitgewerkt. Wan
neer dit beeld door buitenstaanders 
wordt opgeroepen, is daar nog wel 
overheen te komen, getuige hoe het 
de PvdA vergaan is met zijn discus
sie over burgerlijke ongehoorzaam
heid. Wanneer dit beeld echter wordt 
opgeroepen door woordvoerders van 
de partij, dan wordt er op onaan
vaardbare wijze een voorschot geno
men op de uitkomst van de besluitvor
ming. Het stak mij dan ook erg, dat 
Jacob Kohnstamm, in een D'66-uit
zending, sprak over het links passe
ren van de PvdA op het punt van het 
basisinkomen en zelfs van een schei
ding tussen de sociaal-democraten en 
de overige linkse partijen. 
Ik doe daarom een beroep op het 
hoofdbestuur, i.h.b. op Jacob, om 
zolang de discussie niet is afgerond 
geen partijstandpunten, of iets wat 
daar onvermijdelijk voor wordt aan
gezien, meer te verkondigen over de 
kwestie van het basisinkomen. 

WILDE 
ECHTE NU ... 

door 
Yvonne van Wagensveld 
Jaap Eykenaar 
InaKamlagh 
Wil van Noorwegen 
El Peters 

Zijn we nu weer onder elkaar met 
echte D'66ers, zoals Berend Dom
mering en ook wel Fedor Jansen ons 
in de Democraat van sept. 1983 
willen doen geloven, naar aanleiding 
van het openbaar bedanken voor het 
lidmaatschap van D'66 van enkele 
mede partijgenoten? 
We weten nauwelijks wat Demo
craten '66 nou eigenlijk zijn, daar dis
cussieren we al jaren over (evenals 
humanisten en andere geestverwan
ten overigens). 
Wij, leden van D'66, betreuren het 
alleen maar zeer dat mensen als Ernst 
van Altena, Joyce Sonnega en Marijke 
Spigt zich niet meer thuis voelen_ bin
nen D'66, en onthouden ons van com
mentaar wie nou de "echten" zijn. 

Nu opstaan! 



Projecten SWB 0'66 (oktober 1983) 

Project (voorzitter) Taak 

Actuele onderwijsvisie 
(Hans Veenhuis) 

Arbeid 

Nieuwe doordenking van het onderwijs
beleid. 

Werklozenbeleid 
(Dolf Grunwald) 

Bezien welke maatregelen getroffen (Nelleke Schoemaker) 
kunnen worden ter verlichting van de 

Ontwikkelen van plannen ter bestrij
ding van werkloosheid. vooral onder de 
jeugd; ontwikkelen van een visie op de 
verhouding werken/niet-werken. 

Bulkgrondstoffen 
(Erno Oele) 

Multiraciale samenleving 
(Cees Spigt) 

Parlement 
(Thom de Graaf) 

Kankerverwek kende 
stoffen 
(Jan-Willem 
Copius Peereboom) 

werkloosheid. anders dan scheppen van 
betaalde banen. 
Project wordt binnenkort afgerond. 

Bezien op welke manier de materialen 
in de ondergrond nuttig kunnen worden 
gebruikt. meer in het algemeen hoe ken
nis over de ondergrond beter kan wor
den gebruikt. 

Bezien hoe over een langere periode de 
opname van minderheden in de Neder
landse samenleving kan worden verbe
terd. 

Produceren van een opstellenbundel 
over verbeteringen in de werkwijze van 
het parlement. 

Ontwikkelen van een beleid waarbij de 
bevolking zo weinig mogelijk aan kan
kerverwekkende stoffen wordt bloot
gesteld. 

Lange-termijn 
leid 
(Dick Tommel) 

rnilieube- Ontwikkelen van nieuwe besluitvor
mingsstructuren over milieu. nagaan 
welke rol milieu-educatie en -opleidin
gen in milieubeheer op lange termijn 
kunnen betekenen. 

Internationaal econo
misch stimuleringsbeleid 
(Hans Wijers) 

Technologiebeleid 
(Walter Zegveld) 

Bezien of in internationaaL met name 
Europees verband. impulsen gegeven 
kunnen worden aan de economie. 

Bezien op welke manier technologische 
kennis zo goed mogelijk kan worden 
toegepast; welke technologieën te sti
muleren en wat de effecten zijn op de 
economie. 

KANDIDATEN GEVRAAGDVOOR 
FUNKTIES IN HET DAGELIJKS BESTUUR 
EN VASTE COMMISSIES 

Het Dagelijks Bestuur 
In de vorige Democraat (no 5, sept. 83, pag 42) berichtten wij u uitvoerig dat 
in het Dagelijks Bestuur vacatures ontstaan van vice-voorzitter organisatie 
en secretaris buitenland, omdat de huidige bestuursleden aftreden. Daarnaast 
ontstaat de vakature van 2e penningmeester, omdat de huidige bestuurder, 
Ewout Cassee, zich kandideert voor vice-voorzitter organisatie. 
Tenslotte loopt de eerste bestuurstermijn van de vice-voorzitter politiek en de 
secretaris politiek af. Beide bestuursleden, Bob van den Bos en Miehiel ten 
Brink stellen zich herkiesbaar. 
Hoewel de termijn van kandidaatstelling is gesloten, heeft het Hoofdbestuur 
besloten deze tot 11 november a.s. te verlengen, omdat zich nog geen kandida
ten hebben gemeld voor 2e penningmeester. Informatie over bovengenoemde 
funkties zijn te verkrijgen bij de huidige functionarissen, wier telefoonnummer 
verkrijgbaar is op het landelijk secretariaat. 
Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar op het landelijk secretariaat. 
Sluiting kandidaatstelling op vrijdag ll november 1983, 16.00 uur. 

Vaste Commissies 
De Programmacommissie, de Landelijke Verkiezingscommissie, de Rappor
tagecommissie en de Geschillencommissie tellen te weinig leden. Dit is niet 

TAAKVERDELING EERSTE KAMERFRAKTIE 

Fractiebestuur: 
Jan Glastra van Loon, tijdelijk voorzitter 
Marie-Louise Tiesinga-Autsema, secretaris 

V as te Commissies 
Algemene Zaken en 
Huis der Koningin 
Ned.-Antilliaanse Zaken 
Buitenlandse Zaken 
Ontwikkelingssamenwerking 
Europese Samenwerkings
organisaties 
Justitie 
Binnenlandse Zaken en 
Hoge Colleges van Staat 
Onderwijs 
Wetenschapsbeleid en 
Wetensch. onderwijs 
Financiën 
Defensie 
Volkshuisvesting 
Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
Verkeer en -Waterstaat 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Cultuur 
Welzijn en Volksgezondheid 
Bijz. Cie herziening Burgerlijk 
Wetboek 
Bijz. Cie Ambtenaren Reg!. 

lid 

Jan Vis 
AadNuis 
Hans van Mierlo 
Suzanne Bischoff(ondervoorz.) 

Hans van Mierlo 
Jan Glastra van Loon 

Jan Vis 
Jan Vis 

Jan Vis 
Suzanne Bischoff 
Marie-Louise Tiesinga (ondervoorz.) 
Marie-Louise Tiesinga 

AadNuis 
Marie-Louise Tiesinga 
Suzanne Bischoff 
Aad Nuis 
Suzanne Bischoff 
AadNuis 
Marie-Louise Tiesinga (ondervoorz.) 

Jan Glastra van-Loon 
Jan Vis 

In de Programmacommissie ontstaan 5 vacatures. Voor twee daarvan stellen 
de zittende leden Carien Evenhuis en Noor Stehouwer zich herkiesbaar, der
halve zijn 3 nieuwe leden nodig. De voornaamste werkzaamheden van de 
PC in '84 en '85 zullen bestaan uit het coördineren van de beleidsprogramma
herziening, die aan de AL V van april '84 zal worden voorgelegd. Het tijds
beslag voor een PC-lid is sterk afhankelijk van de eigen inzet, doch zelden 
meer dan 2 à 3 uur per week. Inlichtingen zijn in te winnen bij de secretaris 
van de Programmacommissie, Tineke Veenstra: landelijk secretariaat, tijdens 
kantooruren, op maandag t/m donderdag. 

1 

Voor de Landelijke Verkiezingscommissie zijn tenminste 2 nieuwe leden 
nodig. Taak en bevoegdheden van de L VC zijn te vinden in het Huishoudelijk 
Reglement, art. 60, 61 en Hfdst. IX. Inlichtingen zijn in te winnen bij Eddy 
Honig, vz LVC en Marin Engelhard, toegevoegd secretaris. 

Voor de Rapportage Commissie zijn 4 nieuwe leden nodig. Taak en bevoegd
heden van de RC zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement, art 36, 37, 
38. Inlichtingen zijn in te winnen bij Mieke van Wagenberg, vice-vz.org. en 
Marin Engelhard, toegevoegd secretaris. 

Voor de Geschillencommissie zijn 6 nieuwe leden nodig. Taak en bevoegd
heden van de GC zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement art. 41 t/m 
56. Inlichtingen zijn in te winnen bijMarjade Leeuw, vz.GC en Marin Engel
hard, toegevoegd secretaris. 

alleen in strijd met het Huishoudelijk Reglement, het is vooral bezwaarlijk Marin Engelhard is te bereikeq op het landelijk secretariaat. De telefoon
voor de weinige leden van de commissies. Daarom doen wij nogmaals een nummers van de andere genoemden zijn bij het landelijk secretariaat ver-
dringend beroep op u zich voor een van deze commissies te kandideren. krijgbaar. 
Tegelijkertijd zal het Hoofdbestuur D'66ers benaderen met het verzoek om Kandidaatstellingsformulieren zijn aan te vragen bij het landelijk secreta
zich voor deze commissies te kandideren. Daarmee handelt het Hoofdbe- riaat, te Den Haag, tel. 070-858303. Kandidaatstelling dient te geschieden op 
stuur in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement, waar in art. 35, het landelijk secretariaat en wel uiterlijk op vrijdag 11 november 1983, 
lid 3 staat dat het Hoofdbestuur een niet-bindende voordracht doet aan het 16.00 uur, met uitzondering van de Programmacommissie: vrijdag 16 
Congres. 'december 1983. 

INFORMEER EN KANDIDEER! 
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door Brik van der Hoeven 

Zoëven heb ik een briefklaar 
gemaakt aan de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, met 
een commentaar op hun werk
programma. Een uitstekende 
instelling, de WRR, met twee 
D'66-ers er in. We wisten overigens 
voldoende thema's aan te wijzen die 
nader bestudeerd zouden moeten 
worden: democratisering, milieu, 
minderheden, arbeid, economische 
orde, bezuinigingscriteria in de wel
zijnssector. Gisteren was ik te gast in 
een prachtige zaal waar over welzijn 
gesproken werd, op uitnodiging van 
de Harmonisatieraad Welzijnsbeleid. 
Ook een prima instelling, -de HRWB, 
met zeer ideeënrijke rapporten. 
Voorzitter is een D'66-er. 

Je komt ze overal tegen, ideeënrijke men
sen die bij nader inzien D'66-er blijken 
re zijn. Meestallopen ze daar niet mee te 
koop, zodat je het via-via te weten moet 
komen. Na vele Aha-Erlebnisse vraag je 
je af, waarom een partij met zoveel goede 
mensen toch maar 10.000 leden heeft? 

D'66 ideeën partij. Op vele plaatsen in 
het land komen de ideeënrijke mensen bij 
elkaar om zichzelf, elkaar en de aanwe
zige leden van Kamers, Staten en Raden 
van nieuwe munitie tegen een in verstar
ring rakend systeem te voorzien. De in
breng van de volksvertegenwoordigers is 
vaak onconventioneel, maar altijd ver
frissend en de rapporten van de partij 
zijn een lust voor fijnproevers. Is dat een 
adequate beschrijving van de werkelijk: 
heid, of krult er toch ergens een teken 
van ironie om de mondhoek van een 
lezer? 

Ja, waarom klopt het beeld niet met de 
werkelijkheid? Ontbreekt er iets aan het 
organisatievermogen van de partij? Aan 
de impuls aan de leden om hun ideeën 
inderdaad ter beschikking te stellen? 
Worden de rapporten onvoldoende gele
zen door de leden en door de volksver
tegenwoordigers te weinig in hun stelling
name verwerkt? 
Ja, dat is allemaal het geval. 

"De" SWB 
De instelling die de ideeën in de partij 
moet kanaliseren, richten op de leden van 
Kamers, Raden en Staten, en vastleg
gen in rapporten, is de Stichting Weten
schappelijk Bureau - een afschuwelijke 
naam. Ik heet daarvan directeur, een 
fraaie naam voor iemand die werkt op 
een bureau met verder slechts één en 
straks vermoedelijk helemaal géén secre
taresse. "De" SWB, wat hebben partij
leden daar vaak hoge verwachtingen van! 

swbswbswbswbswbswbswbswbswb 

Dat is een soort instelling waar studies 
worden verricht. Maar ja, je hoort er zo 
weinig van, dus het zal wel moeilijk zijn 
om dat papier onder de handen van die 
wetenschappers vandaan te krijgen. En 
ondertussen probeert uw directeur zes
honderd vrijwilligers te combineren tot 
een produktief geheel en probeert de ge
noemde secretaresse Conny Naaktgebo
ren elke dag een berg papier de deur uit 
te krijgen, naar leden van werkgroepen 
die de stukken voor een vergadering 
nodig hebben. 

Goed(?) verkocht 
Ook op andere plaatsen schort wat aan 
het beeld van de ideeënpartij. Het is niet 
te geloven hoeveel rapporten in de rekken 
van de SWB oud liggen te worden. 

Onlangs bracht de SWB een controver
sieel, maar goed beargumenteerd rapport 
uit over de vraag of burgemeesters be
noemd of verkozen moeten worden. Een 
nieuw idee werd gelanceerd. Driekwart 
achterpagina van de Democraat werd 
aan het rapport gewijd. Bestellers waren 
voornamelijk VNG, Ministerie van Bin
nenlandse Zaken, maar geen leden van 
D'66! Is de. belangstelling van de leden 
voor staatsrechtelijke zaken tot het nul
punt gedaald? Maar hoe zit het dan met 
de belangstelling voor jongeren (nota 
"Jeugdrecht terecht!") en voor natuur
en landschapsbescherming? "Basisinko
men" werd goed verkocht (en goed be
sproken, zoals bleek uit binnenkomende 
verslagen). Hoewel, is een paar honderd 
verkochte nota's een indrukwekkend 
aantal op tienduizend leden? 

Werkgroepen/projectgroepen 
Tot voor een paar jaar bestond "de" 
SWB uit werkgroepen. Deze waren 
open, toegankelijk voor ieder die mee 
wilde werken. Ze adviseerden voorname
lijk de Tweede Kamerfractie en brachten 
op ongeregelde tijden een rapport uit. 
Die SWB bestaat nog steeds. 
Maar de laatste twee jaar proberen wij 

stichting wetenschappelijk bureau d'66 

daarnaast een ander systeem op te bou
wen: dat van projectgroepen die voor een 
beperkte tijd worden ingesteld, met een 
beperkte opdracht. We hebben het idee 
dat we hiermee juist een aantal ideeën
rijke en druk bezette mensen bij het 
werk kunnen betrekken. 
We zijn er nog maar kort mee bezig, 
het systeem blijkt kinderziekten te heb
ben (te weinig organisatievermogen om 
ieder op de juiste tijd aan de jas te trek
ken), maar het komt van de grond. 
In december wil het bestuur het geldend 
werkprogramma weer bezien en nieuwe 
prioriteiten stellen. Suggesties daartoe 
zijn gevraagd aan afdelings- en regio
besturen - de SWB wil meer werken 
voor de hele partij - en via dit stukje 
aan u, lezer . 

De aap uit de mouw 
De financiële positie van de stichting is 
intussen abominabel. Wij hebben jaren
lang gedraaid op rijkssubsidie, die afhan
kelijk is van het aantal Tweede Kamer
zetels. Een forse verkiezingsnederlaag en 
twee achtereenvolgende bezuinigingsron
des bij het rijk hebben van de redelijk 
ruime middelen een puinhoop gemaakt. 
Nóg minder personeel kan misschien nog 
net, maar om het werk van werk- en 
projectgroepen door te kunnen zetten, is 
f 30.000 structureel nodig. 

Wij van de SWB beschouwen onszelf als 
een noodzakelijk onderdeel van de partij. 
Behalve adviesorgaan voor fracties, 
vormen de werkgroepen ook een kweek
plaats voor talent. Snijd de werkgroepen 
weg, en er is geen plaats meer waar de 
ideeën kunnen doorstromen: de partij zou 
op den duur aan geestelijke bloedar
moede kunnen gaan lijden: En zo komt 
aan het eind van dit verhaal toch de aap 
uit de mouw: de SWB heeft poen nodig. 
Het bestuur wil allereerst proberen de 
last van dit partijbelang op alle leden te 
leggen en zal aan de AL V voorstellen, 
een toeslag op de partijcontributie te leg
gen ten behoeve van de SWB. Daar
naast willen wij donateurs werven: buiten 
de partij, om niet steeds weer een beroep 
te hoeven doen op dezelfde mensen, maar 
indien nodig ook binnen de partij. Voor 
tenminste f 150 per jaar krijgt u alle 
nota's thuisgestuurd (nota's die overi
gens, om de gelezenheid van de nota's en 
de belezenheid van de partijleden te ver
groten met 50% in prijs verlaagd zijn -
alleen voor leden). 

Ideeën moeten stromen - maar er moet 
ook een bedding voor zijn, willen ze niet 
in stilstaande poelen terecht komen, waar 
ze langzaam gaan rotten. Misschien heeft 
u wat meer zicht gekregen op de zwoe
gers die met een schapje de verborgen 
bronnen proberen open te leggen, steeds 
in de hoop dat ze bandjirs zullen ont
dekken. 

swbswbswbswbswbswbswbswb 
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0'66 ·GROEN 
ÉN PRO-EUROPA 
door Doeke Eisma, lijsttrekker 
verkiezingen Europees Parlement. 

Het congres heeft het programma en de 
definitieve kandidatenlijst voor de Eu
ropese verkiezingen vastgesteld. We 
zijn daarmee de eerste Nederlandse po
litieke partij, de Campagnecommissie 
zal van deze voorsprong gebruik 
maken! 
Vrijwel eenstemmig was het congres 
over de relatie tot de klein-linkse/groe
ne samenwerking. De daar geldende re
serves tegen Europese politiek, de op
stelling jegens de vrede en veiligheid, 
alsmede de onderlinge verdeeldheid 
tussen haar diverse partners doen D'66 
een krachtig neen zeggen tegen samen
gaan. 
Dat wat ons in Nederland scheidt, kan 
in Europa niet binden! 

Groen 
De groene kaders, waartussen u deze tekst 
leest, worden ons door een aantal andere 
partijen niet gegund. 
Ik voel er niets voor om te gaan wedijveren 
wie nu de "milieuprijs" mag ontvangen. 
Beoordeel ons op ons politiek gedrag in het 
parlement, zoals stemgedrag, initiatieven 
en deelname in milieudebatten. 
Dan zie je - voorzover het al niet bekend 
was- dat D'66 ook in het Europees Parle
ment radicaal is met het verdedigen van de 
milieubelangen. En dat is bij de VVD en 
het CDA niet te ontdekken. 
Wij vinden dat Nederland de EG niet als 
excuus mag gebruiken om geen verder
gaand milieubeleid te voeren . Nederland e 
normen voor uitstoot van bijv. zwavel- en 
stikstofoxyden mogen best strenger zijn 
dan EG-normen. 
Tegelijkertijd vinden wij dat de Nederland
se regering voorop moet lopen om de 
grensoverschrijdende milieuvervuiling ge
meenschappelijk aan te pakken. Deze ma
nifesteert zich vooral in de verzuring van de 
lucht en bodem, waardoor bossen afsterven 
en monumenten onherstelbaar worden be
schadigd . 

Een oplossing alleen voor de EG is niet 
voldoende; de Oost-Europese en Scandi
navische landen importeren en exporteren 
luchtverontreiniging van en naar West-Eu
ropa. Op initiatiefvan de EG-landen zullen 
de onderhandelingen over wederzijdse uit
stoot-verlaging geïntensiveerd moeten 
worden. 
Als ontwapeningsonderhandelingen drei
gen vast te lopen, hoeft dat nog niet te 
betekenen dat milieuonderhandelingen 
tussen Oost en West niet op gang kunnen 
komen . 
De grondslag voor een milieupolitiek 
vormt de preventie van vervuiling door een 
milieuvriendelijk economisch scenario . 
Minder energie-intensieve productie- en 
consumptiepatronen. stimulering van 
kleinschalige bedrijven vormen daar essen
tiële bestanddelen van. Maar ook de ont
wikkeling van technologische vernieuwing, 
kennis-intensieve sectoren en milieutech
nologie behoren daartoe. Europa is het eni
ge kader waarin dit kans van slagen heeft. 
Vervolg op pag. 4 

-------------------Er is bijna geen onderwerp te vinden dat 
binnen D'66 zo moeilijk ligt als het kernwa
penprobleem. 
Een grote groep leden komt op emotionele 
en rationele gronden tot de conclusie dat 
wij definitief nee moeten zeggen tegen de 
middellange afstandwapens. Daarmee is 
de duidelijkheid gediend, terwijl d?t stand
punt bovendien juister is, gezien in het licht 
van de voortdurende wapenwedloop, zo 
zeggen zij. 
Een andere grote groep leden komt even
eens op emotionele en rationele gronden 
tot een andere conclusie. Alles moet ge
daan worden om plaatsing van deze wa
pens te voorkomen en de al geplaatste 
wapens te doen verdwijnen. Daarvoor is 
het noodzakelijk om te onderhandelen en 
dat is onmogelijk met geheellege handen. 
Enige manoevreerruimte is dus nodig. 
Beide groepen zijn het eens over het be
oogde doel: geen nieuwe kernwapens in 
Europa. 
Beide groepen hebben elkaar geprobeerd 
te overtuigen van hun zienswijze. De wijze 
waarop dat gebeurde is iets om trots op te 
zijn: open en oprecht, volgens de beste 
democratische principes. 
Het congres he~ft bij meerderheid beslo
ten. Of de meerderheid gelijk heeft, zal op 
z'n best in de toeKomst blijken. 

