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D66 RONDT 1986 METWINST AF 
Het verkiezingsjaar 1986 werd op 26 
november in de Bommeierwaard en de 
Midden-Betuwe afgesloten met uitge
stelde gemeenteraadsverkiezingen. Re
den voor de vertraging was de langdurige 
herindelingsprocedure waarin deze re
gio's zijn verwikkeld. Als gebruikelijk 
ging de slag om de kiezers gepaard met 
intensieve verkiezingscampagnes en ont
braken ook de Haagse politieke kopstuk
ken niet in het land tussen Maas en Waal. 
De verkiezingen mondden uit in een 
groot succes voor de plaatselijke Demo
craten. Duidelijk is dat de aanhang van 
D66 ook na de Tweede Kamerverkiezin
gen nog flink is toegenomen. In Eist be
haalden de Democraten 12.6 procent 
van de stemmen en een extra zetel in de 
gemeenteraad. D66 passeerde daarmee 
de VVD en werd de derde partij van Eist, 
een belangrijke verdienste van D66-lijst
trekker Annelies Verstand. 
Onder aanvoering van lijsttrekker Gerrit 
Rike trok D66 in Zaltbommel het per
centage kiezers op van 6.8 bij de Kamer
verkiezingen tot 9.7 bij de laatste ver
kiezingen. Het resultaat was ruim vol
doende voor het behoud van de D66-
zetel in de I 3 man sterke gemeenteraad. 

De eerste electorale krachtmeting van 
1987 wacht de Nederlandse politiek op 
18 maart bij de verkiezingen van de Pro
vinciale Staten. Meer nog dan voorheen 
zullen bij die verkiezingen de landelijke 
politieke verhoudingen een geduchte rol 
spelen. Niet alleen vormen de verkiezin
gen een peiling voor de sterkte van rege
ring en oppositie, ook zullen de nieuw 

mer samenstellen. Gevolg kan zijn dat de 
regering in de Eerste Kamer een andere 
meerderheid tegenover zich gaat vinden 
dan in de Tweede Kamer: een Neder
landse vorm van "cohabitation". Nieuw 
fenomeen in de verkiezingscampagne is 
dan ook de "lijsttrekker" voor de Eerste 
Kamer. Voor D66 is dat de voorzitter 
van de Eerste Kamerfractie Jan Vis. Een 
belangrijk thema van de landelijke D66 
campagne is de noodzaak van politieke 
vernieuwing en het voorstel tot invoe
~ van het referendum op landelijk, 
provinciaal en locaal niveau. Tijdens de 
verkiezingescampagne wordt een cyclus 
van provinciale werkbezoeken gehouden 
door Hans van Mierlo, Jan Vis en verschil- · 

lende fractiespecialisten. Voor 18 maart 
zullen alle provincies worden bezocht. 
Donderdag IS januari vindt een eerste 
werkbezoek plaats aan de provincie 
Drenthe. (Een overzicht van de werkbe
zoeken in januari is te vinden in de 
Agenda). 
De regio's zelf lijken warmgelopen voor 
de nieuwe uitdaging voor de partij. Vrij
wel overal zijn de provinciale ver
kiezingsprogramma's vastgesteld en is de 
kandidaatstelling afgerond. Er staat op
nieuw veel op het spel de komende 
maanden. Zowel provinciaal als landelijk 
betekenen de verkiezingen een nieuwe 
toets van het bestaansrecht van D66. 

verkozen Provinciale Statenleden voor Jon Vis, voorzittervan de Eerste Kamerfractie van D66, verdedigt tijdens het lootstecongres het voorste/ totinvoering van het 

het eerst een geheel nieuwe Eerste Ka- referendum. 
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COMMENTAAR 

Tweeslachtigheid in de politiek 
Op de valreep van 1986 besloot het kabinet het aantal ambtenaren aanzienlijk te 
verminderen. Uiteraard vooral om bezuinigingsredenen. Daarmee wordt in het 
politieke debat de aandacht ten onrechte afgeleid van het veel wezenlijker probleem: 
de bijna "ongemerkt" gegroeide macht van het ambtelijk apparaat ten opzichte van de 
politieke sturing en de parlementaire controle. Twee aspecten die D66 juist zeer ter 
harte gaan. 
Niet alleen de RSV, maar een reeks schandalen (ABP, Walrus, Delta-Werken, Depar
tement EZ, etc.) heeft inmiddels een vergrootglas gelegd op het uit de hand gelopen 
zelfbeschikkingsrecht van diensten en individuele ambtenaren. Ook wordt de trage 
weesvoorbereiding en ambtelijke verkokering eindelijk onderwerp van politiek 
debat. 
Hoe kon de ambtelijke macht zo groot worden en wat valt er vanuit D66 optiek aan 
de doen? 
Het probleem vloeit deels voort uit de helaas nog steeds verzuilde politieke verhou
dingen in Nederland, die leiden tot coalitiekabinetten rond een middenpartij. Deze 
bevorderen de noodzaak van depolitisering en leggen een premie op zelfstandige 
ambtelijke inbreng. 
De onevenredige ambtelijke macht is evenwel ook het gevolg van een uiterst 
tweeslachtige houding in Nederland ten opzichte van "de politiek". Een slagvaardig 
kabinet staat in hoog aanzien en het parlement wordt geprezen als het (bv. ambte
lijke) misstanden boven water krijgt. Tegelijkertijd is er echter een diep wantrouwen 
ten aanzien van Haagse politici, waar deze laatsten zich bovendien bewust van zijn. 
Merkwaardigerwijs stuit de noodzaak van een versterking van de politieke besluitvor
ming en de controle daarop op een volstrekte onwil deze ook te concretiseren. Zo 
heeft Nederland nog steeds een uitgesproken klein parlement in vergelijking met 
andere Westerse democratieën. Omdat kwantiteit geen garantie zou zijn voor 
kwaliteit overweegt niemand uitbreiding. De materiële en personele ondersteuning 
wordt slechts mondjesmaat vergroot. De Tweede Kamer verzwakt zichzelf boven
dien ook nog door onnodig gedetailleerde regeerakkoorden. 
Daarnaast staat de vigerende mentaliteit van hoe minder bewindslieden hoe beter 
haaks op de vermeende behoefte aan versterking van de politieke leiding en de 
democratische controle. Ook hier kan en zal een gebrek aan kwantiteit kwalitatieve 
gevolgen hebben. Recentelijk werd het aantal staatssecretariaten fors teruggebracht. 
Gevolg: Ministers moeten zich met veel te veel tegelijk bezighouden. Hierdoor kan 
noch sturing op hoofdlijnen noch uitvoerige parlementaire verantwoording tot zijn 
recht komen. Ook het doorbreken van de ambtelijke verkokering op politiek niveau 
wordt hierdoor bemoeilijkt. 

De D66 conclusie kan niet anders zijn dan dat politici de moed moeten hebben 
consequenties te trekken uit de door hen zelf onderschreven analyse. Wie oprecht 
versterking van de politiek in bestuurlijk en controlerend opzicht bepleit moet zich 
niet laten afschrikken door ambtelijke protesten. 
Meer concreet betekent dit uitbreiding van het aantal bewindslieden, zonder vergro
ting van de Ministerraad, die slagvaardig moet blijven. De ministers moeten (i.t.t. de 
praktijk bij VROM, Soc. Zaken en Volksgezondheid) de hoofdpunten van beleid in de 
eigen portefeuille onderbrengen. De staatssecretarissen moeten afgeleide, maar 
substantiële portefeuilles krijgen. Hun posities ter departemente moet worden 
versterkt door ze plaatsvervangend minister te maken. Alle bewindslieden moeten 
politieke adviseurs hebben met nauwe bindingen met de eigen partij. 
Op termijn zou de Tweede Kamer versterkt kunnen worden door er op enigerlei 
wijze de Eerste Kamer aan toe te voegen in plaats van deze klakkeloos af te schaffen. 
Het ParlemElnt moet zichzelf nu reeds alle materiële mogelijkheden verschaffen voor 
werkelijk effectieve uitvoering van zijn taak . 
Gedetailleerde regeerakkoorden moeten tot het verleden behoren. De politieke 
mogelijkheid om bewindslieden individueel naar huis te sturen moet worden her
schapen. 
Voorwaarde voor dit alles is natuurlijk wel dat de partij die hiervoor pleit haar 
electorale positie aanmerkelijk versterkt. 

Bob van den Bos. 



Seniorenbeleid meer dan zorg 
Dubbele vergrijzing en ontgroening. Het kenmerk van de postindustriële 
samenleving. Stijgend welvaartsniveau, ontwikkeling van de medische 
technologie en individualisering; het draagt allemaal bij tot een oneven
wichtige demografische ontwikkeling. Het aantal ouderen in de samenle
ving neemt toe en de bevolking wordt gemiddeld ouder. De aanwas van de 
bevolking neemt af. De bevolkingspiramide krijgt een bolle kop en kleine 
voetjes. Deze veranderingen vragen nu al om een adequaat politiek 
beleid: Verschuiving van financiële middelen, maar ook een heroverwe
ging van de positie die ouderen in de samenleving innemen. Te lang 
hebben we de bejaarden weggestopt in verzorgingstehuizen en ze geïso
leerd van het actieve leven. De jaren negentig zouden wel eens een nieuw 
emancipatieproces kunnen laten z~n: de seniorenemancipatie. lrma van 
Scheyndel ging na welke aanzetten de politiek maakt om in te spelen op de 
vergrijzing van Nederland en sprak met D66-statenleden uit Noord-Hol
land, Friesland en Limburg over het provinciale ouderen beleid. 

Sinds de wijziging van de wet op de Bejaar
denoorden in I 985 is het takenpakket van de 
provincie op het gebied van het ouderenbe
leid flink uitgebreid. Een van de taken van de 
Staten is de planning van het aanbod van ver
zorgingstehuizen, geen gemakkelijke taak 
vanwege de opgelegde sluiting van de tehui
zen per provincie, de vertaling van het uit
gangspunt van de regering dat bejaarden zo 
lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen 
functioneren in de samenleving. Ook de be
zuinigingen klinken door in het ouderenbe
leid van Lubbers 11: De dure intra-murale zorg 
moet beperkt worden, de vrijkomende mid
delen worden gedeeltelijk besteed aan de 
extra-murale zorg en Brinkmans zorgzame 
samenleving draait voor de rest op. Buren
hulp, vrijwilligers werk en naastenliefde moe
ten de bejaarden zo lang mogelijk op de been 
houden. 

• Uitkleden 
De eerste consequentie van dit beleid is een 
enorm verlies aan werkgelegenheid. Karin 
Oele, D66-statenlid in frieslandgeeft aan wat 
de verschuiving van intra-murale naar extra
murale zorg in haar provincie inhoudt: "In de 
provincie Friesland moeten I 071 verzor
gingsplaatsen worden ingeleverd. Dat bete
kent tevens inlevering van 430 arbeidsplaat
sen. Voornamelijk vrouwen zijn hiervan de 
dupe. Als D66-fractie hebben wij gepleit voor 
omscholing van intra- naar extra-murale zorg, 
want het huidige beleid gaat er teveel van uit 
dat de zorg wel door de omgeving wordt 
overgenomen. Dat betekent zoveel als de 
dochters ontslaan om vervolgens de moeders 
aan onbetaalde arbeid te helpen. Daarnaast is 
het nog maar de vraag of ouderen op die 
vrijwillige zorg zitten te wachten. Het ver
groot immers hun gevoel van afhankelijk
heid." Voordat de intramurale zorg uitge
kleed wordt zou het extra-murale zorgbeleid 
veel beter ontwikkeld moeten worden, vindt 
ook Yvonne van Wagensveld, D66-ster in de 
Staten van Noord-Holland. "Hoe betèr de 
extra-murale zorg, hoe minder de vraag naar 
de intra-murale zorg. Maar dan nog is er wei
nig reden tot afbouw. Door de stijgende le
vensduur van de bevolking zal de behoefte 

aan verzorgingsplaatsen niet echt dalen." 
D66 Noord-Holland heeft zich bij de vaststel
ling van het plan op de verzorgingstehuizen 
ingezet voor de komst van meer tehuizen van 
algemene gezindte. "Het aantal verzorging
stehuizen van levensbeschouwelijke signatuur 
staat in geen verhouding tot de religieuze 
gezindheid van de ouderen", stelt Van Wa
gensveld. "Een onderzoek van de Universiteit 
van Leiden toont aan dat ouderen veel meer 
waarde hechten aan de kwaliteit van een te
huis dan aan de levensbeschouwelijke richting 
daarvan. We hebben het probleem van de 
ontkerkelijking naar voren gebracht in de Sta
ten en D66 heeft de toezegging gekregen dat 

een onderzoek naar de ontkerkelijking en de 
gevolgen daarvan op de verzorgingstehuizen 
zal worden verricht." In Limburg is het stre
ven van D66 erop gericht de vrijheden in de 
verzorgingstehuizen te vergroten, bijvoor
beeld op het gebied van ongehuwd samenwo
nen vertelt T oos de Gier, belast met het 
ouderenbeleid in de D66-fractie. "Een ander 
uitgangspunt van D66 is schaalverkleining van 
de verzorgingstehuizen. Een klein tehuis 
hoeft niet per definitie duurder te zijn dan een 
groot huis en is voor de ouderen veel aan
trekkelijker." 

• Provo's 
Over het feit dat seniorenbeleid veel meer 
moet zijn dan een zorgbeleid bestaat geen 
verschil van mening, het is eigenlijk de invals
hoek van de D66-benadering. Opheffen van 
het isolement betekent voorT oos de Gier 
het betrekken van ouderen bij alle beleidster
reinen, met name volkshuisvesting, verkeer 
en vervoer. Niet alleen rekening houden met 
wat ouderen nodig hebben, maar vooral met 
wat ze kunnen is het devies. "Breng geen 
limiet aan in de leeftijdsgrens om deel te ne
men aan besturen", zegt Yvonne van Wals
berg, "Realiseer gemeenschappelijke woon
vormen tussen individueel zelfstandig wonen 
en wonen in een verzorgingstehuis. Op initia
tief van D66 is een dergelijk experiment in 
Hoorn van de grond gekomen. Benut de mo
gelijkheden van flexibele pensionering binnen 
het provinciale apparaat." Karin Oele wijst op 
de noodzaak van een betere organisatie van 
de ouderen. "Op provinciaal niveau zou dat 
onder andere betekenen dat je niet alleen de 
besturen hoort maar ook de ouderen zelf." 
Dat de mondigheid van ouderen met de jaren 
zal toenemen is voor haar een vaststaand feit. 
"In het jaar 2000 vormen de mondige provo's 
van de jaren zestig de oudere generatie. Ik 
heb er geen enkele twijfel over dat de grond
houding van deze senioren veranderd zal zijn. 
Ik laat me in ieder geval niet in een tehuis 
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In memoriam 
Kees Spigt 
Opnieuw werd in kort tijd de partij opge
schrikt door het verlies van één van haar 
trouwe leden, één van de werkers die de 
hitte van de dag hebben gedragen, één van die 
mensen, die veel meer liefde en energie in 
D66 hebben gestopt, dan er menselijkerwijs 
van hen gevraagd mocht worden. Want zo 
iemand was Kees Spigt. 
Oud-voorzitter Henk Zeevalking memo
reerde tijdens de crematie: "Kees trad in 
1976 toe tot D66, dat wil zeggen op een 
moment waarop er geen enkele eer te beha
len viel aan een lidmaatschap van deze partij. 
Het was de tijd van de eerste crisis. In de 
peilingen stonden we op nul kamerzetels. Jan 
Terlouw,Jan Glastra van Loon en nog enkele 
honderen in den lande trachtten het moreel 
hoog te houden, na een opheffingscongres en 
in een tijd waarin velen er geen brood meer in 
zeggen en overliepen naar de Partij van de 
Arbeid. In die periode werd Kees Spigt lid van 
onze partij. Dat alleen al tekent de man," zei 
Zeevalking terecht. 
Kees richtte in Limburg de afdeling Venray 
op. Dat gebeurde in een tijd waarin steden als 
Venlo, Roermond, Sittard, Geleen en Heer
len, stuk voor stuk steden met veel meer 
inwoners dan Venray, nog geen afdeling van 
D66 kenden. Kees werd de eerste voorzitter 
van de afdeling Venray en hij werd snel 
iemand van betekenis. Iemand naar wie in de 
partij geluisterd werd. Dat is altijd zo geble
ven. Hij werd bestuurslid van de regio Lim
burg en hij was enige tijd lid van de Limburgse 
Staten. In 1979 bracht zijn werk hem naar 
Den Haag. Hij was toen al secretaris van de 
SWB-werkgroep Culturele Minderheden. 
Over die mensen en over wat zij te kort 
kwamen heeft Kees een voortreffelijke nota 
geschreven. Bovendien heeft hij niet ver
zuimd de leden van de kamerfractie voortdu
rend te attenderen op de onrechtvaardigheid 
van ons gedrag ten aanzien van minderheden. 
Kees lag daar wakker van. 
Op 21 februari 1981 werd Kees vice-voorzit
ter politiek van D66. Toen midden in de cam
pagne, ruim twee weken voor de verkiezin
gen, partijvoorzitter Zeevalking door een on
geval werd uitgeschakeld, werd Kees waar
nemend voorzitter. Dat herhaalde zich toen 
de voorzitter minister werd. Alleen door een 
speling van het lot ontging hem het voorzit
terschap. Ik kan de gedachte niet onderdruk
ken dat het met Kees als voorzitter anders 
zou zijn gelopen met de partij. 
Uit bezorgdheid werd Kees in het najaar van 
1981 één van de initiatiefnemers van Rappèl. 
Niet uit rancune, zoals wel gefluisterd werd, 
maar uit bezorgdheid om de zelfgenoegzaam
heid waarmee velen achterover leunden na 
het behalen van 17 kamerzetels. Bezorgdheid 
ook om de stroom opportunisten, die zich in 
de verwachting dat er wat te halen viel, aan
sloot bij D66. Rappèl werd gewantrouwd en 
dat deed de rechtvaardige Kees bijzonder 
veel pijn. Toen het manifest verscheen, had
den de Statenverkiezingen van 1982 het gelijk 
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van de groep in feite al bewezen. Helaas werd 
kort daarna dat gelijk herhaaldelijk bevestigd. 
Kees was niet gelijkhebberig. Hij was wel de 
man die kort voor zijn dood nog betoogde 
dat zelfonderzoek en analyse niet mogen 
stoppen bij een zeker aantal kamerzetels. Het 
manifest had toen en heeft nu niets van zijn 
waarde verloren. Toen de harde waarheid 
klaarblijkelijk werd, was het opnieuw Kees 
die een heel nieuw initiatief nam: het cabaret. 
Zijn formule: hard slaan en niemand sparen, 
maar wel meteen de pleisters erbij leveren. 
Hij heeft er onevenredig veel tijd en energie 
ingestopt en hij heeft gespeeld tot hij echt 
niet meer kon. Datzelfde geldt voor zijn film
werk voor de partij. Het was als aardigheid 
begonnen: een impressie van de toogdag in 
Arnhem, van de Europadag in Blijdorp. Toen 
het PSVI in februari 1986 aan Kees vroeg om 
een documentaire te maken over de ge
schiedenis van D66, aarzelde hij geen secon
de. In zes weken tijd maakte hij een film van 
een uur, samengesteld uit archiefmateriaal, 
gecombineerd met interviews met de hoofd
rolspelers van toen. Die film ging op 30 april 
in Krasnapolsky in première, weliswaar met 
zodanig gebrekkig weergavemateriaal, dat er 
weinig te genieten viel. Intussen weten velen 

Sonnet voor Marijke 
"jong sterven is geliefd zijn door de goden." 
Dat wrang cliché werd hier abrupt tot wet 
Het leven is een cynisch cabaret 
en hóe sarcastisch weten slechts de doden. 

Je werkte steeds voor betere geboden, 
je inzet op de medemens gezet, 
alleek je ernst verscholen achter pret, 
je spel was hoog en gold andermans noden. 

De dood had niet genoeg aan één Appèl, 
daar moest, vond hij, wel een Rappèl op volgen. 

Je wist het, toch verzette je je fel, 
al werd je stem tenslotte zwak en hees. 

In 't groene harnas ben jij nu verzwolgen, 
bedankt voor al je warmte, slaap wel, Kees. 

Ernst van Altena 

dat Kees met de laatste film, die hij heeft 
voltooid, een schitterend dokument heeft 
vervaardigd. Hij zelf komt er niet in voor en 
dat is misschien het enige dat aan de film 
ontbreekt. 
Kees Spigt heeft in de tien jaren, waarin hij lid 
was van de partij, zoveel gedaan voor D66 dat 
wij, democraten, hem alleen daarom al nooit 
mogen vergeten. De overweldigende belang
stelling uit kringen van de partij bij ons ge
dwongen afscheid van Kees op 8 december 
1986, doet vermoeden dat veel meer mensen 
net zo over hem denken. Hij zal ongetwijfeld 
lang in onze herinnering blijven als de grote, 
sterke man, die hij geestelijk en lichamelijk 
was. 
Behalve wij, zijn vrienden, zijn er drie, die heel 
speciaal aan Kees zullen blijven denken: Marij
ke, zijn vrouw, en Marleuke en Nathal ie, zijn 
twee dochters. Naast al zijn kwaliteiten bezat 
Kees de bovenal benijdenswaardige eigen
schap een vriend te zijn die warmte maakte 
voor alle mensen om hem heen. Onvervang
baar. We zullen zijn naam nog heel dikwijls 
noemen. Stijn Verbeeck 

Maastricht verjaart 
Het aantal deelnemers aan het symposium 
"Maastricht verandert", georganiseerd ter 
gelegenheid van het 20-jarig lustrum van de 
D66-afdeling Maastricht, overtrofzaterdag 
I 3 december alle verwachtingen. Hoopte af
delings-voorzitter en organisator Leo Schou
ten 's middags nog op een opkomst van 50 a 
60 man, al een kwartier voor aanvang moes
ten de schuifwanden in het Maaspaviljoen wij
ken voor de belangstelling. De zaal kon de 
kleine I 30 geïnteresseerden bij lange na niet 
herbergen. Het 20-jarig bestaan werd voor 
de afdeling Maastricht dan ook een hoogte
punt in haar geschiedenis. Onder voorzitter
schap van Theo van Eupen lichtten een aantal 
sprekers verschillende veranderingen op po
litiek, economisch en cultureel gebied toe. 
De politicoloog Karl Dittrich lokte discussie 
uit met de stelling dat de politieke verhoudin
gen zich nu ook in het Limburgse hadden 
genormaliseerd. Voor D66 zag hij ondanks de 
deconfessionalisering slechts een rol wegge
legd als .. politieke luis in de pels van de grote . 
partijen" en weinig groei in het verschiet. 
Ook Hans van Mierlo, eveneens als gastspre
ker aanwezig, zette enige vraagtekens bij de 
mening van Dittrich dat er voor D66 niet veel 
electorale eer te behalen zou zijn in Limburg. 
Volgens van Mierlo "waren de kiezers in Lim
burg massaal op de politieke trein gestapt 
zonder de eindbestemming van tevoren te 
bepalen. En waarom dan niet uitgestapt bij 
een D66 station?" 
Uit handen van organisator Leo Schouten 
ontving de oprichter van D66 het eerste 
exemplaar van de geschiedschrijving van de 
Maastrichtse Democraten: Het boek .. Tussen 
twee werelden: Twee decennia D66-Maas
tricht." Na een goed bezochte receptie werd 
het lustrum uitgeluid op de swingende tonen 
van hetjim Beam Kwartet. D66-Maastricht is 
teenager af en klaar voor de slag om de pro-
vinciale zetels. LvdM 



A. H. G. Rinnooy Kon, Rector Mognificus van de Erosmus Universiteit 
Rotterdam: 

Universiteit verlangt naar rust 
Onlangs presenteerde de D66-frac
tie de nota "Studeren op 20 I 0": een 
visie op de toekomst van het we
tenschappelijk onderwijs (zie Bin
nenhofpagina 14). A. H. G. Rinnooy 
Kan, Rector Magnificus van de Eras
musUniversiteit Rotterdam, rea
geert op persoonlijke titel op de 
strekking van het D66-voorstel: 
"Een honorabele poging om aan de 
universiteiten een uitweg te 
bieden .•. " 

Door een betreurenswaardige landmeetkun
dige blunder staat het Amerikaanse dorpje 
Lake Wobegonop geen enkele kaart. Geluk
kig wordt het door Garrison Keillor tot in het 
kleinste charmante detail bij elkaar verzonnen 
("Lake Wobegon Days", Penguin 1986 ), zo
dat de er bij toeval gestrande reiziger alle 
dorpelingen als oude vrienden zou kunnen 
begroeten. Dat geldt in het bijzonder voor de 
plaatselijke bovenmeester, Mr. Detman, een 
overbezorgde vaderfiguur bij uitstek, die zich 
voortdurend aan het voorbereiden is op ram
pen die zich nimmer zullen voordoen. 
De naamsverwantschap met onze nationale 
ministeriële bovenmeester stemt de lezer tot 
grote voldoening. Of de rampen waarop de 
laatste anticipeert zich zullen voordoen is de 
vraag- studenten- en andere prognoses za
ten er tot dusver altijd behoorlijk naast-, 
maar als het zover komt, dan zullen de onder
wijsinstellingen hem ongetwijfeld dankbaar 
zijn voor de inmiddels opgedane crisisroutine. 
Over elkaar struikelende bezuinigingsrondes, 
wetgeving die ruim voor formele afronding 
alweer aan inhoudelijke vernieuwing toe is, 
conceptbeleidsvoornemens die haaks staan 
op voorlopige discussienota's- het is een 
bonte rij die de toeschouwer de keuze laat 
tussen toenemende verbijstering en toene
mende gelatenheid. 

D66 denkt ook mee en bereidt zich voor op 
studeren in het jaar 20 I 0, een tijdstip dat nog 
net gelegen is binnen de magische grens van 
30 jaar waarboven het ieders tijd wel zal 
duren. De universiteiten moeten slagvaardi
ger worden en meer flexibiliteit demonstre
ren. Wie kan daar tegen zijn? Aad Nu is is er in 
ieder geval vóór, en vraagt de universiteiten 
zich in regionale clusters te groeperen en bin
nen elke cluster een samenhangend onder
wijs- en onderzoeksbeleid te voeren. Een 
aanpassig van de "interne bestuursstructuren" 
zal ervoor moeten zorgen dat het netto ef
fect meer is dan een nieuwe bestuurslaag met 
zijn eigen commissies, overlegorganen en 
reglementen van orde. 

Is dit een slecht idee? Nee. Het is een honora
bele poging om aan de universiteiten een uit
weg te bieden die verre te preferen valt bo
ven het salvo uit het machinegeweer waarop 
het kamerlid Wallage hen wilde tracteren. 
Maar of het werkt zal vooral afhangen van de 
kwaliteit van de aangepaste "interne be
stuursstructuren"- en als die aanpassing 
deugt, dan zijn de clusters waarschijnlijk niet 
zo hard meer nodig. 
Waarom leidt een universitaire bezuiniging 
van 130 miljoen tot zoveel consternatie? Veel 
meer met de omvang van de ingreep (vier 
procent van het totale budget) heeft dat te 
maken met de aard ervan. Als er aan de basis 
van de universiteit ergens naar verlangd 
wordt, dan is het naar rust. Een paar jaar rust 
liefst, om te studeren, te schrijven, te doce
ren, om gestuurd te worden door de druk van 
de ontwikkelingen in de wetenschap en niet 
alleen door de ontwikkelingen in de maat
schappij. Het is omineus die twee zo vaak in 
één adem genoemd te zien. De universiteit is 
er niet om elke maatschappelijke modegril te 
volgen. Een universiteit die studenten opleidt 
op grond van de personeelsadvertenties van 
vandaag levert de werkloze van morgen af. 
Universitaire autonomie strekt zich ook uit 
tot de plicht vernieuwingsvoorstellen kritisch 
te bezien. 
De melancholieke manager, overwerkte on
dernemer en afgepeigerde ambtenaar die het 
bovenstaande lazen zullen ongetwijfeld met 
jaloezie geconstateerd hebben dat een paar 
jaar rust hen ook wel zou aanspreken, maar 
rust aan een universiteit betekent niet dat er 

Het universitaire bestel vertaant scheuren. Foto: Henk de Kruij( 

niet stevig gewerkt wordt. Werkweken van 
60 tot 70 uur zijn niet voorbehouden aan arts 
en advocaat; een enthousiaste onderzoeker is 
een even grote beproeving voor de huiselijke 
omgeving. Nee, die rust zou voort moeten 
komen uit de omstandigheid dat de beoorde
ling van werk uit het verleden en plannen 
voor de toekomst plaatsvindt in het forum 
van vakgenoten waar de intentie,s, normen en 
spelregels duidelijker plegen te iijn dan in de 
onderwijspolitiek Binnen de huidige universi
taire verhoudingen lijkt deze toch niet vol
strekt onredelijke fantasie voor velen voor
alsnog een ongrijpbare illusie. 
Laat D66 daarom zijn zo te waarderen prag
matisme en non-dogmatisme vooral maar 
richten op de universitaire structuur. Hoe 
krijgen wij universiteiten die -al dan niet in 
clusterverband-zelf wetenschappelijke on
de memersrisico's nemen en daarvan zelfs de 
consequenties (positieve en negatieve) on
dervinden? Hoe kan die universiteit profite
ren van het unieke feit dat er, dwars door 
persoonlijkeanimositeitenen machtcharades 
heen, altijd consensus te vindén is over we
tenschappelijke kwaliteit en over degenen 
aan wie de beoordeling daarvan toever
trouwd kan worden? Hoe is in zo'n universi
teit een organisatorisch evenwicht te vinden 
tussen wetenschappelijke deskundigheid, on
derwijskundige betrokkenheid en maatschap
pelijke vraag? Hoe kan de onmisbare finan
ciële steun van de overheid belanden bij de 
onderwijzers en onderzoekers die er, binnen 
het bovenstaande evenwicht, het best ge
bruik van kunnen maken? Daar ligt de kern 
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van de universitaire problematiek, en niet bij 
de regionale clustervorming waar- bijvoor
beeld in het geval van Rotterdam, Delft en 
Leiden- op veel gebieden al een natuurlijk 
begin mee is gemaakt. 
Het W.O. heeft de tijd nodig om over deze 
en andere hervormingen na te denken zonder 
op de schoot geduwd te worden van het 
H.B.O., dat zelf immers ook nog een groot
schalige herstructurering te verwerken heeft 
-dat ben ik geheel eens met Aad Nu is. Het 
wetenschappelijk onderwijs is een kostbaar 
maar kwetsbaar cultureel erfgoed dat zich 
verrassend snel heeft weten aan te passen aan 
een schaalvergroting die blijvend is; als de 
categorie 18- 24-jarigen kleiner wordt, zul
len de bij te scholen werknemers en de SS
plussers wel voor de vraag zorgen. De eisen 
die aan de besturing worden gesteld zijn daar
mee ingrijpend veranderd. Als D66 daar con
structief over mee wil denken, dan zweef ik 
als kiezer graag nog een keer haar kant uit. 