Amsterdam, 27 november 1983. 
Jacob Kohnstamm. 
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AFSCHEID VAN 
JOPIE HAIGHTON-DE VOOGD 
EN CORRY HUPKE.S 
Joop en Carry gaan ons partijsecretariaat verlaten. 
Vele jaren lang behoorden zij tot de vertrouwde gezichten (en stemmen) op 
ons landelijk bureau. Altijd opgewekt en altijd bereid - ook op de meest 
onmogelijke uren- service te verlenen aan de partij en het hoofdbestuur. U 
kwam Joop en Carry tegen als u het secretariaat opbelde, zomaar even langs 
kwam, of aan de balie bij de congressen. 
Jopie heeft nu echter de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (zou je nooit 
zeggen als je haar ziet). Ze is van mening dat ze nu haar arbeidsplaats aan een 
ander moet afstaan. Wij waarderen en respecteren dat besluit enorm. Het zal 
niet gemakkelijk zijn weer zo'n vaardige typiste- bekend met alle soorten 
handschriften- te vinden. 
Carry heeft besloten elders te gaan werken. Jaren lang was zij de ruggegraat 
van het secretariaat. Post, Adviesraadsstukken, HB-stukken (waarvan de 
teksten nooit op tijd binnen kwamen) werden door haar verzorgd. Maar ook 
Gemeenteraads-en Statenverkiezingen. Wat al niet?! 
Carry heeft alle denkbare functies op het secretariaat vervuld! Het vinden 
van een opvolg(st)er die nei zo flexibel en met zoveel inzet het aangeboden 
werk zal verrichten wordt ook een hele klus. 
Partir c'est mourir un peu. Dat gevoel blijft het meest hangen. Wij zullen hen 
missen omdat zij onze vrienden zijn. . · 
Hartelijk, hartelijk dank voor alles wat jullie voor de partij hebben gedaan. 
Het ga jullie wel! 

Grace Cotterell, 
secretaris organisatie. 

Taakverdeling 
Tweede-Kamerfractie 
gewijzigd 

De taakverdeling binnen onze Twee
de-Kamerfractie is onlangs gewij
zigd. Voor alle duidelijkheid volgt 
hierna nog eens het complete over
zicht: 

Maarten Engwirda (fractievoor
zitter): 
financiën, buitenlandse zaken en de
fensie; 

Louise Groenman: 
sociale zekerheid, werkgelegenheids
beleid, consumenten- en prijsbeleid, 
midden- en kleinbedrijf, hoger on
derwijs, emancipatiebeleid en gehan
dicaptenbeleid; 

Gerrit Mik: 
volksgezondheid, welzijn, jeugdbe
leid, culturele minderheden, lager en 
voortgezet onderwijs, wetenschaps
beleid, Antillen en handelspolitiek; 

Erwin Nypels: 
volkshuisvesting, ruimtelijke orde
ning, inkomensbeleid, pensioenen, 
arbeidsvoorwaardenbeleid, ambte
narenzaken, democratisering ar
beidsverhoudingen; 

Dick Tommel: 
milieu- en energiebeleid, verkeer en 
waterstaat, landbouw en visserij, re
gionaal economisch beleid, open
lucht-recreatie en natuurbehoud, in
dustriebeleid en ontwikkelingssa
menwerking; 

Elida Wessel-Tuinstra: 
justitie. politie. binnenlandse zaken, 
cultuur, sport, media-beleid en men
senrechtenbeleid. 
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COLOFOf\ 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Jan Goeijenbier. Marie-Louise 
Tiesinga. Ed Veenstra. Stijn Ver
beeck, Mieke van Wagenberg. 
Kitty Warburg. Roei Heskamp. 
Kees van den Brink. 
Als secretaris is aan de redactie
raad· toegevoegd: Carry Hupkes. 
Correspondentie, copy e.d. rich
ten aan het redactiesecretariaat 
van: 
De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindverant
woordelijkheid voor inhoud en opna
me van puhlikatics in de Democraat. 
Het moet duidelijk zijn dat deze ver
antwoordelijkheid zich niet uitstrekt 
tot hijdragen van het Hoofdbestuur. 
fracties in vcrtegenwoordigende licha
men. het SWB-hcstuur. het PSVI-be
stuur. de Adviesraad en andere offi
ciële partijorganen. Al deze bijdragen 
zijn als zodanig herkenhaar aan het 
ruhrickshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden 
hricvcn. die steeds de naam van de 
schrijver vermelden. valt buiten de 
verantwoordelijkheid van de redac
tieraad. 
Voorzover er enig misvcrstand 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 35.- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4,
per stuk. 
Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt m.i.v. 
I-I-'R4 15 maal per jaar. 
Democraat nr. I-R4 verschijnt 
13 januari 19R4. 
De sluitingsdatum voor ALLE 
kopij voor dit nummer Is: 
maandag 19 december 19R3. 
16.00 uur. 
Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: .f 600,-
1/4 pagina: .f 500.-
1/6 pagina: f 400.
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag ver
krijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie . 
Oplage: 10.500 ex • 
Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 
Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVJ D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 
giro 1477777 
Partijvoorlichter: 070-R32468 



PORTRET lt4N EEN 
B4RTUGANGER 

door Stijn Verbeeck 

IN GESPREK MET LEEN SCHOTEL 

, ,Een militair die begint te studeren en na te 
denken en dan kritische vragen gaat stellen 
aan zijn omgeving, is bezig aan de afbouw 
van zijn carrière in het leger." 
Eén van de krasse uitspraken die over de 
tafel rollen als je een paar uur met Leen 
Schotel gaat praten. 
"Ik was zestien en padvinder," zegt hij. 
"Het militaire uniform was voor mij niet 
meer of minder dan wéér een insigne er bij, 
de sergeant was de hopman en ik zelf een 
bevorderde patrouille-leider. 
Dat hele leger was een uitkomst voor me. 
Ik had de ambachtsschool gedaan en als ik 
tekende voor zes jaar kreeg ik een gratis 
opleiding tot electronica-specialist en was 
bovendien nog onafhankelijk van thuis. 
Het was het absolute einde en ik werkte me 
kapot. 

Ambachtelijk 
In de kortst mogelijke tijd was ik onderoffi
cier en commandant van een rijdende 
werkplaats. Dat moet je goed begrijpen: ik 
had het gezag over één soldaat, een 
dienstplichtige, die met mij in een vracht
wagen vol apparaten en materiaal zat. Wij 
repareerden tanks, dat wil zeggen de com
municatie-apparatuur ervan, en dat was 
leuk werk, want het zoeken naar het man
kement nam meestal veel meer tijd in be
slag dan het repareren. En ook het repare
ren zelf, het solderen en lasverbindingen 
maken, vergde nog iets van je ambachtelijk 
kunnen. Maar na een paar jaar werd het 
hele systeem gewijzigd. De oude buizen 
werden vervangen door transistoren. Er 
was veel minder werk aan, want met com
puterapparatuur was elke fout zó opge
spoord. Ook werd er veel minder gerepa
reerd, want nagenoeg elk defect onderdeel 
werd meteen vervangen. Maar omdat het 
zo nieuw en dus "ingewikkeld" was, werd 
mijn personeel van één tot drie manschap
pen uitgebreid. Bovendien kreeg ik vanaf 
die tijd H.T.S.-ers en zelfs ingenieurs van 
de T.H. toegewezen. Daar zaten we dan 
elke morgen met zijn vieren en nauwelijks 
iets om handen. Al gauw volgden we een 
hele nieuwe procedure. De commandant 
nam drie lucifers. Wie de kortste trok 
mocht die dag werken, de tweede ging naar 
de welzijnszorg om een cursus te volgen en 
de derde intellectueel mocht de comman
dant les geven. Zo deed ik MAVO en HA
VO en later M.O.Wiskunde aan de Fryske 
Akademie in Leeuwarden. Na een jaar of 

Leen Schotel, 

• geboren in 1947 in.Dordrecht 

• werd op zijn zestiènde beroepsmilitair 
en kreeg een ópleiding tot electronica
specialist 

• deed HAVO en Wisk"nde M•O. in 
· diensttijd 

• was een aantal jaren wiskundeleraar 

•• trouwde me~ Annet van Gijzel 

• ·het echtpaar ac;lopteerde . twee Kore
aanse weesjes, die nu Koen en Minja 
heten 

• Leen Is sinds 1976Iid van de partij, was 
regio HB-Iid en werd in 1978Iid van de 

·Staten van Friesland 

• het gezin Schotel vertrekt op 31 decem
ber 1983 naar Zimbabwe op een con
tract met de plaatselijke overheid van 
voorlopig drie jaar.· 

wat groeide ik qua opleiding boven mijn 
eigen commandant uit en dat geeft wel eens 
frictie. Het leger gaf mij bovendien een 
opleiding tot specialist in Nucleaire, Biolo
gische en Chemische oorlogvoering 
(NBC). Dat werd een defensieve cursus 
genoemd, maar was het allesbehalve, daar 
zijn die wapens overigens ook niet naar. En 
dan ga je piekeren en vragen stellen aan je 
zelf en aan je omgeving. In die tijd kwam ik 
ook in contact met de partij. Het had te 
maken met de democratisering van de 
krijgsmacht. Ik werd politiek bewust en 
naar aanleiding van bepaalde uitspraken 
die ik deed zei iemand tegen mij: als je zó 
denkt dan moet je maar lid worden van 
D'66. 

Emmervol 
De infrastructuur in de militaire werkplaats 
in Havelte, waar ik toen lag, moest gewij
zigd worden. De commandant legerplaats 
spoorde iedereen aan mee te denken en 
zijn ideeën daaromtrent te spuien. Ik had 
daar veel lol in en maakte een uitgewerkt 
plan. Maar dáár had mijn commandant niet 
op gerekend. Waarschijnlijk had hij ge
dacht dat die sufferds toch niets zouden 
presteren, want toen ik mijn plan indiende, 
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Van de 
redactie 

De dagelijkse rituele handeling van het ver
wijderen van een blaadje van de bescheurka
lender leert dat het jaar 1983 weer op een 
eind loopt. 
Het stapeltje afgescheurde dagen dat trouw 
bewaard is, biedt de mogelijkheid om een 
terugblik op het jaar Anno Van Kooten en 
De Bie te slaan. 
Dat is een plezierige gebeurtenis. Veel min
der vrolijk is het terugkijken op het politieke 
jaar 1983. Nog treuriger wordt het als de lijn 
wordt doorgetrokken naar 1984. Die lijn is 
er één van de machtigen tegenover de mach
telozen. 
Deze regering zal zijn tijd niet verdoen met 
het anders gaan denken over verdeling van 
arbeid, de relatie (geen) arbeid-inkomen en 
de fundamentele rechten van de niet actieven 
op de arbeidsmarkt in onze samenleving. 
Het leitmotiv van deze machtbezittende, ,ha
ve's" tegenover de machteloze "have not's", 
is het reeds eeuwenoude: zij die werken zul
len eten. 
De vraag waar het werk dan is, is niet oppor
tuun. Laat staan een andere visie op het 
zinvol en waardig kunnen functioneren in 
de samenleving van morgen en overmorgen. 
Echte alternatieven van D'66, FNV en PvdA 
hoeven niet bediscussieerd te worden. Het 
denkbeeld dat in een democratie ook een 
minderheid waardevolle ideeën kan bijdra
gen aan een beleid, is dit jaar volstrekt buiten 
de orde gebleven. Het negeren en wegwui
ven van andere ideeën dan die van het kabi
net is beleidslijn geworden. Signalen uit de 
eigen achterban die zich vertalen in een elec
torale teruggang, worden niet meer ge
hoord. De op hol geslagen bezuinigingstrein 
met no-nonsense machinisten en stokers 
dendert voort. Wie tussen de wielen komt 
krijgt te horen, dat het helaas zo niet anders 
kan. We moeten immers op tijd arriveren. 
Wellicht is deze doldriestigheid het enige po
sitieve punt. De kans op ontsporing neemt 
toe. Wanneer dat in I984 zou kunnen, dan is 
deze ellende misschien toch nog ergens goed 
voor geweest. 
De politiek van de macht beperkt zich niet 
tot onze grenzen. Internationaal zien we een 
dergelijke houding ook. Discussies over 
kernwapenvermindering spelen zich af tus
sen zeer weinigen. Inderdaad: spelen, al i$ 
het dan ook een spel van leven en dood. 
In dit machtsdenken wordt ook makkelijk 
geëist en geaccepteerd dat het wapentuig 
door een ander in je land wordt gezet, met 
daarbij de opmerking: "ik zal wel zeggen als 
je er mee mag schieten." Natuurlijk slaateen 
argument aan van het kaliber , ,je kunt toch 
niet blijven praten, er moet toch wat ge
beuren." 
Daarbij wordt echter al te gemakkelijk ver-

. geten om eens de inhoud van het,, wat" na te 
gaan. Als dat ons verder afbrengt van het
geen we willen bereiken is het echter wel 
noodzakelijk om te luisteren naar anderen. 
Wie dat zou doen, zou aantonen terecht te 
bezitten over macht en weten hoe er mee om 
te gaan. 

• 
'111113IJ L!.ll 
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legde hij het zonder er een blik op te wer
pen in een la van zijn bureau en riep: 
"Schotel, jij bent door God aangewezen 
om te werken en ik om te denken!" Daar
mee was de emmer vol en de druppel die 
hem deed overlopen was de eremedaille 
voor twaalf jaar trouwe dienst, die volauto
matisch werd toegeschoven aan iedereen 
die het presteerde om zo lang te blijven 
zitten. Ik heb een hekel aan dat soort papie
ren waardering en had ook duidelijk aan 
mijn commandant te verstaan gegeven dat 
ik dat ding niet wilde hebben. Maar jè voelt 
het al: op een morgen moet Schotel uittre
den en krijgt voor het front van de troepen 
de gelukwensen van Hare Majesteit. Grote 
consternatie! Toen ik de man voorzichtig 
herinnerde aan mijn eerdere mededelingen 
riep hij rood van drift uit: "Dat is Schotel 
weer! Weet je eigenlijk wel dat dit kan 

· worden opgevat als een belediging van de 
koningin?" 

Oog 
Daarmee verliet ik de dienst, werd wiskun
deleraar aan een middelbare school in 
Lemmer en stortte mij in de partij. 
Intussen had mijn goede moeder mij "uit
gehuwelijkt" aan een meisje, wier moeder 
naast de mijne in het ziekenhuis lag. Ze 
vond dat er maar eens een vrouw in mijn 
wilde leven moest komen, maar met de ver
pleegster die zij eerst in gedachten had, 
werd het niks. Toen viel haar oog op Annet 
en later het mijne ook en hoewel wij allebei 
uit Dordrecht komen, emigreerden wij sa
men naar Friesland en hebben daar nooit 
spijt van gehad. Voor Friesland werd ik 
regio HB-lid en in 1978 moest er een lijst
trekker komen voor de Statenverkiezin
gen. Omdat er niemand anders was heb ik 
dat maar op me genomen en zo is het eigen
lijk altijd gegaan bij de funkties die ik in de 
partij had. Al betrekkelijk snel na mijn 
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Samen met negen andere landen staan we 
sterker om ontwikkeling en research van de 
grond te krijgen en toe te passen. 

Werk 
De Europese Commissie en de meeste poli
tieke partijen zijn nog steeds van mening 
dat door een economische opleving de 
werkloosheid zal verminderen. D'66 denkt 
gat door automatisering en de informatie
technologie- ook bij economische groei
weinig toename van de werkgelegenheid is 
te verwachten. 
Een aanzienlijke en snel in te voeren ar
beidsti jdverkoiting- bij voorkeur per dag
kàn leiden tot een betere verdeling van 
werk tussen degenen met en de 14 miljoen 
Europeanen zonder betaald werk. . 
Als we in deze ambitieuze doelstelling al 
slagen- de ervaringen van de laatste jaren 
wijzen er nietop-dan zullen we toch moe
ten erkennen dat in de toekomst miljoenen 
mensen geen betaald werk kunnen krijgen. 
Daarom zullen we moeten toegroeien naar 
een maatschappij, waar het ethos van be
taalde arbeid zal verbleken en ook het ver
richten van onbetaald werk zal worden ge
waardeerd als betaald werk. Dan zal de 
kloof tussen beide categorieën kleiner wor-

intreden in de Staten van Friesland ben ik 
overgeschakeld op een halve leraars baan." 

En nu na vijf jaren statenwerk gaan jullie 
plotseling naar Afrika? Hoe komt dat zo? 
"Niet plotseling natuurlijk. Ik ben nog 
steeds een avonturier, ik zit voortdurend 
ergens achter aan en dat ontwikkelings
werk is een al lang sluimerend plan van 
Annet en mij. De terugloop van het aantal 
leerlingen aan de school in Lemmer werd 
de aanleiding. Met Zimbabwe was de zaak 
zó geregeld. Wij gaan werken aan een on
derwijsprojekt voor ex-guerrillastrijders, 
die als dank voor hun jarenlange inspannin
gen van de staat een opleiding krijgen tot 
het niveau dat ze nodig hebben om in hun 
directe omgeving mee te werken aan de 
verdere ontwikkeling van hun land. Dat 
projekt speelt zich af in een genationali
seerde farm met vee en 952 ha grond. Er 
was daar behoefte aan een wiskundeleraar 
en aan een onderhoudsmonteur voor de 
bedrijfsmachines. Omdat ik in staat ben die 
twee funkties te combineren kon ik meteen 
aan de slag. Voorlopig gebeurt dat op een 
contract met de regering van Zimbabwe 
voor de duur van drie jaar. Misschien wordt 
het wel iets langer, maar het is in elk geval 
mijn taak te zorgen dat ik mij zo snel moge
lijk overbodig maak. Dat betekent dus dat 
ik moet beginnen met een onderhouds
monteur en een wiskundeleraar op te 
leiden. 

Zwarte wiskunde 
Annet begint met het basisonderwijs van 
onze twee kinderen te verzorgen en ze wil 
zien hoe zij zich verder van dienst kan ma
ken. Haar hart gaat naar het werken met 
vrouwen. Die zijn daar minder geëmanci
peerd dan hier, maar door hun aandeel in 
de vrijheidsstrijd zijn zij over het algemeen 
zéér zelfbewust. 
Pionieren vinden we allebei spannend. We 

den en zullen de vele werklozen meer ge· 
holpen zijn dan met voorspiegeling van be
taald werk, dat er ook in de toekomst voor 
hen niet zal zijn. 
Ook daaraan wordt door D'66 in het Euro
pees Parlement gewerkt. 

Europees 
Wij zijn er van overtuigd- in tegenstelling 
tot de klein-linkse partijen en stromingen 
binnen de PvdA- dat voor de grote proble
men oplossingen op Europees vlak onont
beerlijk zijn. Het is nog duidelijker dan bij 
de eerste directe verkiezingen van het Eu
ropees Parlement, dat de problemen-van de 
verhouding rijk en arm in de wereld, de 
vrede en veiligheid, het milieu en de werk
gelegenheid niet meer op nationaal niveau 
kunnen worden opgelost. 
De bestaande EG-instellingen, waaronder 
het parl~ment, functioneren daartoe onvol
doende. Maar D'66 gaat de strijd aan om 
dit te veranderen vanuit een pro-Europese 
gezindheid. Europese samenwerking is ook 
nodig binnen het Atlantisch bondgenoot
schap om de eigen veiligheidsbelangen te 
bepleiten en om technische defensiesamen
werking en communautaire controle op wa
penexport tot stand te brengen. 
Europese samenwerking is onontbeerlijk 
om een arbeidsherverdeling met de Derde 
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beginnen met het bouwen van de schoollo
kalen en intussen schrijf ik hier mijn eigen 
cursus wiskunde die ik straks in het Swahili 
zal vertalen, want die Engelse boekjes dat 
kan natuurlijk niet meer." 
Wie volgt je op in de Friese Staten? 
"Ellen van Hulzen. Een rasechte feministe, 
maar ook iemand die het dal, waar we nu 
met de partij door gaan, ervaart als een 
uitdaging om er des te harder aan te wer
ken. Ik betrap me er zelf op dat ik, nu ik 
bijna weg ben uit de Staten, denk dat het 
goed zou zijn als er een soort revalida
tiecentrum voor democraten zou bestaan. 
Dat de partij zou kunnen zeggen: ga jij 
maar eens een beetje op verhaal komen, 
dan kan een verse kracht jouw taak eens 
even overnemen. Niet dat ik van plan ben 
om te stoppen met aan politiek te doen. 
Dat kun je toch niet laten. Ik werk daar 
bovendien met oud-strijders en we bouwen 
een land op. Daar kun je best gebruiken 
wat je in een democratische partij hebt ge
leerd. 
Ik vind wel dat die partij eens moet leren 
wat meer van zich af te bijten. Onze fouten 
wél toegeven, maar ze niet blijven koeste
ren. Twijfels minder benadrukken en ster
kere kanten laten zien. Daar hebben we 
minder een nieuwe aanduiding dan nieuwe 
mensen voor nodig. Mensen die de moed 
hebben om dingen te zeggen en te doen als 
democraten. Op alle formulieren die ik het 
laatste half jaar heb ingevuld heb ik achter 
politieke gezindheid altijd ingevuld: "De
mocraat". Nooit heeft iemand mij ge
vraagd wat ik daarmee bedoelde." 
Op 30 november heeft hij in een regionaal 
congres afscheid genomen van Friesland. 
"Houd de discussie gaande!" zei hij toen 
wij afscheid namen. "En heb niet het hart 
de partij in mijn afwezigheid op te heffen, 
want ik begin onmiddellijk opnieuw als ik 
terug ben!" 
ledereen is gewaarschuwd! • 

Wereld tot stand te brengen en om Europe
se afzetmarkten te creëren voor producen
ten uit de ontwikkelingslanden. 
Een echte Europese campagne zal in 1984 
nog niet gevoerd kunnen worden omdat -
bij gebrek aan een uniforme Europese 
kieswet- de Nederlandse Euro-kandidaten 
zich alleen op de Nederlandse kiezers kun
nen richten. 
Vermenging van nationale en Europese po
litiek zal ongetwijfeld in de campagne op
treden. Dat is onvermijdelijk en logisch in
dien de Europese dimensie van de nationa
le politiek wordt erkend. 

Campagne voor Europa betekent voor alle 
kandidaten van alle partijen Nederlandse 
kiezers ervan te overtuigen dat Europa 
moet. Dat zal moeilijk zijn.omdat Brussel, 
Luxemburg en Stráatsburg in menig op
zicht zo ver van ons bed zijn. 
Ik ben ervan overtuigd dat voor D'66-stem
mers die afstand relatief nog het makke
lijkst is te overbruggen. 
De Euro-kandidaten, de Kamerfracties, de 
Campagnecommissie, de werkgroep Euro
pa en alle regio's en afdelingen van D'66 
gaan er tegenaan om van de D'66 Eurover
kiezingen in juni 1984 een succes te maken. 

• 



GEEN NADERE AANDUIDING, MAAR 
WATDAN WEL? 
Commentaar op een partijdiscussie 

door Bob van den Bos, 
vice-voorzitter politiek 

"Geacht nageslacht, ik voel mij als de 
opa die het lang niet gedaan heeft en, bij. 
toeval in zijn geboortedorp verzeild ge
raakt, tot verbijstering van zijn verte
derd gehoor zegt: "Goh, zijnjullie daar 
nou nog mee bezig?" 
Aan het woord is Hans van Mierlo. 
Plaats: Hofvan Holland in Hilversum, 
waar D'66 een symposium hield over de 
nadere aanduiding. 

Voor wie het nog niet wist, de vraag of D'66 
een links-liberale partij is, wordt al gesteld 
zolang de partij bestaat. 
Van Mierlo, en met hem velen van het eer
ste uur, hebben er nooit van willen weten. 
Zijn eerste bezwaar is dat het niet wáár is. 
"Historisch niet, we zijn geen afsplitsing 
van een liberale partij, en in ons bestand 
niet. D'66 is altijd bevolkt door mensen van 
verschillende "gezindten", die met hun li
berale, sociaal-democratische of gelovige 
gezindheid nu juist geen zin hadden om 
zich bij de VVD, PvdA of CDA te voegen, 
maar zich prettiger voelden in een politieke 
gemeenschap, waarin die anderen ook 
zaten. 
Ten tweede: "Het is niet doelmatig, want 
het is niet duidelijk. Als je het erg vergraft 
is liberaal voor Nederlanders door de histo
rische posities rechts. Dus links-liberaal is 
links-rechts. 
Verder is het niet nodig. Iedereen' mag
D'66 vanuit zijn eigen gevoel uitleggen en 
die uitleggingen ontlopen elkaar niet veel. 
Tenslotte: "Ik vind het niet deftig, net 
iemand die er een naam bijkoopt." 
Ook Jan Glastra van Loon vindt een etiket 
niet nodig. Iedereen mag D'66 uitleggen 
zoals hij de partij zelf ziet. 
Als iemand zich links-liberaal voelt en hij 
daarmee aan iemand anders duidelijk kan 
maken wat D'66 betekent, uitstekend. Op 
zich zelf een zeer links-liberale benadering, 
zou ik bijna zeggen. De vraag, of die vrij
heid ook aan het Hoofdbestuur gelaten 
moet worden, bleef hiermee onbeant
woord: moet het op het briefpapier van de 
partij? 
Maarten Engwirda bleek eveneens geen 
behoefte te hebben aan een toegevoegd eti
ket. "Het komt neer op een capitulatie 
voor het bestel dat wij in 1966 wilden door
breken." 
M. D. Boogaarts, medewerker parlemen
taire geschiedenis aan de Universiteit van 
Nijmegen, pleitte noch vóór, noch tegen 
een nadere aanduiding en toonde, zeer 
goed gedocumenteerd aan, dat met D'66 
verwante partijen ook vroeger al hadden 
bestaan in Nederland (Vrijzinnig Demo
craten) en op dit moment ook elders in 

Europa op het politiek toneel geen onbe
kend verschijnsel zijn. Bogaarts' tekst is 
mijns inziens verplichte literatuur voor een 
ieder die er aan twijfelt of er voor een partij 
als de onze wel een politieke plaats is weg
gelegd! 
De voorstanders van een links-liberale aan
duiding leken tijdens deze studiedag duide
lijk in de minderheid. 
Erwin Nypels bracht in het midden dat 
D'66 op grond van de uitgangspunten van 

_de Franse revolutie opkomt voor gelijk
waardigheid, verscheidenheid en een 
blauwdruk voor een betere samenleving. 
"Dat is liberaal, dat is gewoon zo." 
Zoals bekend is ook Jan Veldhuizen een 
pleitbezorger van een nadere aanduiding. 
"Vanwege de noodzaak van een eigentijd
se aanpak om het mensbeeld te realiseren 
waarvoor je staat." 

In het middagforum onder leiding van Wim 
Dik, kwamen ook Marga Goudriaan en 
Hans van Oerle aan het woord. 
Marga wees op de redenen voor de oprich
ting van D'66, het openbreken van vanzelf
sprekendheden en bestaande structuren, 
"de ongebondenheid" die het mogelijk 
maakt op nieuwe ontwikkelingen oncon
ventioneel te reageren. Als wij ons afvra
gen tot welke stroming wij behoren, vallen 
wij terug in het patroon van de vijftiger en 
zestiger jaren. De naam Democraten '66 is 
sprekend genoeg, vond zij. 
Hans van Oerle noemde D'66 op inhoude
lijke punten een soort herleving van de 
Vrijzinnig-Democratische Bond. Bindend 
element bij D'66-ers noemde hij het solida
riteitsgevoel en het opkomen voor ande
ren, voor hooggestemde idealen, voor ho
gere belangen. "Dat", aldus Hans van Oer
Ie, "geeft een gevoel van gezamenlijkheid, 
van gelijkgestemdheid en groepsbesef." 

Conclusies en commentaar 
De conclusie die uit dit symposium getrok
ken kan worden is dat de behoefte aan een 
ondertiteling op dit moment zeker niet 
alom in de partij gevoeld wordt. Reden te 
meer voor het Hoofdbestuur om vast te 
houden aan zijn oorspronkelijke stand
punt, zoals neergelegd in HE-resolutie 11, 
AL V mei 1983. Hierin bleek dat het 
Hoofdbestuur de naam "Democraten" nog 
steeds voldoende kenmerkend voor onze 
partij acht en geen behoefte heeft aan een 
nadere aanduiding. Op de komende AL V 
zal het Hoofdbestuur dan ook niet (meer) 
zelf met een resolutie komen. Als een twee
de naam niet door een ruime meerderheid 
in de partij gedragen wordt (bijvoorbeeld 
met 51% van de stemmen wordt aangeno
men!) verliest het immer.s daarom alleen al 
zijn bindende en wervende functie. 
Nee, in plaats van nog langer over onderti
tels te discussiëren, kunnen wij ons beter 
bezig houden met de eigenlijke vraag: hoe 

DEMOCRAAT JAARGANG ló- NR. 7- DECEMBER 19H3 

we de 0'66-ideeën beter over het voètlicht 
krijgen. 

Problemen voor D'66 
D'66 heeft in elk geval haar eigen recente 

. verleden en het huidige tij tegen. In een 
notabene door Van Agt geleid kabinet 
bleek D'66 in de ogen van veel kiezers niet 
het frisse redelijke alternatief. Wie op on
middellijke hervorming à la D'66 had ge
hoopt, werd niet op zijn wenken bediend 
door het verlamde coalitie-kabinet. 
In de recente economische teruggang blij
ken veel mensen geneigd hun houvast te 
zoeken bij de stromingen, die al vóór D'66 
bestonden. Materiële belangenbehartiging 
wordt eerder toevertrouwd aan PvdA en 
(voor andere belangen) aan de VVD, die 
bovendien geacht worden meer tot stand te 
brengen omdat ze een grotere politieke 
machtsfactor zijn. Veel typische D'66 
ideeën (immateriële zaken, welzijn, milieu, 
innovatie enz.) zijn ofwel door andere (gro
tere) partijen overgenomen, ofwel politiek 
niet meer aan de orde. 
Op dit moment concentreert bijna alle aan
dacht zich op problemen, waar geen enkele 
partij (ook D'66 niet) een "echte" oplos
sing voor heeft: werkloosheid en kernbe
wapening. 
In deze hoogst onzekere tijd zijn veel 
kiezers geneigd traditioneel te stemmen, 
behalve dan de uiterst ontevredenen, die 
zich door de Centrumpartij politiek laten 
misbruiken. 

Mogelijkheden voor D'66 
Veel van de huidige maatschappelijke pro
blemen vragen juist nu om een typische 
D'66-benadering. Het terugschroeven van 
de verzorgingsstaat draait uit op een ver
lammend touwtrekken van belangengroe
pen. Het.kabinet van zijn kant staart zich 
blind op het financieringstekort en legt 
daardoor een eenzijdige dadendrang aan 
de dag met alle onrechtvaardige gevolgen 
van dien. De bijeffecten van de economi
sche crisis (trefwoorden: werkloosheid, in
tolerantie, criminaliteit, moedeloosheid, 
veronachtzaming van het milieu) zetten de 
democratie onder spanning. Er bestaat op
nieuw een vertrouwenscrisis tussen be
stuurden en bestuurders, bevolking en poli-
tiek. · 
En toch moeten nu de voorwaarden voor 
herstel op langere termijn worden gescha
pen. Allereerst door de economische basis 
weer te versterken. 
Tegelijkertijd is echter een ingrijpende ver
andering van mentaliteit nodig. We moeten · 
proberen de toekomst positief tegemoet te 
treden. De enorme nieuwe technische mo
gelijkheden moeten worden aangegrepen 
om het leven aangenamer te maken. Werk 
zal veel meer verdééld moeten worden, 
vrije tijd zinvol besteed. Deze uitdagingen 
aannemen vergt moed en creativiteitszin. "' 

'1!1 I I 

I 



.,.. Wie niet (meer) streeft naar een fundamen
teel betert;: samenleving vervalt in een be
leid van Thatcher en Reagan, waardoor de 
zwakkeren het gelag betalen. 
Wie de ogen sluit voor de realiteit van van
daag, scheept de volgende generatie op met 
(een verdubbeling van) onze problemen. 
Nodig is onze onafhankelijke, niet ideolo
gische benadering, los van deelbelangen, 
waar gevoel voor rechtvaardigheid en de
mocratische gezindheid het fundament van 
vormt. 
Als er door de SWB en alle(!) andere gele
dingen in de partij voldoende ideeën wor
den aangedragen, zal het aan onze bood
schap zelf niet liggen. 

Blijft over: de stijl van politiek be
drijven 
Mede door de geweldige verkiezingsneder
laag, is het zelfvertrouwen en, wat minstens 
zo erg is, HET EIGENZINNIG ANDERS 
ZIJN, aangetast. D'66 is volgens sommigen 
een beetje kleurloos geworden. Netjes, 
ook ja, redelijk, zeker. Maar: ER SPRIN
GEN TE WEINIG VONKEN VAN AF. 
Voor een partij als de onze, die de kiezers 
telkens weer opnieuw aan zich moet zien te 
binden, is dat natuurlijk niet zo best. 

Nieuwe vitaliteit 
D'66 als partij en sommige D'66-ers per
soonlijk combineren een bijna "anarchisti
sche rebellenneiging" met een nuchtere be
stuursmentaliteit. Een overdosis van het 
laatste heeft wellicht onze herkenbaarheid 
aangetast. Nu we niet meer in een kabinet 
zitten en er minder noodzaak voor conces
sies bestaat, is er in principe weer ruimte 
voor ons oorspronkelijk élan. Geen stunts of 
vuurpijlen, maar met verve uitdragen van 
geloofinde eigen ideeën. 
De traditionele partij-geborgenheid zullen 
wij vermoedelijk nooit kunnen bieden. 
Maar met een "nieuwe vitaliteit" moeten 
wij in staat zijn het verloren vertrouwen 
terug te winnen. • 

Als je rijk bent 
de macht hebt 
eenleger 
achter de hand 
wat kan het je 
dan schelen 
dat de paupers 
weer kreperen 
nu de krisis overheerst. 

De vakbonden 
de buurtorganisaties 
de boeren 
de politieke oppositie 
in Latijns Amerika 
staan zwak, zijn verdeeld 
is er een alternatief? 

Solidaridad blijft 
hen steunen 
de lange krisis door 
niet afwentelen 
maar omwentelen. 
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WAAR BLIJFT HET 
REGERINGSSTANDPUNT? 
Tijdens de algemene· en politieke be
schouwingen in de Tweede Kamer heeft 
de minister-president medegedeeld, dat 
het Kabinet over een aantal grondwet
telijke aspecten van een eventuele plaat
sing van kruisvluchtwapens in Neder
land ook het oordeel zal vragen van de 
Raad van State. Dat doet D'66 genoe
gen, want het wordt de hoogste tijd dat 
de regering laat weten op welke wijze en 
in welke vorm zij voornemens is deze 
zaak te regelen. 

Naar aanleiding van deze mededeling heeft 
Marie-Louise Tiesinga aan de minister-pre
sident en de minister van defensie een aan
tal schriftelijke vragen gesteld, waarin zij er 
o.a. op aandringt de adviesaanvrage open
baar te maken. Tijdens de algemene be
schouwingen zei Lubbers de aanvrage pas 
openbaar te willen maken ná ontvangst van 
het advies van de Raad van State. Op zich is 
dat gebruikelijk, doch de titel, waarop de 
regering de aanvrage doet in relatie tot de 
openbaarmakingsregels in de Wet op de 
Raad van State, sluit openbaarmaking van 
de adviesaanvrage geenszins uit. 
Bovendien is Tiesinga van mening, dat juist 

de vraagstelling van zeer grote betekenis is 
voor de inhoud van het uit te brengen ad
vies. Reden waarom zij het kabinet heeft 
gevraagd welke reden(en) het kabinet 
heeft om een adviesaanvrage over aspecten 
van een in vele opzichten belangrijke zaak 
als plaatsing van kruisvluchtwapens in Ne
derland niet terstond openbaar te maken. 
Zoals bekend heeft Tiesinga bij de behan-

deling van de defensiebegroting iri juni de 
grondwettelijke discussie over de plaatsing 
van 48 kruisraketten in Woensdrecht aan
gezwengeld. Tijdens de algemene beschou
wingen in de Eerste Kamer heeft Jan Gla
stra van Loon er nogmaals op aangedron
gen dat de regering haar eigen standpunt 
hierover kenbaar maakt. Naar de mening 
van D'66 zal de eindbeslissing over de 
grondwettigheidsvraag in ieder geval bij 
het Parlement moeten liggen. • 

D'66 ONTEVREDEN OVER 
DEFENSIENOTA 
De 2e Kamer-fractie van D'66 vindt dat 
een drietal zaken in de Defensienota in 
het oog springen. 
Allereerst, zoals al bekend was, dat, on
danks het feit dat een apart hoofdstuk is 
gewijd aan de kernwapen problematiek, 
deze Defensienota toch alleen over de 
conventionele middelen duidelijke uit
spraken bevat. De D'66-fractie betreurt 
dit in hoge mate. Zij is van mening dat 
in het geheel van het Nederlandse veilig
heidsbeleid de nucleaire component 
niet geheellos kan worden gezien van 
het conventionele deel, maar dat deze 
twee elementen voor een belangrijk deel 
onderling bepalend zijn. Voornemens 
met betrekking tot de kernwapens heb
ben immers gevolgen voor de conven
tionele inspanning, zouden dat althans 
moeten hebben. 

De fractie van D'66 vindt dat uitbreiding 
van de conventionele bewapening terwille 
van vermindering van de nucleaire compo
nent niet vanzelfsprekend tot aanzienlijke 
verhoging van het defensiebudget behoeft 
te leiden. Hoewel een verhoging voor D'66 
niet is uitgesloten, moet in de eerste plaats 
bezien worden in hoeverre de voor een der
gelijk beleid benodigde middelen gevon
den kunnen worden door een verschuiving 
in de prioriteitstelling voorde krijgsmacht 
als geheel. 
De fractie van D'66 betreurt het dat in de 
Defensienota ook voor de nucleaire bewa
pening zonder meer wordt uitgegaan van 
handhaving van de huidige invulling van de 
strategie van de "flexible response". D'66 
vindt dat meer aandacht had moeten wor
den besteed aan de mogelijkheden om in 
Navo-verband te komen tot een strategie 
waarin de rol van de kernwapens is terugge
bracht tot het afschrikken van het gebruik • 



Statieportret 
Het congres van 25 en 26 november koos twee nieuwe Democraten in het 
Dagelijks Bestuur. Maar ook in mei (Zutphen) traden twee nieuwe DB-ers 
aan. Hieronder ziet u ze allemaal. V.l.n.r.: Martien van Dedem-van der 
Does- 2e publiciteitscoördinator; Peter Fonkert- le penningmeester; Edo 

Spier- 2e penningmeester; Kees van den Brink -Ie publiciteitscoördinator; 
Miehiel ten Brink - secretaris-politiek; Jan Lucas van Hoorn - secretaris
buitenland; Bob van den Bos- vice-voorzitter-politiek; Ewout Cassee- vice
voorzitter-organisatie; Jacob Kohnstamm - voorzitter; Grace Cotterell -
secretaris-organisatie. 

van kernwapens door de tegenstander. De 
Defensienota had daartoe ten minste een 
aanzet moeten geven, mede gezien in het 
licht van de doelstelling, die ook dit kabinet 
zegt te hebben, van vermindering van de 
afhankelijkheid van kernwapens. 
Met betrekking tot de financiering van de 
plannen stelt de D'66-fractie vast dat het 
investeringsprogramma van de Defen
sienota zeer ambitieus genoemd mag wor
den. Niet duidelijk is, of de gestelde priori
teiten met betrekking tot de verzekering 
van de exploitatie voldoende tot hun recht 
zullen kunnen komen. 
Positief waardeert de D'66-fractie lret dat 
zo veel mogelijk gestreefd zal worden naar 
inschakeling van de Nederlandse industrie 
bij defensie-orders. Zij tekent daarbij wel 
aan dat de meerkosten die door dit beleid 
worden veroorzaakt niet onevenredig op 
de begroting van Defensie mogen drukken. 
Tenslotte is het kabinet bij de financiering 
van de defensieplannen uitgegaan van een 
groei van jaarlijks 3%. Voor deze kabinets-

periode geldt echter als uitgangspunt een 
reële groei van de defensie-uitgaven van 
2% per jaar. 
De fractie van D'66 acht dit2%/3% plan uit 
planningsoverwegingen niet verstandig. 
Terwijl ook de D'66-fractie kan instemmen 

met een reële groei van de defensie-uitga
ven van 2% per jaar tot 1986 - mits daar 
vanzelfsprekend een concept aan ten 
grondslag ligt met een werkelijke visie op 
de gewenste opzet van de westelijke verde
diging en de Nederlandse rol daar in- kan 
echter op dit moment geen zekerheid be
staan omtrent de financiële mogelijkheden 
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in de periode na 1986. Daarmee wordt met 
deze Defensienota het risico gelopen, dat 
een zelfde situatie zal ontstaan als met de 
Defensienota 1974 is gebeurd, namelijk fi
nanciële middelen die voortdurend achter
blijven bij de geplande middelen. Het fi
nancieringsbeleid dat het kabinet in de De
fensie nota voorstelt, vormt geen garantie 
dat deze ontwikkeling zal kunnen worden 
voorkÓmen. 
De fractie van D'66 zou daarom de voor
keur geven aan een meer realistische finan
ciële planning met gelijkblijvende, en ver
volgens na een aantal jaren aflopende 
groeipercentages. Een dergelijk krap fi
nancieringskader dwingt tot fundamentele 
keuzes over de structuur van de Nederland
se defensie, maar alleen op die manier kan 
een gezonde basis worden gelegd voor de 
Nederlandse defensie-inspanning op lange
re termijn. • 

7r!i 



HET WOORDAAN REGIO'S 
EN AFDELINGEN 

HET FRIE LANDSCHAP 

"Friesland is mooi zo" en "Praat 
mar frysk" zijn hoge noorden 
begrippen wSJSJrrnPP geleefd en gewerkt 
wordt. 
De begrippen 
sentiële zaken 
door de 

voor de meest es
deze overwegend 

wordenervaren: de 
wo,onom12e·viqrg in samenhang met de 
COIIIlnturtiCilU,t~vorfll, de friese taal. 

gecharmeerd van eigen 

lal beschadigde, terpen prik
u"''~""J~IJcn door het vlakke friese 

op het eens zo 

deze overwinning nog eens 
· daar onze dijken, als 

"].,,,..h,tur.•rl , ogenschijnlijk kriskras in 
ken een taal, zij vertel

ontstaan en instandhouden 
van onze 
Ooit he 

provincie. 
voorouders met praam 

, ,grond onder de voeten" 
ons hierover te waken. 

karresporen) en 
kelen als grote wur

and. 

en kruiwagen 
gegeven. Het is 
Boerenweggetjes 
smalle slootjes, zij 
men door het 
Het boerenland, dat het, dat is het nog 
steeds. 
De boer bepaalde het 
friese platteland, hij <tnoft<><>rriP 

voor he·m zo 
alom bekende 
boerderijen, de 
hekken en sloten. 
Friesland is een boerenland óf 
zegd: Friesland is een agrarische 
Maar ook: "Friesland- waterland". 
Het water, eens onze aartsvijand, 
wordt het gekoesterd. "Skûtsjesilen , 
,,fierljeppen" en bovenal ook "elfsteden
tocht" zijn begrippen waaruit moge blijken 
hoe de fries middels zijn sporten verbonden 
is aan dat waterland. 

en verzorgd door mensenhanden. 
Dat is Friesland. 
Het is dan ook niet toevallig dat er diverse 
instellingen in Friesland zijn ontstaan die 
"hoed en noed" willen staan om deze parel 
te bewaren. 
Ik noem hier: 
lt Fryske Gea (Het friese landschap)- Fe
riening fan lytse Doarpen (vereniging van 
kleine dorpen) - de Friese Molen en de 
vereniging tot behoud van de Waddenzee. 
"Friesland is mooi houen zo!" 

Nu 
Nog steeds is Friesland die agrarische pro
vincie van weleer, maar anders. Ook voor 
Friesland heeft de technologische en indus
triële ontwikkeling niet stil gestaan. Dat is 
merkbaar. 
Niet meer de mensenhand die schaal en 
schoonheid aan ons gewest geeft, nee de 
machine, de diepploeger, de greppelfrees. 
Zij tasten diep in onze bodem. Die bodem 
van cultuur en historie, hoe diep? 
Dat bepaalt wederom de boer, die om voor 
hem zo functionele redenen de struktuur 
van het friese platteland deed veranderen. 
Ruilverkaveling! 
Als een oude verkreukelde lappendeken 
lag daar eens die voor ons zo bijzondere 
provincie. Thans zou een Mondriaan zijn 
vingers aflikken bij het aanschouwen van 
het mathematisch opgedeelde stukje aar
de. Zelfs voor de Fl6 piloot van de vliegba-

sis Leeuwarden was dat wel even wennen. 
Maar de boer hij ploegde voort! 
Ook in vertikale zin is het zo vertrouwde 
beeld ingrijpend gewijzigd. Grote torensi
lo's markeren, als opgeheven vingers. de 
plaats waar de boer voortaan zijn bedrijfs

verricht. De markante kop-hals
n door de niet fries-eigene 

Stoere stalen hoogspanningsmasten 
t lijkt of de door

lachebekken 
derd is in het 

priemen in de lucht 
hangende draden als 
willen zeggen dat er iets 
friese. Iets onherroepelijks. 
Veel te snel misschien ... 
Veel te snel vliegt ook de 
strakke rechte vierbaansweg van 
stad. Van het agrarische dorp n 
dustriële stad met haar standbee 
koe en paard. Maar nog steeds: 
"Friesland is mooi houen zo!" 

Straks 
Angstige gevoelens bekruipen mij: 
.. Straks boerenbedrijven met twintig 
silo's op een rij! !Amerikaanse tot~st:m<ll 
Straks hectares windmolenpark. St 
Friese taal die geen taal meer is. 
eilanden en meren waar je je in 
alleen nog verstaanbaar kunt m 
de Duitse taal. .. Of erger 
die geen eilanden meer zijn!!! 
satieproces waardoor nauweli 
"het platteland" gesproken 
Een randstad in het noorden 
Dit kàn niet gebeuren, màg niet ge-
beuren. 
Er zal een ander nd ontstaan, maar 
een "eigen" F · 

het woord, een echte Fries. 
optoo,•n op het Friese platte

ist-een realist (niet te ver
"diep-Fries", die thans de 

vrijstaat" bepleit!) met 
gevoel voor het ""zigende toekomst
beeld van Friesland, waakzaam! 
Daarom ook ben ik lid van 
Daar liggen voor mij de ide 
ciaal of landelijk de 
men te lijf te gaan. 
De partij die groot moet worden 
leus "kleinschaligheid". Het me 
zicht van D'66 zal weer maatstaf 
worden voor menselijke verhoudi 
ons gewest, zowel in materie als geest 

De frieseweiden en meren, de waddenzee 
met zijn serene eilandjes: uniek als monu
menten. 