A H. G. Rinnooy Kan 

vervolg van pagina 3 
stoppen. Ik organiseer wel iets met een aantal 
mensen." 

• Specifieke problemen 
Op de korte termijn vragen verschillende 
specifieke problemen de aandacht van de 
D66-statenleden. In Noord-Holland heeft 
D66 in de verordening op de verzorgingste
huizen de bepaling weten op te nemen dat 
ouderen zelf kunnen beslissen welke medi
sche verzorging zij wensen en of zij medische 
verzorging wensen. Karin Oele legt de na
druk op het afstemmen van het ouderenbe
leid en het marktbeleid. Met name op het 
gebied van de technische innovatie. "Oude
ren hebben vaak graag een hoger bed. Dat is 
buiten de specifieke ziekenhuisconstructies 
niet te krijgen en zo zijn er meer behoeften 
die door de particuliere sector opgepikt kun
nen worden." Ook bestaat er specifieke aan
dacht bij de D66-fracties voor het gegeven 
dat vrouwen onder ouderen veruit in de 
meerderheid zijn. Op initiatief van D66 werd 
de verordening op de verzorgingstehuizen in 
Noord-Holland in de zij-vorm opgesteld en 
emancipatie-projecten voor de werkende en 
niet werkende oudere vrouw worden gesti
muleerd en gesteund. 
Het seniorenbeleid is voor D66 de komende 
jaren ook in de provincie een speerpunt. Ver
zelfstandiging van de ouderen is daarbij uit
gangspunt zonder afbraak van de zorg, ofwel 
zoals Karin Oele treffend uitdrukt: "Gooi 
geen oude schoenen weg voo:-dat je nieuwe 
hebt." 

lrma van Scheijndel 
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Tekening: Pe~r van der Vet 

1987 Vooi'Waarts en niet vergeten! 

Vreemd, de titel van een documentaire over 
de geschiedenis van het. socialisme alstitel van 
een bijdrage in Oernocraad Neen. De mede~ 
deling: .. v~rwaarts en niet vergeten" houdt 
namelijk exac:t de dubbel.e opdraç~t Ir\. voor 
alle mensen, die van pl1111 zijn er nog Wlil-t van te 
m~en .. Demoeraten mogen zich tot die 
groep rekenen. "Voorwaarts" heeft. iets mar
tiaals. Een b~tie<~chterhaald clok. Je <tenkt 
aan korporaals op eenapp~lplàats. De. troep 
zet zich in beweging. Tegen de zin van die 
mannen, gelaten misschien, maar z~. moeten. 
Er zit ni~. anders op. Toch heeft ,.voor. 
waart$" hf!leandere betekenissen gehad.ln 
eentelefoongids Uit .1884, met denummers 
van circa taChtig Utrechters, die. via de Bell· 
Telep~pon-MaatKhappij bereikbaar zijn, lees 
ikdat ,,voorwaarts" de officiëlemededeling 
is,. dat de gewen$teverbindingtotstand is 
gekpmen. :loi~ts als: vye I<!Jill'len ve.rder, g;aat 
uw gang ~rJ::t~:K tweededeel. van de op· 
dracht i>en niet.vergeten"ls eVef1 belaagrijk, 
Voorwl~ tljn verl.eden niet kent, lijkt het 
:r.inlo~:~s om voor.,vaa~ t~gaan. Maar het is 
:wellicht: tl()g z:inlozer omroerloos naar dat 
v•rlede~te xittenstaren; Sti.l~dls docfelijk. 
Eenmensdie nietmeer vooruit wil,gaat 
dood~ De toekomst is onze enige drijfveer. En 
die v~er moeten we gespannen houden. 
Waat.omlOmdat we wliltenwat er gebeurd 
is; Omdat wij onsverledenkenneo. Daarom 
hpe(je bij. hetbegin van een nieuw .jaar ook je 
pas niet ih te houden, niet even omtekijken 
of je wel opdeg~de weg bent. Als je weet 
dat je relsdoel.goed is, houd er dan de vaart 
maar. in, Tijdens de mars herinner ik\) nog wel 
e~ten aan de koers, die we twintig jaargeleden 

hebben uitgez:et, of die u later met ons bent 
gegaan. 
Elkaar niet opjagen. ledereen zijn eigen tem· 
po gunnen. Maár wél in de gaten houden, wie 
wel mee wil, maar niet meer meekomt. Uit~ 
kijken waar we lopen, z:odat we niet alles 
vertrappen en er niets meeroverblijft voor 
mensen die achterons lopen. We lopen niet 
voor de show, maar omdat we vooruit willen. 
Mensen moeten met ons mee willen lopen 
omdat z:e ook die kant uit willen, niet omdat 
we zo'n goed muziekcorps,'of zo'n mooie 
vlag hebben. We moeten ookniet te gemak· 
keiijk denken dat de mensen wel weten waar 
we heen gaan. Niet in de trant van: ze zien ons 
toch voorbij komen, laat z:e dan mee lopen. 
Het is beter om elkaar en ook de treuzelaars 
steeds opnieuw het doel van onze mars te 
vertellen. Daarmee overtuigje jezelf ook 
weer en dat loopt gemakkelijker. El' voor 
waken dat er een stemming ontstaat van"wat 
lopen we toch lekker!" juist als het lekker 
gaat, moeten we op de koers blijven letten. Ik 
zeg dat niet om de stemming te bederven, 
maar juist om hem er in te houden. Ook 
morgen en overmorgen. 

Voorwaarts en niet vergeten. En dus aan el
kaar doorvertelten wat we onderweg lilie
maal hebben meegemaakt. Hoe mensen met 
goede bedoelingen afdwalen en doodlopende 
wegen inslaan. Hoe je samen de weg moet 
zoeken door ero.ver te praten .. Sommigen 
noemen dat politieke discussie.lkwens u 
goedereis. · · 

Stijn Verbeeck 



MIDDEN·KATERN 
Conceptagenda 
congres2- februari 1987 
I. Opening pmijvoorzitter 
2. Benoeming notulen-stemcommissie 
3. Toelichting stemprocedure 
4. Financiën - regio-afdrachten 

- contributieregeling 
- jaarrekening 1986 

5. Presentatie kandidaten 
Opening stembussen 

6. Volksgezondheid 
7. Toespraak lijsttrekker EK 
8. Lunch 

Sluiting stembussen 

09.30 uur 
09.35 .. 
09.40 .. 
09.45 .. 

10.00" 
I 

19.15 .. 
tL45" 
12.15 " 

Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het stellen van vragen 
aan kamerleden. Hiervoor is een aparte ruimte gereserveerd. 

9. justitie 12.45 .. 
I 0. T oespr:aak partijvoorz:itter 14.1 5 
IJ., Actuelepolitiekemoties 14.45 " 
12. Uitslagstemmingen 15.15 " 
13 •. ToespraakTK~fraetievoorzitter 15.30 " 
11. Sluiting door partijvoorzitter aansluitend einde toespraak 

Sluitingsdatum· moties en amendementen 
Voor de goe~è orde .wijzen wij er op dat moties en amendementen op de beslispunten 
volf<sge;onçlheid en justitie d.d. 23 januari 1987 om 12.00 uur bij het Landelijk secretariaat te 
Oen Haag ingediend moeten zijn. 

Vacatures 
Dagelijks Bestuur 
De huidige vice-voorzitter organisatie, 
Ewout Cassee, legt tijdens het voorjaarscon
gres zijn functie neer. Daardoor ontstaat de 
vacature voor vice-voorzitter organi
satie. 
Leden, die belangstelling hebben voor deze 
functie kunnen inlichtingen inwinnen bij 
Ewout Cassee, tel. nr. 023-28660 I, of bij Sas
kia van der Loo, tel. nr. 055-551 152 (ma. di. 
woe. secretariaat 070-858303). 
Kandidaatstellingsformulieren zijn aan te vra
gen bij het landelijk Secretariaat in Den Haag. 

Geschillencommissie 
In de Geschillencommissie bestaan in to
taal 7 vacatures. 
Herkiesbaar stellen zich Adrienne Vrisekoop 

(huidige voorzitter) en Marcel Houtkamp 
(lid). 
Nog onbekend is of de zittende leden Elias 
Gijsen en Emilie Schols zich herkiesbaar 
stellen. 
Niet herkiesbaar zijn Frank van Dooren, Bert 
Schwarz en Yvonne Gerner. 
Kandidaatstellingsformulieren aan te vragen 
bij het Landelijk Secretariaat. Indiening vóór 2 
februari 1987, 12.00 uur op het Landelijk Se
cretariaat. 

Rapportagecommissie 
In verband met de verkiezing van Thom de 
Graaf in het DB, een functie die onverenig
baar is met het lidmaatschap van een vaste 
commissie, is er een vacature ontstaan in de 
Rapportagecommissie. Kandidaten kunnen 
contact opnemen met de voorzitter van de 
Rapportagecommissie, Pieter Fokkink, tel. 
05737-384. 

Programmacommissie 
In verband met het aflopen van de zittingster
mijn van Carien Evenhuis, die zich reglemen
tair niet herkiesbaar kan stellen, en het feit 
dat Nelleke Schoemaker wegens drukke 
werkzaamheden haar werk voor de PC niet 
kan voortzetten, ontstaan er twee vacatures 
in de Programmacommissie. 
Kandidaten kunnen contact opnemen met de 
voorzitter van de Programmacommissie, 
Kees Klompenhouwer, tel. 079-168361. 

LVC 
Bij de Landelijke VerkiezingsCommissie 
bestaat een vacature voor één nieuw lid. Kan
didaatstellingsformulieren zijn te verkrijgen 
op het landelijk secretariaat (070-858303) en 
moeten vóór 2 febr. 1987 geretourneerd 
worden naar de Bezuidenhoutseweg 195, 
t.a.v. Eddy Honig, voorz. LVC. 

Bestuur PSVI 
Het PolitiekScholings-en Vormings In
stituut heeft voor een evenwichtiger verde
ling van taken behoefte aan een extra lid van 
het Algemeen Bestuur, te verkiezen door 
de Algemene Ledenvergadering. 
Kandidaten kunnen voor inlichtingen bellen 
met de voorzitter van het bestuur: Monique 
Klaassen-Terwiel, 01806-14517. 

De termijn voor kandidaatstelling sluit op 
2.2.'87 

Bestuur SWB D66 
Het bestuur van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau D66 maakt bekend, dat er vier 
vacatures bestaan in het bestuur. Voor deze 
vacatures kunnen kandidaten zich opgeven 
tot 2 februari 12.00 uur op bij het partijsecre
tariaat te verkrijgen formulieren. Aan kandi
daten voor een bestuursfunctie wordt ver
zocht, eerst contact op te nemen met de 
voorzitter van het bestuur, Jan Mulder 
(05908-330 14), of met de directeur van het 
SWB, Rik van der Hoeven (070-858303, 
werk). 

.. ................ 7 



• Woensdag 14 januari 
Niet in het Vlaams Cultureel Centrum, maar 
in het Noord- en Zuid-Hollands Kof
fiehuis- tegenover het Centraal Station- te 
Amsterdam houdt de regio Noord-Hol
land een ARV. Op de agenda staan Volksge
zondheid en justitie. Aanvang 20.00 uur. 

• Donderdag IS januari 
De regio Drenthe organiseert in Assen een 
"Drentse middag" in het kader van de werk
bezoeken voor de Provinciale Statencampag
ne. Hans van Mierlo, Doeke Eisma en 
Jan Vis geven acte de précense. Voor infor
matie: Wim Lampe, tel. 05212-1436. 

• Zaterdag 17 januari 
Het SWB organiseert in samenwerking met 
de werkgroep Energie een studiedag over de 
"Reorganisatie van de Nutsbedrijven". 
Plaats: De Reehorst te Ede. Aanvang 
10.00 uur. Voor informatie: zie vorige De
mocraat 

De regio Overijssel houdt een ARV in Zaal 
Suisse in Zwolle. Aanvang 10.00 uur. Op 
de agenda ondermeer: Het Statenprogram
ma, bestuurlijke verkiezingen en de voorlopi
ge jaarrekening 1986. 

Ter uitvoering van art. 25 lid 6 van 
het huishoudelijk reglement heeft 
het hoofdbestuur het navolgende 
congresreglement vastgesteld voor 
de 44ste ALV op 28 februari 1987 

Art. I Het congres van 28 febr. '87 in Amers
foort is een algemene ledenvergadering in de 
zin van art. 20 van het huishoudelijk regle
ment 
Art. 2 Moties en amendementen met be
trekking tot de onderwerpen, vermeld op de 
congresagenda dienen: 
a. te zijn vastgesteld door een ARV, ASV, of 

AA V, hetgeen moet blijken uit onderte
kening door twee betrokken bestuursle
den, voorzitter en secretaris, of te zijn 
voorzien van vijfentwintig handtekenin
gen (met vermelding van lidmaatschaps
nummer) van leden van D66); 

b. uiterlijk, doch liefst eerder, op 23 januari 
1987 te 12.00 uur in de juiste vorm op het 
landelijk secretariaat van D66 te zijn ont
vangen; 

c. te zijn opgesteld op het daartoe in het 
huishoudelijk reglement bij bijlage G afge
drukte standaardformulier; 

d. voor zover het moties en amendementen 
betreft die betrekking hebben op de actu
ele politieke situatie (of de bijgestelde 
begroting) uiterlijk op donderdag 26 febr. 
vóór I 0.00 uur op het landelijk secreta
riaat van D66 te zijn ontvangen. 

Art. 3 De reglementair ingediende en door 
de rapportagecommissie goedgekeurde mo
ties en amendementen worden in één of 

a ................ . 

• Maandag 26 januari 
Hans van Mierlo en enige D66-Kamerleden 
houden een werkbezoek aan de provincie 
Limburg. Voor informatie over het pro
gramma: jacqueline Borger, tel. 045-25191 3. 

Dick Tommei neemt 's middags deel aan 
een forum over Ontwikkelingssamenwerking 
in het Costerlicht College in Nieuwegein. 

• Woensdag 28 januari 
Werkbezoek aan Overijssel van een dele
gatie van de D66-Kamerfracties met o.m. 
Hans van Mierlo en jan Vis. Voor informatie 
over het programma: Leo Floor, tel. 053-
324500. 

• Maandag 2 februari 
Werkbezoek aan Friesland van een dele
gatie van de D66-Kamerfracties met o.m. 
Hans van Mierlo en jan Vis. 
Voor informatie over het programma: Ber
nhard Posthumous, tel. 058-1 30970. 

• DonderdagS februari 
jacob Kohnstamm bezoekt de AA V van de 
afdeling Capelle a/d ljssel. Plaats: Kantine 
tennisbaan in de Hoogdorpspolder aan de 
Groene Dijk. Aanvang 20.00 uur. 

Congresreglement 
meer congresboeken ter kennis van de leden 
gebracht. Het eerste congresboek wordt op 
aanvraag ± 14 dagen vóór de AL V aan de 
leden toegezonden; de volgende congres
boeken zijn ter vergadering beschikbaar. 
Art. 4 De rapportagecommissie beslist over 
nummering en volgorde van plaatsing der mo
ties en amendementen in de congresboeken. 
Art. 5 De door indieners van moties en 
amendementen aangewezen contactperso
nen (minimaal twee) dienen tussen de slui
tingsdatum voor indiening en de aanvang van 
de AL V telefonisch bereikbaar te zijn voor 
overleg met rapportagecommissie, hoofdbe
stuur en/of programmacommissie. 
Art. 6 Voorstellen tot wijziging van een tekst 
kunnen uitsluitend per concreet wijzigings
voorstel (amendement) worden ingediend. 
Moties die naar het oordeel van de rapporta
gecommissie de strekking hebben een tekst 
te wijzigen worden als amendement in behan
deling genomen. Indien echter de tekst van de 
motie dáárvoor onvoldoende aanknopings
punten bevat naar het oordeel van de com
missie, kan de commissie de indieners de gele
genheid geven om hun voorstel te herformu
leren binnen een door de commissie te stellen 
termijn. 
Art. 7 Wanneer indieners van moties en/of 
amendementen in overleg met het hoofdbe
stuur en/ of de programmacommissie wijzigin
gen aanbrengen in hun voorstellen, dienen zij 
de rapportagecommissie en de congreslei
ding hiervan onverwijld in kennis te stellen. 
Art. 8 De behandeling van moties en amen
dementen ten congresse geschiedt als volgt: 
a. de door de indieners aangewezen woord-

• Zaterdag 7 februari 
Het SWB organiseert in de Reehorst te 
Ede een studiedag over het Ouderenbe
leid. Aanvang 10.00 uur. Voor informatie: 
zie vorige Democraat. 

• Maandag 9 februari 
Werkbezoek van Hans van Mierlo en jan Vis 
aan de provincie Flevoland. Voor informa
tie over het programma: Lucvan der Wal, tel. 
03210-2647. 

• Vrijdag 13 februari 
Een delegatie van de Liberal Party uit Enge
land brengt een bezoek aan D66. 's Avonds 
zal in Amsterdam een gezamenlijk diner wor
den georganiseerd. Geïnteresseerden kun
nen voor informatie en/ of opgave telefonisch 
contact opnemen met Tineke V eenstra (070-
858303). Deelname is mogelijk voor maxi
maal 20 personen. De kosten verbonden aan 
de maaltijd zullen ongeveer f 40,- bedragen. 

voerder geeft desgewenst een beknopte 
toelichting; 

b. de congresleiding verleent gedurende 
een door hen te bepalen tijd het woord 
aan diegenen die zich vóór een door hen 
te bepalen tijdstip als spreker hebben aan
gemeld op een bij de congresleiding be
rustende sprekerslijst, en wel in volgorde 
van aanmelding; 

c. het hoofdbestuur en de programmacom
missie brengen desgewenst een advies aan 
de AL V uit over het aan de orde zijnde 
voorstel; 

d. de congresleiding geeft desgewenst de 
woordvoerder van de indieners de gele
genheid tot een reactie op de sprekers 
van de sprekerslijst en de adviezen van 
hoofdbestuur of programmacommissie; 

e. de congresleiding, gehoord de rapporta
gecommissie, brengt de AMENDEMEN
TEN in stemming in volgorde van hun 
ingrijpendheid, en daarna het al dan niet 
geamendeerde voorstel; 

f. de congresleiding, gehoord de rapporta
gecommissie, brengt de MOTIES en/of 
RESOLUTIES met betrekking tot een be
paald agendapunt in een door hen te bepa
len volgorde in stemming, echter niet dan 
nadat alle moties en/of resoluties bij het 
betreffende agendapunt zijn toegelicht op 
de wijze onder a t/m d geregeld. 

Art. 9 In alle gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres, waarin dit congres
reglement niet voorziet, beslist de congres
leiding met inachtneming van de statuten en 
het huishoudelijk reglement. 



Adviesraad 
De adviesraad van D66 heeft op I 3 december 
jl. in Utrecht voor de vierde maal in de 
nieuwe samenstelling vergaderd. De Ad
viesraad heeft als taak om gevraagde en onge
vraagde adviezen te geven aan de Eerste en 
Tweede Kamerfractie en het Hoofdbestuur. 
Dit betekent dat iedere D66-er contact met 
een van de Adviesraadsleden op kan nemen 
wanneer hij of zij vindt dat bepaalde zaken 
aangepakt dienen te worden. 
De meeste initiatieven zijn in het verleden 
vanuit de Adviesraadsleden zelf gekomen. 
Om daar verandering in te brengen zijn er 
contactpersonen in iedere provincie geko
men die u nu rechtstreeks kunt bereiken. 
Daarnaast kunt u ook contact opnemen met 
iemand van het dagelijks bestuur (het presidi
um) van de Adviesraad. 

• Presidium: 
Herman Frentz 
Hans Strijers 
Margret van der Putte 
Arthie Schimmel 
Frank de Greef 

(080-239359) 
(071-895036) 

(0 1640-41699) 
(071-149608) 
(070-550 124) 

• Provinciale contactpersonen: 
Groningen: 
Koosje van Doessen (05970-20967) 
Friesland: 
Tjeerd Piek (051 30-25360) 
Drente: 
Peter Griffioen (05287 -1992) 
Overijssel: 
HenkPijper (074-437206) 
Gelderland: 
Leontine Helfferich (08338-51691) 
Utrecht: 
Nicky van 't Riet (030-520082) 
N-Holland: 
Emilie Schols (02159-47430) 
Z-Holland: 
Arthie Schimmel (071-149608) 
Zeeland: 
Jokejorritsma (0 1180-27239) 
N-Brabant: 
Frans van Doorne 
Limburg: 
Paul Wessels 
Flevoland: 
Aleid Zuiderna 

(0 13-671686) 

(08851-12580) 

(03200-27350) 

• Extra steun aan frontlijnstaten. 
De Adviesraad van D66 heeft zich uitgespro
ken voor het ondersteunen en initiëren van 
alle mogelijke positieve akties die steun bete
kenen voor de niet-gewelddadige oppositie 
in Zuid-Afrika en tevens moet bezien worden 
hoe de frontlijnstaten verder ondersteund 
kunnen worden. Daarnaast is het wenselijk 
dat stapsgewijs de handelsboycot versterkt 
wordt door voortdurend specifieke maatre
gelen in internationaal verband te nemen. De 
druk op de Zuid-Afrikaanse regering kan zo 
telkenmale vergroot worden. D66 Kamerlid 
Doeke Eisma riep minister Van de Broek op 

om te blijven streven naar het op een lijn 
brengen van de EEG en de Verenigde Staten 
om de effectiviteit van de boycot te verbete
ren. D66 moet blijven beklemtonen dat het 
culturele verdrag met Zuid-Afrika niet her
steld mag worden maar daarnaast is het con
tact met mensen uit Zuid-Afrika die het 
apartheidsdenken verwerpen wenselijk. De 
Adviesraad van D66 wil in dat kader dat He
len Suzman, voorzitster van de enige toeg
stane oppositie-partij in Zuid-Afrika- de Pro
gressieve Federale Liberale Partij - wordt 
uitgenodigd om in 1987 een congres van D66 
toe te spreken. 

• Discriminatie bij 
achternaamswijziging. 
Het tweede onderwerp waarover de ad
viesraad vergaderde, was de wetgeving en de 
richtlijnen met betrekking tot de achter
naamswijziging van kinderen. Deze voldoen 
niet meer aan de eisen van deze tijd. 
Er is geen gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, er zijn weinig of te beperkte moge
lijkheden voor de invulling van "het belang 
van het kind" en verschillende samenlevings
vormen worden ongelijk behandeld. Dit zei 
D66 Tweede-Kamerlid Jacob Kohnstam bij 
de behandeling van de Adviesraadsnotitie 
over dit onderwerp. Omdat de regering hier
mee niet opschiet, zei hij toe snel uitvoering 
te zullen geven aan de door de Adviesraad 
aangenomen motie. Deze vraagt de D66 
Tweede-Kamerfraktie stappen te onderne
men om de in de notitie gedane verbeterings-

voorstellen te realiseren. Deze voorstellen 
houden o.a. in dat de richtlijnen geen verschil 
mogen maken tussen kinderen die binnen en 
buiten een huwelijk geboren zijn, dat het be
lang van het kind voorop moet staan en dat 
mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten 
worden. Daarnaast moet het mogelijk wor
den dat kinderen ouder dan 18 jaar hun ach
cernaam veranderen in die van de andere ou
der en dat aan kinderen ouder dan 12 jaar bij 
achternaamswijziging gevraagd wordt of zij 
daarmee instemmen. Ook dient het burger
lijk Wetboek zodanig veranderd te worden 
dat de geslachtsnaam van een onwettig kind 
de naam van de moeder is. Wanneer de vader 
het kind erkent, krijgt het zijn achternaam, 
indien de moeder haar toestemming daartoe 
verleent. 

Henk Pijper 

Losbladig 
belaidsprogramma 
Het n~uwebeleidsprograrnmakomt. binnen· 
kort. uitals losbladige uitgave in:.r4ngband op.• • 
A4. . ••.. · 
Hetbeleidsprpgrammaistègeo.l<ostprljste.' 
beste.Uen ad .. J 17 ,5() exc:l, v$èndkostèn, • 
Stuur een briefkaart naar: Secretarlaat.P66,. 
BezuidenhPut,seweg•J95,2495~PenH~g.•. 

De Tweede Kamerfractie van D66 zoekt voor spoedige indiensttreding een part-time 

beleidsmedewerker 

FINANCIËN/ECONOMISCHE ZAKEN 
Vereisten voor deze functie zijn: 
- enige deskundigheid op het gebied van belastingwetgeving; 
- belangstelling, resp. deskundigheid op het gebied van industriepolitiek en technolo-

giebeleid; 
- verwantschap met ideeën en benadering van D66. 

De voornaamste taken bij de uitoefening van deze functie zijn: 
- advisering van de fractie m.b.t. fiscale en verdere financiële wetsvoorstellen (woord

voerder: Maarten Engwirda); 
- advisering m.b.t. industriepolitiek en technologiebeleid (woordvoerder: Dick 

Tommel); 
- contacten onderhouden met D66-werkgroepen op bovengenoemde terreinen; 
- afhandeling van correspondentie. 

Geboden wordt een afwisselende, interessante werkkring. Het aanvangssalaris is afhan
kelijk van ervaring en het aantal te werken uren, en bedraagt maximaal f 3.000,- bruto 
per maand. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige beleidsmedewerker Jos Glans
beek of bij bovengenoemde fractieleden. (tel. Tweede Kamer: 070-61.49.11 ). 

Sollicitaties kunnen worden ingezonden tot 22 januari a.s. bij de Tweede Kamerfractie van 
D66, Binnenhof I A, 2513 AA Den Haag. 
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Activiteiten van het PSVI·D66 Initiatieven in Den Haag: brochures over mo
gelijkheden met maaltijdvoorziening, ge
meentelijke diensten, vrijwilligers, de binnen
stad, lokaal referendum. De wet bodembe
scherming in werking. Gewijzigde wet ruim
telijke ordening. Verslagen van de CAR-dag 
18 oktober: electriciteitswinkel, grote ste
den overleg, ouderenbeleid en monumenten
zorg. Signalering van publicaties. 

Januari 1987 staat voor het politiek scholings- en vormingsinstituut al in 
het teken van de Provinciale Staten verkiezingen. Alle kandidaten hebben 
een uitnodiging ontvangen deel te nemen aan een cursusdag, waarin de 

··politieke actualiteit en een forumtraining op het programma staan. Op 
zaterdag I 0 januari komen deelnemers bijeen uit Groningen, Friesland, 
Drenthe, Zeeland en Limburg. Op zaterdag 31 januari zijn Zuid- en Noord
Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant 
aan de beurt. Wanneer dit wordt geschreven wordt nog onderzocht hoe de 
kandidaten voor de stadsdeelraden in Amsterdam en Rotterdam kunnen 
aansluiten bij deze cursussen: de deelraden worden op dezelfde dag verko
zen als de staten. 

De vier uitgaven uit '85 zijn nog verkrijgbaar 
voor f 15,-, de vijf uit '86 kosten samen 
f 36,-. Neem een abonnement voor '87: 
stuur een kaartje naar het PSVI, Bezuiden
houtseweg 195, 2594 AJ Den Haag. Vermeld 
daarop welke jaargangen je bestelt: '85, en/ of 
'86, en/of '87. Deze cursussen hebben voorrang gekregen 

omdat ze met de verkiezingen te maken heb
ben. Helaas betekent dit, dat degenen die 
reeds op een wachtlijst staan voor een van de 
andere cursussen nog geduld moeten hebben. 
In februari kunnen we de reguliere cursussen 
weer ter hand nemen. 

In enkele regio's zijn er echter mensen die 
zelf het initiatief voor een cursus hebben ge
nomen. Zo vindt er op 17 januari een basis
cursus plaats in Amsterdam, en is er een basis
cursus in voorbereiding voor Zutphen in ja
nuari. De Jonge Democraten in Gelderland 
hebben een trainingsweekend in voorberei
ding op 7 en 8 februari. 

• Cursus-aanbod 
Het PSVI biedt enkele cursussen "open" aan: 
deelnemers worden op een wachtlijst ge
plaatst, bij voldoende belangstelling belt het 
PSVI deze mensen om een geschikte datum 
en plaats te bepalen. Als gezegd start de uit
voering van deze cursussen weer in februari. 

U kunt zich aanmelden voor de volgende cur
sussen: 

Basiscursus D66 over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de partij, en de betekenis 
van "andere politiek". Met name bedoeld 
voor de nieuwere leden, die hiervoor een 
zaterdag à f 15,- bijeen komen. 

Presentatie-training bedoeld voor partij
leden die zich in het openbaar moeten uiten: 
publieke debatten, forum-discussies, inter
views, lezingen. Deelnemers komen een za
terdag bijeen voor f 30,- (beginners) of 
f 95,- (gevorderden). 

In voorbereiding is een cursus over het om
gaan met macht: de techniek, de aan
vaardbaarheid, kenmerken van macht in de 
politiek. 

• Vereniging vanraads-en 
staten leden? 
In Nederland kennen verschillende politieke 
partijen een eigen vereniging van hun raads
en Statenleden. In D66 heeft de Commissie 
Advies Raads- & Statenleden (CAR) tot nu 
toe de adviestaak vervuld die zo'n vereniging 
kan hebben. Wanneer deze volksvertegen
woordigers zich echter zelf organiseren, kan 
het adviseren en coördineren wellicht beter 
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verlopen. Het PSVI-blad Voor de D'Raad 
biedt ruimte voor een discussie over de mo
gelijkheid en wenselijkheid van zo'n vereni
ging. OPROEP: wat is uw mening hierover? 
Reacties naar het PSVI. 