Het regiobestuur: (vlnr) WiDt-vatt-lllub:m,...gm;:taJ::is;~ltfelk: 
Möller-Roosjen, secretaris-organisatie; 

Een eenheid op menselijke schaal gemaakt voorzitter1 Kees Spithost, penningmeester; Bertus Monsma, lid. 
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PROBLEMEN OP GROTE 
ÉN KLEINE SCHAAL 
Sinds 1978 is D'66 weer terug in de 
provinciale politiek, aanvankelijk met 
twee zetels en vanaf 1982 met 3. We zijn 
gewend om hier kleine stapjes te nemen, 
al mag dan zeker niet onvermeld blijven 
dat er een behoorlijk potentieel aan 
groeimogelijkheden ligt. 
Halverwege de vorige statenperiode 
wees een regionale enquête uit dat D'66 
wel eens met 7 à 9 zetels uit de bus zou 
kunnen komen (de landelijke doorstoot 
naar boven de 20% moest toen nog 
komen). 

Dat was niet alleen toe te schrijven aan de 
groeiende populariteit van de kamerfractie 
en de toenmalige politieke voorman, maar 
zeker ook aan de politieke voorman in de 
staten: Leen Schotel. Na 5Y, jaar frac
tievoorzitter te zijn geweest, gaat hij ons nu 
verlaten. Hij heeft in belangrijke mate bij
gedragen aan de organisatorische en poli
tieke wederopbouw van de partij. Hij was 
een bindende figuur tussen de verschillen
de organen in de partij en hij wàs er altijd. 
Met zijn kordate aanpak, zijn inzet en 
, doorzettingsvermogen heeft hij de fractie 
uitgebouwd tot het huidige fractieteam van 
5 mensen. Zijn vertrek naar Zimbabwe (zie 
ook elders in de Democraat) betekent voor 
partij en fractie, dat een boel inzet, kennis 
en ervaring verdwijnt; en laten we in dat 
verband ook z'n humor niet vergeten. 
("Ook jij had je achterkant van het gelijk" 
en Sirnon v. d. Kastele weet dan wel wat 
hier bedoeld wordt.) Het fractieteam van 
vijf personen neemt de draad weer op en 
gaat, maatschappelijk gesproken onrustige 
tijden tegemoet. 

Gegoochel met doelstellingen 
De sociaal-economische crisis snijdt diep in 
de Friese bevolking. Als u weet dat in som
mige delen van Friesland de werkloosheid 
is opgelopen tot rond de 30%; dat van die 
werklozen 80% jonger is dan 30 jaar en dat 
een langere termijn perspectief op een op
leving feitelijk nog ontbreekt; dan wordt 
het in Friesland roeien met de riemen die je 
hebt. 
Het provinciaal bestuur doet er overigens 
alles aan om die riemen te verbeteren. 
Om enig inzicht te krijgen in de sociaal
economische problematiek van Friesland is 
het goed te vermelden dat in Friesland 
sinds 1949 de structurele component in de 

11> tuurlijk zal de technische en industriële 
ontwikkeling ook in Friesland doorgaan. 
Natuurlijk zal dit mede beeldbepalend zijn. 
Maar: Laat het D'66 ideaal er op gericht 
zijn dat Friesland zijn eigen identiteit be
houdt. 
En bovenal: Laten wij er voor zorgen dat 
Friesland leefbaar blijft. leefbaar voor 
mens èn dier. 
Inderdaad: 
"Friesland is mooi houen zo!" 

werkloosheid niet is weggewerkt. De aan
dacht van de Rijksoverheid voor het 
Noorden dateert van 1949. Toen verscheen 
de industrialisatienota (de eerste). 
Tot op de dag van vandaag wordt er nog 
gegoocheld met doelstellingen van het re
gionale beleid. Aanvankelijk was het de 
bedoeling van de Rijksoverheid om de 
structurele werkloosheid in het Noorden 
weg te werken. Later kwam de doelstelling 
in het licht te staan van , ,spreiding van de 
bevolking vanuit de dichtgroeiende rand
stad". De nieuwste vondst is dat het so
ciaal-economische beleid uit dient te gaan 
van een bijdrage aan 's lands economie. 
Steeds meer lijkt het er op dat het regionaal 
Sociaal-Economisch Beleidsplan als sluit
stuk gaat gelden van de landsbegroting. 
We mogen ons niet laten leiden door de 

de statenfractie: (staand v.l.n.r.) Ellen van Hul
zen-Figee, statenlid; Karin Oele-van Heerde, 
fractievoorzitter; André v. d. Heide, statenlid; 
(zittend v.l.n.r.) Tjeerd Piek, fractiesecretaris; 
Syb de Jong-v.d. Gout, fractiemedewerker. 

, ,huidige" economische situatie om onzorg
vuldig met het milieu om te springen. Het is 
juist de huidige economische situatie die 
een extra dimensie geeft aan het zoeken 
voor Friesland naar structuurverbeterende 
maatregelen, waarbij milieu en werkgele
genheid hand in hand kunnen gaan. 
De statenfractie van Friesland speelt een 
grote rol in het sociaal-economische beleid 
van de provincie. Speciale aandachtsvelden 
voor de fractie zijn o.a.: · 
- problematiek van het inpolderen van een 
deel van de Waddenzee; 
- de ontwikkeling van de Harlinger haven; 
- innovatie, zowel technisch als sociaal; 
- advisering en voorlichting over regel- en 
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wetgeving door gesubsidieerde instel
lingen; 
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschap
pij (NOM); 
- landbouw en aanverwante bedrijvigheid. 
De D'66-statenfractie benadert deze aan
dachtsvelden kritisch omdat b.v. bij de ad
visering en voorlichting veel overlappingen 
van taken voorkomen bij diverse institu
ties. Zij is van mening dat er behoefte be
staat aan déinstitutionalisering (grote be
zuinigingen), omdat de ontvanger (in be
drijven) van de advisering/voorlichting zo 
langzamerhand door de bomen het bos niet 
meer kan zien. 

De kleine kernen 
Een ander onderwerp, niet specifiek Fries, 
maar wel typisch een probleem voor een 
provincie, die dun bevolkt is en veel kleine 
dorpen telt, is het leefbaar houden van de 
kleine kernen. 
In Friesland bestaat de "Foriening foar lyt
se Doarpen" (Vereniging voor kleine dor
pen) die vaak aan de bel trekt bij de staten
fracties. Er is ook een aparte adviescom
missie (commissie kleine kernen), die het 
provinciaal bestuur adviezen geeft betref
fende zaken die kleine kernen aangaan. In 
het Streekplan voor Friesland staat dat er 
235 kernen zijn die voor wat hun voor
zieningen betreft afhankelijk zijn van ande
re plaatsen. Op een totaal van 395 kernen is 
dit natuurlijk erg veel. 
Wat zijn de specifieke problemen voor klei
ne kernen? Ten eerste heeft men een aantal 
voorzieningen niet of nauwelijks. Het be
kende verhaal van: als de laatste school uit 
een dorp verdwijnt, is de leefbaarheid ook 
voor het grootste deel verdwenen, speelt 
hier heel sterk. 
Er komt geen of bijna geen openbaar ver
voer. Gevolg is dat mensen die geen auto 
hebben afhankelijk zijn van anderen. De 
ontwikkeling van het openbaar vervoer is 
zodanig dat het eerder slechter wordt dan 
beter; minder frequent, de 
bereikbaarheidstij d loopt terug en het 
wordt voor veel mensen onbetaalbaar. Er 
worden wel pogingen gedaan om voor de 
kleinste dorpen belbussen, bustaxi's en 
buurtbussen te laten rijden, maar dat ver
keert nog steeds in een experimenteel sta
dium en is op den duur waarschijnlijk niet 
rendabel. 
Gezien deze problematiek is de fractie van 
mening dat het tijd wordt om landelijke 
normen die gelden voor onderwijs, open
baar vervoer, eerstelijnsgezondheidszorg 
enz. te splitsen in normen voor dichtbe
volkte en normen voor dunbevolkte ge
bieden. 
De provincie voert een speciaal ondersteu
ningsbeleid voor kleine kernen, o.a. door 
het subsidiëren van de enig overgebleven 
winkel in een dorp. Als de kleine kernen 
hun dorpswinkeL school en busverbinding 
weer terugkrijgen, komen ook de bewoners 
wel weer terug. Dit kan volgens de D'66-
statenfractie alleen gerealiseerd worden als 
men normen toepast, die toegesneden zijn 
op de situatie op het platteland. Aan rand
stedelijke normen hebben we in Friesland 
niets. 

Schaalproblemen 
De maatschappelijke problemen van Fries
land zijn in belangrijke mate "schaalpro-
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blemen". Bij allerlei door het Rijk gehan
teerde normen valt o.a. Friesland buiten de 
boot, omdat we met zo weinig mensen op 
zo'n groot gebied wonen. Ter vergelijking: 
er wonen in heel Friesland net zoveel men
sen als in de helft van Amsterdam. De 
schaalproblemen daar liegen er ook niet 
om, maar bij bezuinigingen, b.v. op biblio
theekwerk, valt er in Friesland een hele
boel weg, terwijl er in de Randstad slechts 
wat minder keus is. 
De problematiek van de grote steden wordt 
hiermee niet weggepoetst, maar de al 
tientallen jaren bestaande problematiek 
van de plattelandsgebieden in Nederland 
dreigt steeds meer onder druk te komen 
van de in de afgelopen jaren toegenomen 
problemen in de steden. Deze schaalpro
blemen dienen naar onze mening ook bin
nen D'66 meer aandacht te krijgen (SWB, 
Adviesraad). 

"Breed" emancipàtiebeleid 
U kunt zich voorstellen dat de positie van 
vrouwen een geheel andere is dan in de 
verstedelijkte gebieden. De "traditionele" 
vrouwenorganisaties zijn hier hecht maat
schappelijk verankerd, terwijl de "nieuwe" 
vrouwenbeweging hier net zo diffuus en 
pluriform is als elders. 
Op initiatief van D'66 is door het provin
ciaal bestuur een aanvang gemaakt met een 
"breed" emancipatiebeleid. Dit voorstel 
werd overigens gehonoreerd dankzij één 
echte liberaal bij de VVD ("Je vrouw zit 
zeker op de publieke tribune") en een paar 
zieken bij het CDA. En sindsdien is er 
weliswaar een provinciale emancipa
tiecommissie ingesteld, maar tekenend is 
toch wel, dat de "nieuwe" vrouwenbewe
ging haar eigen wegen zoekt, via Rijkswe
ge, om het emancipatieproces te stimule
ren. Een echte emancipatieraad is hier 
(nog) een illusie. 

De uitdaging 
De laatste Statenverkiezingen die als inzet 
hadden: een progressief bestuur, hebben 
de meerderheid van CDA en VVD niet 
aangetast. Het landelijk beeld was ook hier 
zichtbaar: klein links en klein rechts terug 
in de staten, verlies voor de PvdA en in 
mindere mate voor het CDA; winst voor de 
VVD en één zetel winst voor D'66 en de 
FNP (Frysk Nasionale Party). Wij weten 
dat er ook in Friesland een veel grotere 
potentiële aanhang te vinden is dan de hui
dige drie zetels aangeven. En met die uitda
ging gaat-het nieuwe fractieteam verder. 

Karin Oele-van Heerde (fractievoorzitter) 
André van der Heide (statenlid) 

Ellen van Hulzen-Figee (statenlid) 

FQI( 

,,IT IS MEI SIZZEN NET 
TE DWAAN!'' 
door Riemke Bos-Osinga, voorzitter regiobestuur en Wim van Hulzen, 
secretaris-politiek regiobestuur 

Zoals bekend heeft Friesland zijn eigen 
taal. Een taal die door de Rijksoverheid. 
erkend wordt als tweede rijkstaal, naast 
het Nederlands. 
Elida Wessel gebruikte nog dit jaar, in 
haar bijdrage aan het debat in de 2e 
kamer over de gemeentelijke herinde
ling in Friesland het volgende welspre
kende gedicht van Ed. Hoornik: 
"Niet in mijn dorpen en mijn elf steden, 
Niet in mijn meren en mijn heerlijk
heden, 
Ben ik het meest mijzelf, maar in mijn 
taal, 
Het instrument waardoor ik adem
haal." 

Het blijft echter een minderheidstaal in het 
Nederlandse taalgebied. De provinciale 
overheid voert een beleid, dat gericht is op 
het bevorderen en stimuleren van het ge
bruik van het Fries. Een beleid, dat door 
D'66 Friesland ondersteund wordt. 
Zo is per 1 januari 1980 het Fries als ver
plicht leervak op de lagere scholen inge
voerd. Het regelen van ontheffingsmoge
lijkheden heeft onze bijzondere aandacht 
gehad. Tenslotte wordt niet overal in Fries
land Fries gesproken. Zo kennen o.a. de 
Stellingwerven (Z.O. Friesland), Het 
Bildt, en de waddeneilanden hun eigen 
streektaal. 
De discussie over: het Fries als verplicht 
leervak in het voortgezet en buitengewoon 
onderwijs is nog niet afgerond. Met betrek
king tot het bevorderen van het gebruik van 
het Fries in stukken en brie ver. van de over
heid (Fries in het officiële verk~er) kiezen 
wij voor tweetaligheid, d.w.z. dat over
heidsstukken of in het Nederlands of in het 
Fries worden opgesteld. Daarmee steunen 
wij het provinciale beleid. 
Dat beleid schept echter problemen. Het 
veronderstelt dat de inwoners van Fries
land het Fries passief beheersen (verstaan 
en lezen). Op zich is dat een juist uitgangs
punt. Maar realisten als we zijn, beseffen 
we dat dit nog lang niet het geval is. Daar
om moet dat uitgangspunt tevens doel zijn, 
zolang dat doel niet bereikt is, en moeten 
ons inziens vertalingen kosteloos beschik
baar worden gesteld, wat overigens niet ge
beurt. 
Het bevorderen van het gebruik van het 
Fries doe je tenslotte niet door mensen er 
toe te verplichten, maar door ze er warm 
voor te maken. 

Gemeentelijke herindeling 
Op 19 oktober vonden er in een aantal ge
meenten raadsverkiezingen plaats. Hier
mee werd een ingrijpende gemeentelijke 
herindelingsperiade afgesloten. Per 1 janu
ari 1984 zullen er 31 inplaats van 44 ge
meenten zijn. D'66 heeft landelijk en pro-
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vinciaal gewezen op de nadelen die schaal
vergroting met zich meebrengt. 
In een drietal gemeenten heeft D'66 mee
gedaan in combinatielijsten, waar steeds 
een D'66-er lijsttrekker was. Eén van hen 
werd gekozen in de raad van Wymbritsera
deel. 
In Boomsterhem deed D'66 zelfstandig 
mee en haalde een percentage van 3%. 
Weliswaar onvoldoende voor een zetel, 
maar ruimschoots boven het landelijk opi
niegemiddelde van 2%. Bovendien bijna 2 
maal zoveel als bij de raadsverkiezingen 
van vorig jaar. Een prima prestatie dus. 

Wat er gebeurt 
Naast onze 3 Statenleden heeft D'66 in de 
gemeenteraden van Leeuwarden, Leeu
warderadeel, Heerenveen en Weststel
lingswerf één raadslid. Alle raadsleden be
schikken over een goede steunfractie. Het 
regiobestuur coördineert het overleg tus
sen de verschillende fracties. Dat overleg 
heeft dit jaar geleid tot een gezamenlijke 
lijn voor de verschillende algemene be
schouwingen. 
Ook wij staan voor de opgave leden gemo
tiveerd te houden, waarbij wij én onze poli
tieke vertegenwoordigers duidelijk worden 
gesteund door een goede harde kern. Ons 
provinciaal voorzittersoverleg is hiervan 
een goed voorbeeld: gezamenlijk werd be
sloten tot het opstellen van een recrea
tienota, waaraan de afdelingen recht
streeks mee zullen werken. Inmiddels heeft 
een eerste informatie- en discussieavond 
hierover plaatsgevonden. 
Ook D'66 Friesland ondervindt de proble
men die kenmerkend zijn voor een platte
landsgebied. In de hele regio Friesland is 
het aantal leden minder dan de helft van 
b.v. de afdeling Amsterdam. Dat maakt 
het moeilijk leden bij elkaar te krijgen. Het 
is niet ongebruikelijk dat er voor een regio
vergadering of andere provinciale vergade
ringen afstanden, vergelijkbaar met de af
stand Den Haag-Utrecht, moeten worden 
afgelegd. Desondanks worden de vergade
ringen goed bezocht, meesta130 à 50 leden. 
Dat is 10% van ons aantal leden. 

Een belangrijk element in de communica
tie met onze leden is de regio-krant "D'66 
Friesland", u waarschijnlijk bekend uit de 
rubriek "Democraatjes" van Marie Louise 
Tiesinga. Elke maand zorgt de redactie 
weer voor een prima krant met nieuws van, 
voor en over D'66. 

Tot zover enkele specifiek friese zaken. We 
nemen de vrijheid om te eindigen met een 
passende zegswijze: "It is mei sizzen net te 
dwaan", of, in een vrije vertaling: "Met 
woorden kun je niet alles zeggen". 

• 



vrouwelijke 

burgemeester 
Interview met mevrouw Bloemendaal, 
D'66-lid sinds 1977 en sinds mei 1982 
burgemeester van l.laasl and, een gemeente 
van 6000 inwoners, in het Westland. 
Samenstel! ing gemeenteraad van !.!aas land: 
6 CDA, 3 VVD, 2 Open groepering, waar
onder 4 vrouwelijke raadsleden. 
r.:aasland heeft 30 ambtenaren in dienst. 

Hoe bent u burgemeester geworden en wat deed u 
voór die tijd? 

Ik ben mijn loopbaan eigenlijk begonnen in de ouder
commissie van de school waar mijn kinderen op zaten, 
waarvoor ik gevraagd werd door de kleuterleidster. 
Daarna, toen mijn kinderen wat ouder en zelfstandiger 
waren, pen ik !.10-l!ederlands gaan studeren en heb daar
mee een aantal jaren les gegeven op een r.iAVO. 
Inmiddels werd ik aktief in de wijk waar ik woonde en 
kwam in de wijkraad van Loosduinen, niet als lid van 
D'66, maar als aktieve bewoner daar. In die tijd was 
9en Haag volop bezig met gemeentelijke decentralisatie 
en moest de zgn. 'Kommissie Groot Loosduinen, een 
advieskollege van B & \1 van Den Haag, nieuw leven in
geblazen worden. Ik kwam in •.het dagelijks bestuur daar
van via de wijkraad en ontmoette zo Hanneke Gelderblom. 
Die ging later terug naar de Haagse gemeenteraad en ik 
fungeerde voor haar als Loosduins steunlid. 
llu leek mij, als kind al, het ambt van burgemeester een 
erg leuke baan. Llet dat idee ben ik al tijd blijven rond
lopen, totdat ik op een goede dag aan mijn man vroeg, die 
werkt bij de Vereniging van llederlandse Gemeenten (VNG): 
"Wil jij geen burgemeester worden?" il!ijn man zei toen 
heel terecht tegen tlij: "Als je dat leuk lijkt, waarom 
doe je dat dan zelf niet?" En ik dacht, ja waarom ooi~ 
niet. Ik kijk niet meer zo hoog tegen burgemeesters op, 
sinds ik er een aantal via de VliG ontmoet had. Ik .ben 
toen gaan praten met een Haagse wethouder, die mij aan
moedigde en raet de referentiecommissie van de partij. 
Ik heb eerst gesolliciteerd naar Oudewater, maar daar 
zochten ze iemand met Lleer bestuur! ijke ervaring dan ik. 
Ik wou er alweer mee ophouden, toen mijn man hoorde dat 
Llaasland vrij zou komen. Ik ben in het Westland geboren 
en wist hoe mooi het hier was, dus ik besloot om het nog 
eens te proberen. En dat ging goed. Het is achteraf be
zien eigenlijk allemaal vrij snel. gegaan en dat hoor ik 
van andere vrouwelijke burgeneesters ook. Daar konkludeer 
ik uit, dat als geschikte v·rouwelijke kandidaten sollici
teren, dat het beleid voor hen dan ook positief werkt. 

Hoe loopt zo'n sollicitatieprocedure precies, en wat is 
de rol van de partijpolitiek daarin? En heeft de gemeen
teraad ook nog wat te zeggen? 

Bij mij ging het nog via· de oude procedure. Je begint 
met een brief aan de Koningin te schrijven. Die wordt 
onmiddellijk doorgestuurd naar de Kommissaris van de 
Koningin. Dan roept de burgemeester van je eigen woon
plaats je op voor een gesprek en geeft een advies aan 
de KdK. Die raadpleegt ook de partij waar je toe hoort 
en kijkt naar de profielschets, die de gemeente waar het 
om gaat, heeft opgesteld. Ikzelf kreeg die profielschets 
van I.laasland, de dag voor ik naar de Kommissaris moest! 

Daarna werd ik bij de vertrouwenskommissie van de ge
meenteraad geroepen, maar die vroegen me alleen om een 
vragenlijst in te vullen. Vervolgens kreeg ik een oproep 
van de minister van BiZa, toen nog Ed van Thijn, die ik 
gevraagd heb of ik voor de vertrouwenskommissie aksepta
bel was. De minister krijgt van zo'n kommissie een 
lijstje van personen, die aan het profiel of aan de 
door haar gestelde eisen beantwoorden. Dat had ik ook 
als voorwaarde gesteld: als ik voor de gemeente zelf 
niet akseptabel geweest zou zijn, had ik het niet gedaan. 

Welke portefeuilles beheert u in de gemeente? 

In de profielschets werd gevraagd om grote financiële 
deskundigheid. l!aar ik had me in Loosduinen vooral 
bezig gehouden met jeugd, sport en rekreatie en onder
wijs, van die typische vrouwen-onderwerpen. Hier worden 
die portefeuilles al jarenlang door de twee wethouders 
beheerd, daarom heb ik nu financiën en ruimtelijke 
ordening voor mijn rekening genomen. Met die financiën 
had ik me nooit erg bemoeid, maar ik heb in het begin 
gewoon m'n rekenmachine genomen en gekeken of 't klopte 
en of ik alle posten terug kon vinden. Af en toe vroeg 
ik ook mijn man om raad, die hoofd is van de financiële 
administratie bij de VNG. Het gaat goed en ik verheug 
me nu op de begroting, waarvan ik de verdediging in de 
raad zelf voorbereid. Ik ben blij dat ik twee van die 
zware portefeuilles op me heb genomen, want daardoor heb 
je wel invloed. 

lees verder op pagina 2 
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Heb u last van vooroordelen tegen vrouwen; vindt u dat 
men u anders beoordeelt dan een man op die plaats? 