• VoordeD'Raad 
In 1986 is dit D66-blad voor raads- en Staten
leden vijf maal verschenen met interviews, 
praktische tips, beschouwingen en verslagen. 
Een belangrijk venster op de niet-landelijke 
politiek, voor slechts f 36,- per jaar. Een 
abonnementsjaar loopt gelijk met het kalen
derjaar. 
Uit het juist verschenen december-nummer: 

Nieuwe start ldee'66 
Er zijn nog steeds leden van D66 die ldee'66 niet kennen. En dat terwijl het blad al zeven jaar op 
niveau beschouwingen geeft over politieke en maatschappelijke kwesties. 
Er zijn ook leden van D66 die al zeven jaar geabonneerd zijn - maar steeds minder, want het 
ledental van D66 is ooit tweemaal zo hoog geweest als thans, en daarmee ook het abonneebe
stand van ldee'66. Voor deze volhouders zal het een verrassing zijn dat ldee'66 gaat veranderen. 
Voor de vroege afhakers en degenen die nog nooit geabonneerd zijn geweest, wellicht een 
reden om te zien wat de denktank van de partij te bieden heeft. 
ldee'66 gaat de komma schrappen. Maar ook wat toevoegen. ldee66 zal een blad worden dat de 
maatschappelijke discussie meer op de voet gaat volgen. Met een eigentijdse opmaak en met 
een veelheid aan artikelen willdee66 een kaderblad voor D66 worden, waar discussie gevoerd 
kan worden over de plaats van de overheid in de samenleving, de recente ontwikkelingen in de 
ruimtelijke ordening, de betekenissen van het woord individualisering en de standpunten die 
D66 in dat kader moet huldigen, de laatste wijzigingen in medialand, de besluitvorming over 
milieukwesties, de geschiedenis van de partij, de veranderingen in de wereld sinds de top in 
Reykjavik; het geheel verluchtigd en verhevigd met commentaren. 
Het blad wordt niet alleen groter en mooier. Het wordt ook duurder. Of, naar verhouding, 
goedkoper. Kreeg u vroeger vier nummers voor f 41,-, in 1987 kunt u zes grotere nummers 
krijgen voor f 60,-. Een duidelijke boodschap voor wie prijs èn inhoud vergelijkt. 
Op het congres op 28 februari is het eerste nummer in de nieuwe opmaak volop te krijgen. 
Kunt u daarbij zijn? Grijp uw kans, pak ldee66! Kunt u daar niet bij zijn? Grijp dan uw pen voor 
het invullen van onderstaande bon. U zult - zij het op termijn - worden bediend! 

Erik van der Hoeven 

~--------------------------~ 
~ Ja, ik heb belangstelling voor ldee66. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

Naam: .......••.........•..................................... 

Adres, postcode: ..•..••...•........•..................•......... 

o Ik geef mij op voor een abonnement à /60,-. 
o Ik geef mij op voor toezending van het eerste nummer van 1987 à f 15,
(incl. portokosten). 

1
1 Opsturen aan: Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, Bezuidenhoutse- I 

weg 195, 2594 AJ Den Haag. I 
~--------------------------~ 



Gezondheidszorg: wiens keuze 
eigenlijk? 

Als één van de onderwerpen van de ALV van 27/28 februari koos het 
Hoofdbestuur het thema Volksgezondheid. Dat is een goede zaak, want in 
het net begonnen jaar zal gezondheidszorg een belangrijke plaats inne
men op de politieke agenda. De Tweede Kamer zal zich moeten uitspre
ken over de Nota 2000 en de Commissie Dekker, oorspronkelijk ingesteld 
om nog eens 600 miljoen bezuiniging te vinden, schijnt met veel verder
strekkende voorstellen te komen. Ook de andere grote partijen hebben 
publikaties uitgebracht (VVD) of hebben die in voorbereiding (Pvda, 
CDA). Kortom, alle lof voor het initiatief van het Hoofdbestuur, want de 
tijd is rijp voor een aantal keuzes, die de koers voor de komende decennia 
wellicht zullen bepalen. 

Tegen deze achtergrond viel het artikel, dat 
ter voorbereiding van de besluitvorming 
werd gepubliceerd in de Demokraat van 14 
oktober jl., mij enigszins tegen. Er worden 
problemen gesignaleerd en er worden voor
stellen gedaan, maar het verband tussen beide 
wordt niet of onvoldoende beargumenteerd. 
De tijd voor diskussie over dit onderwerp 
vóór de AL V is nog maar kort. Omdat ik 
meen dat sommige aspekten onvoldoende 
aan bod zijn gekomen, wil ik daarvoor onder
staand aandacht vragen. 

• Positie patiënt 
In hetHB-stuk wordt gepleit voor een grote
re invloed van verzekerden zonder dat hier
van in de beslispunten veel wordt terugge
vonden. De verhouding tussen arts en pa
tiënt, hulpvrager en hulpverlener, is nog altijd 
zeer ongelijkwaardig. De eenzijdige afhanke
lijkheid van de patiënt berust ondermeer op 
een achterstand in kennis en informatie. De 
afhankelijkheid wordt versterkt door het be
staande premiestelsel -althans bij Zieken
fondsverzekerden- dat de patiënt zijn status 
van cliënt ontneemt. De arts is immers al 
betaald via de abonnementsgelden en de pa
tiënt heeft niets te besteden waaraan hij een 
zekere invloed kan ontlenen. De positie van 
de patiënt zou op 2 manieren versterkt kun
nen worden: 
- door de patiënt het beheer over zijn eigen 

premie- en verzekeringsgelden terug te 
geven (hierop kom ik later terug) 

- door een sterke patiënten/consumenten
vereniging, die zich bezighoudt met prijs
kwaliteitsvergelijking, contra-expertise en 
juridische bijstand in geval van wanpres
tatie. 

• Kostenbeheersing? 
De schrijvers van hetHB-stuk nemen kritiek
loos de stelling over dat de kosten van de 
gezondheidszorg "beheerst" moeten wor
den en dat de "grenzen van de zorg" door 
politieke besluitvorming moeten worden 
vastgesteld, o.a. door het selektief toelaten 
van zeer kostbare voorzieningen. Ik betwijfel 

of dit wel zo'n goed uitgangspunt is. 
De bezorgdheid van de politiek over de toe
nemende uitgaven voor gezondheidszorg lijkt 
vooral voort te komen uit de collectieve hef
fingswijze. De oplossing voor die collectieve 
lastendruk hoeft echter niet te komen uit de 
genoemde kosten beheersing, maar kan ook 
gevonden worden door de financiering van de 
gezondheidszorg uit de collectieve sfeer te 
halen. Want als er dan grenzen gesteld moe
ten worden: waar moet die grens liggen? Bij 
elke zesde hartoperatie of tiende nierdialyse? 
Wie gaat dan de lijn trekken? De schrijvers 
van hetHB-stuk blijven geloven dat de over
heid door steeds meer "afknijpmaatregelen" 
die kosten-beheersing kan bereiken. Nu al 
kennen we budgettering en beddenreduktie, 
met als gevolg o.a. dóórsturen van dure, be-

Het Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland. Ombouwen 
tot een porticuliere verzekeringsmaatschappij? 

Foto: Henk de Kruij( 

handelings-intensieve patiënten naar elders, 
selektie van bepaalde patiënten en/ of behan
delingswijzen, overbelasting van het verple
gend personeel met een soms tekort
schietende zorg, e.d. Terwijl dan tegelijker
tijd berichten blijven verschijnen dat er 2 mil
jard bezuinigd kan worden door een beter 
verwijsgedrag van huisartsen, I miljard door 
intensiever gebruik van een beperkter aantal 
bedden en faciliteiten, een paar honderd mil
joen door het doelmatiger voorschrijven van 
medicijnen etc. Dit alles gaat over het hoofd 
van de patiënt heen, hij/zij is een passieve 
speelbal van hogere machten, die over zijn 
bed heen beslissen welke behandeling en zorg 
hij nog wel of niet mag ontvangen. En het is 
een illusie te menen, dat de overheid met nóg 
meer maatregelen wél greep krijgt op het 
gedrag van de betrokken belangengroepen, 
als de machtsverhoudingen en afhankelijk
heidsrelaties tussen de betrokkenen ongewij
zigd blijven. Dan zal blijken dat de overheid 
niet het zorgsysteem beheerst maar per saldo 
de patiënt uit het zorgsysteem knijpt. De 
enige mogelijkheid om een einde te maken 
aan het naast elkaar voortbestaan van verspil
ling en tekort bestaat in het meer zelfregule
rend maken van het systeem. Dus alle betrok
ken (artsen, ziekenhuizen en patiënten) er 
belang bij te laten hebben om een goede 
afweging te maken tussen kosten en baten, 
zowel kwantitatief als kwalitatief. 

• Mogelijke alternatieven 
Om weer duidelijk te krijgen hoeveel ge
zondheidszorg mensen waard is maar ook om 
duidelijk te krijgen hoeveel die zorg bij doel
matig gebruik zou behoeven te kosten (en 
misschien is dat wel degelijk minder dan thans 
het geval is) zijn ingrijpende wijzigingen nodig 
in de wisselwerking tussen producent en con
sument. De volgende veranderingen zijn 
daarbij denkbaar: 
- Geef de burger de beschikking terug over 

zijn /haar eigen premie- en verzekerings
gelden. Dat betekent voor de ziekenfonds
verzekerde verhoging van bruto- en netto
lonen met de ziekenfondspremies en van 
alle lonen met de nu door de werkgevers 
betaalde AWBZ-premie. Dit idee raakt 
dicht aan de voorstellen van de Commissie 
Oort, en zal in samenhang daarmee beke
ken moeten worden. 

- Bouw het ziekenfondsstelsel met zijn 
inkomensafhankelijke premie om naar par
tikulier verzekeringsstelsel met de volgen
de randvoorwaarden: 

- acceptatieplicht voor de verzekerings
maatschappijen en kostendekkende pre
mies die onafhankelijk zijn van leeftijd en 
gezondheidstoestand. .... 
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Jan Joost Lindner I 
Wat jammer, dat een politieke commentator 
van het kaliber van J.J. Lindner in een vraagge
sprek met Marin Voorn voor de Democraat 
wel zegt het door D66 gepropageerde dis
trictenstelsel en het systeem van de gekozen 
premier "schoten naast het doel" te vinden, 
maar geen argumenten geeft waarom hij het 
vindt. Die argumenten zouden immers zelfs 
nog interessanter zijn geweest dan alleen zijn 
mening. Als Lindner bereid is alsnog die argu
menten te leveren, zal ik graag met hem daar
over in discussie gaan. Ik heb nl. argumenten 
om het omgekeerde te vinden van wat Lind
ner over deze onderwerpen vindt. 

Jan Glastra van Loon 

Jan Joost Lindner 11 
De gevleugelde woorden van jan Joost Lind
ner herinnerden mij aan de oude strijdgeest 
van de jaren zestig. Ik moet hem gelijk geven 
als hij beweert dat de ideeën van twintig jaar 
geleden geen enkele verandering in het poli
tieke krachtenveld hebben veroorzaakt. De 
eenvormigheid van de discussies op de con
gressen spreekt slechts een handvol academi
ci aan, maar bereikt de kiezer niet. D66 is 
geen "actie" partij, men wil "het" te mooi 
doen! Zo gauw er een beter alternatief komt 
zal D66 zijn politieke testament kunnen op
maken. Ook het politiek opportunisme van 
D66 leden- een opleving valt bij elke ver
kiezing te constateren- heeft geen lang Ie-

.... - de invoering van een tax-credit (een 
soort tegoedbon van de overheid, die via 
een belastingvermindering verrekend kan 
worden), zodanig, dat ziekenfondsverze
kerden, die een veel hogere premie zullen 
moeten gaan betalen dan partikulier verze
kerden, niet te zeer in inkomen achteruit
gaan. De tax-credit moet inkomensafhan
kelijk zijn, maar dan in omgekeerd-evenre
dige zin: hoe lager het inkomen, hoe hoger 
de tax-credit. Deze tax-credits moeten in
dividueel worden toegekend, zodat zij des
gewenst door niet-verdienende partners 
geheel of gedeeltelijk kunnen worden 
overgedragen aan wél verdienende part
ners. 

In het huidige systeem van ziekenfondsverze
kering gaat een grote onrechtvaardigheid 
schuil, die zich wreekt bij het ontwerpen van 
alternatieven. Ik doel op de gedwongen "soli
dariteit" van alleenstaanden met kostwinners. 

De alleenstaande betaalt net zoveel voor zijn 
gezondheidszorg als een man of vrouw met 
gezin. Willen we deze onrechtvaardigheid in 
het nieuwe systeem niet laten voortbestaan 
en toch al te grote en abrupte inkomensver
schuivingen vermijden, dan zal een andere 
financiering voor de gezondheidszorg van 
kinderen gevonden moeten worden (bij een 
partikuliere verzekering moet daar immers 
wél apart voor betaald worden).lk bepleit 
dat de gezondheidszorg voor minderjarigen 
volledig uit de algemene middelen wordt be
kostigd, vanuit de opvatting, dat het opgroei-
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ven. In Limburg weet men over dit onder
werp mee te praten! 

Frans Bongers 

"De zwarte weduwe". 
Het is prettig tot een jonge partij te behoren, 
die politieke vernieuwing hoog in het vaandel 
heeft staan. Het is echter teleurstellend- en 
dit is wat mij betreft een understatement- te 
moeten constateren, dat slechts twee van 
onze fraktieleden bij de debatten betreffende 
het pensioen van de weduwe Rost van Ton
ningen voor de motie Kok hebben gestemd, 
omdat volgens de overige fraktieleden deze 
motie de rechtszekerheid zou aantasten. Hoe 
vaak hebben wij niet moeten constateren dat 
wet en recht achterlopen bij wat de huidige 
maatschappij "rechtvaardig" acht? Moeten 
wij, als de parlementaire democratie zowel 
kort na de bevrijding als in 1970 geblunderd 
heeft deze blunder als rechtszekerheid be
stendigen, of behoort het tot het voorrecht 
van de democratie fouten achteraf te kunnen 
corrigeren? Het gaat hier niet in de eerste 
plaats om de persoon van de .. Zwarte Wedu
we", hoe verwerpelijk deze ook moge zijn, 
het gaat om het feit, dat haar een levenslang 
riant pensioen wordt toegekend dankzij de 
"verdiensten"als kamerlid van de landverra
der Rost van T onningen, die niet alleen met 
de vijand heulde, dienst nam in de S.S. en 
daardoor medeplichtig was aan de gruwelen 
door de Nazies bedreven, doch bovendien 

en van een nieuwe en liefst gezonde genera
tie, een algemeen belang is. 

• Afwent~ling 
Het huidige voorzieningensysteem is een op
telsom van bestuurlijk en financieel zelfstandi
ge individuen en organisaties. Die autonomie 
van personen en organisaties is m.i. de belang
rijkste reden, dat de door iedereen bepleite 
verschuiving van ziekenhuiszorg naar eerste
lijns en thuiszorg zo slecht lukt. In het HB
stuk wordt heel voorzichtig gewag gemaakt 
van het onderbrengen van de functie van ver
zekeraar en verstrekker binnen één organisa
tie. Slechts een enigszins ingewijde vermoedt, 
dat hier op de in Amerika in zwang zijnde 
H.M.O. 's gedoeld wordt (Health Maintenan
ce Organizations).lk zou willen bepleiten, dat 
tenminste het hele zorgtrajekt, van huisarts, 
wijkverpleegkundige tot en met het zieken
huis en verpleeghuis in één organisatie, met 
één bestuur en direktie, wordt onderge
bracht. Als het totale zorgtrajekt de verant
woordelijkheid is van één organisatie, dan valt 
er niets meer af te wentelen. De samenvoe
ging van verzekeraar en verstrekker (dus een 
verzekeringsmaatschappij •. die zijn eigen art
sen en ziekenhuizen heeft) kan leiden tot gro
tere doelmatigheid, en lijkt acceptabel mits. 
- de burger de keus blijft houden tussen ver-

scheidene maatschappijen, die een concur
rerend aanbod doen (er dus geen monopo
lie-positie bestaat) 

- er tegenover deze samengebalde macht 
voldoende tegenmacht bestaat in de vorm 

aan alle kanten zijn door hem als parlementa
riër afgelegde eed op de grondwet tot een 
farce heeft gemaakt. Wij willen de politiek 
dichter bij de burger brengen, doch wat moet 
de burger met "rechtszekerheid" die niet 
schraagt op .. rechtvaardigheid", wat moet de 
burger met een democratie, die geen streep 
kan (of durft?) te halen door onrechtvaardige 
rechtszekerheid? De generatie, die de oorlog 
bewust- in gradaties van verschrikking- aan 
den lijve heeft ondervonden, kan niet tevre
den worden gesteld met wetgeving die tracht 
dergelijke onaanvaardbare zaken voor de 
toekomst te voorkomen, zij heeft 40 jaar na 
dato recht op politiek met een menselijk ge
zicht, voor haar en voor haar nageslacht. Op
dat de politiek weer begrijpelijk en geloof
waardig wordt!" 

El Peters 

van een krachtige consumentenorgani
satie. 

- er een inspektieapparaat van overheidswe
ge met voldoende bevoegdheden wordt 
toegerust. 

• Tenslotte 
Op het medisch en verpleegkundig vlak doen 
zich nog vele andere problemen voor, die 
hier ongenoemd zijn gebleven, zoals de vele 
ethische vragen, die zich, met de huidige tech
nische mogelijkheden, kunnen voordoen aan 
het begin en het eind van het menselijk leven, 
de gevolgen van "oneindige zorg" en de me
dicalisering van de samenleving, waarbij de 
arts steeds vaker bij maatschappelijke proble
men wordt betrokken en als oneigenlijk 
scheidsrechter wordt ingeroepen. Deze ver
schijnselen staan niet los van wat boven be
schreven is. Zij tonen eens te meer aan, welk 
een belangrijke en in potentie machtige posi
tie de gezondheidszorwinneemt. Niet omdat 
artsen zo machtbelust zijn, maar omdat wij 
hen nodig hebben, juist als we zelf in een 
zwakke positie verkeren. Dat verplicht de 
politiek tot de opgave er voor te zorgen dat 
er voldoende tegenkrachten werkzaam zijn: 
Niet door als overheid alles te willen gaan 
regelen, maar door de natuurlijke tegenspe
ler van de arts, n.l. de potentiële patiënt, als 
die nog krachtig en gezond is, de kans te 
geven zich te ontwikkelen tot een gelijkwaar
dige partij. 

LeadeGraaf 



Vrouwen in D66 krijgen nietvoldoende konsen en vrouwen in D66 
pokken niet genoeg konsen 

Het einde van de 
bescheidenheid!? 

EDE- "Wij D66-vrouwen moeten duidelijk maken dat we emancipatie 
onder de leden hebben en dat we zeer besmettelijk zijn". Partijvoorzitter 
Saskia van der Loo klinkt strijdvaardig en soms zelfs even (quasi?) drei
gend: "Als het ons niet lukt om vrouwenpunten er in het Hoofdbestuur 
door te krijgen moeten we maar eens dreigen weg te lopen", aldus de 
voormalige voorzitter van het Peac (Politiek Emancipatie Activerings 
Centrum) op de werkconferentie vrouwenemancipatie op IS november. 
Moet 066 nu rekening houden met het einde van de bescheidenheid van 
D66-vrouwen, zoals Van der Loo stelt? Martin Voorn brengt verslag uit. 

Directe aanleiding voor de conferentie, die 
door pakweg 80 vrouwen en 8 mannen be
zocht werd: Het rijk heeft de subsidie op het 
project emancipatiewerkster van D66 ge
staakt. De emancipatiewerkster van D66, 
T rudy Theuvenet, moest er dus na vijf jaar het 
bijltje bij neergooien. Theuvenet legde in 
"T rudy's emancipatoir testament" uit dat zij 
had gedacht in een veranderingsgezinde partij 
als D66 meer steun te krijgen. "D66 wist niet 
goed wat te beginnen met een emanicpa
tiewerkster. Emancipatie binnen de partij, dat 
was toch helemaal niet nodig, zo werd ge
zegd. Wij D66'ers zijn immers allang geëman
cipeerd." Dat nu, is volgens Theuvenet een 
misverstand en daarom pleitte zij ook (tever
geefs) voor een zelfstandig vrouwennetwerk 
binnen D66. De subsidiestop op het project 
was een goeie gelegenheid om helder te krij
gen hoe het met de positie van vrouwen in 
D66 is gesteld en om te kijken hoe je het best 
de vrouwenemancipatie binnen D66 kunt be
vorderen. De discussie spitste zich, tot onge
noegen van een flink aantal aanwezigen, toe 
op de vraag of D66 een aparte vrouwenorga
nisatie moet hebben. Geen wonder ove
rigens, want conferentie-voorzitter Marie
Louise Tiesinga had dit in haar openings
woord als centraal thema neergezet. 

• Kansen 
"Hebben vrouwen binnen D66 genoeg kan
sen?" vroeg Tiesinga zich af, en met haar vele 
anderen. En: "Pakken vrouwen binnen D66 
voldoende kansen?" Het antwoord op de eer
ste vraag luidt volgens het Eerste Kamerlid: 
nee! "Ook bij D66'ers valt nog een opmerke
lijk verschil te constateren tussen emancipa
tiehouding en emancipatiegedrag. Het inha
len van achterstanden wordt wel met de 
mond beleden, maar bijvoorbeeld bij posi
tieve actie wordt men opeens heel zenuw
achtig en verongelijkt." Dele vraag werd 
door Tiesinga min of meer beantwoord met 
een tegenvraag: "Zijn vrouwen bij D66 wel 
echt emancipatiegevoelig?" Haar stelling: het 

is slecht gesteld met de democratie binnen 
D66 zolang de vrouwelijke helft van de leden 
de behartiging van haar belangen te zeer 
overlaat aan de andere helft." 
Jacquelien Soetenhorst stelde dat vrouwen 
"harder" moeten worden en zich niet meer 
de "moederrol" moeten laten opdringen. Bo
vendien is het volgens haar nodig dat er meer 
"gelijkdenkende" mannen komen. Veel man
nen zijn wel vollof over de vrouwenbewe
ging, maar in de praktijk valt de steun van 
mannen toch tegen. Carien Evenhuis (lid van 
de Emancipatieraad) wees eveneens op het 
verschil tussen theorie (het programma) en 
praktijk. Evenhuis poneerde dat vrouwen de 
kansen niet grijpen ("de schuld of de verant
woordelijkheid ligt ook bij onszelf"), maar 
ook dat vrouwen het "smoezenwerk" van 
mannen ("er zijn nu andere brandende kwes
ties") nog teveel serieus nemen. De regering 
snijdt bijvoorbeeld in de kinderopvang, wat 
de emancipatie van vrouwen benadeelt. 
"Als 't geld kost of als er wettelijke regels 
nodig zijn trekken mannen zich terug. Na de 
Ie overwinningen komen vrouwen nu toe aan 
de harde kern van de structuur van de (man
nen)maatschappij. Vrouwen kunnen geen ge
noegen nemen met alleen wat meer hoffelijk
heid van mannen." Evenhuis legde overigens 
de nadruk op versterking van de bestaande 
vrouwenemancipatie-structuren en pleitte 
niet voor nieuwe. Tweede-Kamerlid Louise 
Groenman stelde dat vrouwen moeten leren 
niet alle problemen rond emancipatie nega
tief te interpreteren. "Vrouwen moeten kan
didaat durven zijn en de "ziekte" emancipatie 
verspreiden. Wij zijn geneigd om ons te be
klagen en daarmee bevestigen we de mannen
maatschappij. Vrouwen moeten niet klagerig 
blijven praten." 

• Onvrede over Peac 
Een enquête was aan de werkconferentie 
voorafgegaan. Opmerkelijk resultaat uit die 
enquête was dat maar liefst 70% van de men
sen ontevreden is over het Peac. Misschien 

nog opmerkelijker was dat niemand op de 
conferentie op het idee kwam iets aan het 
Peac te doen. Kan het Peac niet beter functio
nerern, ondanks de beperkte financiële mid
delen? 
De enquête wees ook uit dat 78% van de 
mensen geen aparte vrouwenorganisatie wil. 
Maar: Veel meer mannen dan vrouwen had
den gereageerd. Uiteindelijk haalde een reso
lutie over het oprichten van een aparte vrou
wenorganisatie het niet. De conferentiegan
gers kwamen tot de conclusie dat dat niet de 
manier is om de emancipatie te bevorderen 
binnen D66. Bovendien past een aparte vrou
wenorganisatie wellicht niet in (de cultuur 
van) D66. Een resolutie die het Peac opdraagt 
een strategie te bedenken voor een 
vrouwenorganisatie die de invloed van vrou
wen in D66 groter kan doen worden en het 
emancipatiebeleid binnen D66 beter gestalte 
kan laten krijgen werd wel aangenomen. 
Daartoe moet een activiteiten- en prioritei
tenplan opgesteld worden en dat moet met 
het Hoofdbestuur besproken worden, aldus 
de conferentie. 
Ondanks de overvloedige informatiestroom 
en ondanks alle goede bedoelingen gingen 
sommige mensen met een katerig gevoel naar 
huis. Carien Evenhuis en Nelleke Schoenma
ker (voorzitter van de Commissie Arbeid van 
de Sociaal Economische Raad) bijvoorbeeld 
konden zo af en toe hun ergernis over de gang 
van zaken (lees: de nadruk op de aparte vrou
wenorganisatie) nauwelijks verbergen. Het is 
dan ook de vraag of deze conferentie een 
gemiste kans moet worden genoemd of dat 
er juist een louterende werking van uit zal 
gaan, met nieuwe inspiratie voor emancipa-
tieactiviteiten. Martin Voorn 
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D66-fractie presenteert toekomstplannen universiteiten 

Studeren op 201 0 
Aan de vooravond van de debatten over de 
bezuinigings-en reorganisatievoorstellen van 
minister Deetman presenteerde D66 het lan
ge-termijnplan voor de bestuurlijke organisa
tie van het wetenschappelijk onderwijs "Stu
deren op 20 I 0". 

• Universitaire clusters 
In essentie komt het voorstel neer op de 
vorming van universitaire clusters met een 
breed voorzieningenpakket. Door clustering 
zal de bestuurlijke samenhang van het univer
sitair stelsel als geheel worden vergroot. 
Ons land telt thans 13 "gewone" universitei
ten, de Open Universiteit en Nijenrode. Vijf
tien instellingen van wetenschappeijk onder
wijs derhalve, die-op zich begrijpelijk en 
terecht-allemaal redelijk volwaardig willen 
zijn. De taken van het universitaire stelsel zijn 
op die manier versnipperd geraakt. Boven
dien is de handelingskracht van de universi
teitsbesturen ten opzichte van elkaar en van 
de overheid sterk afgenomen. 

In het D66-voorstel wordt de clustering na
drukkelijk gekoppeld aan vergroting van de 
universitaire autonomie. De geclusterde uni-

versiteiten zullen zelf de mogelijkheid moe
ten hebben om in te spelen op de vele en 
snelle veranderingen in de wetenschap en de 
samenleving. 
Flexibiliteit is daarbij een sleutelbegrip: de 
takenpakketten en de daarvoor noodzakelij
ke personele, materiële en ruimtelijke midde
len zullen sneller moeten worden aangepast. 
Deze flexibiliteit is in hoge mate een kwestie 
van bestuurlijke instrumenten. Vooral op het 
personele en ruimtelijke vlak moeten de uni
versiteiten meer eigen verantwoordelijkhe
den kunnen dragen. 

• Regionale clustering 
Uitgangspunten bij de clustering zijn het ver
sterken van de bestuurlijke slagkracht van de 
universiteiten en het behoud van de vestigings
plaatsen. De clustering heeft betrekking op 
bestuurlijke integratie op verschillende ni
veaus. Wat losgelaten wordt is het idee dat 
een universiteit gekoppeld is aan de vesti
gingsplaats. Opheffing van vestigingsplaatsen 
is bepaald niet de bedoeling. Het principe van 
clustering kan nauwelijks een andere uitwer
king dan een regionale krijgen. Via de hier
onder voorgestelde clustering kunnen gelijk-

Volhardend D66 zet WD voor het blok 

"Volhardend D66 zet VVD voor het 
blok." Zo omschreef Het Parool de 
stand van zaken rond euthanasie toen 
jacob Kohnstamm op de laatste dag 
voor het kerstreces aankondigde dat de 
initiatiefwet van D66 nu klaar is voor 
stemming. 

Bij de kabinetsformatie deze zomer kwamen 
CDA en VVD overeen dat "hun" kabinet half 
januari 1987 met een standpunt moet komen 
over euthanasiewetgeving, na bestudering 
van het advies van de Raad van State. Boven
dien hebben de partijen zich verplicht tot een 
poging om het probleem gezamenlijk op te 
lossen. 
"Wanneer D66 zijn wetsvoorstel eerder in 
stemming laat komen, kan de VVD door de 
afspraak in het regeerakkoord worden ge
dwongen om zich tegen te verklaren", aldus 
Het Parool. "Hetgeen betekent dat een rege
ling wordt verworpen die vrijwel overeen
komstig de wensen van de liberalen is." 

• Vertrouwen 
Kohnstamm- die de verdediging van het 
D66-voorstel heeft overgenomen van de uit 
de Kamerverdwenen Elida Wessei-Tuinstra 
-blijft er overigens "zonder tegenbericht" op 
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vertrouwen dat de VVD haar principes niet 
laat vallen en kiest voor een liberalere wetge
ving. Bovendien is hij bereid met de VVD en 
anderen te praten over eventuele verbeterin
gen van het wetsontwerp. 

• Merkwaardig 
Kohnstamm vindt de kritiek van de Raad van 
State op het voorstel "op z'n minst niet over
tuigend". Merkwaardig vindt hij de opmer
king dat de meningen over euthanasie teveel 
uiteenlopen en het daarom beter is voorlopig 
niet te besluiten tot wetgeving. 
"Dit betekent dat overal waar principieel van 
mening wordt verschild, geen goede regeling 
zou worden getroffen", zo stelt hij verwij
zend naar de heftige discussie over echtschei
ding, waar_voor desondanks een wettelijke 
regeling is getroffen. 

• Strafrecht 
Het D66-kamerlid voelt er evenmin voor om 
-zoals de Raad van State voorstelt- slechts in 
het Wetboek van Strafrecht allerlei medische 
handelingen te omschrijven die niet als eutha
nasie kunnen worden aangemerkt. "Zo'n op
somming hoort niet thuis in dit wetboek; we 
sommen er ook niet in op wat niet tot diefstal 
wordt gerekend." 

waardige universiteitsclusters ontstaan van 
vergelijkbare omvang. Bovendien wordt 
door regionale integratie het behoud van een 
gespreid aanbod van universitaire voorzienin
gen gegarandeerd. Zo wordt kapitaalsver
nietiging op grote schaal voorkomen. 

• Voorstel voor regionale 
clustering van universiteiten: 
- Cluster I: Rijksuniversiteit Groningen en 

Universiteit Twente; -
- Cluster 2: Universiteit van Amsterdam en 

de Vrije Universiteit Amsterdam; 
- Cluster 3: Rijksuniversiteit Utrecht, de 

Landbouwuniverstiteit Wageningen en 
Nijenrode; 

- Cluster4: Rijksuniversiteit Leiden, Techni
sche Universiteit Delft en Erasmusuniversi
teit Rotterdam; 

- Cluster 5: Katholieke Universiteit Brabant, 
Technische Universiteit Eindhoven, Katho
lieke Universiteit Nijmegen en Rijksuni
versiteit Limburg; 

- Cluster 6: De Open Universiteit. 

• Intern Bestuur 
Om te voorkomen dat de clusters te log 
worden om flexibel te kunnen opereren 
moet volgens het D66-voorstel de cluster
vorming worden gekoppeld aan wijzigingen 
in de interne bestuursstructuren. Universitai
re autonomie is niet alleen een zaak tussen 
overheid en universiteitsbesturen; het moet 
ook binnen de universiteiten doorwerken. 
De planningstaak van de clusterbesturen ligt 
op het strategisch vlak. De clusters zijn de 
toekomstige partners van de overheid in het 
overleg over de ontwikkeling van het univer
sitaire stelsel. Operationele planning wordt 
gedelegeerd aan de faculteiten. 
De faculteiten binnen de universiteiten c.q. 
clusters moeten, meer dan tot nu toe het 
geval is, verantwoordelijkheden kunnen dra
gen voor de inrichting van hun onderwijs en 
onderzoek. Ze moeten daarvoor een doel
treffend bestuurlijk instrument krijgen. Het 
"universitaire produkt" wordt immers binnen 
de faculteiten gemaakt, niet op het niveau van 
de centrale universitaire bureaucratie. De fa
culteiten moeten dan ook, binnen universitai
re kaders, zelfvoorzieningen (met name per
sonele en materiële) ten behoeve van hun 
profiel kunnen inzetten. Het D66-voorstel 
noemt de clusterorganisatie federatief. Het 
centrale niveau vervult een "holdingfunctie" 
en vakgroepen op vestigingsniveau staan ga
rant voor het universitaire produkt. 



BINNENHOF 

Bezworenwegen niet op tegen belangen 

D66 houdt vast 
aan verruimen 
van winkelwet 

De D66-fractie in de Tweede Kamer houdt vast aan haar wetsvoorstel om 
winkeliers de mogelijkheid te bieden hun zaak open te stellen tot zeven 
uur 's avonds. Volgens indienster Louise Groenman wegen de bezwaren 
van vakbonden en sommige ondernemersorganisaties niet op tegen de 
belangen van consumenten en vooral kleine middenstanders. 

In de Memorie van Antwoord- waarin 
Groenman in gaat op de reacties van de ande
re fracties op het D66-voorstel- wijst ze een 
verdere verruiming van de winkelsluitings
wet van de hand. Totale vrijheid wat betreft 
de openingsuren, zoals onder andere geop
perd door de PvdA-fractie, vindt ze op dit 
moment te ver gaan gezien de maatschappe
lijke weerstand hiertegen. "Met openstelling 
tot zeven uur wordt voorzien in de grote 
behoefte van veel consumenten, zonder het 
sociale leven van middenstanders en winkel
personeel te veel aan te tasten", aldus 
Groen man. 

Groenman stelt nog eens nadrukkelijk dat ze 
niet wil tornen aan de huidige maximale 
openstelling van 52 uur per week. Bovendien 
wil ze het openhouden van winkels tot zeven 
uur beslist niet verplicht stellen. Het gaat om 
hetgeven van de vrijwillige mogelijkheid 
daartoe aan winkeliers. 
Groenman verwacht dat vooral kleine buurt
winkels op deze wijze beter kunnen inspelen 
op het veranderde koopgedrag van de consu
ment. Alleenstaanden en tweeverdieners 
kunnen zo na het werk in de winkel op de 
hoek boodschappen doen, in plaats van een
maal in de week op zaterdag in de super
markt. 

• Afweging 
De D66'ster bestrijdt de door enkele fracties 
geuite veronderstelling dat verruiming van de 
openstelling vooral ten goede komt aan het 
grootwinkelbedrijf. "Deze benutten vaak al 
ten volle de beschikbare 52 uur per week en 
openstelling tot 19.00 uur betekent sluiting 
op een ander tijdstip, hetgeen tot een afwe
ging moet leiden van de omzetverwachting 
op verschillende uren. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met hogere personeels
kosten in de avond." 

Tweederde van de kleinere ondernemers is 
volgens Groenman minder dan 52 uur per 
week open. Hoewel er voor hen dus ruimte is 

Louise Groenman 

om 's avonds tot zeven uur geopend te zijn, 
kunnen ook zij besluiten tot sluiting op een 
ander, een rustig uur. Die afweging is voor 
hen relatief eenvoudiger, dan voor het groot
winkelbedrijf. 

• Vergrijzing 
Groenman verwacht dat de verruiming van 
de winkelsluitingswet op den duur de redding 
kan zijn van de kleine buurtwinkels. Met de 
SER onderschrijft ze het belang hiervan, met 
name met het oog op de toenemende vergrij
zing. De regeringspartijen wijst ze op het 
streven van het kabinet om ouderen zolang 
mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten. 
Buurtwinkels behoren bij het voorzieningen
niveau dat hen daartoe in staat stelt. 
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D66 stemt tegen 
deel begroting van 
onderwijs 
De D66-fractie in de Tweede Kamer 
heeft tegen het deel van de onderwijs
begroting gestemd dat betrekking 
heeft op het basisonderwijs. 

Samen met de PvdA heeft D66 daarmee een 
zeer zwaar parlementair middel gehanteerd 
om het ongenoegen met het beleid van minis
ter Deetman te demonstreren. De twee par
tijen maakten zo duidelijk geen vertrouwen 
te hebben in de wijze waarop de minister, 
gesteund door CDA en VVD, de bezuinigin
gen in het basisonderwijs heeft doorgevoerd. 

Volgens D66-woordvoerder Aad Nu is is er 
bezuinigd zonder visie. Tijdens een stemver
klaring in de Kamer noemde hij de bezuinigin
gen onaanvaardbaar . 

.................... 15 



MijndertVervers: 

D66 kan baat hebben bij 
strategie-ontwikkeling 

Niet veel hoge functionarissen uit 
het bedrijfsleven zijn actief lid van 
een politieke partij. De weinigen 
die daartoe wel bereid of in staat 
zijn, zijn gelukkig niet uitsluitend in 
kringen van CDA en VVD te 
vinden. 
Mijndert Ververs is geboren in 
Waddinxveen, studeerde scheikun
de in Delft, was leraar in Amster
dam, werkte een blauwe maandag 
als rijksambtenaar in Den Haag en 
vertrok in 1965 als redacteur exac
te wetenschappen naar een educa
tieve uitgeverij in Groningen. Sinds 
twee jaar is hij voorzitter van de 
Raad van Bestuur van de Wolters 
Samson Groep (hoofdactiviteiten: 
informatief en educatief uitgeven, 
professional training en scientific, 
medical, technica! publications; 
omzet 700 miljoen, 3500 medewer
kers in vijf landen). 
Binnen D66 was hij tot voor kort 
bestuurder van de Stichting Weten
schappelijk Bureau en redactielid 
van "Idee '66". Daarnaast draagt hij 
in zijn woonplaats Hattem een 
steentje bij aan campagnes voor 
raads-, staten- en kamerver
kiezingen. 

.,In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, 
hebben topmen~en in het bedrijfsleven wel 
degelijk belangstelling voor de politiek. Voor 
en na directievergaderingen, tijdens informe
le bijeenkomsten of symposia wordt er regel
matig over gesproken, met kennis van zaken. 
Maar inderdaad komen velen er niet toe om 
zelf in het politieke circuit een meer of min
der belangrijke rol te spelen." 
.,Mijn verklaring daarvoor? Ik denk dat het 
vooral gaat om een mentaliteitsverschil. De 
meesten willen macht hebben en invloed uit
oefenen. In het algemeen willen ze zich daar
voor best publiekelijk verantwoorden, maar 
om voortdurend op de vingers te worden 
gekeken, dat zijn ze niet gewend. Bovendien 
willen ze opschieten: in hoog tempo door
werken aan de hand van cijfers. Want het 
scoringselement- het wel of niet scoren met 
een bepaalde beslissing- doet zich in het 
bedrijfsleven eerder voor dan in de politiek. 
Managers in de particuliere sector moeten 
dan ook resultaatgericht denken en handelen, 
terwijl het daar bij politici weleens aan ont
breekt." 

16 .................. .. 

,. Vanuit een houding alleen kun je geen politiek bedrijven. • 

.,Een voorbeeld. Ik zie kamerleden vaak zeer 
verheugd reageren als hun motie is aangeno
men. Dan heb ik direct de neiging om te 
denken: dat is mooi, de pers is gehaald, de 
achterban heeft het kunnen vernemen, maar 
wat gaat er nu praktisch naar aanleiding van 
deze motie gebeuren." 
.,Als je kennis en ervaring uit het bedrijfsleven 
naar de Tweede Kamer wil halen dan moet je 
de mensen die daarover beschikken in de 
gelegenheid stellen om de functie van kamer
lid op part-time basis te vervullen. In de huidi
ge, full-time vorm is het kamerlidmaatschap 
voor hen namelijk niet aantrekkelijk. Voor de 
meesten geldt dat de stoel die ze bezetten 
niet kan worden vrijgehouden: dat kunnen 
alleen de zeer grote bedrijven zich voor en
kele topfuncties permitteren. Daarnaast zul
len ze vrij snel hun feeling voor ontwikkelin
gen in en rond de onderneming kwijtraken. 
.Met de dag kunnen de zaken namelijk ingrij
pend veranderen. Verder is er bij een volledi
ge overstap ook een niet onbelangrijk financi
eel probleem. Bij en part-time invulling kan 
voor dit soort knelpunten een oplossing wor
den gevonden. Zolang politieke partijen hun 
eis van volledige beschikbaarheid handhaven, 
zal de animo vermoedelijkgering blijven." 

• Van PvdA naar D66 
.,Als student, als leraar, en ook nog een tijd 
lang in de Wolters Samson situatie ben ik lid 
geweest van de PvdA. Ik kom voort uit de 
protestants-christelijke werkgemeenschap 
binnen de PvdA. Als gevolg van een langdurig 
proces van uit elkaar groeien heb ik tenslotte 
in 1977 besloten om eruit te stappen. Door 
het stijgen op de maatschappelijke ladder er
voer ik dat niet alle directeuren uitbuiters zijn 
en dat niet alle medewerkers uit het eerste 
en tweede echelon binnen een organisatie 
zakkenvullers zijn. Dat beeld, dat zwart-wit 
denken, leefde in de PvdA heel sterk en een 
grote mate van drammerigheid. Dogmatisme 

op velerlei gebied, b.v. ook met betrekking 
tot het aanpakken van de economische orde. 
Neem alleen al de energie die men gestoken 
heeft in macro-economische randverschijnse
len als het stellen van maximuminkomens en 
het afromen van rente op hogere hypothe
ken. Ofschoon de beslissing om het lidmaat
schap na bijna 25 jaar op te zeggen mij wel 
moeite heeft gekost, heb ik er nog geen mo
ment spijt van gehad." 
.,In zijn laatste artikel in Idee '66 heeft Glastra 
van Loon mijn voorkeur voor D66 goed ver
woord. Hij schrijft in dat artikel: .,Er zijn een 
paar dingen die wij als partij heel beslist wil
len, zoals democratische besluitvorming en 
controle op besluiten, openheid, hart voor 
slachtoffers, tolerantie en betrouwbaarheid 
tegenover de kiezers. ( ... ) Hetgaat primair 
om een manier van doen, een manier van 
omgaan met mensen en met de problemen 
waarvoor zij en wij komen te staan." Glastra 
van Loon raakt de kern van de zaak maar het 
punt is dat je vanuit zo'n houding alleen geen 
politiek kunt bedrijven. Je moet als politieke 
partij invloed uitoefenen door standpunten te 
bepalen en stellingen te verkondigen. Ik vond 
-en vind dat trouwens nog- dat D66 daar 
niet altijd even sterk in is. Indertijd leek het 
me daarom nuttig een bijdrage te gaan leve
ren aan het genereren van en vormgeven aan 
ideeën. Heel bewust heb ik besloten mij voor 
het SWB-bestuur te kandideren en niet voor 
het afdelings-, regio- of partijbestuur." 

• Baat bij strategie 
.,Ook met Van Loonsopvatting dat D66 een 
politieke partij is en niet een beweging, ben ik 
het geheel eens. Daarvan uitgaande kun je de 
partij zien als een organisatie die bepaalde 
doelen wil bereiken. Maar tegelijkertijd kun 
je constateren dat er binnen de partij onvol
doende aandacht bestaat voor de vraag hoè 
zij die doelen wil bereiken. Et is geen duidelij
ke strategie. Terwijl het tocl'lt mogelijk moet 
zijn om in kaart te brengen w~t de komende 
drie a vier jaar belangrijke politieke zaken 
zullen zijn en op grond daarvari een strak 
strategisch beleid te ontwikkelen. Aan de 
hand van zo'n beleid kunnen de fracties en de 
diverse partij-organen vervolgens gerichter 
aan de slag." 
.,Zo gaat het namelijk binnen vrijwel iedere 
volwassen organisatie: niet de baas maar het 
plan is daar de baas. Een plan waarover gron
dig overleg heeft plaatsgevonden, waarover 
overeenstemming is bereikt en waarbij dui
delijk is wie bevoegd is om waartoe te beslis
sen. Ik denk dat D66 baat kan hebben bij een 
soortgelijke aanpak." 

Peter van Dijk 
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CENTRAAL IN D66-CAMPAGNE 
Tijdens de D66-verkiezingsavond in 
Leeuwarden maakte Hans van 
Mierlo kort maar krachtig duidelijk 
wat hij vond van de poging van 
VVD-fractievoorzitter Voorhoeve 
de Provinciale Statenverkiezingen 
in het krachtenveld van de landelij
ke politiek te trekken. "Het enige 
wat de VVD wil nationaliseren zijn 
de provinciale Statenverkiezin
gen", stelde Van Mierlo tijdens zijn 
gesprek met de Friese D66-Staten
kandidaten. 

Van Mierlo noemde de poging van de 
WO het kabinetsbeleid inzet te maken 
van de campagne .,het vervalsen van de 
verkiezingen". 10Natuurlijk weten we al
lemaal dat de landelijke partijbeelden in 
grote mate zullen beslissen over de ver
kiezingsuitslag bij de Statenverkiezin
gen", betoogde Van Mierlo, .,maar dat is 
iets anders dan het kabinetsbeleid als het 
ware inzet maken van deze Statenver
kiezingen. Voor ons hoeft het kabinet 
Lubbers niet weg alleen vanwege het feit 
dat het eventueel de meerderheid zou 
verliezen in de Eerste Kamer. Maar wat 
wel een consequentie is, is dat het kabi
net beter naar de oppositie zal moeten 
gaan luisteren. Dat had het al beloofd bij 
de regeringsverklaring en het lijkt me 
wijs dat het kabinet die woorden eens 
waar gaat maken." 

De verkiezingsavond in Leeuwarden was 
de afsluiting van een werkbezoek aan de 
provincie Friesland. Een delegatie van 
Kamer en Statenleden en een afvaardi
ging van het Hoofdbestuur sprak met de 
Friese Gedeputeerde Staten en bezoch
ten de Fryske Gea en het .,Nijenrode van 

Discussie met vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties ovef de HCH-problematiek in Hengelo. 
Achter de tafel Paul van frhelens, D66-wethouder, Hans van Mierlo, lijsttrekker Pieter Fokkink en Marijkede Vuijst, Statenlid. 

het Noorden", de Thorbecke Academie. 
Friesland was de vierde provincie op rij 
die een werkbezoek organiseerde om de 
.,Haagse" politici op de hoogte te stellen 
van de regionale en provinciale proble
matiek. Drenthe, Limburg en Overijssel 
gingen de Noordelijkste provincie voor. 
In Drenthe vonden de 066 kamerleden 
een gewillig oor voor hun pleidooi bij 
minister Braksom bezuinigingen te zoe
ken door te snoeien in de ruilverkavelin
gen. Ir. K. A. Voetberg van Natuurmonu
menten betoogde dat er miljoenen kun
nen worden bezuinigd op boerderij
nieuwbouw, diepontwatering en egalisa
tie . .,Ruilverkavelingen zijn ook schade
lijk voor de natuurwaarden en nationaal
economisch onrendabel." 
Tijdens een werkbezoek aan Overijssel 
sprak Hans van Mierlo met gedupeerde 
boeren, die door vervuiling van hun land 
met het gif HCH hun produktie hebben 
moeten staken. Het HCH- een afvalpro
dukt van insecticide, geproduceerd door 
het voormalige Stork-chemie, bleek en i-

ge jaren geleden doorgedrongen te zijn 
in de voedselketen. De grondsanering 
van de landbouwpercelen loopt echter 
stuk op het afschuiven van verantwoor
delijkheden door gemeente, provincie 
en departementen en het vervuilde land 
ligt nog steeds braak. Dick T ommel 
merkte naar aanleiding van de HCH-ver
ontreiniging op dat er in Nederland nog 
steeds meer bodemverontreinigingen 
worden ontdekt dan er worden gesa
neerd. Hij pleitte er dan ook voor meer 
geld beschikbaar te stellen voor de bo
demsanering . .,Wanneer civiele procedu
res leiden tot het betalen van de aange
richte schade- en in het geval van de 
HCH-vervuiling heeft de Staat der Ne
derlanden een procedure tegen Akzo 
aangespannen met als inzet 80 miljard 
gulden- dan zou dat geld moeten wor
den aangewend voor saneringsprojecten. 
Nog steeds vloeien zulke gelden in de 
schatkist van minister Ruding en dat 
moet maar eens afgelopen zijn", aldus 
Tommel. 
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COMMENTAAR 

De heiligverklaring van het CDA. 
Doorhet CDA 

Het CDA heeft ontdekt dat de provinciale staten een "volwaardige" bestuurslaag zijn. Staten
verkiezingen zijn Statenverkiezingen, zegt de CDA-campagneleider. Was het maar zo simpel. 
Was het ook maar waar. Het zijn mooie, maar loze woorden, het lijkt eerder een soort 
(schijn)heiligverklaring van het CDA, door het CDA 
De CDA-slogan "Maak het karwei af in ... " roept op z'n minst herinneringen op aan het nog 
immer niet afgemaakte karwei van Lubbers. En wat te denken van de nog nooit vertoonde 
rood-wit-blauwe vlaggetjes waarmee het CDA straks de provincies gaat overstromen ... Het is 
trouwens sowieso de vraag of en in hoeverre het mogelijk is de statenverkiezing en niet te laten 
overschaduwen door de landelijke politiek. 
Dagelijks treedt immers Lubbers op de voorgrond. Dagelijks mag hij reclame maken voor het 
CDA Dagelijks treedt ook het CDA op de voorgrond, al kun je vraagtekens plaatsen bij het 
wervend karakter daarvan. Laten we er geen doekjes om winden: Veel activiteiten van kabinet 
en Tweede-Kamerfractie van het CDA zullen tot 18 maart ingegeven zijn door de Statenver
kiezingen. 
Dat is ook logisch; veel kiezers stemmen, bij welke verkiezingen dan ook, op een partij vanwege 
diens leider. Dat is dus de eerste dubbele bodem. Het is niet de enige. De CDA-campagne voor 
de gemeenteraadsverkiezingen stond in het teken van het beleid van het kabinet-Lubbers. 
Lubbers' portret prijkte op vele CDA-affiches in den lande. 
Dat is op zichzelf al merkwaardig, want juist het kabinet-Lubbers heeft de gemeenten op de 
min-lijn gezet. je zou je er dus over kunnen verwonderen dat het CDA daar notabene reclame 
mee maakt. De kiezers zien toch niet dat juist Lubbers en de zijnen de gemeenten gestript 
hebben, zo moet de gedachtengang van het CDA zijn geweest. Nu denkt het CDA dat de 
kiezers vergeetachtig genoeg zijn om het nieuwe verhaal te slikken. 
Is de provincie misschien een volwaardiger bestuurslaag dan de gemeenteraad? Nee, integen
deel zelfs, de provincie heeft weinig bevoegdheden, minder dan de gemeenteraden. Bovendien 
staat het provinciale beleid ver van de burgers af en het gemeentelijke beleid juist dichtbij. 
D66 realiseert zich dat de Statenverkiezingen een landelijk karakter krijgen. En zegt dat ook 
eerlijk, maar zet wel de provinciale thema's centraal. Tussen haakjes: D66 heeft in Hans van 
Mierlo en jan Vis voortreffelijke "campagnevoerders". Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat 
de campagne een succes wordt. 
Voor de D66-opstelling valt iets te zeggen, hoewel je er kanttekeningen bij kunt plaatsen. Maar: 
de Statenverkiezingen spreken niet aan en staten leden zijn onbekend. Onmiskenbaar gaat de 
kiezer af op de landelijke politiek. Dat is jammer. Jammer voor de democratie, maar ook 
jammer voor goede staten- en gemeenteraadsleden, die hun zetel verliezen, als hun partij er 
landelijkslecht voor staat. Maar er lijkt nauwelijks iets aan te doen te zijn. 
De D66-opstelling is dan ook logisch, te meer daar de nieuwe staten straks een nieuwe Eerste 
Kamer kiezen. Dat laatste is eveneens een reden om er een landelijke campagne van te maken. 
De landelijke politiek heeft trouwens duidelijk invloed op de provincie. Kijk maar naar het 
milieubeleid, de ruimtelijke ordening en het ouderenbeleid. je kunt de werkelijkheid niet 
ontkennen. Niet dat het CDA dat doet overigens. Want misschien heeft deze partij een andere 
reden om geen landelijke, maar een provinciale campagne te voeren. 
Vanouds profiteert het CDA van een lage opkomst. Welnu: de opkomst zou wel eens veel 
hoger kunnen zijn als alle partijen er een harde campagne van maken. Dan komt de mogelijkheid 
van een oppositionele meerderheid in de Eerste Kamer in beeld. Zo'n meerderheid is welis
waar niet zo waarschijnlijk, maar ook niet uitgesloten. 
Lubbers heeft gezegd dat de kans op een oppositionele meerderheid "0,0" is. Speculeren over 
een andere meerderheid in de andere Kamer is volgens hem niets meer dan een methode om 
de kiezers te mobiliseren. De premier wil dergelijke op zichzelf niet irrelevante pogingen 
meteen in de kiem smoren. Hij heeft er alle belang bij om dat te doen en zegt dus dat het 
eigenlijk gewoon om de provinciale staten gaat. Lekker rustig. 
D66 heeft er juist belang bij dat er zoveel mogelijk kiezers naar de stembus gaan. Bovendien is 
de democratie ookgediend met een zo hoog mogelijke opkomst, dat laatste is natuurlijk veel 
belangrijker. Het is spijtig dat daartegenover staat dat deze Statenverkiezingen bepaald niet 
voor I 00% statenverkiezingen zijn. Maar het is niet anders. 

Martin Voorn 
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De lijsffrekkers 
Twaalf D66-lijsttrekkers staan in de startblokken om in hun provincie de 
verkiezingsstrijd aan te gaan. Voor het "decentrale gezicht" van de partij
wordt het een drukke tijd. lrma van Scheijndel peilde namens de Demo
craat de mening van een aantal aanvoerders van de D66-lijsten over 
provinciale items, bezuinigingen, de kansen voor de Democraten en de rol 
van de Staten. "Voor D66 zijn de verkiezingen van groot balang omdat zij 
het bewijs moeten leveren van de landelijke wederopstanding!'. 

• Regionale rekenkamer 
"Bezuinigen op emancipatie en milieu willen 
we onder geen beding," vertelt KARIN OE
LE, D66lijsttrekster in Friesland. 
"Wat we wel willen, is extra politieke aan
dacht voor een tweetal zaken: Teveel over
heidsbezuinigingen zijn afgewenteld op de 
provincies. Regering en Parlement hebben 
geen enkel uitzicht op de uitwerking daarvan. 
Als Kamerleden hun controlerende taak goed 
willen uitoefenen, dan zullen zij verder moe
ten kijken dan hun neus tot nu toe lang is. 066 
stelt voor een regionale rekenkamer in te 
stellen. Daarmee worden twee doelen ge
diend: de landelijke overheid krijgt de be
schikking over een "verticaal" financieel over
zicht en de provincie zelf kan een betere 
controle op de eigen uitgaven uitoefenen. 
Ook zal 066 bepleiten dat het Kabinet gedif
ferentieerde normen in haar geldstromen 
naar de provincies toepast. Als voorbeeld het 
onderwijs. De relatieve onderwijsachter
stand in Friesland is mede een gevolg van de 
te grote afstanden die kinderen in deze plat
telandsprovincie moeten afleggen om een be
paalde school te bezoeken. De leerplicht 
geldt voor iedereen. Als het Kabinet deze 
wet goed wil uitvoeren, dan moet zij extra 
scholen in Friesland financieren." 

• Speerpunten 
Sinds 1978 is AN VAN DER WIEL voor 066 
statenlid in Noord-Brabant. De ledenverga
dering die haar tot lijststrekker koos, hield zij 
voor dat "het de taak van 066 is het vertrou
wen in de democratie te herstellen." Dat 
vertrouwen zal gedeeltelijk kunnen terugke
ren door de aanpak van een aantal wezenlijke 

Jan Prevoo, Utrecht 

problemen in het Brabantse land. 
"Een groot probleem in deze agrarische pro
vincie zijn de mestoverschotten. De land
bouwoverschotten in EG-verband daarbij in 
aanmerking genomen, kan het niet anders dan 
dat er een principiële discussie over de toe
komst van de intensieve veeteelt moet ko
men. Een zorgvuldige afweging van het belang 
van de boer en het algemene belang is daarbij 
noodzakelijk." 

"De kerncentralelobby van Van Agt wijst 
066 af. Wij stellen voor op het braakliggende 
industrieterrein bij de Moerdijk een afvalver
werkingsfabriek te bouwen, waarbij de Pro
vincie de milieutechnische innovatie financieel 
ondersteunt." 
"Het welzijnsniveau van de jaren 70 hoeft niet 
gehandhaafd te worden. Maar de bezuinigin
gen van Rijkswege leiden hier en daar wel tot 
onherstelbare schade. In die gevallen moet de 
provincie een eigen beleid voeren en daar
voor, hoe bescheiden ook, financiële midde
len beschikbaar stellen." 

An van der Wiel, BRJbant 

Ruimte om ze allemaal persoonlijk voor 
te stellen was er niet. De meesten be
hoeven binnen 066 bovendien nog nau
welijks introductie. De lijsttrekkers 
voor de Provinciale Statenverkiezingen. 
Van Noord naar Zuid voeren de volgen
de Democraten de D66-lijst aan in de 12 
provinciën: 
Friesland: Karin Oele 
Groningen: Koosje van Doesen 
Drenthe: Cees Slottje 
Overijssel: Pieter Fokkink 
Gelderland: Leo de Graaf 
Flevoland: NielsAbcouwer 
Utrecht: jan Prevoo 
Noord-Holland: Jan de Lange 
Zuid-Holland: Eddie Schuyer 
.Zeeland: Alex Dijkwel 
Noord-Brabant: An van der Wiel 
Limburg: Aart Resoort 

• De luis in de pels 
In het land "waar het leven goed is", maar 
waar tegelijkertijd het CDA op vele fronten 
de machtsstructuren beheerst, maakt ALEX 
DIJKWEL nu 2 jaar deel uit van de zeer ac
tieve 066 Statenfractie. 
"In de Staten van Zeeland is de politieke rol 
van 066 deze periode groot, omdat wij een 
strategische positie innemen bij de wisselen
de meerderheden van CDA/WO enerzijds 
en VVD/PvdA anderzijds.", vertelt Dijkwel. 
"Wij proberen de burgers te laten zien hoe 
de bestaande machten elkaar dekken. Dat is 
andere politiek. De Staten van Zeeland ken
nen een feodale manier van werken. Besluiten 
worden genomen op grond van door Gede
puteerde Staten verstrekte halve waarheden. 
066 doet daar niet aan mee en is daardoor 
gedwongen eigen research te plegen. De re
sultaten daarvan zijn vaak verbijsterend maar 
leveren wel èn publiciteit èn schaamrood op 
de konen van gedeputeerden op. Neem al
leen maar ons eigen onderzoek naar de veilig
heid van de kerncentrale Borssele. Dat geeft 

Ed Scl!u,er, Zuid-Holland 
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Alex Dijkwel, Zeeland 

en veel minder rooskleurig beeld dan het 
rapport van G.S. en komt in grote lijnen over
een met het zojuist verschenen officiële rap
port." 
Dijkwel heeft een duidelijk oordeel over het 
functioneren van de huidige Staten: 
"Als er de afgelopen periode correctieve re
ferenda gehouden zouden zijn, dan hadden de 
Zeeuwen ongetwijfeld een aantal besluiten 
van G.S. teruggefloten." 

• Pas op de plaats 
EO SCHUYER, sinds 1978 Statenlid en we
derom 066 lijsttrekker in Zuid-Holland, sluit 
zich niet aan bij de algemene drang om Pro
vinciale Staten met meer macht te omkleden. 
"Nu de D66-voorstellen tot hervorming van 
het binnenlands bestuur in de ijskast gezet 
zijn, is het beter pas op de plaats te maken en 
een beter tij af te wachten." 
Volgens Schuyer is Provinciale Staten Zuid
Holland een a-politiek orgaan en moet dat 
ook zo blijven." 
"Bij de Collegeonderhandelingen worden alle 
partijen uitgenodigd de basis van het beleid 
voor de komende periode te leggen. Dat 
beleid wordt in een Statenvergadering vast
gesteld. 066 heeft zich tot nu toe daaraan 
gebonden. Oppositie is flauwe kul. Er zijn 
geen echt politieke onderwerpen. Alle partij
en die het beleidsprogramma ondertekend 
hebben, nemen deel aan de Collegevorm ing." 
Of D66 een kans maakt op een gedeputeer
de, is afhankelijk van èn de verkiezingsresulta
ten voor 066 én de zetelverhouding tussen 
CDA, VVD en PvdA, maar ook buiten het 
college kan D66 volgens Schuyer een rol spe
len: "Komt D66 niet in beeld, dan is er altijd 
compensatie in de wat zwaardere clubs, zoals 
de afgelopen periode o.a. het voorzitterschap 
van de AROB-commissie." 