Nee, tot nu toe eigenlijk heel weinig, ook in vergelij
king. met wat ik hoor van vrouwelijke kollega.' s. 
De ambtenaren hier spraken me in het begin aan als 
mevrouw, nu zeggen ze meestal burgemeester. 
Ook bij de sollicitatie kreeg ik van de vertrouwens
kommissie geen onzakelijke vragen, maar de voorzitter 
was dan ook een VVD-vrouw. Het was eigenlijk veel erger 
op de !.lAVO waar ik heb lesgegeven. Daar kwam een steeds 
groter druk op de vrouwelijke docentes die geen kost
winster waren, om haar plaats aan een man af te staan. 
Het werd echt bijna onhoudbaar voor sor.wigen. Ik kan 
die jaloezie op tweeverdieners van kostwinners of uit
keringsgerechtigden best begrijpen. Maar mijn konklusie 
is dan bepaald niet, dat de vrouw maar thuis moet 
blijven. Je kan een rechtvaardiger verdeling ook via 
de belasting regelen. l.iaar dan niet op de manier zoals 
het nu gaat gebeuren, die benadeelt vooral de lagere 
inkomens en tast de hogere, waar ik mezelf ook tot 
reken, nauwelijks aan. 

In Amsterdam moest de kandidaat trouwen om burgemeester 
te worden. Aan het hoofd alleen staan kan daar blijkbaar 
niet. Wat vindt u daarvan? 

Doorgaans nemen partners van mannelijke burgemeesters 
een belangrijk deel representatie op zich. Ik doe die 
taken zoveel mogelijk samen met mijn man, maar die kan 
nooit op weekdagen. Ik heb er daardoor inderdaad een 
stukje taak bij. !.!aar dat wil natuurlijk helemaal niet 
zeggen, dat je die taak niet zonder partner aan zou 
kunnen. Het lijkt me wel een zeer eenzaam bestaan, als 
je op zo'n positie boven alle partijen nooit iemand 
hebt als klankbord of voor korrektie. Maar dat geldt 
heus niet alleen voor burgemeesters. Onze twee wethou
ders vierden onlangs hun 12~-jarig jubileum. Ik heb 
nadrukkelijk ook hun vrouwen in de festiviteiten be
trokken, want die maakten immers mogelijk wat ze als 
wethouder deden. 

Leeft de emancipatiegedachte hier in de raad? 
En wat doet de gemeente aan herverdeling van arbeid 
in haar eigen personeelsbeleid? 

In principe staat men hier positief ten opzichte van 
deeltijdarbeid, maar het zijn in praktijk wel alleen de 
vrouwen die het doen. Toch hebben we net een man aange_
nomen voor 20 uur per week, omdat dat de enige mogelijk
heid was. Hij wou zelf eigenlijk liever 40 uur werken. 
Eerlijk gezegd wordt echte arbeidstijdverkorting hier 
alleen toegepast vanuit een bezuinigingsoogpunt. Een 
baan van 40 uur wordt nu bij vervanging 32 uur of 24 
uur. We moeten niet vergeten dat de gemeentes dit jaar 
800 arbeidsplaatsen hebben ingeleverd. Het Rijk kreeg 
er altijd nog 2500 bij! 
Emancipatie als ideaal leeft hier niet zo. Er zijn een 
aantal vrouwenverenigingen, één daarvan krijgt een sub
sidie uit de emancipatiepot. Vle hebben ze allemaal ge
wezen op de subsidiemogelijkheden van de Uijksbijdrage
regeling, maar tot nog toe is er geen verder beroep op 
gedaan. We komen daarom lang niet toe aan de 50 cent 
per inwoner die uitgegeven mogen worden. 
Het woningtoewijzingbeleid zit in mijn portefeuille. 
Tot voor kort telde wel, als de nan ekonomisch gebonden 
was aan l.laasland, niet als de vrouw dat was. Dat is nu 
rechtgetrokken. De lage inkomens gaan voor bij de toe
W~Jz~ng van premie A koopwoningen (waar subsidie ge
koppeld is aan het inkomen: hoe lager hoe meer), waar
door er relati~f neer vrouwen aan bod komen, omdat die 
er ekonomisch ·het slechtst aan toe zijn. 
Vrouwen met zeer ernstige problemen, die bijvoorbeeld in 
Amsterdam naar een 'blijf van m'n lijf huis' zouden 
gaan, komen hier gewoon op mijn wekelijkse spreekuur. 

Dat is het voordeel van zo'n kleine gemeenschap. Als 
het nodig is kan ik dan bijvoorbeeld bemiddelen voor 
huisvesting in een andere plaats. Via mij is dat affek
tiever dan dat zo'n vrouw dat zelf 1:1oet doen. I:aar 
gelukkig zijn zulke problemen vrij zeldzaam. 

Hebt u nog een boodschap ter opwekking van de vrouwen 
van D'66? 

V/at ik al tijd belangrijk vind voor elke vrouw is: denk 
niet te snel: "Dat zou ik nooit kunnen." Als je jezelf 
met anderen gaat vergelijken blijkt dat meestal reuze 
mee te vallen. Je moet ook weer niet bovenaan willen 
beginnen als je nog helemaal geen ervaring hebt; een 
kleine groep is beter, bijvoorbeeld een ouderkommissie 
of steunfraktie. Ik merk dat heel veel D'66-leden, 
zowel mannen als vrouwen, zich gedemoraliseerd voelen 
door de teleurstellingen van de laatste gemeenteraads
verkiezingen in 1982. llu moeten we wéér overnieuw be
ginnen. !.laar vrouwen coeten juist nu haar kans grijpen, 
door in de gemeenteraden te gaan en zich daarop voor te 
bereiden. En zo ook eens aan de mannen laten zien, dat 
wij ook die energie hebben om weer iets op te bouwen. 
En voor wie burgemeester wil worden: mannen komen daar 
via ~wee wegen: de bestuurlijke weg, als ex-wethouder, 
of via de ambtenarij, door een post als gemeentesekre
taris. Dat is een funktie, waar je maar zelden vrouwen 
ziet. Denk daar eens aan. 

VROUWEN VAN EUROPA 

Nel Vreugdenhil 

Pauline van Tetse 

Tweemaandelijks verschijnt het blad "Vrouwen van Europa", 
een uitgave van de Europese Commissie, waarin: lange 
termijn-ontwikkelingen met betrekking tot de emancipatie 
in Europa, nieuwe uit de lidstaten (correspondent voor 
Nederland is r.~ar jolijn Ui tzinger, medewerkster van Haagse 
Bluf) en záken die in het Europees Parlement aan de orde 
zijn. 

Een kosteloos abonnement is aan te vragen bij: 

Commissie der Europese Gemeenschappen 
Directoraat-Generaal Voorlichting 
Voorlichting van de pers en de vrouwenorganisaties 
Wetstraat 200 
B - 1049 - Brussele 
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.JACOUELIEN SOETENHORST: 

OUD-PEAC-VOORZITTER 

HOOGLERAAR 

1983. De vrouwen-hoogleraren sterven uit. D'66 heeft er 
één in haar midden. Sinds kort, want Jacquelien Soeten
horst-de Savornin Lobman (andragologie) is ~owat de 
enige nieuwbenoemde hoogleraar die in een vrouwelijk 
lichaam zit. Een fleurig strikje op een haalbare plaats, 
ze schreef het al in 1967 in de Democraat: Veel lijkt 
er niet veranderd. 
"Er wordt alweer geklaagd dat het feminisme op zijn 
retour is, maar vergeleken met de andere idealen uit de 
jaren zestig heeft de vrouwenbeweging het er goed afge
bracht", zegt Soetenhorst in het Amsterdamse Universi
teitsblad Folia, dat een interview had met deze oud
Peac-voorzitter: "géén feministe, wèl feministisch." 
Andragologie, de leer van het begeleiden van mensen, 
houdt zich vooral bezig met samenlevingsopbouw, sociale 
hulpverlening en vorming: een welzijnskunde. Jacquelien 
begint haar werk als hoogleraar op een moLJent dat de 
studierichting andragologie in ministeriële papieren 
het predil<aat 'opheffen' draagt .. Toch gaat dat waar
schijnlijk niet door, want 'de grote en middelgrote 
partijen' (kwalificatie !lOS-journaal) zetten daar 
vraagtekens bij. 
In het interview met Folia komt Soetenhorst (50) naar 
voren als "jaren zestig-freak'~. "Het groene pamflet 
van 9'66. Ik weet nog dat ik het las, Ergens op een 
markt in Zwolle. !.lijn man kende natuurlijk de oprichters 
Hans van i.lierlo, Gruyters ... Het sprak ons erg aan. 
1'/e hadden er gewoon zin in. In de trein naar Amsterdam 
gaan zitten, een politieke vergadering bijwonen, al dat 
soort dingen vond je bijna èng." 
Ze is wat teleurgesteld in de mogelijkheid om dingen te 
veranderen: "Ik geloof niet meer zo vreselijk, dat de 
politiek de antwoorden levert waar we op zitten te 
wachten. En je wordt ook ouder. Ik breng het niet meer 
op om in rokerige zaaltjes, met een scheef Perzisch 
tapijtje en een glas verschraalde pils, uren door te 
praten. Van '79 tot '80 heb ik nog een jaar het voor
zitterschap van de vrouwenorganisatie gedaan, maar dat 
kostte ontzettend veel tijd, dus dat heb ik weer afge
zegd." 
"Bij llan/Vrouw;Iiaatschappij (waarvan Jacquelien één 
van de oprichters was, JJ) heb ik ook voortdurend 
bestuurlijke functies geweigerd. Je beschikt maar over 
één mensenleven en vooral vrouwenzaken zijn ontzettend 
tijdrovend. Waarom? Ik denk omdat het allemaal zo 
emotioneel ligt. Het raakt de mensen veel meer in hun 
persoonlijk leven. Het gevolg is dat je op een conflict 
een hele avond zit te pieren." 

De juriste Jacquelien Soetenhorst, ex-advocaat, oud
medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(1977-1933), nu hoogleraar anG.ragologie. :.laar, whatever 
happened, altijd Democraat, met een afkeer van defai
tisme en tevreden mensen. "Er zijn altijd redenen 
genoeg geweest om het bijltje erbij neer te leggen, 
maar ik ben iemand die steeds dwarser wordt naarmate 
de tegenstand toeneemt." 

Jaap Jansene 

EEN FLEURIG STRIKJE 

liet schijnt tt:g~nwoot·dig bon ton te 
zijn. om in allerlei publieke functies 
één plaats door een vrouw te lc.tten in
ne~nen. 

Dit modernisme l~aat zelfs zo ver, 
dat dje ene \TOUW een politieke onont
koombaarheid wontL. Ge(·!l partij die 
zichzeil respec·tt•ert, durft zich t.c 
pl'esenteren voor de gemeenteraads
verkiezingt:'n zonder dit fleurig strlk
je op een haa.lbare plaats. 
Zelfs Oij de vorming van de staats
'~ommissie Cal s 1s men zo attent ge
weest de ene plaats aan het vrouwe
lijk ornament te offeren. 

Bij een partij als D'6G, die qua inhoud 
en structuur haar tijd vooruit pro
beert te zijn, vind je toch weer dit 
patroon. Eén vrouw in de fractie en 
één in het bestuu t·. 
Dus cooptat ü~ of democratische ver
kiezingen. het resultaat is hetzdfde. 

Het komt waar.sddjnlijk omdat ver~· 
gaderlngsgang~rs of congresgangers 
vour 95')0 manne.n zijn (dit percentage 
is niet geijkt), tlie allemaal de "fleu
rig strikje11 in~telling hebben. 
Als je bedenkt dal het kiezersvolk 
juist een ~Tote voorkeur voor dit 
vromvelijk element l1eeft, is er toch 
iets scheef. tDit ts dan ook de reden 
voor de meeste partijen om hal·dnek
kig vast te houden aan het systeem 
van Jijstnumna~ring î. p. v. VliOI'keur-· 
stemmen). 
lk zie maar twee oplossingen om een 
zuiverder representatie te kriJgen. 
1) Bij belangrijke stemev(mementen 

lotE:!n echtelieden van te voren wie 
er op de kin de ren moet passen. 
1s slechts ~ién van beîden partijlid, 
tlau ook loten wie er i;aat ~ Het 
mes t;ni ldt aan twep kanten. I !ct 
aantal v~·o11welijkc cong;n:>s~:angers 
neemt iot.~, kn ko8te van het man
nelijk deel en de kinderen lij(kll er 
niet onder~ 

2) Ook op dit punt terug naar voor 
1917 (zoals het in Zwitserland nu 
nog toej.!;aL; 1, hü huiENaderki.es
re~.:ht. !"Vlerrouw blijtt thuiR. Dan 
wordt er tcn!ninste Clll1St!"quent ge
zegd: "I>at .strikje! Hol:ft met! 11

• 

Jacquelien Soetenhorst schreef dit cursiefje in de 
Democraat van december 1967, eerste jaargang nummer 3 



PIEIA!c!Bulletin 

UITVOERI!W l.IQTIE-GROEJIT.!At! OP DE LANGE BAAN GESCHOVEN 

door: J~ap Jansen. 

Vrouwen die door een voorkeursbehandeling in overheids
dienst zijn gekomen, moeten er niet door de anciënni
teitsregels in het aobtenarenreglement weer het eerst 
uitvallen. Dat was de strekking van de in januari aan
genomen motie-Groenman. 

De indiener van de motie, het D'66-Tweede-Kamerlid 
Louise Groenman, toonde zich; op Hl noveober bij de 
behandeling van het emancipatieplan-&innenlandse Zaken 
ongerust over de door minister Rietkerk toegezegde 
uitvoering van de motie. 

In het emancipatieplan staat namelijk, dat een selectief 
ontslagbeleid, als het gaat om vrouwen in middelbare en 
hogere overheidsfuncties, bezien zal worden in relatie 
tot de reorganisatie van de rijksdienst. "Uitvoering 
van de motie zou dan wel eens mosterd na de maaltijd 
kunnen zijn", aldus Groenman. 

Daar komt bij, dat minister Deetman van Onderwijs heeft 
aangekondigd, dat bij de ontslagen in het wetenschappe
lijke onderwijs tengevolge van de taakverdelings
operatie, de bestaande rechtspositionele regels van 
kracht blijven. 
Groenoan heeft er bij de minister van Binnenlandse 
Zaken dan ook op aangedrongen, dat nu reeds de mogelijk
heid wordt geboden van het bestaande rechtspositie
reglement af te wijken. Zo kan het relatief lage aan
deel van vrouwen in middelbare en hoge functies 
tenminste op peil blijvene 

DE HELFT ALS UINDERHEID 

door: Jaap Jansen. 

'1Iet gezin is de grootste belemmering voor vrouwen bij 
het opbouwen van een politieke carrière. Actieve deel
name aan de politiek en de zorg voor het gezin zijn 
dusdanig tijdverslindend dat het praktisch niet te 
combineren is." 

Dat is de conclusie uit een onderzoek, dat in opdracht 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd 
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vak
groep I.lethoden en Technieken van de subfaculteit Pol i ti
cologie van de Universiteit van Amsterdam. Aan het onde 
zoek, dat als titel "De helft als minderheid" kreeg, 
namen 1600 leden van provinciale staten en gemeente
raden deel. 

Schuldgevoel tegenover hun partner, kinderen en buren 
die moeten oppassen, vormen een belangrijke belemmerende 
factor. Daarnaast zijn vergadertijden (tussen vijf en 
zeven en na elf uur 's avonds) een barrière voor deel
name van vrouwen aan de politiek. Uit het onderzoel: ble 
ook dat vrouwen een lager zelfvertrouwen hebben en 
daardoor een grotere faalangst. 

Suggesties die de genqueteerden aandragen ter verbete
ring van de positie van vrouwen in de lokale en de 
regionale politiek zijn: 
- betere scholing van vrouwen, 
- betere kinderopvang, 
- een sterkere aktivering van vrouwen dan tot nu toe 

het geval is, 
- positieve discriminatie, 
- vrouwen-steungroepen en 
- verandering van de vergadercultuur, die als 'hanerig' 

ervaren wordt. 

Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel vrouwen korter 
functioneren in de ,politiek dan mannen, zij er relatief 
meer tijd aan besteden en intensiever contact onder
houden met hun achterban. Dat komt doordat vrouwen 
overdag beter bereikbaar zijn en mannen verder afstaan 
van 'het dagelijkse leven'e 

vrouwen in de gemeenteraad 15,5 % 
vrouwen als wethouder 8,9 "' /0 

vrouwen in provinciale staten: 19,7 % 
vrouwen als gedeputeerde 10,7 % 



CONGRESIMPRESSIES 
"NEU . .. !" TEGEN KERNWAPENS 

van Stijn Verbeeck 

"Mevrouw, mag ik u onder de huidige 
omstandigheden een borrel 
aanbieden?" 
"Daar kan ik vooralsnog géén bezwaar 
tegen hebben, mits ik maar de vrijheid 
behoud om op een later tijdstip neen te 
zeggen!" 
Dat was de teneur van de grapjes die 
aan het einde van het congres de ronde 
deden. 
Zij werden verteld met dezelfde grijns 
waarmee ook de argumenten vóór en 
tegen werden gehanteerd. Voor en 
tegen wat eigenlijk? Heel D'66 is tegen 
de plaatsing van kruisvluchtraketten. 
Alleen sommigen vinden datje dat 
onomwonden moet verkondigen, 
anderen vinden datje het van alle 
beschikbare daken moet schreeuwen en 
een meerderheid is van oordeel datje 
zelfs in je afschuw nog moet proberen 
om je politiek genuanceerd op te stellen 
en dus te blijven zeggen: Onder de 

huidige omstandigheden niet plaatsen. 
Iemand zei het héél mooi (en kreeg daar 
terecht ook applaus voor):" We zijn 
allemaal duiven die alleen van mening 
verschillen over de vliegroute." 

Het begon vrijdagavond met bijna 300 ge
trouwen over de centen. Van 1983 om goed 
te keuren en van 1984 om vast te stellen. 
Dat gebeurde bij acclamatie, nadat pen
ningmeester en financiële commissie ge
zegd hadden dat de partij liever zelf de 
contributie blijft innen, in plaats van dat 
over te laten aan de plaatselijke afdelingen. 
Als die afdelingen nou zorgen dat ze op de 
hoogte blijven wie er wél en wie er niet, dan 
kunnen ze er toch alsnog achterheen zitten, 
dacht ik, misschien? U ook? 
Partijvoorzitter Jacob Kohnstamm vond 
het moeilijk om 17 jaar te zijn. Hij zei dat 
hij de door ons gewenste inkleuring van de 
toekomst niet aan andere politieke partijen 
wilde toevertrouwen omdat die inkleuring 
indruist tegen hun ideologisch gegrondves
te belangen. Daarna vertelde Jacob waar
om VVD, CDA, noch PvdA een toekomst
visie hebben, behoudend zijn uit angst voor. 
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de toekomst en geen raad weten met 
nieuwe ontwikkelingen. Hij besloot zijn re
de aldus: "D'66 kan beteren sneller met dit 
soort ontwikkelingen overweg. Pragma
tisch en ongebonden, in een licht anarchis
tisch aandoendepartijstruktuur, kunnen en 
moeten wij vanuit onze economische uit
gangspunten, vanuit onze sociaal-politieke 
doelstellingen, én vanuit onze visie op een 
open, vrije en veelkleurige maatschappij, 
de vlag van die toekomst in onze eigen tuin 
zetten. Het moet maar eens uit zijn met dat 
zeventienjarige van D'66. Het wordt tijd 
dat we achttien worden, dan zijn we meer
derjarig bij de volgende verkiezingen!" 

File 
Toen kwam Europa aan de beurt. De 
woordvoerders voor veel moties zaten nog 
in de wandelgangen, de file, of misschien 
zelfs nog thuis. Het kwam de snelheid van 
afhandelen wél, maar de discussie niet ten 
goede. En toen er dan wél eens lekker van 
leer werd getrokken zei Nico Wegter (toen 
n·og secretaris buitenland): "Het gaat hier 
niet om een academische discussie, het gaat 
hier om de vaststelling van een Europees 
programma!" Of hij daarmee sprekers het 
zwijgen op wilde leggen, dan wel juist aan
moedigen om met zwaardere argumenten 
te komen, werd mij niet duidelijk. Leuk 
werd het pas bij motie 6.05. Albertine van 
Vliet verdedigde met verve deze Apel
doornse motie, die ons Europees program
ma, waar het gaat over kernafval, parallel 
wil laten lopen met ons verkiezingspro-

11~ 



Neem dat nou maar van mij aan! 

gramma en daarom de bestaande kerncen
trales wil stilleggen. Het hoofdbestuur wil
de bij monde van Nico Wegter die motie 
materieel wel onderschrijven, maar moest 
die toch formeel ontraden. Tegen zoveel 
logica kon het congres niet op. Al bij eerste 
stemming bleek een duidelijke meerder
heid vóór de motie, maar soms wil een 
stemcommissie niet kunnen tellen. 
Schriftelijke stemming wees uit dat de goe
de ogen gelijk hadden: 77-59. Bij amende
ment 6.002 van de afdeling Heiloo-Lim
men, voortreffelijk toegelicht door Moni
que van den Haak, maakte Nico zich on
sterfelijk: "Ik ontraad dit amendement," 
zei hij, "wat er staat is al moeilijk genoeg, 
daar hebben we niets aan toe te voegen." 
Het amendement werd verworpen. 

Toen te 22.36 uur het lichtelijk geamen
deerde Europees programma was aangeno
men, stortten wij ons in het feest. Hoe diep 
in de nacht het is doorgegaan weet ik niet, 
want geheel in strijd met mijn slechte ge
woonten heb ik het voortijdig verlaten. Dat 
lag niet aan de muziek en nog minder aan 
mijn gezelschap, beide waren voortreffe
lijk. Maar ik wilde zaterdag oren en ogen 
openhouden en dan moet je vrijdag tijdig 
ophouden! 

Uurtje 
De zaterdag begon met een drastisch omge
gooide agenda. Terecht wilde het hoofdbe
stuur alle punten achter de rug hebben vóór 
de resolutie "Vrede en veiligheid" in be
handeling kwam. Maar op die gedachte 
kom je blijkbaar pas als je de definitieve 
agenda al in je congresboek hebt afge
drukt. En dan krijg je dat mensen dingen 
mislopen en daar boos over zijn. Maar ge
lukkig nooit lang. 
Er kwam een massaal besluit om zelfstan
dig aan de Europese verkiezingen deel te 
nemen. Ik zag maar weinig voorstanders 
van één of andere vorm van "groene" sa
menwerking en ik kan tot tien tellen. 