• Landelijke verkie:dngen?! 
De tendens tot verlandelijking van de Staten
verkiezingen stond al voor de aanvang van de 
verkiezingscampagnes in de schijnwerpers 
van de politieke discussie. 
JAN PREVOO, die vanaf 1982 de D66-belan
gen in de Utrechtse Staten behartigt en nu de 
lijst aanvoert, heeft er geen bezwaar tegen 
dat de Statenverkiezingen in de landelijke po
litiek getrokken worden. "Voor 066 zijn de 
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Karin Oele, Friesland 

Statenverkiezingen van groot belang, omdat 
zij het bewijs moeten leveren van de landelij
ke wederopstanding. Daarbij leven Staten
verkiezingen weinig bij de burger. Dus moet 
je het van de landelijke impuls hebben om 
regionaal overeind te blijven." "Een stem 
voor Provinciale Staten is indirect een stem 
voor een gedeelte van het landelijke parle
ment. Zolang de Tweede Kamer, met gede
tailleerde regeerakkoorden die de regerings
fracties verlammen, haar primaire controle
rende taak laat liggen, blijft de Eerste Kamer 
als controlerend orgaan haar bestaansrecht 
behouden." Prevooziet echter weinig in de 
indirecte verkiezing van de Eerste Kamer 
door de Provinciale Staten. "In naam zijn het 
vrije verkiezingen, maar in de praktijk moet je 
je stem strak volgens instructies van het lan
delijk bestuur uitbrengen. Het kiezen van de 
Eerste Kamer levert je een katterig gevoel 
op." 

lrma van Scheijndel 

Integratie 
kabelnetten 
Woensdagavond I I maart om 20.00 uur in 
het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht be
spreekt de SWB-werkgroep MediaenT ele
communicatie het rapport van de commissie 
Zegveld. Het rapport bepleit integratie van 
de nu nog gescheiden lokale PTT -kabelnetten 
en de TV -kabelnetten tot één netwerk voor 
electronische informatie-overdracht. G. J. 
Kemme verzorgt een inleiding tot de discus
sie over het rapport met W. Zegveld, die 
persoonlijk aanwezig zal zijn. Wie de moeite 
neemt de ruim 80 pagina's te bestuderen 
wordt hierbij uitgenodigd de bijeenkomst bij 
te wonen. Ook kan deelgenomen worden aan 
een voorbereidende bespreking op maandag
avond 16 februari in de Pepperbox in 
Utrecht. Geïnteresseerde11 kunnen contact 
opnemen met de secretaris van de werk
groep Harry Manders (tel. 08894-14762). 
Het rapport wordt verspreid onder de leden 
van de werkgroep en is voor f I 5,- te koop 
bij de Staatsuitgeverij. 

Adviesraad 

Op 24 januari kwam de Adviesraad 
van D66 bijeen om aan de hand van 
de VNG-notitie "De veranderende 
provincie" te discussiëren over de 
rol van de provincie. Geconclu
deerd werd dat de provincies onvol
doende financiële middelen krijgen 
om de taken die van het rijk naar de 
provincies gedecentraliseerd wor
den, naar behoren uit te voeren. 
Het doel van decentralisatie moet 
volgens de Adviesraad zijn: het ver
sterken van provincie en gemeente 
ten opzichte van het rijk om de par
ticipatie van burgers in het bestuur 
te verbeteren. 

Ook in de relatie provincie-gemeenten dient 
overwogen te worden of decentralisatie mo
gelijk is. De macht ligt echter bij het rijk en, in 
de woorden van Dick Tommel, "de discussie 
tussen provincie en gemeenten is slechts een 
zielige discussie tussen twee machtelozen". 

• Democratische controle 
Uitvoeringstaken op provinciaal niveau zijn 
vaak onttrokken aan democratische controle 
wanneer die taken wordè,n opgedragen aan 
gedeconcentreerde rijks~rganen. De Wet 
Gemeenschappelijke RegE!Iingen (WGR) holt 
de democratische controle uit indien deze 
regelingen meer omvatten dan verlengd lo
kaal bestuur en er dreigt dan een vierde onde
mocratische bestuurslaag te ontstaan. De 
provincies dienen dan ook terughoudend te 
zijn in de toepassing van alle mogelijkheden 
die de WGR biedt. Anders zal de gemeente
lijke autonomie worden aangetast. De taak
uitvoering van provincies moet zich beperken 
tot coördineren, plannen en controleren. 

• Welke overheidstaken op welke 
plaats? 
De Adviesraad ondersteunde een motie om 
het Hoofdbestuur te vragen een project
groep van het SWB op te richten, die de visie 
van 066 op de rol van de provincie in een 
rapport vast moet leggen. Uitgangspunt is de 
politieke doelstelling om via decentralisatie 
de burger meer bij het bestuur te betrekken 
en het vinden van een adequate bestuurlijke 
oplossing voor deze politieke doelstelling. 
Hoofdlijn dient de vraag te zijn welke over
heidstaken op welk niveau moeten worden 
uitgevoerd. Hierbij dient de analyse van bene
den (gemeenten) naar boven (rijk) plaats te 
vinden om werkelijke decentralisatie te reali
seren. Vanwege de onduidelijkheid die er 
heerst ten gevolge van de vervlochtenheid 
van de verschillende overheidsniveaus en het 
belang dat 066 hecht aan decentralisatie is 
een rapport over de concrete mogelijkheden 
van decentralisatie dringend gewenst. 

HenkPijper. 



Waarom zo bang voor een 
referendum? 

Het mooiste referendum dat ik ken, is dat van maart 1950, waarbij de 
gehele kiesgerechtigde bevolking van België werd gevraagd of Koning 
Leopold 111- toen nog in ballingschap in Zwitserland- terug moest komen 
als koning, of wegblijven. De vraagstelling was uiterst simpel, een voor
waarde voor een goed referendum: "Leopold ja" of "Leopold nee". Wer
kelijk elke beschikbare vierkante meter van het koninkrijk België zat 
ondergekalkt, -geplakt en -geschilderd met de woorden ja en nee. Het volk 
zei in meerderheid ja, de koning kwam terug en gaf kort daarna de kroon 
aan zijn zoon Boudewijn. 
Achttien jaar later consulteerde president de Gaulle tussen twee aan
slagen door het Franse volk. Vraagstelling: De Gaulle, oui ou non? Duidelij
ker kan het niet. Geen speld tussen te krijgen. 

Nederland is nagenoeg de enige democratie 
ter wereld waar nog nooit een referendum is 
gehouden. Nu wonen wij natuurlijk in een 
land waar God zelf of zijn regenten vanouds 
veel dingen regelden. En in een land waar veel 
mensen het heerlijk vinden dat anderen de 
dingen voor hen regelen; dan hoef je niet zo 
na te denken! 
Maar sinds tientallen jaren is er toch ook al 
een heel grote meerderheid die vindt dat 
mensen zelf moeten beslissen over zaken die 
hen zelf raken. De burgers bij het bestuur is 
een uitspraak waar niemand meer verbaasd 
van opkijkt. Maar het is net of de ene helft van 
het volk wel tevreden is met zijn democratie, 
terwijl de ander helft roept dat de democra
tie ook maar de minst kwade van veel kwaden 
is. Voor beide partijen is het woord van Hans 
van Mierlo bedoeld: de democratie is niet 
oud, en ook niet af. 

Waarom vindt D66 het referendum een goe
de uitbreiding van de democratische moge
lijkheden? Omdat het een zéér democrati
sche manier van besluitvorming is, niet strijdig 
met het stelsel van de gekozen vertegen
woordiging, al wordt dat vaak beweerd. Juist 
van het consultatief referendum mag je ver
wachten dat het de belangstelling voor de 
politiek zal doen toenemen. Precies daar 
waar wantrouwen in de eigen vertegenwoor
digende lichamen heerst, of vraagtekens ge
zet worden bij het funktioneren ervan, bij
voorbeeld tengevolge van een referendum de 
volksvertegenwoordigers kunnen prikkelen 
tot beter luisteren naar het volk en zorgvuldi
ger besluitvorming. Het veel gehoorde be
zwaar dat de formulering van de vraagstelling 
de beantwoording kan beïnvloeden is hier 
niet aan de orde. De kiezers wordt alleen 
gevraagd het ja of neen uit te spreken over 
een voorstel of besluit van een vertegen
woordigend orgaan. 

Maar gaat het allemaal wel door, nu CDA en 
VVD tegen zijn? De grote liberaal Vonhoff: 
"In vergelijking met de zestiger jaren zijn de 

inspraakmogelijkheden van de burgers zó 
toegenoemen dat de behoefte aan meebeslis
sen is weggeëbd." Ondanks de conservatieve 
meerderheid in onze democratisch gekozen 
volksvertegenwoordiging, worden wij in dit 
geval nu eens niet gedwongen te wachten op 
betere tijden, waarin de verlichting door
breekt. Gemeenteraad en Provinciale Staten 
kunnen autonoom beslissen tot de mogelijk
heid van het houden van een raadplegend 
referendum. Daar hoeven we de grondwet 
niet voor te veranderen. Zo'n referendum is 
dan niet meer dan een advies, waaraan raad of 
staten niet gebonden zijn. Dat heeft zo zijn 
nadelen, denk maar aan de frustraties die we 
overhielden na de brede maatschappelijke 
discussie over het energiebeleid. Een beslis-

send referendum voorkomt dit soort vrijblij
vende discussie. Maar daarvoor moet de 
grondwet wel veranderd worden en moeten 
we derhalve wachten tot het volk een intelli
gente volksvertegenwoordiging heeft geko
zen. Maar niets verhindert ons om op het 
plaatselijk niveau te gaan experimenteren 
met het raadplegend referendum. Er zijn en
kele voorwaarden. Die hebben voornamelijk 
betrekkinl!: op zaken van medebewind, toe
zicht en beroep, daarnaast op het uitsluiten 
van het referendum van individuele benoe
mingen. Maar die voorwaarden staan al op 
schrift en het P.S.V.I. kan die ongetwijfeld 
leveren. De afdeling Den Haag heeft een 
werkgroep ABA die voor de raadsfractie vra
gen omtrent het referendum aan het college 
van B&W heeft voorbereid. Daar horen we 
te gelegener tijd in de Democraat ook nog 
wel eens wat van. 

Ervaring op plaatselijk en provinciaal niveau 
zou een extra druk op de volksvertegen
woordiging in de richting van een grondwets
herziening kunnen betekenen. Wij moeten 
gewoon laten zien hoe het werkt. De daad 
gaat immers altijd aan de norm vooraf. Succes! 

Stijn Verbeek 

Foto: Henk de Kruijf 



Tweemaal naar de 
stembus 
Tegelijk met de verkiezingen voor de Provin
ciale Staten worden op 18 maart in Amster
dam en Rotterdam nieuwe deelraden geko
zen. Het samenvallen van deze verkiezingen 
levert dubbele drukte op voor de Rotter
damse en Amsterdamse D66-afdelingen en 
nogal wat verwarring voor de kiezers, want 
niet in alle deelgemeenten vinden verkiezin
gen plaats. Zo kennen Amsterdam en Rotter
dam 18 maart burgers zonder, met één en 
met twee stemmen. Niet stemmen mogen 
buitenlanders in niet-deelgemeenten, één 
keer stemmen mogen buitenlanders in deel
gemeenten én de Nederlanders buiten deel
gemeenten en de Nederlanders in de deelge
meentegebieden mogen twee stemmen uit
brengen. 

In Rotterdam woont tweederde van de be
volking in een deelgemeente. De kleinste is 
Hoek van Holland met ruim 8000 inwoners 
en de grootsten zijn Prins Alexander en 
Charlois met ruim 70.000 inwoners. Deze 
deelgemeenteraden hebben vergaande be
voegdheden waar het de directe woonomge
ving betreft op het gebied van verkeer, 
straatonderhoud, openbaar groen en het af
geven van bouw- en overlastvergunningen. 
Ook het welzijnsbeleid is vrijwel geheel ge
decentraliseerd. Per I januari 1987 is in Rot
terdam een deelgemeentefonds ingesteld, 
waardoor de financiële beleidsvrijheid van de 
deelraden aanzienlijk is vergroot. 

De vorige deelraadsverkiezingen in 1984 ver
liepen vrij desastreus vqor 066. Aan de Maas 
werden alleen in Hoek van Holland, Prins 
Alexander en Centrum Noord zetels be
machtigd door de Democraten. De verwach
tingen voor de komende verkiezingen zijn bij 
de Rotterdamse D66-afdeling hoger gespan
nen. In alle acht deelgemeenten hebben zich 
enthousiaste, actieve mensen gekandideerd 
en er wordt druk campagne gevoerd. 
Voor het eerst in de Rotterdamse D66-ge
schiedenis komen er ook niet-Nederlanders 
op de lijsten voor.ln Charlois wordt de derde 
plaats bezet door een i urkse kandidaat en op 
de lijst in Kralingen prijkt een Duitser. 
Het ziet er naar uit dat 066 na 18 maart ook 
in de deelraden sterk terug zal komen. Aan de 
inzet van de Rotterdamse en Amsterdamse 
D66-afdelingen zal het de komende weken . 
niet liggen. 

AGENDA 

• Maandag 16 februari 
Aad Nu is is aanwezig op een AA V van de 
D66-afdeling Dordrecht over cultuur. Aan
vang 20.00 uur. 

Hans van Mierlo,Jacob Kohnstamm, 
Gerritjan Wolffensperger en jan Glas
tra van Loon brengen een werkbezoek aan 
Zeeland. Het thema van de dag is de Wester
schelde-oeververbinding. 
In "De Zaete" in lerseke worden 's avonds 
een gezamenlijke maaltijd en een verkiezings
bijeenkomst georganiseerd. 

• Dinsdag 17 februari 
Radio Gelderland houdt een provinciaallijst
trekkersdebat in Kasteel Rozendaal bij Am
hem. Aanvang 19.00 uur. 

• Woensdag IS februari 
In Rotterdam wordt het startsein gegeven 
voor de D66-campagne voor de deelgemeen
teraadsverkiezingen. In Eetcafé "De Scheep
jes" aan het Hang. Aanvang 20.00 uur. 
Uitzending 066 op Radio 5 om 18.20 uur. 
Met het laatste campagnenieuws. 

• Donderdag 19 februari 
Louise Groenman bezoekt samen met de 
Gelderse Statenfractie Winterswijk. Vanaf 
20.00 uur vindt een discussie plaats over het 
ouderenbeleid in Zaal de Hilde, Café 
't Weurden in Winterswijk. 

• Zondag 22 februari 
Maarten Engwirda is gast in het praatpro
gramma van de Studentensociëteit Olof in 
Tilburg. 

• Dinsdag 24 februari 
Hanneke Gelderblom neemt van 18.00-
22.00 uur deel aan een verkiezingsbijeen
komst van de scholengemeenschap Nieuwe 
Diep, Molukkenstraat I, in Den Helder. 

• Woensdag 25 februari 
Het afdelingsbestuur Amsterdam organi
seert in samenwerking met de Amsterdamse 
werkgroep Kunst een Afdelingsvergadering 
met als onderwerp .. Het toneelbestel in Am
sterdam, podia en theaters". Een aantal 
grootheden uit de Amsterdamse theaterwe
reld zal spreken en met elkaar in discussie 
gaan. 
Tevens zal er op de AA V een presentatie zijn 
van de kandidaten voor de deelraadsver
kiezingen in Watergraafsmeer, de Pijp, Am
sterdam Zuid-Oost en Buitenveldert. Actue
le politieke moties zullen worden besproken. 

De vergadering is openbaar. Ook niet-leden 
en niet-Amsterdamse leden zijn van harte 
welkom. De AA V begint om 20.15 uur en 
wordt gehouden in de bovenzaal van café Eik 
en Linde aan de Plantage Middenlaan 22 Am
sterdam. 

• Vrijdag 27 februari 
Doeke Eisma is op werkbezoek in Zee
land. 
Informatie: jopie Boogerd 0 I 15 3-1618. 

• Zaterdag 28 februari 
Voorjaarscongres D66 in De Flint in Amers
foort. 
Zie elder in deze Democraat. 

• Maandag 2 maart 
Hans van Mierlo, jan Vis en de voltallige 
Gelderse Statenfractie houden een werkbe
zoek in de provincie Gelderland. Vanaf 17.30 
uur wordt een Democrateninstuif gehouden 
in de Raadskelder, Raadhuisplein, Apel· 
doorn. 

• Woensdag 4 maart 
Stem om 18.20 uur af op Radio 5 voor de 
uitzending van 066. Actuele politiek en het 
laatste campagne nieuws. 

JD houdt Referendum warm 
met handtekeningenactie 

De jonge Democraten organiseert in de 
maand februari een handtekeningenactie 
voor een "Referendum over referendum". 
Tevens verschijnen er diverse publicaties 
over de nadere invulling van het referendum. 
In het verenigingsblad DEMO worden in een 
uitvoerig artikel de voor- en nadelen uitge
werkt, en D66 en JO publiceren gezamenlijk 
een folder, getiteld "Doe meer met je stem." 
Bedoeling van deze activiteiten is de aandacht 
voor het referendum warm te houden. Zon
der goed onderbouwde discussie, zonder 
overleg met de bevolking, hebben CDA en 
WO in partijverband, d.w.z. met slechts een 
handjevol mensen, besloten het referendum 
in de koelkast te zetten. De Jonge Democra
ten vindt dit een gruwelijke miskenning van 
de mening van de bevolking. Zij wil daarom 

de discussie levend houden, zowel binnen de 
vereniging als daarbuiten. De JO stelt zich ten 
doel I 0.000 handtekeningen van stemgerech
tigden op te halen, conform het advies van de 
Commissie BiesheuveL 

Congres 
De achtste AL. V., 7 maart te Utrecht, staat in 
het teken van de betrokkenheid van de bevol" 
king bij de politiek. jan Vis zal spreken over 
het referendum op regionaal en locaal niveau. 
Om de actie te laten slagen hebben we ook 
uw handtekening nodig: handtekeningenlijs· 
ten worden in de regio's verspreid, ofzijn te 
verkrijgen bij: Erik Hordijk, tel. 0 I 0-4145383. 
Voor informatie kunt u het JO-secretariaat 
bellen: 070-858109. 



Voorjaarscongres 
D66 
Zaterdag 28 februari vindt in de Flint in 
Amersfoort de 44ste Algemene Ledenverga
dering van D66 plaats. 
Op de agenda van dit congres staat de behan
deling van de discussienota's van het Hoofd
bestuur over Justitie en Volksgezondheid. 
Eveneens op de agenda staan toespraken van 
Hans van Mierlo, Jan Vis en partijvoorzitter 
Saskia van der Loo. Tijdens de lunchpauze is 
er gelegenheid tot het stellen van vragen aan 
kamerleden. 

Kandidaatstelling 
vacatures verlengd 
Het Hoofdbestuur heeft besloten de kandi
daatstellingstermijn voor de vacatures in be
sturen en commissies te verlengen tot 19 
februari 1987,om 17.00uur. Voorhetaan
vragen van kandidaatstellingsformulieren 
kunt u bellen met Veronie Smeulders, 070-
8S8303. 

In de Democraat jaargang 20 nummer I van 
13 januari 1987 vindt u uitvoerige informatie 
over de vacatures. 
Kort samengevat: 

DAGELIJKS BESTUUR- vice-voorzitter 
organisatie 
lnlichingen: Ewout Cassee, tel. 023-28660 I of 
Saskia van der Loo, tel. OSS-SS 11 S2 (of070-
8S8303) 
GESCHILLENCOMMISSIE- 71eden 
RAPPORTAGECOMMISSIE • I lid 
Inlichtingen: .Pieter Fokkink, tel. OS737-384 
PROGRAMMACOMMISSIE- lieden 
Inlichtingen: Kees Klompenhouwer, tel. 079-
168361 
LANDELIJKE VERKIEZINGSCOMMISSIE- I 
lid 
BESTUUR PSVI- I lid algemeen bestuur 
Inlichtingen: Monique Klaassen-T erwiel, tel. 
01806-14SI7 
BESTUUR SWB- 41eden 
Vooraf contact opnemen met voorzitter be
stuur Jan Mulder, tel. OS908-330 14, of direc
teur SWB Erik van der Hoeven, tel. 070-
8S8303. 

Toegangsroutes 

lt••····~ 
Spoorlijnen 

• Hoe de Flint te bereiken? 
Per trein. Bij het station lijn 6, die u vlak 
voor de deur (halte Cheltussingel) van de 
FLINT brengt. Vertrek van het beginpunt: S 

minuten voor elk heel en half uur. 

N 
+ 

Leusden C 

Eigen vervoer: wij hopen dat bijgaand kaar
tje u de weg wijst. 

.................. 7 



VOORJAARSCONGRES 1987 

. Gezondheidszorg vaak geen keuze 

De publicatie "Gezondheidszorg als keuze" in de "Democraat" van 14-10-
1986, die op het voorjaarscongres 1987 aan de orde komt, noopt tot een 
reactie. 
De werkgroep Volksgezondheid van D66 (niet bij deze publicatie betrok
ken) vond blijkens haar vergadering van 23-12-1986 die publicatie wel erg 
magertjes en alleen (modieus) gericht op financiële aspecten. 
Ondergetekenden, betrokken bij de werkgroep en zeer verontrust door 
die publicatie, willen op drie onderwerpen uit de publicatie nader ingaan, 
te weten het basispakket, het eigen risico en de eigen bijdrage. 

Het basispakket gebruikelijke ziekten. Dit betekent dat het 
invoeren van een eigen risico vooral aantrek
kelijk is voor het beter betaalde en ontwik
kelde deel van de bevolking. Dit is een uiterst 
elitair standpunt. Lijders aan chronische 
ziekten, gehandicapten en bejaarden hebben 
die kans niet. Mensen met een laag inkomen 
kunnen die risico's evenmin dragen. Het be
tekent ook dat de totale kosten van de Volks
gezondheid nog meer drukken op de catego
rieën die het toch al niet breed hebben. Het 
meest essentiële onderdeel van de zieken
fondsverzekering is de solidariteit. De solida
riteit die in de publicatie zo nadrukkelijk 
wordt onderschreven. Invoering van het ei
gen risico doorbreekt die solidariteit. 
Alleen indien het individu door bewust ris
kant gedrag een te groot beroep op de ge
zondheidsvoorzieningen doet, zou een eigen 
financieel risico ter discussie kunnen worden 
gesteld. 

Eigen bijdrage 
Nimmer is naar ons weten aangetoond, dat 
een verplichte eigen bijdrage zonder gevaren 
een verminderde consumptie in de gezond-

heidszorg met zich meebrengt. De eigen bij
drage voor geneesmiddelen is hier een voor
beeld van en is een volledige mislukking ge
worden. 
Ook hier moeten de chronische zieken, ge
handicapten en bejaarden, die geheel buiten 
hun schuld een frequent beroep op de ge
zondheidszorg (moeten) doen, de eigen bij
drage opbrengen. juist de financieel zwakkere 
zal het meest benadeeld worden, ook al zal 
men die eigen bijdrage limiteren. Herverze
keren van de eigen bijdrage, vooral als de 
eigen bijdrage omvangrijker is, zal noodzake
lijk zijn. 
De totale kosten van de gezondheidszorg 
verminderen door een eigen bijdrage niet. 
Het betekent alleen een verschuiving van het 
werkgeversaandeel naar het werknemers
aandeel. Als dat het doel is dan kan dat op 
eenvoudige wijze worden bereikt door het 
werkgeversaandeel in de premie te verlagen 
en het werknemersaandeel te verhogen. 
Door een invoering van een eigen bijdrage, 
eventueel met herverzekering, wordt het ge
heel alleen maar ingewikkelder en daardoor 
ook duurder. ' 
Vermindering van de kosten van de gezond
heidszorg dient niet in de eerste plaats door 
een ander financieringssysteem te worden 
nagestreefd, zoals in bovengenoemde publi
catie lijkt te gebeuren. Daarom is dit voorbe
reidende beleidsstuk modieus en onder de 
maat. 
Wij zijn van mening dat een D66 congres de 
beslispunten over het basispakket, het eigen 
risico en de eigen bijdrage op grond van de 
maatschappijvisie van D66 niet mag en niet 
kan onderschrijven. 

F. A Bol en J. Pool 

Het huidige verstrekkingenpakket van de 
ziekenfondsverzekering omvat vrijwel het 
gehele scala van medische mogelijkheden 
voorzover deze algemeen in Nederland 
wordt aanvaard. Alleen nieuwe zeer kostbare 
voorzieningen vallen (nog) niet of onder be
perkende voorwaarden onder het verstrek
kingenpakket. Een voorbeeld daarvan is de 
harttransplantatie. De invoering van het be
grip basispakket suggereert op zijn minst dat 
men uitgaat van een algemeen te verstrekken 
minimumpakket. Hierboven is blijkbaar ie
dereen vrij zich uitgebreider te verzekeren. 
Mocht deze conclusie juist zijn dan achten wij 
het verwerpelijk dat het begrip minimumpak
ket (een duidelijker woord dan basispakket) 
min of meer terloops in een beleidsstuk 
wordt geïntroduceerd, zonder duidelijk te 
omschrijven wat dat pakket precies inhoudt. 
Invoeren van een beperkt minimumpakket 
betekent een radicale wijziging van het huidi
ge ziekenfondssysteem, een systeem waarvan 
het grootste deel van de bevolking afhankelijk 
is. Men zal dan toch eerst de noodzaak van 
een dergelijke wijziging moeten aantonen en 
de verbetering moeten aanwijzen die de in
voering van een minimumpakket rechtvaar
digt. Dit laat onverlet dat bepaalde randver
strekkingen van het huidige (maximale) pak
kèt, zoals de pil, best ter discussie kunnen 
worden gesteld. Aanpassing tengevolge van 
nieuwe technische ontwikkelingen, bijvoor
beeld in de tandheelkunde, waardoor huidige 
verstrekkingen eventueel kunnen vervallen 
moet natuurlijk mogelijk blijven. Dit tast het 
systeem niet wezenlijk aan. Wel zijn wij van 
mening dat de omvang van het huidige verze
kerde ziekenfondspakket niet wezenlijk mag 
verschillen van het minimumpakket. 

Voorkomen van ziekte en ongevallen 

Eigen risico 
Ook hier weer, wat bedoelt men precies/ 
Zelf het risico (schade of verlies) dragen van 
bijvoorbeeld riskant gedrag/ Wij gaan er ech
ter van uit dat bedoeld wordt dat een individu 
bepaalde verstrekkingen geheel of gedeelte
lijk uit eigen zak denkt te kunnen betalen 
indien men die verstrekking nodig heeft. 
Duidelijk is aangetoond dat onder personen 
met hogere inkomens, meer kennis en meer 
maatschappelijk aanzien, minder ziekten en 
zieken voorkC'Imen dan onder personen met 
een minimum lnkomen, minder kennis en een 
lage sociale status. Dit geldt voor vrijwel alle 
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Binnen de werkgroep Volksgezondheid is de 
bestuursnota voor het voorjaarscongres uit
voerig aan de orde geweest. Daarbij vond de 
werkgroep dat onvoldoende aandacht werd 
besteed aan preventie. D66 heeft altijd de 
nadruk gelegd op het belang van het voorko
men van ziekte. Dit heeft geleid tot een noti
tie van de werkgroep. Deze notitie zal een 
van de peilers moeten zijn voor het volksge
zondheidsbeleid van D66. Het door de werk
groep ingediende beslispunt is mede op deze 
notitie gebaseerd. 

Het is ~en belangwekkend gegeven dat voor
al maatschappelijke factoren het ziekte- en 
sterftepatroon bepalen. Riskant gedrag, zoals 
teveel alcoholgebruik, teveel roken, onjuist 
eten en agressief optreden, o.a. in het ver
keer, is het symptoom van een maatschappe
lijke ontwikkeling die wordt gekenmerkt 
door vervreemding, verlies aan normbesef en 

slechte maatschappelijke verhoudingen. De 
vrijwel algemeen aanvaarde opvatting is, dat 
de gezondheidszorg in staat is of in staat ge
steld moet worden om al die gevolgen ade
quaat op te lossen en te verhelpen. Deze 
opvatting wordt door D66 niet onder
schreven. 

Soms is de gezondheidszorg ook zelf debet 
aan het bevorderen van ziekte en het verhin
deren van een gezonde levenswijze. In de 
eerste plaats door zich bovengenoemde op
vatting te laten aanleunen en die zelfs te ver
sterken. In de tweede plaats door het ver
richten van onnodig en ziekmakend onder
zoek c.q. het uitvoeren van onnodige behan
delingen. 

Maar ook de overheid gaat niet vrijuit. Een 
navrant gegeven is dat deze overheid ener
zijds honderden miljoenen "verdient" aan ris-



kant gedrag (alcohol- en tabaksaccijnzen) en 
anderzijds bezuinigt op die gebieden, die bij 
uitstek gezond gedrag kunnen bevorderen of 
ziekmakend gedrag helpen bestrijden, zoals: 
-bezuiniging op onderwijs (gezondheidskun
dig onderwijs, verkeersopvoeding); 
- bezuiniging op juistitie en politie (beter 
beschermen van verkeersdeelnemers tegen 
onverantwoord gedrag in het verkeer); 
- bezuiniging op gezondheidszorg, die voor 
de gevolgen van slecht onderwijs en onvol
doende bescherming moet opdraaien.· 

UHgangspunten 
D66 gaat er van uit dat het individu primair 
verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en 
gezondheid. Minstens zo belangrijk is dat de 
overheid voorwaarden schept waardoor het 
individu die eigen verantwoordelijkheid kan 
ontwikkelen en waarmaken. Daarnaast heeft 
de overheid de taak om de burger te bescher
men tegen eventuele gevolgen van onverant
woord gedrag van derden (bijvoorbeeld een 
alcoholverbod in het verkeer). 

Beleidspunten 
Een en ander leidt tot de volgende beleids
punten: 
I. Er dient onderzoek te worden verricht 

naar ziekmakende en gezondheidbevorde
rende factoren in de samenleving. De 
overheid dient dit onderzoek op alle fron
ten te stimuleren. De epidemiologie is 
hierbij een belangrijk hulpmiddel. Dit on
derzoek dient te worden verricht binnen 
de basisgezondheidszorg en de eerstelijns 
gezondheidszorg. 

2. De overheid dient collectieve voorlichting 
over ziekmakende en gezondheidbevor
derende factoren te stimuleren. Deze on
derwerpen dienen tevens een essentieel 
en verplicht onderdeel van het onderwijs 
te zijn. 

3. De gezondheidszorg dient individuele 
voorlichting te geven. Dit zal het best kun
nen gebeuren in de basisgezondheidszorg 
en de eerste lijn. 

4. Verzekeringsorganen dienen deze voor
lichting te bevorderen en gezond gedrag 
en het vermijden van ziek makend gedrag 
te belonen. 

5. De overheid dient de burger te bescher
men tegen gezonheidbedreigend gedrag 
van het individu (bijv. door alcoholgebruik 
in het verkeer te controleren en tegen te 
gaan). 

6. Aantoonbaar ziek makend gedrag dient 
ontmc;>edigd te worden, b.v. door extra 
accijns op alcohol en tabak (waarvan de 
opbrengst ten gunste van de gezondheids
zorg moet komen) en door individuele 
premieverhoging. 

Werkgroep Volksgezondheid D66 

VOORJAARSCONGRES 1987 

D66 uitgangspunten gezondheidszorg 

De gezondheidszorg staat op het menu van 
het aanstaande congres, en terecht! Met de in 
april vorig jaar verschenen Nota 2000 in de 
hand en het eindrapport van; de Commissie
Dekker in aantocht is er immers ook voor 
D66 alle reden zich te (her)bezinnen op de 
uitgangspunten van het gezondheids(zorg)
beleid. 
Dit artikel is bedoeld om een bijdrage te 
leveren aan de discussie op het a.s. congres, 
door mogelijke uitgangpsunten t.a.v. inhoud, 
organisatie en financiering van de gezond
heidszorg aan te dragen. De uitgangspunten 
beogen een breder (en daarmee vollediger) 
kader te bieden dan die welke het Hoofdbe
stuur in de vorm van beslispunten aan het 
congres heeft voorgelegd (die richten zich 
vooral op structuur-aspecten en vrijwel niet 
op inhoudelijke aspecten). 
In de werkgroep volksgezondheid van onze 
partij is (onder meer aan de hand van onder
staande uitgangspunten) een aanvullend be
slispunt gefomuleerd, bedoeld om kort en 
bondig de belangrijkste doelstellingen/rand
voorwaarden voor een D66-beleid t.a.v. de 
gezondheidszorg aan te geven. Dit beslispunt 
is eveneens vermeld in deze Democraat. 
Mocht het congres zich met dit beslispunt 
kunnen verenigen, dan stelt de werkgroep 
voor dat binnen de partij op korte termijn ten 
behoeve van de fractie een meer uitgewerkte 
visie wordt bepaald (b.v. door een SWB-pro
jectgroep). Het eindrapport van de Commis
sie-Dekker is daarbij dan ook te betrekken. 

I. Inhoud 
I. Te veel en te snel richt de politieke discus
sie zich tot op heden op organisatorische en 
financiële aspecten. D66 bepleit een meer 
inhoudelijke benadering. Organisatorische en 
financiële vraagstukken - hoe belangrijk ook 
- kunnen immers pas goed aan de orde wor
den gesteld als duidelijkheid bestaat over wat 
men met de gezondheidszorg beoogt. 

2. Belangrijke eisen waaraan de gezondheids
zorg moet voldoen zijn een goede kwaliteit 
van de zorg en een voor iedereen gegaran
deerde toegankelijkheid van tenminste een 
basispakket van voorzieningen. De overheid 
dient zorg te dragen voor de handhaving van 
deze minimum-eisen. 

3. In het beleid is een betere afstemming 
tussen gezondheidszorgvoorzieningen en 
voorzieningen voor maatschappelijke 
dienstverlening noodzakelijk. Belemmerin
gen in de huidige situatie voor verschuivingen 
tussen zorgvoorzieningen (substitutie) 
dienen te worden weggenomen. 

4. In het beleid is meer aandacht nodig voor 
preventie, gezondheidbevordering en -be
scherming. In vergelijking met de curatieve 
zorg is daarvoor tot op heden onvoldoende 
aandacht. Ook bepleit D'66 een versterking 

van het intersectorale beleid, dat wil zeggen 
het beleid dat erop gericht is via maatregelen , 
in andere beleidssectoren dan de gezond
heidszorg (b.v. milieu, verkeersveiligheid, ar
beidsomstandigheden) de gezondheid te be
vorderen. D66 onderschrijft derhalve de in 
de recente Nota 2000 bepleite verlegging 
van gezondheidszorgbeleid naar gezond
heidsbeleid. Dit beleid verdient evenwel nog 
nadere uitwerking. 

5. Het vraagstuk van de grenzen van de zorg 
(vooral financiële en ethische) wordt steeds 
nijpender als gevolg van onder meer de 
voortschrijdende mogelijkheden van de cura
tieve gezondheidszorg. De overheid dient 
spoedig over dit vraagstuk een standpunt te 
bepalen. Keuzen en selecties kunnen niet vol
ledig aan artsen worden overgelaten 

6. De gezondheidszorg is bestemd voor de 
individuele burger. Zijn positie als patiënt/ 
consument is evenwel zwak. Spoedige ver
sterking daarvan is noodzakelijk, zowel via de 
adviesorganen in de gezondheidszorg als via 
wetgeving (o.a. ten aanzien van patiënten
rechten). Ook meer keuzevrijheid van de 
verzekerde zou de positie van de patiënt/ 
consument mogelijk kunnen versterken. 

11. Organisatie 
I. Zo groot mogelijke doeltreffendheid en 
doelmatigheid zijn ook vereisten welke gel
den voor de gezondheidszorg. De veelge
hoorde geluiden over ondoelmatigheden 
rechtvaardigen een nauwgezette doorlich
ting van de (organisatie van de) gezondheids
zorg om zo ondoelmatigheden op te sporen 
en op te heffen. 

2. Het planningsbeleid van de overheid (zo
wel via de WZV als de WVG) is tot op heden 
niet erg succesvol gebleken. Ad hoc maatre
gelen van de centrale overheid - evenmin 
altijd erg succesvol - hebben dit beleid even
min bevorderd. Het verdient aanbeveling de 
regulerende rol van de overheid te herover
wegen en mogelijk te beperken tot de hoofd
lijnen van het beleid (zie I, met name punt 2). 
Daarbij dient eveneens te worden nagegaan 
in hoeverre door meer zelfregulering en 
marktregulering de doelmatigheid van de 
zorg (inclusief de kostenbeheersing) valt te 
bevorderen, onder gelijktijdige handhaving 
van belangrijke randvoorwaarden als kwali
teit, toegankelijkheid, spreiding en gelijkheid 
in de gezondheidszorg. 
In dit verband is versterking van de positie van 
de verzekeraars een belangrijke optie (b.v. 
contracteervrijheid ziekenfondsen, concur
rentie tussen ziekenfondsen en nieuwere or
ganisatievormen als health maintenance orga
nizations). 

3. In de gezondheidszorg dient meer gebruik 
te worden gemaakt van financiële prikkels ter 
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bevordering van doelmatig gedrag. Dergelij
ke prikkels - vooral te richten op aanbieder 
van de zorg en verzekeraars - ontbreken tot 
op heden of zijn juist contraproductief. Initia
tieven/experimenten op dit gebied verdienen 
steun en moeten binnen de wetgeving moge
lijk worden gemaakt. 

4. Er dient te worden gestreefd naar een 
algemene basisverzekering (volksverzeke
ring) met daarnaast een aanvullende vrijwilli
ge verzekering. 
Er dient meer aandacht te worden besteed 
aan de evaluatie van bestaande verstrekkin
gen en mogelijk nieuwe verstrekkingen. 

111. Financlering 
I. Voor de preventieve zorg (tot op heden 
vrijwel uitsluitend gefinancierd uit de algeme
ne middelen) dient meer geld beschikbaar te 
komen. 

2. Het basispakket van verstrekkingen moet 
voor een ieder goed toegankelijk zijn. In fi
nancieel opzicht betekent dat een pre
miestelling naar draagkracht, eventueel aan
gevuld met een beperkte nominale bijdrage, 
variërend per verzekeraar. 
Selectie van verzekerden dient te worden 
tegengegaan. 

3. Naast de invoering van financiële prikkels 
aan de zijde van de aanbieders en verzeke
raars (zie 11, 3) zijn eigen bijdragen/risico's 
(maatregelen aan de vraagzijde) in de gezond
heidszorg niet op voorhand uit te sluiten. Bij 
de invoering daarvan dient rekening te wor
den gehouden met inkomenseffecten (m.n. 
voor bejaarden en chronisch zieken). 

Einte Elsinga 

PSVI 
• Nieuw bestuur 
Sinds november vorig jaar zijn er veel nieuwe 
mensen actief voor het Politiek Scholings & 
VormingsInstituut. Er kwamen drie nieuwe 
bestuursleden en een andere directeur, na 
een periode van enkele maanden met vacatu
res. Inmiddels is de groep voldoende op el
kaar ingewerkt om een nieuwe taakverdeling 
te bepalen. Op 20 januari is er een nieuw 
dagelijks bestuur gekozen, dat I 0 februari 
wordt benoemd. 
Machteld Versnel is de nieuwe voorzitter van 
het PSVI, Katrien Penders de vice-voorzitter 
en Peter Costerhuis de secretaris. Erno Maas 
blijft de penningmeester. 
Naast deze officiële functies zijn er ook enke
le portefeuilles verdeeld: Monique Klaassen 
blijft redactie-voorzitter van Voor de 
D'Raad. Magda Berndsen zal het PSVI verte
genwoordigen in het Politiek Emancipatie 
Activeringscentrum (PEAC) en Edith jekel 
zal dat doen in het bestuur van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau (SWB). 
Leden van het bestuur zijn verder Doeke 
Eisma namens de parlemenu-fracties en 
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PSVI 

Thom de Graaf namens het partijbestuur. De 
SWB heeft op dit moment geen vertegen
woordiger in het PSVI-bestuur. Bij de ge
woon verkozen bestuursleden is er nog één 
vacature, die door het aanstaande februari
congres wordt gevuld. 

• Grijp uw agenda: cursus- en 
studiedata 
Zaterdag 14 februari: Studiedag 
nieuwe gemeentewet in De Reehorst te 
Ede, verzorgd door PSVI en SWB. Zie de 
aankondiging elders in dit blad. 

Basiscursussen; over het ontstaan, de ontwik
keling en organisatie van de partij. Aandacht 
voor "andere politiek": waarin onderscheidt 
D66 zich van andere partijen? Vooral bedoeld 
voor nieuwere leden en mensen die willen 
"bijtanken". Deze cursus duurt één zaterdag 
en kost I 15,-. 

Zaterdag 21 februari: Basiscursus in 
oostelijk Noord-Brabant. De aanmelding 
hiervoor sluit vrijdag 9 februari 12.00 uur. 
Zaterdag 28 maart: Basiscursus in Gro
ningen (stad). De aanmelding hiervoor sluit 
woensdag I I maart 12.00 uur. 
Zaterdag 11 april: Basiscursus in Apel
doorn. De aanmelding hiervoor sluit woens
dag 25 maart 12.00 uur. 

Aanmeldingen uit andere delen van het land 
worden zoveel mogelijk in een groep ge-

plaatst met mensen uit eenzelfde gebied, 
waarna een geschikte datum en plaats wor
den bepaald. Open aanmelden kan dus ook! 

Open aanmelding geldt ook voor presenta
tietrainingen: één zaterdag oefenen in 
spreken in het openbaar, debatteren, forum
lid zijn. Beginners voor I 30,- gevorderden 
voor 195,-. 

• Zaterdag I 0 oktober: 
Congresdag voorraads-en 
statenpolitiek 
Voor al wie geïnteresseerd is in de gemeente
lijke en provinciale politiek: reserveer nu 
reeds de tiende oktober. Dan vindt de traditi
onele studiedag plaats, zoals de CAR die tel
kens organiseert i.s.m. het PSVI. (CAR = 
Commissie Advies Raads- & Statenleden). 
Vorig jaar kwamen acht thema's ter sprake, 
tweemaal vier tegelijk. Op die manier is er 
zeker een onderwerp bij dat u boeit en krijgt 
u volop de gelegenheid partijgenoten te ont
moeten die met dezelfde materie bezig zijn. 
De thema's voor 1987 zijn nog niet definitief 
bepaald; suggesties hiervoor zijn welkom bij 
hetPSVI. 

Verschijning voor de D'Raad 
Nu we het toch overraads-en statenpolitiek hebben: D66 kent een eigen periodiek dat hierop 
is toegespitst. Voor de D'Raad verschijnt dit jaar als volgt: 

nummer 
verschijnt in maand 

redactievergadering op 
(kopijsuggesties daarvóór 
indienen!!) 

februari 

7-1 

2 
april 

4-3 

3 
juni 

29-4 

4 
oktober 

19- 8 

kopij-sluiting op 24-1 14-3 13-5 29- 8 
datumverspreiding ± 25-2 14-4 17-6 1-10 

De jaargangen 1985 en 1986 zijn nog beperkt leverbaar voor een verlaagde prijs. 
Een abonnement kost slechts I 36,- per kalenderjaar; stuur de bon in! 

5 
december 

14-10 

30-10 
2-12 

JA, ik neem een abonnement op Voor de D'Raad voor 1987. Daarna wordt mijn 
abonnement stilzwijgend verlengd per kalenderjaar, tot wederopzegging. Ik betaal het 
abonnement à I 36,- na ontvangst van de acceptgiro. 

Ik ben WEUNIET geïnteresseerd in vorige jaargangen. Stuur mij: 

D De jaargang 1985 voor I I 5,- (4 nummers, 68 pagina's totaal) 
D De jaargang 1986 voor I 26,- (5 nummers, 80 pagina's totaal) 

Naam: ...................................................................... . 

Adres: ...................................................................... . 

Postcode/plaats: ............................................................. . 

Handtekening: ........................ . 

Ik stuur deze bon naar het PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 



Ben Vos (033-726333) kan u inlichtingen 
verstrekken over het werkbezoek van Twee
de en Eerste Kamerleden aan de provincie 
Utrecht. 

GerritJan Wolffensperger is aanwezig op 
een gecombineerde afdelingsvergadering van 
de D66-afdelingen Voorburg, Voorscho· 
ten en Leidschendam. Aanvang 20.00 uur. 

• Zaterdag 7 maart 
Gelderse Milieudag en uitslag D66-milieu-en
quête in Nijmegen. Zie bericht. 

• Maandag 9 maart 
Hans van Mierlo, Jan Vis, Dick Tom mei, 
Louise Groenman en Bob van den Bos 
bezoeken Noord-Brabant. Vanaf 19.00 uur 
vindt een grote verkiezingsbijeenkomst 
plaats in café "De Azijnfabriek" in Den 
Bosch. V oor informatie over het programma 
Willy Swinkels (04138-74121 ). 

Om 20.00 uur neemt Hanneke Gelder
blom deel aan een forum van de JOVD in 
Pijnacker. Voor informatie: lna van Zanten 
(070-634083). 

• Dinsdag I 0 maart 
Jan Vis bezoekt een afdelingsvergadering 
van de D66-afdelingen Oegstgeest, Leiden, 
Leiderdorp en Voorschoten in "De Rode 
Leeuw", Dorpsstraat 55 in Oestgeest. Aan
vang 20.00 uur. 

• Woensdag 11 maart 
Het werkbezoek aan de provincie Zuid-Hol
land staat in het teken van het milieu en speelt 
zich af rond Rotterdam. Deelnemers: Hans 
van Mierlo, Jan Vis, Maarten Engwirda, 
Doeke Eisma, Aad Nu is en Erwin Ny-

pels. Informatie over het programma: Fran
sisca Ravenstein (0 I 0-4664515). 

• Donderdag 12 maart 
GerritJan Wolffensperger neemtdeel 
aan een forumdiscussie met Linschoten, Buur
meijer en De Graaf-Nauta in Zwolle. Na de 
discussie over de landelijke politiek volgt een 
forum met provinciale lijsttrekkers. 
Informatie: Martinjongkoen (038-546323). 

Jan Vis bezoekt Oost-Groningen. Infor
matie: Bert Karsies (05987 -20707). 

• Vrijdag 13 maart 
In de Rheehorst in Ede begint om 19.30 uur 
een Democrateninstuif met cabaret. 

• Zaterdag 14 maart 
In het Auditorium van het Planetarium in 
Amsterdam organiseert D66 vanaf 14.00 
uur een politieke manifestatie. Jacob Kohn
stamm is aanwezig. 

• Maandag 16 maart 
Thema's voor het werkbezoek aan Noord· 
Holland zijn o.m. de ontwikkeling van het 
industriegebied Schiphol en de bestuurlijke 
reorganisatie van Amsterdam. De avondma
nifestatie vindt plaats in het restaurant van de 
Nieuwe Kerk in A'dam. Om 18.00 uur wordt 
begonnen met een gemeenschappelijke maal
tijd. 
Informatie: Cor de Dood (02984-4698). 

• Woensdag 18 maart 
In het Historisch Museum in Amsterdam is 
het de hele avond feest op de grote D66-
uitslagavond. Zie aankondiging. 

Eigen Aardigheden 
Met doorgaans "lijvige" verkiezingsprogram
ma's gaan de D66 kandidaat-Statenledende 
campagne in. Opvallend daarin zijn de vele 
overeenkomsten, die, naast de specifiek op de 
eigen provincie gerichte beleidspunten, een 
duidelijke D66 lijn vertonen. Ook kent ieder 
programma zo zijn provinciale eigen "aardig" 
heden. Wist u bijvoorbeeld dat ... 
D66 Drente de onderwaters niet tussen de 
stoelen van Provinciale Waterstaat en Zuive
ringschap willaten vallen, 
D66 Limburg de zandwinning op het bordje 
van de andere provincies legt, omdat Limburg 
het eigen zand hard nodig heeft voor de 
grindwinning, 
D66 Flevoland, in tegenstelling tot het lande
lijk D66 beleid, vóór gedeeltelijke inpolde
ring van het Markermeer is, maar dan wel 
,.genuanceerd", 
D66 Zeeland de bedrijfsvoering van de boer 
wil uitbreiden door u op zijn terrein, onder 
het genot van riolering en erfbeplanting, te 
laten kamperen, 
D66 Gelderland u als niet-Veluwenaar nage
noeg de mogelijkheid ontneemt om rustig en 

gezond op de Veluwe te gaan wonen, 
D66 Zuid-Holland het meer dan zat is dat de 
landelijke overheid in haar stimuleringsbeleid 
werkgelegenheid zich alleen maar richt op de 
"perifere" landsdelen. 
D66 Overijssel van mening is dat vrouwen die 
werken één is, maar vrouwen die dat buiten 
de traditionele beroepen doen, twee is, 
D66 Noord-Brabant motorcrossen en derge
lijke lawaaiproducerende evenementen in na
tuurgebieden wil verbieden, 
D66 Utrecht de stad Utrecht voor de provin
cie wil behouden en haar als "grote stad" niet 
geheel de vrijheid wil geven, 
D66 Groningen de routes voor wadlopers 
sneller wil aanpassen aan de jaarlijks verande
rende broedplaatsen voor vogels, 
D66 Friesland van mening is dat ieder het 
recht heeft zich bij contacten met de over
heid in Fryslän zich van de Friese taal te be
dienen, 
en dat ik over D66 Noord-Holland niets kan 
melden, omdat het programma niet in mijn 
bezit is. 

lrma van Scheijnde/ 

Landelijke D66· 
Verklezlngsavond 
In de Goliath-zaal van het Amsterdams Histo
risch Museum wordt woensdag 18 maart van
af 19.00 uur de landelijke D66-verkiezings
avond gehouden. Omkleed met levende mu
ziek, een hapje en een pilsje- tegen de prijs 
van twee gulden per glas- kunt u deze avond 
de uitslagen volgen op één van de vele televi
sies in de zaal. De voetballiefhebbers hoeven 
zelfs de uitslag van Ajax tegen Malmö niet te 
missen en er zijn vast wel Democraten die 
over het verloop van die wedstrijd willen 
discussiëren. Kortom, voor elk wat wils en 
ook voor deze avond geldt: Hoe meer stem
men, hoe meer vreugd. ~omt dus allen! 

Jan Vis, 

Kandiaten Eerste Kamer 
I. janVis 
2. Jan Glastra van Loon 
3. Marie Louise Tiesinga 
4. Hanneke Gelderblom 
5. Peter Hoefnagels 
6. Bob van den Bos 
7. Aar de Goede 
8. Pieter ter Veer 
9. Erik van der Hoeven 

I 0. Chel Mertens 
11. janPool 
12. Herman Kernkamp 
I 3. jan Prevoo 
14. AartKarssen 
15. Jan de Lange 
16. Martin Maassen 
17. Theo van Eu pen 
18. Martin van der Wijst 
19. PauldeRoo 
20. F.A.Kortz 
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"Andere politiek" en de 
onderkoelde revolutionairen 

,.Andere politiek" maakt in en buiten D66 de tongen los. De leuze dekt de 
D66-benadering van de politiek, maar concreet invulling geven aan de 
boodschap is niet altijd even eenvoudig. Martin Voorn praat over andere 
politiek met de ,.onderkoelde revolutionairen" Aad Nu is, Doeke Eisma en 
Jacob Kohnstamm. 

Kohnstamm lijkt boos te worden als de term 
"andere politiek" ter sprake komt. "Andere 
politiek" is een verkiezingsleus; waarom vra
gen de mensen aan de PvdA en CDA niet of 
die partijen hun verkiezingsleuzen waar kun
nen maken? En waarom wordt er juist einde
loos doorgevraagd over een verkiezingsleus. 
Kohnstamm, plots toch milder geworden, is 
althans bereid om er inhoud aan te geven, hij 
wil dat alleen geen andere politiek noemen. 

,,Alle partijen staan decentralisatie voor, maar 
niemand doet er echts iets aan. D66 heeft er 
een hele toestand van gemaakt. D66 wil ande
re wegen bewandelen en heeft daarom voor
gesteld om gemeenten een totaal budget te 
geven, en niet van boven op te leggen hoe dat 
budget besteed moet worden. Dat laatste is 
machtspolitiek. Maar de andere fracties zei
den: "Dat mag niet". Het zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn dat een gemeente ervoor kiest 
om een Blijf vanm'n Lijfhuis te sluiten. D66 
zegt dan: "Dat kan de consequentie van de
centralisatie zijn en dat moet je accepteren. 
Dat is de verantwoordelijkheid van die ge
meente. Die ongebondenheid, het gebrek aan 
dogma's kenmerkt D66." 

Kohnstamm geeft een ander voorbeeld. Hij 
legt, bij wijze van aanloopje, eerst uit dat de 
wetgeving steeds ingewikkelder wordt. Dat 
het een fictie is dat iedereen de wet kent. Dat 
zelfs specialisten 't soms niet meer weten. 
"En hoe kun je dan van de burgers verwach
ten dat ze het wel weten?" "Nu heeft D66 de 
toezegging van de regering gekregen dat er 
een onderzoek komt naar de financiële con
sequenties van wetgeving. Dat kan belangrijk 
zijn, want dan krijgen de burgers meer inzicht 
in de wetgeving en de uitwerking daarvan." 

• Computers 
"In het gemeentehuis zouden gebruikers
vriendelijke computers moeten komen, 
waarmee iemand dat zo kan opzoeken. Een 
tweede voordeel daarvan is dat de wetgever 
geconfronteerd wordt met computermen
sen die zeggen: "Dit is zo moeilijk, dit krijg ik 
niet op een floppy". D66 wil met informatica 
aan de gang. Onbevooroordeeld, in tegen
stelling tot bijvoorbeeld de PvdA die, aldus de 
socialist Van der Doef, de tv liever niet uitge
vonden had gezien. D66 wi I ook de burger 
meer bij het bestuur betrekken. Die twee 
dingen kan je combineren. De computer is 
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)acob Kohnstamm: .Als ik 's ochtends mijn tonden poets, denk 
ik niet aan andere politiek, maar aan de volgende vergade
ring ... 

goed bruikbaar voor een stukje democratise
ring." 
"Dit zijn een paar voorbeelden, er zijn er veel 
meer. Van mij mag je het andere politiek 
noemen, maar als ik 's ochtends mijn tanden 
poets, zit ik heus niet te denken aan andere 
politiek, maar aan de volgende vergadering. In 
die vergadering kan ik ongeveer voorspellen 
wat de andere partijen zullen zeggen. De 
VVD kiest voor de werkgevers, de PvdA 
voor de werknemers en het CDA spaart de 
kool en de geit. De toegevoegde waarde van 
D66 is dat het niet voorspelbaar is. Dat is 
moeilijker. Het is zelfs dodelijk vermoeiend 
om opnieuw en grensverleggend bezig te 
zijn." 

"Andere politiek dekt de lading voor een 
deel. D66 is voor een deel een partij tussen de 
andere partijen en voor een deel een partij 
tegenover de andere partijen. D66 is bereid 
en in staat om aan alles te twijfelen. Om 
kritisch te zijn. Onafhankelijk. Die gave van de 
twijfel is de wortel van ons bestaan. Omdat 
mensen nu langer onderwijs genieten kan het 
electoraat voor D66 groeien. Die kritische, 
pragmatische geest zal op den duur dat buik
gevoel tot stand brengen, dat kiezers nu bij 
andere partijen hebben." 

• Euthanasie 
De manier waarop D66 de euthanasie-kwes
tie heeft aangepakt zou je ook andere politiek 
kunnen noemen. Sinds 1978 vindt er al poli
tiek gehakketak plaats over euthanasie, waar-

door grote rechtonzekerheid is ontstaan. 
D66 heeft daarom geprobeerd om daar een 
eind aan te maken door een "liberaal" wets
ontwerp. De VVD is het volledig eens met 
D66, maar werd door coalitiepartner het 
CDA "onder schot gehouden". 

Vooralsnog heeft het D66-initiatief dan ook 
(nog) niet het gewenste resultaat gehad. Het 
kabinet heeft weliswaar nog geen hard besluit 
genomen, maar de lijn die het heeft uitgezet 
lijkt te leiden tot een duidelijke beperking van 
de "zachte dood". Er worden immers zwaar
dere eisen gesteld voor artsen dan nu in de 
praktijk. Kohnstamm verwacht, net als de 
CDA'er Borgman, dat de door het kabinet 
ingeslagen weg leidt tot maximaa1600 geval
len van euthanasie per jaar die niet voor de 
rechter komen. Dit in tegenstelling tot minis
ter Korthals Altes, die namens de VVD (niet 
namens het kabinet!) zo'n 6000 euthanasiege
vallen voorspelde. De minister noemde het 
kabinetsvoorstel het "doodvonnis" voor het 
D66-plan. 

Kohnstamm: "Die uitspraak is niet alleen 
staatsrechtelijk onjuist, want de Kamer be
paalt wat er met het voorstel gebeurt, maar 
het is ook een vorm van misplaatste humor." 
De D66'er is niet pessimistisch over de uit
komst van de euthanasie-kwestie. "Het kabi
net is er nog lang niet uit. We stomen op naar 
een vrije kwestie, waarbij elk Kamerlid naar 
eigen goeddunken kan stemmen. Dat bete
kent in principe een meerderheid voor het 
D66-wetsontwerp, want PvdA, D66 en de 
VVD zijn voor." 

,,Andere politiek" is het stempel. Het had 
voor mij zo niet gehoeven, maar ach, het is 
weer eens wat anders." Doeke Eisma consta
teert nuchter dat de "gewraakte" leus de 
partij heeft gedwongen om er inhoud aan te 
geven. "De partij is door die leus gestimu
leerd om na te denken over een eigen identi
teit. Volgens mij moeten we overigens ge
woon hetzelfde doen als altijd. Op de lange 
termijn denken, niet gebonden zijn, onafhan
kelijke politiek bedrijven, in alle openheid en 
eerlijkheid." 

• Milieu 
Het lange termijn denken betekent voor Eis
ma bijvoorbeeld een hoge prioriteit voor het 
milieu. Het betekent voor hem een drastische 
beperking van de hoeveelheid drijfgassen, die 
de ozonlaag aantasten. Het betekent een fos
faatvrij milieu. Het betekent ook een kriti
sche opstelling ten opzichte van het kabinet
splan om de kerncentrale in Borssele binnen
kort weer open te stellen. En het betekent 
een milieuvriendelijke inrichting van het land-



Doeke Eisma:. Volgens mij moeten we gewoon hetzelfde doen 
als altijd. Op de lange termijn denken, niet gebonden zijn, 
onafhankelijke politiek bedrijven, in alle openheid en eerlijk
heid." 

schap. Dus niet partij kiezen voor de produ
centen, de boeren, zoals de VVD doet, aldus 
Eisma. 

De vraag of de VVD zich als "milieu-partij" 
profileert wordt door de D66'er dan ook 
resoluut met "nee" beantwoord. De VVD 
heeft 2 goede milieu-ministers geleverd
Ginjaar en Winsemius-, en Ed Nijpels heeft 
geen slechte start gemaakt. "Maar daarom is 
de VVD volgens het D66-Kamerlid nog geen 
milieu-partij. "In de eerste plaats was Winse
mius natuurlijk niet een typische VVD-minis
ter. Bovendien is hij overschat. Winsemius 
was een goede manager, maar zijn voorstel
len gingen lang niet ver genoeg. In de praktijk 
was het milieubeleid aan de behoudende kant. 
Verder is het stemgedrag van de VVD in de 
Tweede Kamer natuurlijk bepaald niet pro
milieu." 

• Bureaucratie 
"Er valt in het onderwijs geen mus van het 
schooldak of de Va~te Kamercommissie praat 
met de minister. Die structurele bemoei
zucht, die bureaucratie zit in het systeem 
gebakken. Er zit tandsteen op het systeem, 
het is veel te centralistisch. Er is vrijheid van 
onderwijs, maar D66 bedoelt daar toch iets 
anders mee dan bijvoorbeeld het CDA. Het 
zijn de onderwijsvakorganisaties die vrijheid 
van onderwijs hebben, niet de ouders. Voor 
D66 staat de keuze van de ouders voorop." 

Aad Nu is is niet bepaald mild over het Neder
landse onderwijssysteem. "Andere politiek is 
ook het doorbreken van verstarde, verkalkte 
systemen. Het systeem maakt, dat bepaalde 
meerderheidsopvattingen zich niet kunnen 
realiseren. Kijk maar naar euthanasie, kijk ook 
naar het onderwijs. PvdA, VVD en D66 zitten 
toch aardig op een lijn, maar het systeem 
geeft het CDA toch de kans om zijn zin door 
te drijven. De vraag is nu: hoe willen we 't 
systeem veranderen!" 