Het op het vorige congres ingestelde 

vragenuurtje aan de tweede kamerfractie 
bewees opnieuw dat we een uitstekende 
fractie hebben, maar als de kwaliteit van de 
vragen nog verder daalt adviseer ik de frac
tie geen antwoord meer te geven of het 
Hoofdbestuur om dit programmapunt te 
schrappen. Misschien had het Hoofdbe
stuur al een voorgevoel en daarom niet 
meer dan een half uur voor het uurtje uitge
trokken. Zo stond al vóór half twaalf Maar
ten Engwirda opnieuw achter de micro
foon. Hij zei in zijn rede vele en beharti
genswaardige dingen. 
Hij begon met het CDA en de VVD 
kiezersbedrog te verwijten en lichtte dat 
uitvoerig toe. Letterlijk zei hij: 
"Het is duidelijk dat, ondanks het jeugdig 
voorkomen van Nijpels, het gezicht van de 
VVD het afgelopen jaar ontmaskerd is. De 
VVD heeft zich ontpopt als de kampioen 
van het groepsegoïsme, ongelijke behande-
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Iing, afbraak van collectieve voorzieningen, 
het koudeoorlogsdenken, kortom: het pu
re conservatisme!" 

En over het CDA: 
"Dat 1eek tot vorig jaar nog het meest op 
een wesp: een klein lijf en twee grote vleu
gels. Wie te dicht in de buurt kwam, liep het 
risico te worden gestoken. Maar ook dat 
CDA is het afgelopen jaar sterk veranderd. 
De linkervleugel van het beestje is gekort
wiekt, en hoewel de rechtervleugel kramp
achtig op en neer fladdert, is de angel er nu 
uit. Het CDA is daarmee voor de rest van 
de kabinetsperiode veroordeeld om als bij
wagen van de VVD de rit mee te maken." 

Tot mensen die ook nu nog het kabinetsbe
leid willen vergoelijken zei Maarten Eng
wirda: 
"Er zijn mensen, die het kabinetsbeleid 
verdedigen met het argument dat het kabi
net niet anders kàn. Het kabinet staat met 
de rug tegen de muur, zo luidt hun redene
ring. Ik geloof er niets van. 
Integendeel, het kabinet kan wél anders, 
het wil niet anders. Dat het kabinet anders 
kan, blijkt wel heel duidelijk uit het plan 
dat de fractie van D'66 vlak na Prinsjesdag 
heeft gepubliceerd." 

Over de kernwapendiscussie zei de frac
tievoorzitter: 
, , Wat wij wèl kunnen en moeten doen, is de 
beperkte invloed die Nederland heeft ge
bruiken om de Verenigde Staten en de Sov
jet-Unie terug te brengen naar de onder
handelingstafel. Daarbij zal de oplossing, 
die ons steeds voor ogen heeft gestaan, als
nog moeten worden nagestreefd. Maar om 
die oplossing te kunnen blijven bepleiten, 
heeft de fractie de nodige manoeuvreer
ruimte nodig. En dat is, wat ik u vandaag 
vraag." 

En Maarten Engwirda besloot zijn rede 
aldus: 
,,Democraten: 
Ik vraag u vandaag om vertrouwen in de 
fractie. Ik meen dat de fractie daar recht op-



heeft na alles wat wij het afgelopen jaar 
hebben gedaan. Wij hebben getracht een 
actief beleid te voeren tot terugdringing 
van de rol van de kernwapens. Wij zullen 
dat blijven doen, dat verzeker ik u. Maar 
wij kunnen dat slechts doen op basis van 
verantwoordelijkheid. D'66 kan dat niet 
langer doen wanneer zij, net als de PvdA, 
weliswaar met schone handen, maar mach
teloos aan de kant blijft staan. Politiek is 
een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen 
èn zelfvertrouwen. Laten wij de strijd aan
gaan op basis van onze ideeën en met be
hulp van onze mentaliteit. 
Ik heb u gezegd hoeveel er in de samenle
ving op het spel staat. 
Samen kunnen wij daar iets aan doen. 
Samen kunnen wij er voor zorgen, dat D'66 
meer invloed heeft in de Nederlandse poli
tiek." 

Doeke 
De actuele politieke moties, altijd goed 
voor enig vuurwerk, handelden deze keer 
voor het grootste deel over vrede en veilig
heid en werden meegenomen naar de mid
dagzitting. 
Die begon met bloemen voor Doeke Eis
ma, zittend lid in het Europarlement en 
lijsttrekker voor D'66 bij de verkiezingen 
van 1984. Hij weet zich bij zijn verkiezing 
tot lijsttrekker gedragen door de hele par
tij. Uit zijn toespraak de volgende frag-
menten: · 
"De E.G. mag geen alibi zijn of worden 
voor het achterwege, laten van nationale 
maatregelen. Het grootste gevaar dat een 
Europese aanpak bedreigt is dat landen op 
elkaar gaan wachten - en er dus niets ge
beurt. 
Een politicus- en zeker een D'66er- moet 
bij de besluitvorming de argumenten van 
alle belangengroeperingen laten meetel
len. Wij kunnen dat bij uitstek omdat wij 
niet gebonden zijn aan bepaalde belangen
organisaties. 
Ik voel er niets voor om te gaan wedijveren 
met andere politieke partijen over wie nu 
de milieuprijs mag ontvangen. Men moet 
ons beoordelen op ons politiek gedrag in 
het Parlement, ons stemgedrag, onze initia
tieven, onze deelname in milieudebatten. 

Wij zullen er hard voor vechten om de 
kiezer te laten zien hoe D'66 de Europese 
problemen te lijf gaat. De campagnecom
missie van Wim Dik, de werkgroep Europa 
met haar voorzitter Steven van Hoogstra
ten en de D'66 Euro-kandidaten staan daar 
borg voor. Maar daar zijn we er nog niet 
mee. Dit alles moet gedragen worden door 
onze regio's en de afdelingen en alle leden 
van D'66. Ik vraag aan iedereen een zo 
groot mogelijke inzet om van de D'66 Eu
ro-verkiezingen een succes te maken." 

. Kleinkinderen 
De congresleiding had een uitgebreid voor
stel op tafel gelegd voor de behandeling van 
het laatste agendapunt "Vrede en veilig
heid". 

In een algemene ronde kwamen 32 spre
kers maximaal 2 minuten aan het woord. 
Hoewel daar vijf eerste kamerleden bij wa
ren, werd in dat uur niet veel nieuws ge
meld. De standpunten werden nog eens 
verhelderd, onderstreept en toegelicht. De 

prijsopmerking was van Hans van Mierlo 
die ons voorhield dat de zorg voor ons na
geslacht zich óók uitstrekt tot de kleinkin
deren van alle hoofdredacteuren. 
Volgens verwachting werden de eerste mo
ties die in stemming .kwamen," - met de 
sterkst van de Hoofdbestuur-resolutie af
wijkende meningen- verworpen. 
Dat patroon stokte even bij 12.10, waar een 
viertal andere motie-indieners zich achter 
had geschaard. Deze motie --stelde in zijn 
overweging dat: 
- vredes en veiligheidsbeleid meer omvat 

dan alleen het vraagstuk van de plaat
sing van middellangeafstandsraketten; 

- het congres hoofdlijnen van beleid dient 
vast te stellen, waarbinnen de gekozen 
vertegenwoordigers de nodige ruimte 
wordt gelaten, 

maar sprak zich toch categorisch uit tegen 
plaatsing. 
Nadat de congresvoorzitter onder enige hi
lariteit Dick van !peren had verklaard tot 
herziene versie van Karin Oele werd over 
12.10 schriftelijk gestemd. Na 10 minuten 
bleek dat het congres door verwerping van 
de motie met 316 tegen 254 stemmen ver
der kon. 

Bij de behandeling van 17.53 (A) (zie tekst 
pag. 15) wees eerst de rapportagecommis
sie erop dat bij overname van deze motiè 
niet alleen de geactualiseerde Hoofdbe
stuurs-resolutie, maar ook de moties die 
daarop nog volgden (o.a. de Freeze-mo
ties) niet meer in behandeling zouden ko
men. "En dat is nogal wat!" voegde Renso 
Kamps, de voorzitter van de rapportage
commissie daar veelzeggend aan toe. De 
congresvoorzitter gaf het woord aan de par
tijvoorzitter en die zei iets dat weinig partij
voorzitters over hun lippen krijgen en dat 
dus nog maar zelden gehoord werd: "Ik 
vind dat 17.53 (A) het partijstandpunt be
ter verwoordt dan de Hoofdbestuur-resolu
tie." Het grootste gedeelte van de 762 aan
wezigen schaarde zich achter 17.53 (A) en 
zo veranderde "onder de huidige omstan
digheden" in "vooralsnog". 

Het congres nam intussen afscheid van 
Mieke van Wagenberg, vice-voorzitter or
ganisatie en Nico Wegter, secretaris buiten
land, die hun plaatsen in het Hoofdbestuur 
inruimden voor resp. Ewout Cassee en Jan 
Lucas van Hoorn. Edo Spier zag kans de 
funktie van tweede penningmeester van 
Ewout Cassee over te nemen. Toen boven
dien de congresleiding ons aanspoorde om 
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toch vooral in de microscoop te praten heb 
ik mij maar naar de wandelgangen be
geven. 

Afzakken 
Daar ontmoette ik eerstErik van der Hoe
ven die niet zo tevreden was over de besluit
vorming en niet zo'n opgelucht gevoel had 
zo van "we hebben er diepgaand over ge
sproken en nu hebben we duidelijk weer 
voor een hele tijd ons standpunt vastge
legd." 
Erik: "alles bij elkaar is het toch te veel als 
een nachtkaars uitgegaan met een keuze 
tussen twee resoluties die allebei hetzelfde 
zeggen. Wel een heel gezellig congres, 
maar dat is nooit het probleem." 

Roei Heskamp: "Ik had gehoopt dat de 
Hoofdbestuurs-resolutie het zou halen. Er 
is lang over gepraat in de afdelingen en in 
de regio's. Er zijn allerlei amendementen 
geweest. De leden die naar een congres 
komen bepalen uiteindelijk op de Algeme
ne Leden Vergadering het beleid van de 
partij en er was een overduidelijke meer
derheid voor het nu door ons bepaalde 
standpunt. We komen er natuurlijk nog wel 
eens op terug, maar zo gaat dat bij ons. En 
iedereen heeft goede zaken gedaan, de 
S.W.B., de P.S.V.I., zelfs de balon
nenman." 

Else Kuiper, voorzitter van de adviesraad: 
"Blij met de zorgvuldigheid waarop de dis
cussie is gevoerd. Hoorde net iemand zeg
gen dat hij nu tenminste niet het gevoel had 
in een bepaalde richting te zijn geduwd." 

Bob van den Bos: "Ik ben een zeer tevreden 
mens. Ik had eerlijk gezegd niet durven 
hopen dat het zo zou gaan als het gegaan is: 
goede sfeer, goed niveau, mensen luisteren 
naar elkaar en er komt nog een goed besluit 
uit ook. Ik ben wel eens als gast op een 
CDA-congres geweest, daar voelde ik me 
pas echt D'66-er." (Enigszins verminkt 
overgekomen, want ik voelde me tijdens dit 
gesprek belemmerd door een blonde 
vrouw. S.V.). 

Ina Ktaasen tenslotte: "Ik ben tevreden, 
niet alleen omdat 17.53 (A) is aangenomen, 
waaronder ik ook mijn handtekening had 
gezet, maar vooral omdat dit een duidelijk 
standpunt is. Dat was mijn bezwaar tegen 
12.10. Als dat aangenomen was dan had
den we eerst weer op de interpretatie van 
Hoofdbestuur of fractie moeten wachten." 

Ina doelde daarbij op een opmerking van 
de zijde van het Hoofdbestuur tijdens een 
discussie over motie 12.01, waarin werd 
voorgesteld het agendapunt "Hoofdbe
stuurs-resolutie Vrede en veiligheid" niet 
te behandelen, overbodig als het was ge
worden door het aannemen op 7 mei 1983 
in Zutphen van motie 14.21, waarover ik in 
mijn impressies toen schreef dat de inter
pretatie van de tekst direct na het congres 
in de persconferentie al begon. Het Hoofd
bestuur kwam nu verklaren dat het haar 
taak is den volke uit te leggen wat het con
gres bedoelt. 

En mocht u er dus niets van begrepen heb
ben: bel het Hoofdbestuur. Dat legt u alles 
~! • 
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CONGRESVERSLAGEN 
Voorbehoud 
In deze Democraat treft u confrom AL V-besluit een vrij uitvoerig verslag van 
de ALV van 25 en 26 november te Den Haag aan. Zoals bekend, draagt de 
gekozen notulencommissie verantwoordelijkheid voor de officiële verslag
legging van een AL V, inclusief de besluitvorming. Dit verslag is echter pas na 
enige weken gereed, zodat het verslag in deze Democraat daarop vooruit 
moet lopen, gebaseerd op eigen aantekeningen van de schrijvers. Wie meent 
in deze verslagen onnauwkeurigheden e.d. te vinden, verzoeken wij zich 
schriftelijk te wenden tot Miehiel ten Brink (secretaris-politiek HB). 

Congresstukken 
In het congresverslag in deze Democraat zijn (de strekking van) die stukken 
opgenomen, die door de AL V zijn aangenomen, en voor zover vanwezenlijk, 
inhoudelijk belang. Plaatsing van alle behandelde stukken is op dit moment 
onverantwoord gezien de financiële consequenties daarvan. De leden die 
vragen over de inhoud van de ALV hebben, of toch graag over andere 
stukken zouden willen beschikken, kunnen zich schriftelijk weiJden tot 
Miehiel ten Brink, Secretaris-Politiek 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
Voor de ALV van 25/26 november 1983 waren ingediend acht actuele poli
tieke moties, waarvan vijf betrekking hadden op het agendapunt Vrede en 
Veiligheid. Deze laatste worden dan ook onder dat punt behandeld. 
Aangenomen werd de motie 1702 van Bernard Aris e.a. met betrekking tot 
Turkije (zie onder). Motie 1701 met betrekking tot Jeugdwerkloosheid werd 
door de indieners ingetrokken. Hetzelfde geldt voor motie 1703 over ophef
fing van kleine gemeenten, nadat de Vice-voorzitter politiek Bob van den Bos 
toezegde een gesprek te zullen organiseren met indieners (Afd. de Liemers 
e.a.) en Tweede Kamerfractie. 
OVERIGENS betreurt het Hoofdbestuur dat er in afnemende mate gebruik 
wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van actuele politieke 
moties. Zowel de politieke als de publicitaire waarde van dit soort moties
die bij een actualiteit moeten aansluiten en derhalve tot 48 uur vóór aanvang 
van de ALV kunnen worden ingediend!- is kennelijk onvoldoende bekend. 
Graag roepen wij de leden er dan ook toe op, om deze mogelijkheid in de 
toekomst vaker te benutten. 

Tekst motie 1702 
De ALV van D'66, in vergadering bijeen te Den Haag op 25 en 26 november 
1983. 

herinnerende aan 
de door de Evren-Junta gemanipuleerde procedures voor de recente Turkse 
parlementsverkiezingen 

haar verontwaardiging uitsprekend over 
de misstanden in de rechtspraak en rechtsgang tegen grote groepen Turkse 
onderdanen 

specifiek verwijzend naar 
het massa-proces tegen de inwoners van Fatsa en de zware gevangenisstraffen 
voor de "Tl!rkse Vredesraad", · 

van mening dat 
nóch Turkije's maatschappelijke achterstand tegenover West-Europa 
nóch de wantoestanden voor de coup van 12 september 1980, 

voldoende excuus zijn voor deze, op structurele basis plaatsvindende schen
dingen van de mensen- en burgerrechten, 

van mening dat 
het bij decreet verlengen van de noodtoestand ná de verkiezingswinst van de 
"moederlandpartij" geen goede vooruitzichten opent voor Turkije's "terug
keer naar de democratie"; 

voorts van mening dat 
de beperkingen op de. mensen- en burgerrechten in de nieuwe grondwet deze 
vooruitzichten nog verslechteren; 

verzoekt het Hoofdbestuur . 
en verzoekt alle D'66-volksvertegenwoordigers 
op alle bestuursniveaus, de aandacht voor de Turkse ontwikkelingen levend 
te houden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

BESLUITVORMING VREDE EN 
VEILIGHEID 
Onderstaand de teksten van de aangenomen voorstellen, inclusief de bij dit 
agendapunt behandelde actuele politieke moties. 

MOTIE 12.41 zoals op ALV gewijzigd door indieners 
De ALV van D'66, op 25 en 26 november 1983 bijeen te Den Haag. 

begroet 
de voorstellen (in de HB-notitie vrede & veiligheid, zie Democraat 83/5 blz 
17- red.) om de Nike Hercules Luchtdoelraketten. de atoommijnen en de 
nucleaire bommen voor onderzeebootbestrijding af te stoten en het 155 mm 
geschut niet te nucleariseren, met instemming; 

verzoekt het Hoofdbestuur 
zo spoedig mogelijk nadat de defensienota van de Nederlanse regering is 
verschenen met voorstellen te komen hoe te handelen met de bestaande 
kernwapentaken, waarover nu nog geen uitspraak tot afschaffing wordt 
gedaan. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 17.50 
De AL V van D'66, op 25 en 26 november in vergaçlering bijeen te Den Haag, 

overwegende 
- dat het Britse Lagerhuis en het Italiaanse Parlement reeds enige weken 
geleden, en de Duitse Bondsdag zeer onlangs, hebben ingestemd met plaat
sing van nieuwe middellange afstandsraketten in hun land. dat de Sovjet
Unie- althans voorlopig- van de onderhandelingstafel weggelopen is en dat 
het gevaar bestaat, dat de Sovjet-Unie tot tegenplaatsing zal overgaan; 
- dat de Nederlandse regering in het kader van de NAVO met kracht moet 
proberen deze negatieve ontwikkelingen te keren; 
- dat een onmiddellijke bevriezing van de kernwapenarsenalen thans meer 
dan ooit gewenst is 

spreekt als haar mening uit 
dat onmiddellijk moet worden overgegaan tot een wederzijdse stop op ver
dere plaatsing van kernwapens als aanzet tot het hervatten van de besprekin
gen, gericht op wederzijdse reducties van bestaande en nieuwe middellange 
afstandssystemen, leidende tot een evenwichtiger verhouding op een duide
lijk lager niveau van bewapening 

besluit 
het Hoofdbestuur op te dragen en de fracties van de Eerste Kamer, Tweede 
Kamer en de Eurofractie de aanvaarding van dit voorstel zo krachtig moge
lijk te bevorderen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 17.52 
De AL V van D'66 in vergadering bijeen op 25 en 26 november 1983 te Den 
Haag 

overwegende 
- dat de bewapeningswedloop met de aanstaande plaatsing van Pershing IJ 
en kruisraketten in West-Europa een nieuwe ronde ingaat. 
- dat met die plaat~ing de kansen op een spoedige doorbreking van de 
bewapeningsspiraal verkeken zijn, 
- dat een uiterste poging dient te worden ondernomen om dit te voorkomen. 

voorts overwegende 
- dat de z.g. Freeze-optie het beste instrument is om dit te bewerkstelligen 
- dat de verontrusting over de bewapeningswedloop in de Verenigde Staten 
een beweging heeft voortgebracht (Freeze-movement) die D'66 als natuur
lijke bondgenoot ziet, 

draagt het HB op· 
de contacten te intensiveren met die groeperingen die de Freeze-optie 
steunen, 

vraagt de fracties in de Eerste en Tweede Kamer 
hun inspanningen voort te zetten teneinde te bewerkstelligen dat Nederland 
zich zowel in de Verenigde Naties als binnen deNAVO voor de Freeze-optie 
inzet, 

. vraagt de fractie in het Europarlement zich ook in Europees verband voor de 
Freeze-optie uit te spreken 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting 
(letterlijke vertaling originele Amerikaanse Freeze-motie) 

overwegende 
dat de grootste uitdaging op aarde het voorkomen is van een per ongeluk of 
gepland plaatsvinden van een kernoorlog; 

overwegende 
dat de kernwapen-wedloop het gevaar van een holocaust, die de laatste 
oorlog van de mensheid zou zijn, gevaarlijk doet toenemen; 

overwegende 
dat een bevriezing, gevolgd door een vermindering van de aantallen kernkop
pen, raketten en andere toezendingssystemen noodzakelijk is om de kernwa
pen-wedloop te stoppen en het risico van een kernoorlog te beperken; 

spreekt uit dat 
I. als een doelstelling van onmiddellijk "Arms Control", de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie: 
a) een volledige stopzetting van de kernwapenwedloop zouden moeten na
streven, 
b) zouden moeten besluiten, wanneer en hoe men een wederzijdse en veri
fieerbare bevriezing kan/wil bereiken van het testen, produceren en verder 
verspreiden van kernkoppen, raketten en andere toezendings-systemen, en 
c) speciale aandacht zouden moeten besteden aan destabiliserende wapens, 
wier ontplooiing zo'n bevriezing moeilijk realiseerbaar zou maken; 
en dat 
2. voortgaand vanuit deze bevriezing, de VS en de SU grote, wederzijdse en 
verifieerbare beperkingen zouden moeten nastreven van de aantallen kern
koppen, raketten en andere toezendings-systemen, door jaarlijkse percenta
ges of even effectieve andere middelen, "op een wijze die de stabiliteit bevor
dert. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

MOTIE 17.53 (A) 
De ALV van D'66, in vergadering bijeen op 26 november 1983 te Den Haag, 

gezien 
de Hoofdbestuursnotitie Vrede en Veiligheid (Democraat nr. 83/5, blz. 17); 

overwegende 
- dat bij het onderhandelen in Genève terugdringen van de rol van kernwa
pens in Oost en West centraal dient te staan; 
- dat de Nederlandse regering met het nog steeds geldende voorbehoud ten 
aanzien van plàatsing van middellange afstandswapens op Nederlands grond
gebied dit onderhandelen effectief moet beïnvloeden; 

kennis genomen hebbende van het feit 
- dat de onderhandelingen over beperking van kernwapens voor de middel
lange afstand (INF) niet meer gaande zijn; 

constaterend 
- dat sinds 1979 de internationale situatie zeer is verslechterd; . 
- dat de protesten van steeds grotere aantallen mensen, met name via de 
vredesbeweging, tegen de almaar toenemende kernbewapening, geen waar
neembaar effect hebben gesorteerd op het beleid van de betrokken rege-
ringen; . 
- dat de onderhandelingen over de INF. begonnen krachtens het NAVO
dubbelbesluit van december 1979, niet serieus zijn gevoerd; 
- dat krachtens da,tzelfde dubbelbesluit intussen wel tot plaatsing is besloten 
in Groot-Brittannië, Italië en West-Duitsland; 

betreurt deze gang van zaken; 

is van mening 
- dat alles gedaan moet worden om een hervatting van het overleg in Genève 
mogelijk te maken teneinde alsnog, rekening houdend met bovengenoemde 
constateringen, tot een akkoord te komen; 
- dat D'66 daarom vooralsnog het standpunt inneemt dat plaatsing van 
middellange afstandswapens in Nederland ongewenst is, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

(Twee toevoegingen, die oorspronkelijk op de tekst van de HB-resolutie 
betrekking hadden, werden door de ALV overgenomen, t.w.: 
I) "dat, nu D'66 plaatsing van middellange afstandswapens vooralsnog onge
wenst vindt, daarom door D'66 niet zal worden meegewerkt aan enige máte
riële voorbereiding op plaatsing van dergelijke wapens op een Nederlandse 
vliegbasis." 
en dat, 
2) "heroverweging van dit besluit alleen door een nieuwe AL V mogelijk is." 

Het Hoofdbestuur neemt zich op grond hiervan voor, om zonodig vóór de 
definitieve beslissing over eventuele plaatsing van middellange afstandswa
pens op Nederlands grondgebied, door het Nederlandse parlement, het Con
gres opnieuw een uitspraak daarover voor te leggen.) 

AFSCHEID MIEKEVAN 
WAGENBERG EN NI CO WEGTER 
door Bob van den Bos, vice-voorzitter politiek 
Op het afgelopen partijcongres hebben zowel de vice-voorzitter organisatie 
als de secretaris-buitenland het Hoofdbestuur verlaten. 
Beiden hebben hun functie uitgeoefend in een zeer bijzondere periode, 
waarin onvoorstelbaarveel van hen werd gevraagd: er kwam een opeenstape
ling van problemen op het bestuur en dus ook op hen af, die alleen met de 
grootste inspanning opgelost konden worden. 
Veel van dit werk vond achter de schermen plaats. Ik heb Mieke en Nico 
hierbij van zeer nabij meegemaakt en hen bijzonder leren waarderen, zowel 
in persoonlijk als in zakelijk opzicht. De vanzelfsprekendheid waarmee zij 
hun onredelijk groot geworden taken verrichtten en al hun vrije tijd aan de 
partij besteedden, vond ik bepaald hartverwarmend. 
Ook aan de soms zeer moeilijke vergaderingen die wij hadden, bewaar ik heel 
goede herinneringen. 

Mieke heeft drie jaar in het bestuur gezeten, waarvan twee als vice-voorzitter, 
met de zware en soms ondankbare taak een partij te (re-)organiseren die 
eigenlijk niet ge( re- )organiseerd wenst te worden. Van haar werd verwacht, 
dat zij én overal in de partij organisatorische branden bluste én tegelijkertijd 
met nieuwe voorstellen kwam die het uitslaan van de brandjes voortaan 
moest voorkomen. Voorwaar, geen geringe opgave! 
Haar grote kennis van de partij, zowel als haar redelijke oordeel heeft (ons) 
hierbij zeer geholpen. De hervormingsvoorstellen zoals die er nu liggen zijn 
door Mieke voorbereid. 
Veel hulde en dank, Mieke, voor alles- wat je voor de partij deed! 

Toen Nico Wegter vanuit Brussel het buitenland-secretariaat ging voeren, 
waren er onder ons - eerlijk gezegd - die dit nauwelijks voor mogelijk 
hielden. Maar voor deze buitenland-secretaris bleken eF letterlijk geen gren
zen te bestaan. Hij deed het onmogelijke gewoon. Ondanks een volledige 
dagtaak bij de EG in Brussel presteerde hij het om dikwijls een paar keer per 
week in ons midden te verschijnen! Maar ook vanuit Brussel werden veel 
zaken prompt en efficient afgehandeld. Voor zijn collega's in het bestuur was 
Nico: deskundig, altijd goed geprepareerd, heel vaak inspirerend, (soms zelfs 
een beetje bevlogen) en geestig. 
Kortom, een grote aanwinst voor de partij, die wij node zien vertrekken. 
Nico, veel hulde en dank! 

FINANCIËN 
Geagendeerd stond op vrijdagavond 
de begroting voor 1984. Penning
meester Peter Fonkert gaf in zijn toe
lichting weer hoe het huidige jaar ver
loopt. De geïntroduceerde Demo
craat-Extra bleek een groot succes, 
doch niet op financieel gebied. Een 
aanzienlijk tekort is het resultaat. 
De opbrengsten (contributies en do
naties) vallen daarentegen gelukkig 
mee! 
De penningmeester gaf aan dat de 
begroting voor 1984 gebaseerd is op 
de vermoedelijke eindstand van 
1983. 
Voorts is de begroting zuinig van 
aard, hetgeen betekent dat de kans 
op meevallers groter is dan de kans 
op tegenvallers. Tegenvallers gaan, 
net als dit jaar, weer naar het ver
kiezingsfonds, aldus de penning-

meester. Het verkiezingsfonds heeft 
zijn tekort van vorig jaar omgezet in 
een overschot van circa f 70.000,-. 

Een motie betreffende verhoging 
(t.o.v de begroting) van de regiobij
drage werd door het congres verwor
pen, net zoals een motie betreffende 
de inning van de contributiegelden 
mede door de afdelingen. 
Een laatste motie echter, betreffende 
het PSVI en de SWB, werd aangeno
men. Het Hoofdbestuur, zich bewust 
van de penibele situatie van beide 
stichtingen, nam gaarne de motie 
over, waarin wordt geopperd een ex
tra acceptgirokaart ten behoeve van 
beide stichtingen toe te voegen aan 
de contributiekaarten die volgende 
maand worden verzonden. 
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Eerste CongresDemocraat 
Voor de 38ste ALV van 0'66 op vrijdag/zaterdag 13/14 aprill984 bt "De Flint" 
te Amersfoort -

De vrijdagavond zal worden besteed 
aan de discussie over de Nota Arbeid 
en de herzièning van het Beleidspro
gramma. Zaterdags praten wij over 
de Eurostrategieresolutie en zal de 
Campagne voor de Europese ver
kiezingen van start gaan. 

Tijdsplanning: 
A. Publicatie Procedure-herziening 
Beleidsprograrnrna: 13 januari 1984 
in Dernocraat 84/1. 
Bespreking in de partij (in AA V's, 
AS V's en AR V's) 14 januari 1984 tot 
en met 3 maart 1984. 

Sluiting indiening moties en amende
menten 5 maart 1984. 
B. Publicatie Nota Arbeid + HB-re
solutie: 2 februari 1984 in Dernocraat 
84/2. 
Bespreking in de partij: 3 februari 
1984 tot en met 3 maart 1984. 
Sluiting indiening moties en amende
menten: 5 maart 1984. 
C. P\lblicatie Eurostrategieresolutie 
15 maart 1984 in Dernocraat 84/4. 
Bespreking in de partij: 16 rnaart t/rn 
7 april1984. 
Sluiting indiening moties en amende
menten: 9 april 1984. 

WIE WERDEN ER GEKOZEN 
op de ALV-36, 25/26 november 1983 

Lijsttrekker Europese verkiezingen: 
Doeke Eisrna. 

Dagelijks bestuur: 
1. vice-voorzitter politiek: Bob van 
den Bos (herkozen) 
2. vice-voorzitter organisatie: Ewout 
Cassee 
3. secretaris politiek: Miehiel ten 
Brink (herkozen) 
4. secretaris buitenland: Jan Lucas 
van Hoorn. 
5. tweede penningmeester: Edo 
Spier. 

SWB-bestuur: 
1. Bram van Hengel (herkozen) 
2. Hans Jeekei (herkozen) 
3. Kees Klompenhouwer (herkozen) 
4, Marja Pijl 
5. Jan Pool (herkozen) 
6. Constance Rottländer (herkozen) 
7. Theo Tirnrnan (herkozen) 
8. Mijndert Ververs (herkozen) 
9. Iteke Weeda (herkozen) 

PSVI-bestuur: 
1. Edith J ekel 
2. Frans Rogier 
3. Piet Zoun (herkozen) 

Landelijke Ver~iezingscommissie: 
1. Jet Debussy 
(nog één vacature) 

Rapportagecommissie: 
1. Pieter Fokkink 
2. Mieke van Wagenberg 
(nog één vacature) 

Geschillencommissie: 
1. Frank van Dooren (herkozen) 
2. Marcel Houtkamp 
3. Elias Gijsen 
4. Ernilie Schols 
5. Adrienne Vrisekoop 
(nog twee vacatures) 

Iedereen die belangstelling heeft 
voor een van bovenstaande vacatu
res, vrage inlichtingen op het lande
lijk secretariaat (Marin Engelhard) 
en het desbetreffende kandidaatstel
lingsforrnulier. 

EUROPEES PROGRAMMA '84·'89 
De najaars-AL V heeft het concept-Euro-programma besproken, behandeld, 
gewijzigd. En daarna het programma vastgesteld. De Programmacommissie 
gaat nu de wijzigingen verwerken en dan kan de tekst naar de drukker. 

In tegenstelling tot het concept-programma zal de definitieve versie niet onge
vraagd worden toegezonden. 
Wilt u te zijner tijd toch - gratis - een exemplaar ontvangen, dan zult u 
onderstaande bon moeten opsturen naar het landelijk secretariaat: 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 Al Den Haag. 
Wilt u duidelijk schrijven! De bon wordt gebruikt als adressticker. 

r------------------~ 
I . I I Ik wil het Europees Programma '84-'89 ontvangen: I 
1 lidrnaatschapsnr.: ........................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
I naam: ............. ·- ......................................................... · ·...... I 
I adres:_ .............................................................. ·................. I 
I postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
I woonplaats: .................................................................... ·. · · I 
1---------------------~ 

Sluiting indiening actuele politieke 
moties: ll april1984. 

Het gebruikelijke congresreglement 
zal van kracht zijn met inachtneming 
van bovenstaande sluitingsdata. 

Moties en amendementen dienen in
gediend te worden volgens het be
kende standaardformulier (zei De
mocraat 83/6 (november 1983 pagina 
20). 
De Rapportagecommissie heeft te 
laat ingediende moties en amende
menten voor het af~elopen congres 

Europees Programma 
Zonder dat daarvoor al te moeilijke 
discussies nodig bleken, aanvaardde 
het congres het concept-Europees 
Programma. Daarmee beschikt de 
partij over een programmatische ba
sis, die duidelijk is en zich kenmerkt 
door een uitgesproken pro-Europese 
opstelling. 

Zoals uit verschillende hoofdstukken 
blijkt is D'66 van mening dat een 
groot aantal vragen van politiek be
lang eerst dan tot een structurele op
lossing kunnen worden gebracht, 
wanneer tenminste gezocht wordt 
naar instrumenten die internationaal 
zijn ingebed. Dat geldt niet alleen 
voor de energie-politiek, maar zeker 
ook - en wellicht zelfs in de eerste 
plaats- voor de milieu-politiek, soci
ale politiek en landbouwpolitiek. Het 
congres onderschreef daarnaast ech
ter de opvatting, dat Europa geen op
lossing voor alle kwalen kan brengen. 
In een groot aantal gevallen zal het 
beter zijn een zoveel mogelijk gede
centraliseerde koers te volgen, waar
bij de locale en regionale, respec
tievelijk nationale inbreng primair 
staat. Met andere woorden , Europa 
alleen dan wanneer nationale oplos
singen evident falen; maar dan ook 
werkelijk Europees, hetgeen poli
tieke moed en denken op lange ter
mijn veronderstelt. Dit alleen is be
palend voor het Europese Program
ma 1984 - '89, waarmee D'66 zich 
uitdrukkelijk zal onderscheiden tij
dens de a.s. Europese verkiezingen. 
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afgewezen. 
Alle moties en amendementen tijdig 
én voorzien van de benodigde hand-
tekeningen indienen! · 

LET OP: Van de NotaArbeid (zonder 
de HB-reso/utie) kunnen afdelingen al 
medio januari enkele (drie) exempla
ren aanvragen op het landelijk secreta
riaat. Even bellen: 070-858303 en vra
gen naar Marin Enge/hard. 

Klein-links 
groene 
samenwarkina 
Zelden heeft een AL if zo eenduidig 
een beslissing genomen als ten aan
zien van de HB-resolutie met betrek
king tot de mogelijkheid van samen
werking met de klein links/groene va
riant, in verband met de a.s. Europe
se verkiezingen. 
Slechts één stern verzette zich tegen 
het voorstel van het Hoofdbestuur, 
nu duidelijk uit te spreken dat D'66 
van een dergelijke vorm van samen
werking niet is gediend en dus zelf
standig aan de Europese verkiezin
gen zal deelnemen. De opvatting van 
het Hoofdbestuur vond kennelijk 
weerklank, dat voor vor)llen van poli
tieke samenwerking niet modieuze 
en opportunistische overwegingen 
een rol mogen spelen, maar dat voor 
ons de enige bepalende norm is in 
hoeverre programmatisch overeen
stemming kan worden bereikt. Wel
nu, dienaangaande was het voor ie
dereen duidelijk: de klein-links/groe
ne variant heeft een paar aardige din
gen te zeggen op het gebied van het 
milieubeleid, maar laat het verder 
volledig afweten als het gaat om an
dere beleidssectoren. Veelal anti-Eu
ropese kreten kenmerken hun mis
schien programmatische voorstellen 
en daarvan is D'66 niet gediend. 
Opnieuw een bewijs hoezeer het con
gres zich zelfbewust toonde en be
greep dat onze eigen identiteit rnèt 
name in het Europese debat, onze 
beste reclame is. 

. ~ 



Tweede CongresDemocraat 
voor de 37ste AL V op zaterdag 21 januari 1984 te Biddinghuizen 

Democraten, 
Wanneer deze Democraat bij u in de 
brievenbus glijdt, dan is de vorige 
Democraat daar pas korte tijd tevo
ren uit gehaald. De PIT stakingen 
hebben ons parten gespeeld, maar 
het Hoofdbestuur heeft besloten het 
Congres op 21 januari 1984 toch door 
te laten gaan. 
Het Congres moet doorgaan, omdat 
de Congresagenda's voor 1984 en 
wellicht daarna anders overvol ra
ken. Tevoren staat dan vast, dat niet 
alle onderwerpen behandeld kunnen 
worden. 
Het congres moet doorgaan op 21 ja
nuari en niet later, omdat het vinden 
van geschikte accommodatie op zo 
korte termijn vrijwel onmogelijk is. 
Bovendien brengt verschuiving van 
21 januari naar een latere datum de 
voorbereiding van het april-Congres 
in gevaar. Wij hopen, dat wij met 
elkaar in staat zijn, ondanks de ge
brekkige voorbereiding op het Con
gres tot besluitvorming te kunnen 
komen. 
In de Eerste Congres Democraat 
(Democraat nr. 6) zijn de stukken die 
aan u ter besluitvorming worden 
voorgelegd, gepubliceerd. 
- agendapunt 5: Beleidsvoorstellen 
Organisatie vindt u op pag. 19 en 20 
van Democraat nr. 6. 
- agendapunt 7: HB Resolutie Jon
gerenorganisatie vindt u op pag. 18 
van Democraat nr. 6. 
In Democraat nr. 5 (sept.) heeft Bob 
van den Bos een toelichting geschre
ven op het standpunt van het HB. 

' '· 

- agendapunt 10: Resolutie "Aan
duiding D'66" vindt u op pag. 18 van 
Democraat nr. 6. · 
Sinds het Mei-Congres is de partij in 
al haar geledingen betrokken ge
weest bij de discussie over de "nadere 
aanduiding" zoals het Congres dat op 
6 mei heeft besloten door motie 
1419A aan te nemen. Zowel in de 
Democraat als daarbuiten is druk ge
discussieerd over de wenselijkheid 
van een nadere aanduiding voor de 
partij. Vanaf Democraat nr. 5 kunt u 
in vele artikelen hierover lezen. U 
kunt ook de teksten opvragen van de 
inleiders tijdens het op 22 oktober jl. 
georganiseerde symposium, dat han
delde over "een nadere aanduiding". 
Kortom wij zijn van mening, dat er 
voldoende mogelijkheden voor dis
cussie zijn geweest, zodat er op 21 
januari besloten kan worden. Zoals 
wij u wel eerder meldden is de Reso
lutie die ter besluitvorming wordt 
voorgelegd niet afkomstig van het 
Hoofdbestuur, maar van de indiener 
van motie 1419A, ALV-35, dd 6mei, 
Jan Veldhuizen. 
In de Eerste Congres-Democraat 
hebben wij ook aangekondigd, dat 
het Jaaroverzicht van het Hoofdbe
stuur in Congresboek A gepubliceerd 
zal worden. Dit Congresboek wordt u 
toegezonden als u daartoe opgave 
heeft gedaan bij het landelijk secreta
riaat. Het Jaaroverzicht kunt u mid
dels moties naar aanleiding van dit 
overzicht aan de orde stellen op het 
congres onder agendapunt 8: 

Tlj~splànning: . , , ,',· , ... ···• .. . ... , , .• t 
Rond 1 december ~~~ (i: v .m: pc.!Ststaking}: verschijning ECD'-31·, 
met:. . · , <''. , :.· · · ·, · 
~beleidsvoorstellen qrgani~aUe , 
- RB-resolutie Jóngerenorgaru~atie .. 

, - Resolutie "Nadere' Aanduiding" mettqelichling 
< ' ,, ' ' ', },, ' ', ' ' '~,~' : )! 

Deze moties moeten uiterlijk 19 ja
nuari 1984 10.00 uur bij het landelijk 
secretariaat zijn. 
Voor de Actuele Politieke Moties 
moet u zelf zorgen en wel uiterlijk op 
19 januari 1984, 10.00 uur op het lan
delijk secretariaat. 
Gezien het feit. dat de Flevohof niet 
alleen goede Congresaccommodaties 
biedt, maar ook recreatieve attrac
ties, hebben wij besloten voor dit 
eendaagse congres in de Flevohof een 
alternatief programma te bieden. U 

kunt nu dan ook die gezinsleden mee
nemen die wat minder geïnteresseerd 
zijn in het partijgebeuren, maarlaat 
dat te voren wel even weten! 
Wij hopen, ondanks de gebrekkige 
voorbereiding, op een vruchtbaar 
Congres. 

Ewout Cassee 
Vice-voorzitter organisatie. 

FLEVOHOF 
1ûjk.Speel & Doe Part 

16december 1983: sluitingil1 · ,gàm(}noemetÎt~n·e.!l.mêlti~s.· .·,. · 
Rond 15 december 1983: X . ing:TCD~37 ;~ , •, · .... •, · · ·· ' · é'i , ~ ' Naast het congres organiseert de Flevohof een alternatief programma (ook 

· Rond 10 januari 1984verze.ndii,I$ 'C()ngresbüek~Ablet:. · ·~· ' ; • , , voor de kinderen), dat zal bestaan uit een bezoek aan het overdekte gedeelte 
- alte ·amendementen' en rogties " .. ·:' . . .. ' ;. van de Flevohof en een aantal (afhankelijk van de opgaven) workshops ( = 
- voor zove,r l:iinnen: act~~1~,:('ÏoJitîeke,moties · ., knutselhoek). 
-:Jaaroverzicht Hoofdöêstuûr, '82"'83,, ;. ,.,, ~' Voor de organisatie is het prettig van te voren te weten wie er komt. Vul de 

N.B .. Stu~rde bon uit'a~ pÓ~m~ei.b.émocra~t per {l~gà!lbdein! ';' ~~c~~~a~i~!~~ur deze zo mogelijk vóór 7 januari a.s. retour aan het landelijk 

1~ januari 1983~ lO•<!O.uu. ,i'.: .s·l .. u.i!in.'.g .. in ... 'd .. ie,nip···g·~..~o,de·s• ll}·· .... b .... ·~~.·:·J·· .. a.a.)!J.~.~ .. I!i',~-.·., Toegangsprijs congres: f 10,- (stemrecht voor leden). (Kinderen kunnen 
z1cht en actuele .pollbekè·motres.';· · · , · ·· ~ ' · :·• . , ', < .,. : ' ' niet toegelaten worden tot de congreszaaL) 
ll januari 1983, lOJ)O ullr:·èàanvall$ ALV~37 in. de Ftè~bbf bij; Alternatief programma: f 5,-. 
BiddinghiJizt;n .. Aiterna,tîefprqgriUlJ,ma.: ' Y, '"': . ,Y ;! r-------------------~ 

.._ __ _......,.....,.....,_.__ ..... _._.;.;;...:.....;.;;..o......-;...:.....;.;;...:...._..;.;;...;.;;...:.....:.......i" '-' · ... · .:.::a I Aanmelding alternatief programma: . I 

Vervoer naar 
deFievohof 
De Flevohof heeft geen contract 
met de NS. Reductiecoupons zult 
u dus niet aantreffen bij het Con
gresboek-A 
Regelmatig zullen er extra bussen 
rijden tussen Zwolle/Harderwijk 
en de Flevohof. Dienstregeling in 
Democraat 8411. 

I naam:................................................................................ I 
I I 
I adres: ................................................................................ I 
I I 
I telefoonnummer: ................................................. · · · · · · · .. · · · · · · · I 
I bestelt toegangskaarte~ alternatief programma voor I 
I I 
I .......... (aantal) volwassenen I 
I I 
I .......... (aantal) kinderen, leeftijden: I 
L--------------------~ 
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De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukken inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

EEN MOTIE DIE ZICHZELF 
ONTZENUWT 
doorBernard Aris 
Bij het liberalisme is er één principe 
dat boven alle andere gaat: men moet 
de medemens niet met emoties of 
"hidden persuaders", maar met 
openhartige en rationele argumenten 
tot een bepaalde visie brengen. Pro
gressieve (in de wandeling: "linkse") 
mensen moeten in hun optreden het 
besef tot uitdrukking brengen, dat 
niets in het leven vast hoort te liggen, 
maar dat in principe alles voor veran
dering openstaat (of daarvoor "ge
opend" moet worden). Mensen die 
zich Links-Liberaal noemen, zouden 
een combinatie van deze (op-)stellin
gen dus tot hun gedragslijn moeten 
nemen. · · 
Beide elementen vind je in de D'66-
partijgeest terug. 
Op de discussiedag in Hilversum heb 
ik de sterke indruk gekregen, dat Bob 
van den Bos gelijk heeft in zijn opvat
ting, dat de leden van D'66: 
a) het ten eerste volstrekt niet onder
ling eens zijn, of D'66 er na 17 jaar 
een "ondertitel" bij zou moeten ne
men om het beter aan "de buurman" 
uit te kunnen leggen wie en wat we 
zijn; en 
b) voorzover ze voorstander zijn van 
een "ondertitel", er nog lang geen 

Verslag 2e algemene 
jongerenvergadering 
door Bram van Uchelen, secretaris
publiciteit 

15 oktober j.l. vond de tweede Alge
mene Jongeren Vergadering in 1983 
plaats te Utrecht. Op de agenda on
der meer: presentatie en verkiezing 
nieuwe bestuurscommissie-leden, 
JOAC-jaarverslag, het activiteiten
plan, voortgang verkrijging rechts
persoonlijkheid en, ter voorbereiding 
van het novembercongres, vrede en 
veiligheid. De inleiding bij dit laatste 
onderdeel verzorgde Edmond Wel
lenstein van de SWB-werkgroep De
fensie, Vrede en Veiligheid, wiens in
teressante betoog een prima aankno
pingspunt bleek voor een vruchtbare 
discussie. Uit het jaarverslag blijkt de 
voortgang op de lange weg naar de 

a lH 
I 

I 

100% consensus bestaat over de for
mulering daarvan. 
Kortom een discussie in het kwa
draat! De voorstanders van de onder
titel "links-liberaal" hebben die 
stemming ook geproefd, maar ze her
kennen zichzelf zó sterk in "hun" on
dertitel, dat de waard de gasten ziet 
als zijn gelijken. Ze hebben dus een 
motie voorgesteld, waarin na veel 
overwegingen en constateringen 
staat, dat D'66 een links-liberale par
tij genoemd KAN worden. Ik heb 
hier twee bezwaren tegen. 
Ten eerste is deze motie de enige in 
zijn soort; hierdoor gaat er voor de 
buitenwacht een wel heel sterke sug
gererende werking van uit. Gevolg: 
Het volgens de motie facultatieve eti
ket wordt onherstelbaar in onze huid 
gebrand door de niet op nuances ge
stelde media, en de buurman ziet ons 
als links-liberalen die niet echt voor 
hun overtuiging willen uitkomen. 
Hoezo duidelijk? 