Nu komt Nuis met zijn "universiteitenplan" 
op de proppen. "De universiteiten kregen 
130 miljoen aan bezuinigingen opgelegd. Dat 

was op zichzelf niet eens zoveel. Maar de 
universiteiten protesteerden vooral, omdat 
Deetman weer uitmaakte, wat er moest ge
beuren. De minister nam daarop wat gas te
rug en iedereen was tevreden. Dat is natuur
lijk geen fundamentele oplossing. Daarom 
heb ik een plan gemaakt voor de lange ter
mijn. Waarbij er minder universiteiten ko
men, die echter zelfstandiger zijn. Die een 
budget krijgen dat ze zelf mogen besteden. 
Decentralisatie." 

"Na een ruzie rolde er dus een compromis uit 
tussen Deetman en de universiteiten. Maar 
wij willen beginnen waar anderen zijn opge
houden. Waar moet het heen met het weten
schappelijk onderwijs? Het moet in elkgeval 
niet van bovenaf opgelegd worden. Het mi
nisterie denkt echt: "Als wij het niet regelen, 
wordt het een puinhoop." Maar dat is natuur
lijk niet waar. D66 wil proberen de universi
teiten bij elkaar te brengen. Als de universi
teiten samen doen, moet het ministerie 
mee." 

"D66 wil een ander beleid dan dit kabinet, 
D66 wil ook een ander systeem. Nu zit je in 
de maag van de walvis, en zwemmen de papie
ren als plankton om je oren. Die papierwinkel 
neemt nog steeds toe. Je voelt je soms een tol 
die steeds harder gaat draaien. De opgave is 
om voortdurend in 'toog te houden dat je er 
ook al weer was om 't systeem te veranderen. 
Blijven zien wat je eigenlijk aan 't uitvreten 
bent. Dat je niet ook een radertje in het 
systeem wordt. Je moet een zekere distantie 
houden. Je moet zorgen dat je ziet dat je 
functioneert in een systeem waar je eigenlijk 
niets van wilt weten. D66'ers hebben van 
nature de neiging om braaf mee te draaien in 
het systeem. Maar dat is maar de helft van het 
verhaal. D66'ers zijn eigenlijkonderkoelde 
revolutionairen", zegt Nuis, en hij moet er 
zelf om glimlachen. 

Martin Voorn 

Aad Nuis: .De opgave is om voortdurend in 'toog te houden 
dat je er ook al weer was om 't systeem te veranderen. Blijven 
zien watje eigenlijk aan '!uitvreten bent Datje niet ook een 
radertje in het systeem wordt • 

Beter besluiten 
overmilieu 
Het gaat niet goed met het milieu. 
Toch speelt het milieuvraagstuk 
geen grote rol in politiek Den Haag. 
De prioriteit voor schonere indus
trieën flakkert slechts op bij de gif
golven in de Rijn. Drinkwaterput
ten moeten eerst onbruikbaar wor
den voordat de overbemesting 
wordt aangepakt. Bossen sterven 
voordat de zure regen op de poli
tieke agenda verschijnt. Een van de 
redenen daarvoor is het lange-ter
mijn karakter van veel milieube
leid, terwijl het politieke proces op 
de korte termijn is gericht. 
In de SWB-nota "Beter besluiten over mi
lieu", die binnenkort verschijnt, wordt het 
beleidsproces geanalyseerd en wordt onder
zocht hoe de politiek de kennis over het 
milieu moet aanwenden om recht te doen aan 
de lange-termijn effecten. 
Uit de analyse blijkt dat knelpunten liggen in 
de verhouding tussen ambtenarij en politici en 
in de toegang tot informatie over de ontwik
kelingen in natuur en milieu. De notagaat 
over het milieubeleid, maar gaat evenzeer 
over de politieke cultuur en de beschikbaar
heid van informatie en kennis. Op ambtelijk 
niveau worden vele besluiten genomen die 
een politiek karakter dragen, zodat daarover 
onvoldoende publieke verantwoording 
wordt afgelegd. Daardoor kan bijvoorbeeld 
ruim tien jaar lang een wetsvoorstel Bodem
bescherming speelbal zijn tussen diverse de
partementen. De wet is er nu eindelijk, maar 
voor de cadmiumproblematiek in de Kempen 
en die van de HCH in Twente is nog steeds 
geen oplossing gevonden. 

De wens tot decentralisatie ook in het mi
lieubeleid, brengt binnen en buiten D66 de 
nodige discussie met zich mee. Daarom 
wordt voorgesteld de decentralisatie voor 
het milieubeleid op zakelijke leest te schoei
en. Tussen het Rijk en de uitvoerder (provin
cie, gemeente) worden dan bestuurscontrac
ten afgesloten, waarbij de uitvoerder voor de 
bepaald bedrag een vastomschreven taak naar 
eigen inzicht zal uitvoeren. 

De politieke cultuur, het besluitvormingspro
ces, wordt in "beter besluiten over milieu" 
systematisch in beeld gebracht aan de hand 
van enkele voorbeelden volgens de metho
diek van Hisschemoller.(Waddenzee, CFK's, 
Volgermeer) Het is belangrijk te weten wie 
op welk tijdstip de sleutel van de macht 
draagt; de macht van wetenschappers, be
leidsmakers, industrieën en niet te vergeten 
politici. 
Juist D66 kan het beter besluiten over milieu 
dichter bij brengen. Het vereist denken op 
lange termijn, openheid in besluitvorming en 
openbaarheid van kennis en informatie. 
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Engelse Liberals bezoeken D66 
13 februari ontving D66 in Amster
dam een afvaardiging van haar En
gelse counterpart, de Liberal Party. 
De contacten met de Engelse Libe
rals werden gelegd binnen de Libe
rale Internationale, waartoe D66 
onlangs als waarnemer toetrad. 
De Liberal Party is een federatie 
van de Uberale partijen in Groot 
Brittannië: de Noord-Ierse, de 
Welsh, de Schotse en de Engelse Li
berals. Deze partijen opereren au
tonoom maar treden gezamenlijk 
op bij verkiezingen voor het Engel
se Lagerhuis. 

De geschiedenis van de Liberal Party voert 
terug tot de zeventiende eeuw en de strijd 
van de ,.Whigs", de verlichte burgerij, tegen 
de kerkelijke en adelijke macht met als inzet 
vrijheid van meningsuiting en burgerrechten. 
Onder druk van de Whigs werden in die 
periode de fundamenten gelegd van het En
gelse parlementaire stelsel. Tot de Eerste 
Wereldoorlog was de Liberal Party 52 van de 
83 jaar aan de macht. In 1906, na een overwel
digende verkiezingsoverwinning, voerde de 
Liberale regering een groot aantal sociale 
hervormingen in. De "Welfare State" begon 
haar eerste contouren te tonen. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog leidde de partij een 
coalitieregering maar raakte verdeeld. Met 
als gevolg een desastreuze terugval. Niet al
leen door de breuk in de partij, maar ook 
door de opkomst van de Labour Party, die de 
rol van oppositie tegen de Conservatives 
overnam. 
Na de Tweede Wereldoorlog bleef de Libe
rale vertegenwoordiging in het Parlement 
steken tussen de zes en de negen afgevaardig
den. In 197 4 steeg het aantal naar veertien. 
Een, gelet op de kiezerssteun, zeer lage ver
tegenwoordiging, die te wijten valt aan het 
Britse kiesstelsel dat gebaseerd is op de zoge
naamde ,.first past the post" procedure in de 
kiesdistricten. Gevolg is dat kleine partijen 
nauwelijks kans zien om door te dringen in 
vertegenwoordigende organen. Toen bij
voorbeeld de Alliance in 1983 26% van de 
stemmen wist te behalen werd dat slechts 
vertaald in 3,5 procent van de zetels. Met 
19% van de stemmen bij de verkiezingen 
voor het Europees Parlement behaalden de 
Liberals geen enkele zetel. Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat wijziging van de kieswet 
naar een systeem van evenredige vertegen
woordiging een belangrijkpolitiek item is 
voor de Liberals. Overige speerpunten van de 
Liberals zijn: decentralisatie van het beleid, 
democratisering in de bedrijven, het creëren 
van werkgelegenheid en vernieuwing van de 
infrastructuur (wegen, rails, rioleringen, etc.). 

Momenteel heeft de Liberal Party negentien 

14 .................. . 

volksvertegenwoordigers en de vooruitzich
ten op vergroting van de electorale aanhang 
zijn goed, vooral door de samenwerking met 
de Social Demoeratic Party (de SOP). De 
SOP werd opgericht in 1981, toen vier pro
minente Labour-politici (al snel bekend onder 
de naam "de bende van vier") de partij ver
lieten na een conflict met de linkervleugel 
over de koers van de Engelse socialisten. In 
datzelfde jaar werd de Liberal/SOP-Alliance 
gevormd en de samenwerking verliep zo 
goed dat aan de verkiezingen in 1983 werd 
deelgenomen door Alliance-kandidaten op 
basis van een gezamenlijk onderschreven ma
nifest. 
Ook op lokaal niveau treden Liberals en SOP 
gezamenlijk naar voren. In de gemeenten 
hebben de Liberals een grondige basis opge
bouwd met hun zgn. "community policies". 
Uitgangspunt daarbij is het bevorderen van de 

participatie en betrokkenheid van de mensen 
bij het bestuur en de besluitvorming. 

Na de lange ijstijd in de Britse politiek, toen 
Labour en de Conservatives als twee monoli
tische partijen tegenover elkaar stonden, lijkt 
het tij te keren voor kleinere politieke stro
mingen in Groot-Brittannië. Voor de komen
de regeringsvorming zou de steun van de 
Alliance wel eens onontbeerlijk kunnen zijn 
voor Labour of de Conservatives. De Alliance 
vormt een duidelijke bedreiging voor het 
comfortabele machtsspel dat links en rechts 
jarenlang hebben kunnen opvoeren. 
Ook in de publieke opinie is van een kente
ring sprake en wint de Liberal/SOP-combine 
aan vertrouwen. Margaret Thatcher zal bij 
het uitschrijven van nieuwe verkiezingen ter
dege rekening moeten houden met de positie 
van de Engelse middenpartijen. 

Dovid Steel, partyleider van de Uberals, spreekt de Partr- Assembly toe in september 1986 in EostbaJJme. 

PEAC 
• Tweeverdienerswet 
Het Ministerie van Financiën evalueert de ge
volgen van de Tweeverdienerswet. Breed 
Platform Vrouwen Voor Ekonomische Zelf
standigheid, waarbij het PEAC is aangesloten, 
is door het Ministerie benaderd voor een 
reactie. Aan de hand van concrete voorbeel
den wil het Platform op dit verzoek ingaan. 
Heb je ervaringen met de Tweeverdieners
wet op het punt van a. doelmatigheid, b. 
rechtvaardigheid, c. privacy-aspecten, d. uit
voerbaarheid, e. arbeidsmarktaspecten, zou 
je die dan vóór 24 februari willen sturen naar 
het landelijk secretariaat, Bezuidenhoutse
weg 195, 2594 AJ Den Haag, onder vermel
ding van PEAC. Voor een goede evaluatie zijn 
praktijkvoorbeelden uiterst waardevol! 

SWB 
• Studiedag reorganisatie nutsbe
drijven 

·Op 17 januari werd de studiedag reorganisa
tie nutsbedrijven gehouden. Centraal ston
den de mogelijkheden voor een meer gede
centraliseerde en meer besparende ener
gievoorziening. Welke mogelijkheden biedt 
de lopende reorganisatie voor democratische 
controle op deze sector~ In hoeverre is cen
tralisatie af te keuren of toe te juichen~ Be
staat er een voorkeur voor de NV -vorm of de 
Gemeenschappelijke Regeling bij distribu
tiebedrijven~ Van de studiedag wordt een 
verslag gemaakt, dat op het congres van 28 
februari verkrijgbaar is. 



BINNENHOF 

Van Mierlo over euthanasie en andere 
politiek 

"Wetgeving en het proces van wetgeving moeten in de eerste plaats in 
dienst staan van de zaak waar het om gaat. Als je naar het proces van de 
euthanasiewetgeving kijkt, dan zie je hoe tot nu toe in alle stadia de 
belangen van de coalitie dat proces hebben gedomineerd." 

Voor een volle zaal in gesprek met Pieter 
Fokkink,lijsttrekker in Overijssel, haalde 
Hans van Mierlo in Hengelo flink uit naar het 
kabinet. Daarbij kwam hij met instemming 
van de toehoorders tot de conclusie dat 
.,contraire gevoelens en tegenstellingen in 
een vraagstuk als euthanasie begrijpelijk zijn, 
maar dat de wijze waarop er mee wordt 
omgegaan illustratief is voor onze politieke 
cultuur. Een cultuur die behoeftes oproept 
aan andere politiek". 

• Gedrocht 
Van Mierlo wees op de wijze waarop de Raad 
van State in de oneigenlijke rol werd betrok
ken van scheidsrechter in een politiek me
ningsverschil; de onduidelijke passages hier
over in het regeerakkoord van CDA en WD 
en nu "een nieuwe uitsteloperatie middels 
een voorstel voor de euthanasie dat niet al
leen slecht is, maar ook nog eens vanuit 
wetgevingoogpunt een gedrocht lijkt te 
worden". 
.. Daarbij wordt kennelijk met het grootste 

Bestrijding van 
rampen 
onvoldoende 

gemak geaccepteerd wat in feite bespottelijk 
is: Diametraal verschillende opvattingen over 
de betekenis van het kabinetsbesluit naar ge
lang de eigen opvatting. Zo bleek tijdens een 
uitzending van het Capitool, dat het voorstel 
voor de liberale Korthals Altestenminste 
handhaving van de 6.000 gevallen van eutha
nasie per jaar zou inhouden, terwijl de 
CDA'erBorgman er nog hoogstens 600 zag 
overblijven." 

• Bijna komisch 
Bijna komisch wordt het volgens Van Mierlo 
als moet worden vastgesteld dat twee men
sen uit hetzelfde kabinet, die samen zo'n 
voorstel hebben vastgesteld, eenzelfde te
genstelling in interpretatie hebben. Hij doel
de daarmee op de tegenstelling tussen Kort
hals Altes en minister Brakx, die spreekt over 
een duidelijke versmalling van de euthana
siepraktijk: Wat moeten burgers- artsen, 
patiënten en toekomstige patiënten- toch in 
godsnaam met zo'n soort probleembehande
ling1" 

DickTommel: 
Rampenbestrijding 
onvoldoende 
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De bestrijding van milieurampen 
op de Waddenzee, de Noordzee en 
de Westersehelde is volstrekt on
voldoende. Dat stellen de D66'ers 
Dick Tommei enGerritjan Wolf
fensperger in verschillende kamer
vragen naar aanleiding van recente 
gebeurtenissen. 

T ommel hekelt het kabinet vanwege de trage 
wijze waarop de bestrijding van de olievervui
ling op de Waddenzee en Noordzee opgang 
kwam, toen begin januari duizenden vogels 
stierven na een illegale lozing in de buurt van 
Vlieland. Pas na enkele dagen werd daadwer
kelijk actie ondernomen, terwijl het kabinet 
op eerdere vragen van T ommel beweerde 
binnen twee uur met de bestrijding te kunnen 
aanvangen. 

Borssele toch weer in gebruik 

• Pijpleiding 
Die eerdere vragen stelde T ommel naar aan
leiding van het besluit van het kabinet in de 
Waddenzee een oliegaspijpleiding aan te leg
gen. Daarbij wees het kamerlid op de gevaren 
voor het milieu bij een lekkage. 

Ondanks het ferme protest van de 
D66'er Doeke Eisma komt de kern
centrale in Borssele half maart 
weer in bedrijf, zonder dat alle ge
constateerde gebreken zijn verhol
pen. Het pleidooi van Eisma om dat 
niet te doen- geuit tijdens een door 
hem gevraagd overleg met de rege
ring -liep onder het motto "Wij 
durven het wel aan" stuk op CDA 
en VVD. 
De centrale ligt nu stil wegens vervanging van 
de splijtstof. Deskundigen van het Weens 
Atoombureau maakten van die gelegenheid 

gebruik een onderzoek in te stellen. De 
schrikbarende conclusies in hun rapport- dat 
pas na lang aandringen van Eisma volledig 
openbaar werd: op essentiële plaatsen ont
breken brandwerende muren, de controleka
mer is onvoldoende uitgerust en het rampen
plan voldoet evenmin. 

In april wordt de centrale in Dodewaard on
derzocht. De centrale in Doel- honderd 
meter van de Zeeuwse grens in België- staat 
nog niet op het programma, terwijl daar in 
het verleden regelmatig lekken zijn geconsta
teerd. D66 heeft het kabinet gevraagd de 
Belgische regering te verzoeken ook hier een 
onderzoek te laten instellen. ----------15 



· PORTRET_., .· 

Koosievon Doesen: 

Automatiseringsbeleid in 
provincie hard nodig 

Vier mensen vertegenwoordigen 
D66 in de Provinciale Staten van 
Groningen. Eén daarvan is gedepu
teerde in een college dat verder be
staat uit twee "liberalen" en vier 
"socialisten". 
Lijsttrekker bij de komende Staten
verkiezingen aldaar is Koosje van 
Doesen. Ofschoon zij van origine 
geen Groningse is- zij is in 1950 
geboren in Delft- draagt zij deze 
provincie een bijzonder warm hart 
toe. Na de HBS-B te hebben door
lopen koos zij "bewust niet" voor 
de universiteit maar voor een oplei
ding tot operatie-assistente. De 
komst van twee dochtersliet zich 
niet combineren met de uitoefe
ning van dit beroep, maar wel met 
een actief lidmaatschap van D66. 
Mede-oprichster van de afdeling 
Winschoten, redactielid van het re
gioblad, coördinator scholing en 
vorming, lid Adviesraad ... het is 
slechts een kleine greep uit haar 
achterliggende en huidige partij-ac
tiviteiten. Overigens: het zijn niet 
alleen haar gezin en D66 die haar 
aandacht hebben. Sinds drie jaar 
studeert Koosje "met veel plezier" 
filosofie. Dit met de bedoeling om 
na het doctoraal examen het mid
delbaar onderwijs in te gaan. 

"In 1982 was ik lijstrekker bij de gemeente
raadsverkiezingen in Winschoten. Mede door 
de slechte electorale positie waarin D66 toen 
verkeerde, lukte het niet om een zetel binnen 
te halen. Het was een vervelende ervaring. Je 
voert campagne en bereid je voor op de ko
mende raadsperiade en dan blijkt het uitein
delijk niet door te gaan ... " 
"Niet lang daarna ben ik in direct contact 
gekomen met de provinciale politiek doordat 
ik de medewerkster van de statenfractie kon 
opvolgen. Wanneer ik nu de gemeentelijke 
en de provinciale politiek vergelijk, trekt het 
werken op provinciaal niveau mij meer aan. Je 
kunt afstandelijker en analyserend met re
gionale en locale problemen omgaan. Wat 
veel mensen het onaantrekkelijke vinden van 
de provincie- dat zij voornamelijk een coör
dinerende en ondersteunende functie vervult 
-dat vind ik juist het aardige." 

16 .................. . 

.Het nationale karakter van deze verkiezingen zal ons er niet 
van weerhouden om een intensieve campagne te voeren." 

IJl Campagne 87 
"Een moeilijkheid waar Groningen vooral 
mee kampt is dat "Den Haag" nog te weinig 
oog heeft voor onze sterke punten en de 
provincie te zeer ziet als een probleemge
bied. Dat is niet reëel want Groningen be
schikt onder meer over de gasbel, de nieuwe 
PTT -vestiging, de universiteit met haar 
"SciencePark" en enkele nieuwe industrieën. 
Langzaam maar zeker groeit deze provincie 
uit tot een kenniscentrum dat een wezenlijke 
bijdrage kan leveren aan de toekomstige na
tionale economische ontwikkeling. Het is 
heel belangrijk dat dit in Den Haag voldoende 
wordt onderkend. De provincie moet wor
den ontsloten; de aansluiting op de snelle 
treinverbinding naar Hamburg en de realisa
tie van een telecommunicatienet passen in dat 
kader." 
"Verder sluiten we in de campagne zoveel 
mogelijk aan bij de landelijke D66-thema's als 
"democratisering van het bestuur", "milieu" 
en "decentralisatie".We gaan proberen om 
deze zaken zo duidelijk mogelijk naar voren 
te brengen door voorbeelden te nemen die 
de Groningse kiezers zullen herkennen." 
"Bovendien ben ik zelf van plan om, zowel in 
de campagne als daarna, te benadrukken dat 
er een degelijk provinciaal automatiserings
beleid moet worden ontwikkeld. Momenteel 
wordt er namelijk ook in de provincie veel 
geld geïnvesteerd in de aanschaf van compu
ters en programmatuur. Maar een beleid op 
dit gebied ontbreekt vooralsnog. Er zijn geen 
duidelijke antwoorden op vragen als: wat zijn 
precies de provinciale informatiebehoeften; 
hoe moeten we daarin voorzien; wat moet in 
dit verband wel en wat moet niet worden 
geautomatiseerd. Duidelijk is alleen dat hier 
zeer interessante nieuwe mogelijkheden lig-

gen. Zo kan de deskundigheid van het provin
ciehuis toegankelijker worden gemaakt voor 
gemeentebesturen. Of de informatiever
spreiding onder statenteden kan worden 
geautomatiseerd door aan ieder lid een per
scnat computer ter beschikking te stellen. 
Maar juist vanwege die variëteit aan mogelijk
heden is een doordacht beleid noodzakelijk." 

• Sfeer en resultaat 
"Nee ik kan niet zeggen dat de stateover
kiezingen hier echt leven. Dat heeft onder 
andere te maken met het feit dat de drie 
grote partijen zich tamelijk terughoudend op
stellen: ze zitten niet echt op deze verkiezin
gen te wachten. De PvdA heeft een houding 
van: "ik groei vanzelf wel, alles wat ik zeg kan 
tegen me worden gebruikt". Het CDA, bij 
ons een oppositiepartij, lijkt onvoldoende ze
ker van een overwinning en houdt zich rustig. 
En ook de VVD houdt zich gedeisd omdat ze 
bang is haar positie binnen het college te 
verspelen. Voeg daarbij dat de regionale pers 
van oudsher weinig belangstelling toont voor 
de provinciale politiek en je hebt de betrek
kelijk matte sfeer voor een groot deel ver
klaard." 
"Het verkiezingsresultaat is moeilijk in te 
schatten. Zeker is dat een herhaling van de 
vorige score niet eenvoudig zal zijn. Die vier 
zetels zijn namelijk behaald in een periode 
waarin de partij goed was voor vijftien kamer
zetels in de opiniepeilingen. We hebben een 
redelijke kans op drie zetels, tsja en die 
vierde~, .. die zal erom hangen." 
"Wat we echter vooral niet mogen vergeten 
is dat we ons in 1984 nog afvroegen of er bij 
de volg~nde Statenverkiezingen nog iemand 
bereid zbu zijn om D66 alleen in de Provincie 
te vertegenwoordigen. Vergeleken met 
twee, drie jaar geleden zijn de vooruitzichten 
dus redeliik gunstig. Overigens moeten wij 
ons in de provincie realiseren dat deze ver
kiezingen een sterk nationaal karakter zullen 
hebben. Vanwege die koppeling met de sa
menstelling van de Eerste Kamer zijn de re
gionale mogelijkheden om de bestaande 
waardering voor D66 te beïnvloeden, nog 
beperkter dan voorheen. Maar een en ander 
zal ons er niet van weerhouden om een inten
sieve campagne te voeren en onze kansen 
optimaal te benutten." 

Peter van Eij~ 
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DE BEL VOOR DE I AATSTE RONDE 
De bel voor de volgende ronde is 
gegaan, zei Hans van Mierlo op het 
D66-congres afgelopen zaterdag 28 
februari in Amersfoort. Aan het 
slot van zijn rede benadrukte de po
litieke voorman het belang van de 
komende verkiezingen als herbe
vestiging van de wedergeboorte 
van D66, "die de kiezers driekwart 
jaar geleden hebben gewild." 

Van Mierlo schetste de bijzondere posi
tie van D66 in het politieke krachtenveld 
.,tussen drie partijen en in dialoog met 
hen, op alle niveaus en op alle gebieden 
van beleid", en tegenover de andere par
tijen . .,We zullen niet ophouden ze alle 
drie-over één kam geschoren- aan te 
klagen op hun gezamenlijke verantwoor
delijkheid voor de huidige politieke cul
tuur, de structurele veroudering van ons 
politieke en staatkundige bestel en op 
hun opportunistische onverschilligheid 
voor het verbeteren daarvan." 

Op provinciaal niveau heeft voor D66 
inmiddels de bel voor de laatste ronde 
van deze campagne geklonken. Met nog 
een week te gaan tot de Provinciale Sta
ten verkiezingen is de verkiezingsstrijd 
vooral daar in volle gang. Voor een niet 
onbelangrijk deel immers zal de uitslag 
op 18 maart afhangen van de activiteiten 
van D66 op regionaal en plaatselijk ni
veau. Hoezeer de verkiezingen ook ge
nationaliseerd worden, het landelijk ima
go van de partij moet in direct contact 
met de kiezer worden bevestigd of ver
sterkt. 
Het provinciale karakter van de ver
kiezingen neemt niet weg dat veel pro-

biemen waarmee de Provinciale Staten 
geconfronteerd worden een belangrijke 
relatie hebben met het landelijke beleid. 
En dat is het aanknopingspunt waarmee 
D66-Kamerleden werkbezoeken afleg
gen aan de verschillende provincies. 
Zo is het provinciaal milieubeleid in be
langrijke mate afhankelijk van de midde
len en de prioriteiten van de rijksover
heid. Het Rijk zal geld beschikbaar moe
ten stellen voor sanering van vervuilde 
bodems in de Kempen, rond Hengelo, in 
Rijnmond en op oude industrieterreinen, 
en voor de schoonmaak van de vervuilde 
bodems van de grote rivieren. De mest
problematiek vraagt om inkrimping van 
de veestapel en verbetering van de mest-

verwerking, de verzuring van de bossen 
om internationale afspraken en regelge
ving. Daarom kondigde Van Mierlo tij
dens zijn congresrede aan dat de D66-
fractie tijdens het sociaal-economische 
debat in de Kamer de financiële meeval
ler voor een belangrijk deel wil reserve
ren voor het versneld uitvoeren van de 
bodemsanering. ,.Het Kabinet wil het fi
nancieringstekort verkleinen omdat het 
onze kinderen niet met een schuld wil 
opzadelen en tegelijkertijd schuift het de 
rekening van het vervuilde milieu door 
naar de volgende generatie. Voor D66 is 
dat onaanvaardbaar", aldus Van Mierlo. 
Ook voor het milieu is de laatste ronde 
ingegaan. 

Ooeke Eismo, Hans van Mierlo, Moorten Engwirdo, Aod Nuis. Gerritjon Wolffensperger, Louis Groenman en Oick Tommei 
tijdens het vragenuurtje op het 066 congres. Foto Henk de Kruijf 
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De oppositie en de trends 
van de jaren tachtig 

Onze democratie is echt nog niet volwassen. Ook deze Statenverkiezingen lijken 
weer beslist te (moeten) worden door incidenten en verkiezingsuitspraken van al dan 
niet televisie-genieke politieke leiders. We moeten ons evenwel niet blind staren op 
de campagnes, er is politiek veel meer aan de hand. 
Veel politici speculeren over het doorbreken van de CDA/VVD macht. Wie evenwel 
de positie van de PvdA en D66 op iets langere termijn wil beoordelen doet er goed 
aan deze in een bredere politieke context te plaatsen dan de huidige dans om de 
stembus. 
Voorop staat dat de klimaatsverandering na de jaren zestig en zeventig geen typisch 
Nederlands verschijnsel is. De "nieuwe zakelijkheid" is ook heersende norm in veel 
andere Westerse landen. Generaliserend aangeduid is het heersende modebeeld van 
de jaren tachtig: Meer markt-minder overheid, bezuinigingen, economische groei, 
pragmatisme, minder belastingen en premies, deregulering, privatisering, technologi
sche vernieuwing en criminaliteitsbestrijding zijn "in". Duidelijk "uit" zijn: overheids
planning en -sturing, herverdeling van inkomen en macht, subsidies, banenplannen, 
belastingverhoging, inspraak, cultuurbevordering, menswetenschappen en buurt
huiswerkers. De reeksen laten zich gemakkelijk aanvullen. 
Omdat Nederland wat sterker door de jaren zestig en zeventig beïnvloed was, is ook 
de omslag hier relatief ingrijpender. Binnen de Nederlandse verhoudingen brengt de 
algemene omslag het meest te weeg in de PvdA. Deze partij was immers de meest 
geprofileerde pleitbezorgster van bijna alles wat nu politiek achterhaald lijkt. Bij onze 
coalitiegenoot zijn inmiddels ook de rekenmeesters aangeschoven bij de welzijnswer
kers. De- notabene vlak voor de verkiezingen begonnen- ruzie over solidariteit en 
"koppeling" is natuurlijk geen incident, maar een symptoom van een zich, ook 
internationaal, toesplitsend structureel probleem in de sociaal-democratie: Moet de 
vergroting van welvaart en werkgelegenheid prioriteit krijgen boven de verdeling 
ervan? 
Tegelijkertijd is in de Nederlandse politiek een duidelijke tendens naar het midden 
waarneembaar. Ook hier speelt de PvdA de meest opmerkelijke rol. Behalve van een 
strippokerende senator hebben de socialisten van klein links geen gevaar te duchten. 
Derhalve kunnen zij hun nagenoeg on beheersbare behoefte om weer te regeren 
ogenschijnlijk risicoloos gestalte geven door een gematigde middenkoers te varen. 
Omdat haar achterban echter (nog?) niet zover is, blijft de PvdA een onaantrekkelijke 
coalitiepartner voor het CDA. 

Overigens lijkt het politieke gedrag van alle drie grootste politieke partijen op het 
eerste gezicht steeds meer D66-trekken te vertonen. De ideologische bases raken op 
de achtergrond, het politiek handelen wordt vooral gelegitimeerd door de noodzake
lijkheid van de omstandigheden. Partijen worden mede hierdoor steeds afhankelijker 
van de (persoonlijkheid) van de politieke leiders. Maar het door Lubbers opgeroepen 
beeld van pragmatisme bedriegt. Wie de brede politieke mode-grenzen blootlegt 
onderkent veel van de oud liberale, materieel gerichte benadering. Teleurgesteld in 
het falend overheidsingrijpen wordt van de weeromstuit alle heil van de vrije markt 
verwacht. De Pvd lijkt met haar eigensturings-en plannings-verleden niet de meest 
geloofwaardige partij om dit tij te keren. ' 

Blijft over D66. Democraten hebben altijd kritisch gestaan tegen partijen die teveel 
van de overheid of juist van de markt verwachten. Nu de ene oogklep wordt afgelegd 
om de andere weer op te zetten is het aan D66 om tegengas te geven. De politieke 
besluitvorming moet gezuiverd worden van de scheefgroei door ideologische overac
centuering. De partij die echt het goede uit liberalisme en socialisme praktisch weet 
te verwerken in nieuw beleid heeft de juiste politieke lijn in de jaren tachtig. En 
negentig. 