Ten tweede stuit mij, als links-libe
raal individu maarvooral als D'66-er, 
tegen de borst dat de partij met zo'n 
zwaar middel als een congresbesluit 
de leden een middel aan de hand doet 
om onze instelling aan de buurman of 
-vrouw uit te leggen. Laat men het 
houden bij een dringend, goed-bear
gumenteerd advies; dat is volgens het 
liberale grondbeginsel de uiterste 
grens waartoe men kan gaan. Laten 
we alleen in inhoudelijke politieke 
zaken de leden een bepaald stand
punt voorhouden, en laten we onze 
zelfomschrijving ter individuele be
oordeling houden. 

DEMOCRAAT/0'66: VICE VERSA 
door Wessel J. Bennis 
De gedachtenwisseling op het sympo
sium "D'66 nader aangeduid" heeft 
conform de bedoeling niet tot besluit
vorming geleid, maar wel een patste!-

verkrijging van een rechts
persoonlijkheid voor een zelfstandi
ge jongerenorganisatie voorspoedig 
te verlopen. Terwijl het aantal sym
pathisanten, mede dankzij de "1000 
SYMPATHISANTENAKTIE", ge
stadig groeit, zal het HB op het janua
ricongres een resolutie ter oprichting 
van een eigen organisatie voor jonge
ren indienen. 

In de voorlopige naam "Jonge De
mocraten '66" kon het merendeel van 
de veertig aanwezigen zich echter 
niet zo goed vinden; mocht dit nood
zakelijk zijn, dan zal er een amende
ment worden ingediend om de naam 
van de op te richten vereniging "Jon
ge Democraten" te doen luiden. Het 
activiteitenplan behelst o.a. enige in
fo- en themadagen, drie jongerenver
gaderingen, een manifestatie in sa
menwerking met onze buitenlandse 

ling opgeleverd. De discussie kende 
immers twee momenten die elkaar 
numeriek en intrinsiek praktisch op
hieven: de partij werd een nadere 
aanduiding ten stelligste ontraden 
door hen die het recht van spreken 
ontleenden aan "oprichtersbewij
zen" en staat van dienst, nadere aan
duiding waaraan daarentegen bittere 
behoefte bestaat bij hen die in het 
veld werkzaam zijn (gemeenteraden, 
provinciale staten, afdelingen). 
Dáárover ging de onbesliste discus
sie, veeleer dan over de vraag welk 
etiket, if any. Want dat zo'n etiket 
dan onvermijdelijk "links liberaal" 
zou moeten zijn werd niet echt be
streden. 
Ik kan me de gevoelens van de tegen
standers van nadere etikettering wel 
voorstellen. Zij, Van Mierlo en Glas
tra van Loon vooral, zijn de identiteit 
van D'66 en zij hebben een directe 
associatie met de wortels van de 
partij. 
Maar de jongeren die nu in de afde
lingen naar voren komen of de (nog) 
jongeren die het nieuwe electoraat 
van vandaag en morgen zijn, onder
gaan de symboolwaarde van het jaar
tal 1966 in het geheel niet. 
Het ziet er inmiddels naar uit dat er 
binnen de partij geen consensus kan 
worden bereikt op de ticket links libe
raal. In een patstelling worden geen 
stukken verzet en dus blijft waar
schijnlijkalles bij het oude: Politieke 
Partij Democraten '66, Afgekort 
D'66. Jammer! 
In de PAC hebben wij ons kunnen 
verenigen op de wenselijkheid van 
een nadere aanduiding en er leek een 
tendens in de links-liberale richting. 
De waarschijnlijke optie voor de ou
de, vertrouwde naam laat ons nu met 
een hypotheek zitten, die te zwaar 
kan blijken voor het draagvlak van 
ons electoraat, met name de jaartal
aanduiding 1966. Laat men niet aan
komen met het argument dat sleute
len daaraan rommelen in de marke
tingmarge zou zijn, want de introduc
tie destijds, van jaartal, schrijfwijze 
en beeldmerk, komt uit precies de
zelfde '• ucendoos. Voor ons, 40ers en 
50ers, is Jit beeldmerk een baken in 
een zee vol herinneringen en plecht
anker van onze nostalgie, door Van 
Mierlo in Hilversum weer onnavolg
baar verwoord. Maar de jongeren en 
hen voor wie D'66 niet staat voor een 
hele epoche, voor "Parijs" en "Am-

geestverwanten in het kader van de 
Europese verkiezingen en een inter
nationale conferentie. Na presentatie 
en schriftelijke stemming kozen de 
"jonge democraten" de volgende 
nieuwe bestuurscommissieleden: 
Paul Hulst, Hein Jaarsma, Henk 
Siepe en Bram van Uchelen. 
Het bestuur ziet er nu als volgt uit: 
voorzitter: Paul Hulst, Stadhouders
ring 210, 2713 GH·Zoetermeer, 079-
163935. 
alg. secr.: Hein Jaarsma, Rustenbur
gerdwarsstr. 3, 1074 JJ Amsterdam, 
020-732291. 
penningmeester: Henk Siepe, Czaar 
Peterstr. 61-3, 1018 PB Amsterdam. 
secr. publiciteit: Bram van Uchelen, 
Olympiaplein 65-4, 1077 CP Am
sterdam 
ser. organisatie: Peter de Vries, Peli
kaanhof 66A, 2312 EC Leiden, 071-
132984. 
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sterdam", zegt het bitter weinig. 
Leidt het alleen maar af. Als we dit 
laatste niet willen, moeten we tevens 
erkennen dat D'66 de associaties 
D'66 een lege verpakking aan het 
worden is voor groeiende doel
groepen. 
Ik kan me vinden in de argumentatie 
van Van Mierlo en Van Loon, maar 
de partij moet het signaal van Nypels 
en Wolffensperger ook verstaan! 
Allengs rijpte tijdens die vergadering 
in Hilversum bij mij de idee dat het 
aardig ogende "D'66" de essentie op 
de achtergrond houdt: 
Democraten, als inderdaad een 
"schering" in de "inslag" van het po
litieke spectrum socialistisch. libe
raal, confessioneel, van links tot 
rechts. Democraten, opererend in 
een niet tijdgebonden krachtenveld. 
De aanduiding politieke partij is na
tuurlijk zonde van ruimte en inkt. 
Mijn pleidooi zou zijn Democrati
sche Partij, nader aangeduid als De
mocraten. Het logo D'66 verwijderen 
we uit de naam, maar we handhaven 
het als beeldmerk en als naam van 
ons blad. Want dáár, vooral intern, 
passen reminiscenties aan het ver
leden. 
D'66 met het blad Democraat, wordt 
dan Democraten met het blad D'66. 
Het effect op jonge kiezers bij correc
te naamsvermelding door media zou 
zijn dat de soortnaam de vlag wordt 
die de lading, niet soms maar altijd, 
niet in het ene blad wel, het andere 
niet, maar in alle media, dekt (Demo
craten) en dat D'66 de eigennaam 
wordt die een interne gebruikswaar 
heeft. 
Mij dunkt dat aldus zowel recht 
wordt gedaan aan Van Mierlo c.s. als 
aan de velen die de boodschap in1983 
moeten uitdragen. Democraten is 
geen nadere aanduiding, het is de 
aanduiding. 

Een omzetting die niet alleen hout 
snijdt, maar ook origineel is. Bij het 
lezen kwam echter de gedachte bij me 
op: Je kunt beter over een kar benen, 
dan over een been karren. Mijn oom 
had een variatie op deze uitspraak, 
maar omdat mijn tante die niet netjes 
vond zal ik die hier niet aanhàlen. • 

secr. scholing & vorming: René Mül
ler, Hazelaarstr. 2, 4131 AB Vianen. 
secr. buitenland: Jos Koeleman, Pr. 
Margrietlaan 12, 3454 AK De Meern, 
03406-2256. 
SWB-contactpers.: Ingrid Kalkho• 
ven, Ravenbeek 3, 5023 A V Tilburg, 
013-635542 
deelbegr. houder: Bob van den Bos, 
Korte Poten 9A, 2511 EB Den Haag, 
070-648214 . 

Belangstellenden kunnen het jaar
verslag en activiteitenplan bij de alge
meen secretaris verkrijgen. Meer in
formatie over het JOAC in de zes 
keer per jaar verschijnende JOAC
info. Geïnteresseerden kunnen con
tact opnemen met de secretaris publi
citeit. • 



EEN VOORZinER ALS VOORLICHTSTER 
door Jan Goeijenbier 

"Het was de eerste keer, dat ik op deze 
schaal optrad, heel leuk om een keer te 
doen". Else Rose Kuiper, in het dagelijks 
leven ondermeer musica en voorzitter van 
de D'66-Adviesraad kijkt met plezier terug 
op haar werk als persvoorlichtster van het 
Komitee Kruisraketten Nee. Voor, maar 
vooral tijdens de vredesdemonstratie op 29 
oktober in Den Haag, begeleiddde zij 
KKN-voorzitster Sienie Strikwerda bij 
haar veelvutdige ontmoetingen met journa
listen uit binnen- en buitenland. 
Waar bestond die begeleiding uit? 

DE DEMOCRAAT? IS 
DIE ER AL WEER? 
Beste lezers, het zou wel eens kunnen dat U 
een dergelijke juichkreet hoort, volgend 
jaar. Wat U ook zou kunnen horen, is: 
"Waar blijft die DEMOCRAAT-EXTRA 
toch!" En inderdaad, het één heeft met het 
ander te maken: met ingang van januari 
1984 verschijnt de DEMOCRAAT elke 
drie weken en de DEMOCRAAT-EX
TRA niet meer. 

Een geheel nieuwe DEMOCRAAT, echt 
helemaal anders: met daarin informatie die 
U tot dusver vond in ofwel het ene, dan wel 
het andere blad. En U vindt het allemaal, 
want de nieuwe DEMOCRAAT gaat naar 
alle leden, als U tenminste Uw contributie 
hebt betaald. 

Else Rose Kuiper: "Het meeste werk 
bracht het grote aantal aanvragen voor in
terviews met zich mee. Maar ook het voor
bespreken van de strategie voor elk van die 
interviews nam veel tijd in beslag. Vooraf
gaand aan elk interview spraken Strikwer
da en ik met elkaar door hoe de journalist 
te woord zou worden gestaan". Volgens 
Else Rose Kuiper was dat ook wel nodig 
vanwege de grote belangstelling, die er 
voor de demonstratie was. Zo'n 600 jour
nalisten volgden de vredesmars van de 
550.000 mensen door Den Haag. Ook de 
aandacht vooraf was erg groot. "Strikwer
da heeft een aantal spreekbeurten gehou
den, ondermeer voor plattelandsvrouwen. 
Met name haar optreden - , ,ik ben gewoon 
een moeder van vier kinderen" - bleek bij 

een breed publiek aan te slaan". Dat was 
volgens Kuiper ook de bedoeling. , , Vooraf 
al wilden de organisatoren een zo breed 
mogelijk publiek voor de demonstratie in
teresseren. En dat is goed gelukt ook, er 
waren heel veel vrouwen en ook veel CDA
stemmers, terwijl het CDA toch had afge
haakt bij de organisatie". 

Bent U nieuwsgierig? Dat kunnen we ons 
goed voorstellen. Toch zult U nog even 
geduld moeten hebben. De eerste DEMO
CRAAT-nieuwe stijl gaat 10 januari 1984 
op de post. Vanaf die dag zijn we elke drie 
weken opnieuw present: er gaat een wereld 
voor U open! 

Oproepvoor 
Amnesty-actie 
door Elida Wessel-Tuinstra 

In het kader van het tienjarig bestaan 
van Amnesty International kreeg een 
zestiental Kamerleden een gevange
ne toegewezen voor wie zij zich dit 
jaar in het bijzonder zullen inzetten. 

Zo kreeg ik América Yolanda Urizar 
toegewezen, een advocate uit Guate
mala, die tot 1980 de Guatemalteekse 
vakbondsfederatie adviseerde. Zij 
week na reeds een keer te zijn gear
resteerd uit naar het buitenland, 
maar keerde terug toen de huidige 
regering amnestie had afgekondigd, 
waarbij het politieke tegenstanders 
van de regering werd toegestaan naar 
huis terug te gaan. 

Nauwelijks in haar vaderland terug
gekeerd, werd ze ontvoerd door 
zwaar bewapende mannen in burger
kleding die haar meenamen in een 
legerjeep. Sindsdien weet haar fami
lie niet waar zij verblijft. De nationa
le politie heeft ontkend dat zij is ge
detineerd. Zij is verdwenen. 

Mijn actie voor deze vrouw zal be
staan uit brieven aan de Nederlandse 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
aan internationale juristen- en vrou
wenorganisaties en aan de diploma
tieke vertegenwoordiging van Guate
mala in West-Europa met het ver
zoek om inlichtingen. Verder vraag 
ik de D'66-leden kaarten te sturen 
naar de regering van Guatemala. 

Voorgedrukte kaarten zijn bij mij te 
krijgen voor f 0,25 per stuk. Graag 
telefonisch bestellen bij mijn secreta
resse Coby van Tilborgh, tel. 070-
614911 (Tweede Kamer) toestel 
2842. 

Van harte aanbevolen ! 

Geen campagne 
zonder vrijwilligers 
Ook de komende Euro-campagne zal 
D'66 niet kunnen voeren zonder de 
inzet van veel, heel veel vrijwilligers. 
In de afdelingen en de regio's moet 
zelfs al het werk op vrijwillige basis 
worden gedaan. Op het landelijk ni
veau zijn er de medewerkers van het 
secretariaat en van de fractie, die er 
een aantal schepjes bovenop moeten 
doen. Maar ook in Den Haag zullen 
vrijwilligers nodig zijn. Wie komt het 
campagneteam helpen van half maart 
tot half juni? Het liefst op basis van 
enkele vaste dagdelen per week. Bel 
of schrijf naar Roei Hes kamp, de par
tijvoorlichter: 070-832468; Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

IJsselmeerpoldersop 
bezoek bij TK-fractie 
Op 1 november j.l. heeft een delega
tie van de regio IJsselmeerpolders 
een werkbezoek gebracht aan de 
Tweede Kamerfractie. De delegatie 
bestond uit vertegenwoordigers van 
het regiobestuur, raadsleden uit Al
mere, Lelystad en Emmeloord, regio 
HB-lid en AR-lid, alsmede een verte
genwoordiging van het bestuur afd. 
Noordoostpolder. 
De deelnemers hebben uitvoerig van 
gedachten gewisseld met fractievoor
zitter Maarten Engwirda en de ka
merleden Louise Groenman, Gerrit 
Mik en Dick Tommel, terwijl ook een 
deel van de wekelijkse fractieverga
dering werd bijgewoond. Er is ge
sproken over de problematiek om-

trent het aanleggen van de Marker
waard, de verstedelijking en de am
bulante geestelijke volksgezondheid. 

De meeste aandacht kreeg uiteraard 
de stand van zaken rond de vorming 
van de nieuwe polderprovincie, die
nog steeds naar verwachting - op I 
januari 1986 zal zijn ingesteld. 
Afgesproken is dat regio en kamer
fractie nauwlettend zullen blijven 
volgen hoe de taken en bevoegdhe
den van het polderbestuur zullen 
worden geregeld. 
Het bezoek aan Den Haag kwam 
voort uit een recent initiatief van het 
HBomop deze wijze de communica
tie tussen kamerleden en regionale 
achterban te verstevigen. De delega
tie stond onder leiding van regiovoor
zitter Wim v. Lubeck. 

Onlangs ontving u (of binnenkort ontvangt u) de 
acceptgirokaart voor de contributie 1984, 
tesamen met een zelfde kaart ten bate van SWB 
enPSVI. 

Wilt u die kaarten a.u.b. zo spoedig mogelijk 
invullen, ondertekenen en opzenden? 
Wij rekenen op u I 
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Vers van de pers 

NOT A "DISCUSSIEDAG BASIS
INKOMEN" 
Op 11 juni j.l. werd in Amersfoort een 
discussiedag over het basisinkomen ge
houden, vooral gericht op de sociaal
economische aspecten van het pro
bleem. Onder voorzitterschap van Jan 
Pool hielden Peter van der Hoek en 
Tjerk Huppes een inleiding; de eerste 
over de financieel economische kanten 
van het voorstel zoals gedaan· door de 
projectgroep in de nota "Basisinkomen 
ja of neen?"; de tweede over sociale en 
economische aspecten van basisinko
men in een perspectief op langere ter
mijn. 
Voorzitter van de projectgroep Paul van 
Schiltgaarde antwoordde daarna. Daar
op werd een discussie gehouden. Jaap 
van Duijn hield een slotbeschouwing. 
Voorzitter Jan Pool besloot de dag met 
een kleine opiniepeiling onder de aan
wezigen. 
In de nota "Discussiedag basisinko
men" zijn de vrijwelletterlijke teksten 
van de inleidingen opgenomen, en een 
samenvatting van de discussie. De nota 
kan worden besteld door overmaking 
van f 4,50 incl. porti (uitsluitend voor 
leden van D'66) op giro 33.222.13 t.n.v. 
penningmeester SWB D'66 in Den 
Haag. 

SWB-AGENDA 
De SWB D'66 agenda is uit! Een zak
agenda in democratisch-groen kaft, met 
een opvallend-onopvallend logo op de 
voorkant. Om u bescheiden te presente
ren als partijgenoot, of om op het juiste 
moment een cadeau te kunnen geven. 
De agenda heeft één week op twee blad
zijden, en bevat voorin een schat aan 
gegevens over de Stichting Wetenschap
pelijk Bureau, en vele andere partij-or
ganen. Hij kost f 10,- (incl. porti 
f 12,30), en kan worden besteld door 
overboeking van dit laatste bedrag op 
giro 33.222.13 t.n.v. penningmeester 
SWB D'66 in Den Haag. 

Gevraagd 

De SWB komt graag in contact met 
iemand die de marketing van SWB-no
ta's, vooral binnen de partij, voor haar 
of zijn rekening zou willen nemen. Wie 
zou dit als vrijwilliger willen doen? Con
tact: Erik van der Hoeven, 070-858303. 
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OVERZICHT VAN DE PUBLIKA TIES VAN DE STICHTING WETENSCHAPPELUK 
BUREAUD'66 

BESTEL
CODE 

B 08 
BB 05 
CRM 10 

CRM 11 

E 07 

E 08 
E 09 
E 10 
E 11 
J 06 
L 04 
L 05 

L 06 
L 07 

MV 10 

OWT 06 
OWT 07 
VRO 12 
VRO 13 
VRO 16 
zz 01 

TD 01 
TD 02 
TD 03 
TD 04 
TD 05 
TD 06 
TD 07 

TITEL 

Heeft de E.G. meer geld nodig? 
Burgemeester tussen kroon en keuze 
Discussienota "Pers" (overdruk uit de 
Democraat) 
Vrijwilligerswerk in Maatschappelijke 

Dienstverlening en Geestelijke 
Gezondheidszorg 

Zelfstandigheid in redelijke vrijheid: de visie 
van D'66 op het Midden- en Kleinbedrijf 
Voorstudie Deeltijdarbeid 
Gedecentraliseerde Energievoorziening 
Energie voor iedereen 
Aardgas 
Jeugdrechtterecht 
Naar meer en beter bos in Nederland 
Naar een nieuw Zuivelbeleid in d~ Europese 

Gemeenschap · -·'•. · ~ :,~ . . : • 
Samenwerkingsvormen in de landbouw 
Bedreigd bestaan: het landbouw~leid en de 
positie van de boer . ' · · . . . 
Natuur- en Landschapsbeschermîng in. 
Nederland 
Vingerwijzingen voor een Informatiebeleid 
Leven en werken in de Informatiemaatschappij 
Op weg naar bewonerszelfbestuur I en II 
Een pleidooi voor echte verstedelijking 
100.000 extra woningen; een bouwplan 
Geloof en Politiek handelen binnen D'66 

(discussiestuk) 
Bescheidenheid wordt bestraft 
Gehandicaptenbeleid 
Perspectief '86 
Politie 
Lange termijn milieubeleid 
Basisinkomen ja of neen? 
Discussiedag basisinkomen 

Prijs excl. porto 
uitsluitend voor 

JAAR leden van D'66 

1981 
1983 

1981 

1981 

1981 
1981 
1982 
1982 
1983 
1982 
1981 

f 1,25 
f 3,75 

f 1,00 

f 1,75 

f 2,75 
f 2,50 
f 3,75 
f 2,50 
f 2,50 
f 4,00 
f 2,50 

. • 1981 • f 2,50 
. ·~ 1~~; .fJ..:~;SÇ... 4 • 

-~~~X(;f.~.§:ou· ::: 
,, 1984. f 3,50 

1981 f 4,00 
1982 f 4,00 
1979 f 2,00 
1978 f 1,50 
1981 f 2,50 

1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 

f 2,75 
f 2,50 
f 2,50 
f 2,50 
f 2,00 
f 2,00 
f 3,50 
f 2,50 

Deze nota's zijn te koop op het landelijk secretariaat van D'66 en ze kunnen worden besteld 
door overboeking van het verschuldigde bedrag plus porti, onder vermelding van de 
bestelcodes, op giro 33.222.13 t.n.v. penningmeester SWB D'66 in Den Haag. 

Portikosten zijn: bij bestellingen van: exemplaar 
2 - 5 exemplaren 
6 - 10 exemplaren 

f 2,00 
f 4,00 
f 5,00 

N .B. Van niet meer voorradige publicaties zijn via het D. I.C. eventuele overdrukken tegen 
kostprijzen verkrijgbaar. Tevens is een lijst van publicaties aanwezig, die niet meer 
normaalleverbaarzijn. 

stichting wetenschappelijk bureau d'66 

Bestuursmededelingen 

Op het congres van 25-26 november is 
MarjaPijl gekozen tot bestuurslid van 
de SWB; zij wordt coördinator van de 
sectie Welzijn. Een groot aantal be
stuursleden is herkozen: Theo Tiroman 
(voorzitter), Jan Pool (secretaris), Bram 
van Hengel, lteke Weeda, Constance 
Rottländer, Hans Jeekel, Kees Klom
penhouwer en Mijndert Ververs . 
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