Bob van den Bos 



Harde taal of beslispunten? 
"Als u wilt discussiëren, wilt u dat dan in de wandelgangen doen?" Deze 
zin, uitgesproken door congresvoorzitter Wim van Hulzen, krijgt van mij 
de prijs van de dag. Stel je voor dat we in de vergaderzaal gaan zitten 
discussiëren, dan is toch het eind zoek! Het was overigens alleen maar 
bedoeld als een ernstige vermaning om beter te luisteren en Wim had dus 
gewoon moeten zeggen: Als u alleen maar een beetje wilt kletsen, doe dat 
dan in de wandelgangen. 
Toch maakte Herman Schaper aan het eind van de dag bijna de fout met 
één van de indieners van een motie in discussie te gaan. Gelukkig herstelde 
hij zich en zei plotseling: de motie is voldoende toegelicht, is er iemand die 
stemming verlangt? Tussen deze twee opmerkingen van twee congres
voorzitters speelde de vierenveertigste algemene ledenvergadering van 
onze partij zich af op de laatste dag van februari in De Flint in Amersfoort. 

Als u er niet bij was, dan had u ongelijk, zoals u 
verderop duidelijk zal worden. Zo'n congres 
heeft namelijk een functie. Of eigenlijk allerlei 
functies. De één wil bijtanken, een tweede wil 
de laatste roddels uit het circuit vernemen, 
een derde is echt in een van de agendapunten 
geïnteresseerd en een vierde vindt het vol
doende om zijn gram te halen met de opmer
king dat er niets op de agenda staat. Geen van 
de veertien agendapunten had zijn belangstel
ling. Er zijn natuurlijk ook nog lieden die quali
tate qua het congres bijwonen, zoals be
stuursleden, kamerleden, commissieleden, in
dieners van moties en amendementen en niet 
te vergeten gasten. Wij laten ze allemaal aan 
het woord, plus nog vele anderen, zelfs deze 
keer mensen die (nog) geen lid zijn van D66, 
maar niettemin het congres wilden bijwonen. 

• Joker 
De penningmeester droeg een rood strikje. 
Dat betekent dat het financieel verslag over 
1986 pas in de najaars-AL V behandeld wordt. 
Nu moesten er alleen enkele maatregelen 
worden goedgekeurd om te voorkomen dat 
wij in het najaar een begroting voor 1988 
moeten afstemmen. Ingewikkeld hoor, pen
ningmeester zijn. 

op een keur aan stembriefjes, van kanariegeel, 
via kobaltblauw, tot vaalgroen en zuurstok
rose. 
Carnaval en crocusvakantie speelden ons par
ten. Jan Vis zei later dat wij de joker niet in 
hoefden te zetten, in een verwijzing naar een 
jolige man in een jolig pak in een andere partij. 
Maar onze jokers waren eenvoudig niet ko
men opdagen. Die zaten al in Oeteldonk, het 
Krabbegat en andere stadjes van plezier be
zuiden de rivieren, of verder weg op winter
sport of genietend van echte zon. Niet meer 
dan 420 getrouwen passeerden de hekken, 
maar die konden via het NOS-journaal nog de 
indruk van een volle zaal wekken. Diezelfde 
zaal waar we ooit met 2000 hebben gezeten! 

• Verzuim 
Een lange sprekerslijst bij het punt volksge
zondheid. Gerrit Mik, vroeger lid van de 
tweede kamer met volksgezondheid in zijn 
portefeuille, was één van de vele critici van de 
beslispunten, ons door het hoofdbestuur 
voorgelegd. hij noemde het een stuk met 
ernstige lacunes, vele open einden en vage 

formuleringen. Met dit stuk kun je alle kanten 
uit en dat is levensgevaarlijk, zei Mik. Als 
voorbeelden waarbij de vragen onmiddellijk 
oprijzen noemde hij: "basispakket", wat zit 
daarin?, "eigen bijdrage", is dat zoiets als nu bij 
de A.W.B.Z.? en "eigen risico", voor wie en in 
welke mate? Als één van de uitgangspunten 
wordt solidariteit genoemd, maar solidariteit 
tussen wie? Tussen jong en oud, tussen ge
zond en ongezond, of ook wellicht tussen rijk 
en arm? Gerrit Mik wees op een reeks moties 
van D66, die door het parlement in de afgelo
pen periode zijn aangenomen. Hij nodigde HB 
en congres uit daarop het volksgezondheid
beleid te baseren. 
Andere sprekers, waaronder Fred Bol, Jan 
Pool, Quirien Lensvelt en Dick Verbaan, 
lieten zich ongeveer in dezelfde bewoordin
gen uit. AlleenErwin Nijpels vond het een 
goed stuk met een goed uitgangspunt. Vooral 
als je de amendementen van Apeldoorn, Gou
da en de werkgroep Volksgezondheid van de 
SWB erbij betrekt, is het een basis om op 
verder te werken, zei hij. 
Het werd tijd voor het HBomeen toelichting 
te geven op het stuk volksgezondheid. Die 
kwam bij monde van de aftredende vice
voorzitter organisatie, Ewout Cassee. 
Het is op zich een goed stuk, zei hij, maar we 
hebben verzuimd: 
I. De werkgroep volksgezondheid te raad
plegen, én 
2. In eerste instantie bij het stuk in de Demo
craat te vermelden dat het ging om structuur 
en financiering en dat de rest niet aan de orde 
was. Bij dat verzuim is een heel verhaal te 
vertellen, maar dat blijft hier achterwege. 
Daarbij kwam nog de mededeling dat een 
nieuw beslispunt, als amendement 5024 in het 
congresboek opgenomen, aanvankelijk door 
het HB als overbodig was ontraden, nu door 

Kees Metz gaf een stemverklaring af, terwijl 
hij volgens een deskundige alleen maar een 
stuk had mogen voorlezen van de hand van 
een afwezige kandidaat. Congresvoorzitters 
lieten het lopen, ontnamen hem althans het 
woord niet. Er waren twee kandidaten voor 
de opvolging van Ewout Cassee als vice-voor
zitter organisatie. Zij waren beiden niet aan
wezig in verband met ... vakantie. Nu zijn we 
het wel gewend dat ons land af en toe vanuit 
Oostenrijk wordt bestuurd, maar voor de 
partij moeten we daar toch geen gewoonte 
van maken. Herman Kern kamp, oud-raadslid 
en wethouder te Utrecht, werd gekozen, 
met 152 stemmen, maar er werd niet bij 
verteld hoeveel stemmen er in totaal waren 
uitgebracht. Uit acht kandidaten kozen we 
zeven leden voor de geschillencommissie, en 
verder mensen voor de programmacommis
sie, voor de verkiezingscommissie, voor de 
rapportagecommissie, voor het bestuur van 
het PEAC, het PSVI en de SWB. En dat alles Het congres stemde na amendering in met de beslispunten Volksgezondheid en justitie. 

J 
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Hans van Mierlo. 

het HB werd overgenomen. Een gezelschap, 
waarin ook vertegenwoordigers van de com
missie volksgezondheid van de SWB, zal met 
het vandaag te bereiken resultaat verder aan 
het werk gaan. Op deze mededeling werd 
motie 5022 ingetrokkken, bedoeld om 
voortijdige verkeerde beslissingen te voor
komen. Toen alles en iedereen tenslotte ge
rustgesteld was dat er nog van alles mogelijk 
zou zijn, werden enkele moties ingetrokken 
en de rest werd aangenomen. 
Motie 5000 werd aangenomen na een discus
sie tussen HB en rapportagecommissie. Het 
HB ontraadde de motie omdat deze in strijd 
zou zijn met beslispunt 4, de rapportagecom
missie was een andere mening toegedaan. Die 
rapportagecommissie had trouwens nog een 
bezwaar, al vond ik wel dat ze daar wat laat 
mee kwam. Volgens deze commissie deugen 
de procedures rond deze beslispunten niet. 
Wij horen nog wel eens waarom niet. 

• Kluif 
In de wandelgangen bleken de meningen ver
deeld over de behandeling van beslispunten. 
Sommigen wilden terug naar duidelijke tek
sten, die na behandeling door het congres 
zonder meer in het beleidsprogram kunnen 
worden opgenomen. Anderen verkiezen pra
ten over meer fundamentele dingen toch bo
ven een discussie door tien specialisten, die 
zich boven onze hoofden voltrekt. Al eerder 
heb ik in deze kolommen betoogd dat bij een 
discussie over het toelaatbare percentage 
stikstof in de kunstmest in de provincie Gro
ningen de meeste partijleden afhaken. Die 
verdwijnen dan naar de wandelgangen, terwijl 

4 ................ . 

een handvol deskundigen op de smalle basis 
daarna het hele landbouwprogramma afhan
delt. 
BI ijft de vraag of die zogenaamde fundamen
tele beslispunten soms niet wat erg vaag blij
ven, zoals onder meer door Gerrit Mik aan de 
orde gesteld bij de behandeling van het 
hoofdstuk volksgezondheid. Het hoofdbe
stuur heeft er weer een kluifje bij als de agen
da voor het volgende congres moet worden 
vastgesteld. 

• College 
Eigenlijk zou ieder partijlid de rede van Jan Vis 
moeten lezen. Die is vast te krijgen bij het 
landelijk secretariaat, maar ik kan toch niet 
nalaten er hier iets van te vermelden. Al was 
het maar omdat zijn spreken nergens werd 
vermeld, nog in het journaal, noch in de kran
ten. Wat hij zei was zo belangwekkend dat 
Hans van Mierlo later op de dag zijn verhaal 
begon met de woorden: "Er zijn vele midde
len om aan te tonen hoe onhoudbaar de 
kwaadaardige stelling is dat D66 niet meer is 
dan één persoon. Eén van die middelen heet 
Jan Vis. Hij heeft vandaag het leeuwedeel 
voor zijn rekening genomen en uitgelegd wat 
ons bezielt en waar het ons om gaat." Daarom 
moet u dus die tekst maar eens lezen, en/ of 
volgende keer zelf komen luisteren en mee
praten. 
Jan Vis begon over de Statenverkiezingen en 
in het verlengde daarvan de verkiezing door 
die nieuwe Staten van een compleet nieuwe 
Eerste Kamer. Dat tweekamerstelsel, aldus 
Jan, heeft niet onze hartelijke instemming. 
Dat verkondigen we al twintig jaar, maar de 
meerderheid van het parlement wil volledige 
handhaving van tweede en eerste kamer. Nu 
de mogelijkheid zich voordoet dat die eerste 
kamer wel eens meer dan in het verleden een 
ander geluid kan laten horen dan de tweede, 
nu worden er plotseling wat mensen zenuw
achtig. Toch is de essentie van twee kamers 
niet dat de ene een doublure is van de andere. 
De essentie is wél dat de ene kamer iets van 
die andere ongedaan kan maken. Wie voor 
twee kamers kiest, kiest voor die mogelijk
heid. Wie die mogelijkheid van een eerste 
kamer met een afwijkende mening niet wil, 
moet consequent zijn en helemaal geen eer
ste kamer willen. Maar zo consequent was de 
parlementaire meerderheid helaas niet. D66 
wél en Jan Vis noemde dit een goed voor
beeld van wat wij bedoelen met "andere poli
tiek". Wij willen graag een consistente demo
cratische ordening en niet een ordening die 
zichzelf tegenspreekt. Vis wijst ons opnieuw 
op de gevaren van het "waterdichte" regeer
accoord dat werkelijke afweging van belan
gen versluiert en discussie daarover in de 
kiem smoort. Volksvertegenwoordigers 
worden pionnen. Invoering van een distric
tenstelsel kan hierin verandering brengen. 
Een nieuw voorbeeld van andere politiek. 
Dan hekelt hij de systematische verwaarlo
zing van de zachte sector, door een te grote 
nadruk op de marktsector. Een euvel, waar
aan het kabinet van Rudolf de Grote en Rudolf 
de Korte mank gaat. Wij bepleiten een inte
gratie van beleid, waardoor meer recht 

wordt gedaan aan de natuurlijke samenhang 
van beide sectoren. Als dit beleid wordt 
voortgezet zal straks ongetwijfeld het finan
cieringstekort zijn verdwenen, maar in de 
plaats daarvan zitten we dan met een analfa
betische, vergrijsde, ongezonde bevolking in 
een verwoest milieu. 
De toekomst is niet helemaal maakbaar, maar 
je hoeft er ook niet fatalistisch op te wachten. 
Je moet tenminste een soort verwachting 
hebben en daarop koersen. Politiek heeft 
vooral in campagnetijd de neiging vaak aan
dacht te vragen voor details. Laten wij ons 
met de details bezig houden, maar met een 
notie van de toekomst. 
Toen ik op mijn horloge keek na de magistrale 
rede van Jan Vis, waren er sinds het begin van 
zijn verhaal precies drie kwartier verstreken. 
De magister had college gegeven. 

• Negen wijzen 
"Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het 
stellen van VRAGEN AAN KAMERLEDEN. 
Hiervoor is een aparte ruimte gereserveerd." 
Zo stond het in de agenda. Maar wat lees ik op 
het inlegvel? "Tijdens de lunch is de crèche 
gesloten in verband met het vragenuurtje van 
de tweede kamerfractie." 
Eén van de kinderen: "Waarom moeten wij 
hier weg1" Eén van de ouderen: "Tja, één kind 
kan meer vragen dan negen wijzen kunnen 
beantwoorden." 
Het hoofdbestuur was wel tevreden over de
ze nieuwe vorm van contact tussen partijle
den en volksvertegenwoordigers. Saskia van 
derLoodacht dat het "volgepropt achter
zaaltje" (de qualificatie is van De Volkskrant) 
minder bedreigend werkte dan de grote con
greszaaL Er heerste in elk geval een onge
dwongen sfeer en vooral het niveauverschil 
van zaal en podium ontbrak duidelijk. Ik stelde 
voor om de volgende keer, bij wijze van 
voortgezet experiment, drie zaaltjes in te 
richten met telkens drie kamerleden. Iemand 
noemde toen de wederzijdse beïnvloeding, 
het van elkaar overnemen van het woord, 
maar dat bestaat bij drie ook nog. En je hoeft 
niet zo te proppen. Stel je voor dat er de 
volgende keer duizend congresgangers 
komen! 
Die journalist van De Volkskrant was ove
rigens de enige die zo slim was geweest om 
mee naar het achterzaaltje te gaan om daar 
Hans van Mierlo te horen vertellen dat hij er 
niet over piekerde om een politiek nummer
tje te maken van de bezuinigingen in de zwak
ziimigenzorg. Dat zijn toch antwoorden die in 
de congreszaal zelf wat moeilijker over het 
voetlicht komen. En ook wat dat betreft 
heeft het hoofdbestuur dus succes gehad met 
zijn nieuwe vorm van vragenuurtje. 

• Hemdenrok 
Direct na de lunch stond justitie op de agenda. 
Olga Scheltema, vice-voorzitter politiek gaf 
toelichting. Beslispunten gaan niet in de de
tails. Zij sprak van een brede visie, een alge
meen kader met oog voor de samenhang. En 
er zit een wereld van gedachten achter. 
Daarna was het hele stuk binnen een half uur 
afgehandeld, terwijl er anderhalf uur voor was 



uitgetrokken. Maar bij volksgezondheid wa
ren we een uur uitgelopen, wat één van de 
aanwezigen de uitspraak ontlokte: het lijf is 
nader dan het recht, of de ziekte nader dan de 
regels. 

• Hoe meer bloemen 
Saskia van der Loo begon haar toespraak als 
partijvoorzitter met te zeggen dat Geertse
ma (een trouwe gast op onze congressen) van 
zijn hart geen moordkuil moet maken. Hij 
mag rustig opspringen tijdens een rede van 
Jan Vis, als die zegt dat de parlementaire 
openbaarheid een klassiek liberale erfenis is, 
maar dat de erfgenamen dat aan het vergeten 
zijn. Deze tekst stond overigens niet in haar 
officiële toespraak, maar Saskia vindt dat ze 
slecht kan voorlezen en wou daarom ook iets 
recht uit het hart zeggen. 
Zij memoreerde het feit dat je als politieke 
partij meer aandacht krijgt in de media voor 
het feit dat je twintig jaar in de kamer zit, dan 
voor de zaken die je daar in twintig jaar aan de 
orde hebt gesteld. Hoe meer bloemen, des te 
meer fotografen, moeten ze bij de frac
tievoorlichting gedacht hebben. En het klop
te, zelfs Lubbers kwam er op af! Toen journa
listen aan Saskia vroegen of D66 over twintig 
jaar nog in het parlement zou zitten, zei ze: Er 
is nog veel werk te doen en de ontwikkelin
gen gaan zo langzaam, dat onze aanwezigheid 
dàn nog steeds vereist zal zijn. 
Saskia wil de D66-organisatie versterken, dat 
betekent leden werven. Afdelingen oprich
ten op plaatsen waar welleden wonen, maar 
waar we nog niet in de raad zitten, bijvoor
beeld omdat er geen afdeling is. De grotere 
plaatsen in de buurt van die "witte plekken'' 
moeten daarbij helpen, maar er is op de partij
begroting ook een bedrag uitgetrokken voor 
"ondersteuning" bij de uitbreiding van de or
ganisatie. 
Voorts wil de voorzitter komen tot uitwer
king van nieuwe ideeën om te komen tot 
maatschappelijke vernieuwing en gaf daar 
voorbeelden van. Prioriteit één: de zorg voor 
het milieu. We mogen niet doorgaan met het 
accepteren van allerlei water-, lucht- en bo
demverontreinigende stoffen, ons- zoals de
ze regering- verschuilend achter het argu
ment van "zwaarwegende maatschappelijke 
belangen." Als er dan toch een structurele 
belastingmeevaller komt, laten we dan ten-

janVis 

minste een deel daarvan gebruiken voor her
stel van aan het milieu aangebrachte schade. 
En Borssele en Dodewaard mogen pas weer 
gaan werken, als ze volstrekt veilig zijn. 

Tenslotte vertelde Saskia ons dat van de 
twaalf provinciale lijsttrekkers alleen Karin 
Oele uit Friesland niet op het congres was 
wegens ziekte. De andere elf waren er alle
maal, ondanks crocusvakantie en carnaval. Ik 
dacht daar kunnen die kandidaten voor het 
vice-voorzitterschap nog wat van leren, maar 
Saskia onthulde dat een paar weken geleden 
bij het CDA er maar vier van de twaalf aanwe
zig waren en daarom had ze ze van te voren 
voor de veiligheid allemaal opgebeld. 

• Overwegende 
Er waren twee algemene politieke moties aan 
de orde. De afdeling Gouda stelde voor de 
tweede kamerfractie te verzoeken te bevor
deren dat het "Herziene stelsel sociale zeker
heid" wegens onhanteerbaarheid wordt inge
trokken. Deze motie werd om zijn onhan
teerbaarheid door het congres verworpen, al 
is iedereen het er over eens dat het te gek 
wordt, als zelfs de ambtenaren met de uitvoe-

Het 08 in de congresbanken. Tweede van linkS voorzitter Saskia van der Loo. 

ring van de wetten belast, de teksten niet 
meer begrijpen. 
In een tweede motie verzocht de afdeling 
Gouda de tweede kamerfractie activiteiten 
te ontplooien teneinde het dragen van donor
codicils zoveel mogelijk te bevorderen. Hoe
wel de bijna afgetreden vice-voorzitter poli
tiek nog eens had duidelijk gemaakt, dat het 
niet onze gewoonte is om bestaand beleid te 
herformuleren en daarom de motie als over
bodig moest ontraden, ging het congres op de 
valreep nog heel even dwars en werd de 
motie aangenomen. En nu maar eens afwach
ten welke activiteiten de fractie zal ontplooi
en. Kan een mooi vraagje worden voor het 
uurtje met de kamerleden in het najaarscon
gres. Misschien kan de fractie alvast "activitei
ten ontplooien" om een antwoord te formu
leren. 

• En toen kwam Hans 
Ook elders in deze Democraat zal er wel iets 
van zijn teksten zijn terug te vinden. Daarom 
beperk ik mij tot een paar volzinnen. Uit zijn 
verband gerukt, maar veelzeggend. 
"Het komt eigenlijk nooit voor dat we een 
congres hebben aan de vooravond van ( ... ) 
een nieuwe ontwikkeling in de internationale 
politiek, die als zij doorzet, maar ook als zij 
niet doorzet, meer nog dan wat ook ons lot 
zal kunnen bepalen. Want om de zaken op 
hun pláats te zetten zoals we dat vroeger in 
ons schoolschrift deden: de provincies liggen 
in Nederland en Nederland in Europa en Eu
ropa in een wereld, die nog steeds beheerst 
wordt door twee supermachten, waarvan de 
een onze bondgenoot is en waarvan op de 
ander op dit moment onze hoop is geves
tigd." En het gaat natuurlijk om die laatste 
betrekkelijke bijzin. 
Sprekend over de ontwikkelingen in de Sov
jet-Unie: "Ongeloof in het wonder leidt bijna 
vanzelfsprekend tot de vraag: is er wel een 
wonder/'' en "De onzekerheid over de ge
loofwaardigheid van dat wonder drukt zich in 
de westelijke landen uit in drie vragen: 
I. Is dit het begin van een revolutionaire her
vorming? 
2. Zijn de intenties van Gorbatsjov oprecht? 
En, als dat zo is, 
3. Heeft hij kans van slagen? 
Als we alle drie die vragen met "ja" beant
woorden en daar ook de internationaal poli-

.. ................ 5 



tieke consequenties uit trekken, dan is de 
kans aanwezig dat niet alleen de Sovjet-Unie 
over tien jaar onherkenbaar is veranderd, 
maar ook wij zelf en de hele wereld- situatie. 
Daarin ligt ook precies het probleem. Want 
niets is moeilijker dan afscheid nemen van 
denkbeelden." Dat is toch een tekst om bo
ven je bed te hangen11k vind het onbegrijpe
lijk dat geen enkele krant aan deze analyse 
enige aandacht heeft besteed. 
Wél schreven alle kranten over zijn verbazing 
dat dit kabinet met zijn overdreven aandacht 
voor elk miljoen dat zij de zachte sector kan 
ontfutselen, zich we12,3 miljard extra WIR-, 
premie door de neus laat boren. 
Aan het slot van zijn verhaal zei Hans van 
Mierlo: "Wij hebben maar weinig kiezers die 
vanzelfsprekend op ons stemmen. We moe
ten eigenlijk iedere keer ons hele electoraat 
opnieuw veroveren. Maar het aantal burgers 
dat uitziet naar een ander politiek klimaat, 
naar een ander politiek gedrag, naar een an
dere manier van omgaan met de macht, dat 
groeit. Hen moeten we benaderen en over
tuigen. Niet één van de drie grote partijen 
toont op dit moment ook maar de geringste 
belangstelling voor de vernieuwing, de herin
richting en het eigentijds maken van onze 
democratie." 

• In de gangen 
Kom in het vervolg zelf maar luisteren. Dan 

begrijpt u dat iem~nd na afloop van zo'n con
gres zegt: Zo'n dag heeft voor mij een bij
tankfunctie. Wij moeten begeesterd worden, 
liefst met meer dan vierhonderd, maar we 
moeten ook het idee krijgen dat we samen 
aan hetzelfde werken. 
Er zijn natuurlijk ook andere reacties, zoals 
die van Don Schuurman: Er zijn congressen, 
die je zo boeien, dat je niet naar de wandel
gangen gaat. Maar vandaag kwam ik gelukkig 
in de wandelgangen en heb daar, door mijn 
interventie, de partij voor een fatale vergis
sing kunnen behoeden. Meer kan ik er helaas 
niet over zeggen. 
Drie supervrouwen (zeidl!n ze zelf) vonden 
het congres prachtig en tam. Jan Vis was voor 
hen zeer inspirerend. Duidelijk Vis, niet te 
verwarren met vlees. En ze wijzen mij op hun 
lijfspreuk: Supervrouwen piepen niet maar 
pakken aan. 
Een bedachtzaam man gaf de volgende qualifi
catie: Heel interessant, zeer genoten, af en 
toe wat lullekoek, maar, om met Seth Gaaike
ma te spreken: dat moet toch kunnen? 
Twee ex-vice-voorzitters samen in gesprek 
vroeg ik om hun reactie en hun antwoorden 
vindt u hieronder. 
Ewout Cassee: "Het duurde vier en half jaar, 
maar het was de moeite waard." Hij mijmer
de nog na over de gevoelige woorden aan zijn 
adres gesproken door Saskia van der Loo. 
En wat zei Bob van den Bos? "Geen congres 

Fractie: Mondriaan behouden 
De D66-fractie in de Tweede Kamer wil de Mondriaan in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam voor Nederland behouden. Dat heeft Aad Nu is 
gezegd tijdens het "vragenuurtje" op het congres. 

Nu is antwoordde Richard Veerman uit Hil
versum, die zich bezorgd afvroeg of het mo
gelijk is de verkoop van de Mondriaan nog 
tegen te houden. De verwachting is dat het 
schilderij straks in buitenlandse handen komt. 
Nu is: "Met de wet in de hand is het heel 
moeilijk de verkoop tegen te houden. Ik ben 
bang dat het schilderij aan het buitenland ver
kocht wordt. En dan krijgen we het waar
schijnlijk nooit meer terug". 
"Om dit in de toekomst te voorkomen moet 
er een museumstatuut komen, vergelijkbaar 
met een redactiestatuut van een krant, waar
in vastgelegd wordt dat er geen uitverkoop 
van kunstwerken mag plaatsvinden". 
Of dat museumstatuut op tijd zou komen 
voor de Mondriaan betwijfelde Nuis echter. 

• D66 wil extra geld voor 
zwakzinnigenzorg 
D66 wil dat er meer geld beschikbaar komt 
voor zwakzinnigenzorg, aldus Hans van 
Mirrlo op het vragenuurtje, maar de fractie 
voelt er niets voor om van dit item een "poli
tiek nummertje" te maken voor de P.S ver
kiezingen. "De stand van een cultuur kun je 
aflezen aan de manier waarop zij vreemde! in
gen, gevangenen en zwakzinnigen behandelt. 
Dit zijn minderheidsgroepen die volledig af-
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Aad Nuis aan het woord tijdens het fractie-vragenuurtje. 

hankelijk zijn. De zwakzinnigen zitten nu erg 
in de knel", aldus Van Mierlo. 
Fractiewoordvoerder Erwin Nypels hekelde 
de forse bezuinigingen op de geestelijke 
volksgezondheid en verzette zich met name 
tegen de kortingen op het verplegend perso
neel. "In deze sector zijn de salarissen gekort 

meer zonder programma!" 
Menno van der Laan sympathiseert met de 
ideeën van de partij, maar is geen lid. Hij heeft 
ook wat materiaal verzameld. Als ik mij poli
tiek zou engageren, zegt hij, zou ik lid van 
D66 worden. Toch vond hij het aardig om 
eens een congres mee te maken. Dat hele 
bedrijf van zo'n ledenvergadering, zowel in de 
zaal als in de wandelgangen is heel interessant. 
Het is wel een partij van oude bekenden, zegt 
hij, veel zoenen en veel hallo, maar ook een 
partij van intellectuelen, althans de congres
gangers. Wij zullen hem scherp in de gaten 
houden. 
En wie treffen we uren later op de valreep? 
Loebas zelf. Voor de enkele vreemdeling in 
Jeruzalem: Costerbeek is de naam. Hij was 
tijdens de behandeling van het punt justitie in 
slaap gevallen en had een droom. Hij droom
de van alles, wat hij hier niet vermeld wil 
hebben, maar ook dat hij door Amsterdam 
liep-wat zou hij anders dromen1-en dat alle 
cafés nachtpermissie hadden, omdat D66 bij 
de Statenverkiezing bijna 14% van de stem
men op zich had verzameld. In één van die 
cafés zat Ed van Thijn, die Loebas de functie 
aanbood van hofnar in de nieuwe Stopera. 
Ondanks het daaraan verbonden honorarium 
ben ik toen maar snel wakker geworden, zei 
Loebas. 

Stijn Verbeeck 
Foto's Henk de Kruijf 

en is het aantal banen teruggelopen. De kwa
liteit van de verzorgende sector loopt terug". 

• Staatssecretaris voor 
emancipatie? 
Moet er weer een staatssecretaris voor 
emancipatiezaken komen? Lyda Verstegen, 
voormalig Peac-voorzitter, zwengelde deze 
discussie op het vragenuurtje aan. Louise 
Groenman was er, om procedurele redenen, 
echter nog niet voor te porren. "De positie 
van minister Van Dijk van binnenlandse zaken, 
wiens plaats door minister De Koning van 
sociale zaken (al of niet tijdelijk) is ingeno
men, is nog niet duidelijk. Het is niet zeker 
wie straks wat gaat doen", aldus Groenman. 
Emancipatie kan volgens D66 overigens maar 
beter niet in de portefeuille van minister Lou 
de Graaf van sociale zaken zitten. "De Graaf is 
niet emancipatiegericht, daar heeft hij abso
luutgeen gevoel voor", zo klonk het. 
De discussie over een staatssecretaris of mi
nister voor emancipatie onstond naar aanlei
ding van het GPV -voorstel om de schooltij
den weer door de medezeggenschapsraad 
van de school te laten vaststellen. 
D66 heeft daar tegen gestemd, om emancipa
tieredenen, aldus Aad Nu is. Lyda Verstegen 
die ook de vraag over de schooltijden gesteld 
had, was daar natuurlijk tevreden mee. Een 
nadeel daarvan kan zijn dat ouders die kinde
ren op verschillende scholen hebben in de 
problemen komen als die scholen verschillen
de tijden hebben vastgesteld. Bovendien zou
den ook de schooltijden voor andere klassen 
op dezelfde school kunnen verschillen. 

Martin Voorn 



Reglementen en rellen 
Vier en een half jaar was hij lid van het Dagelijks bestuur. Eerst als 
penningmeester in een moeilijk jaar van financiële sanering en inkrimping 
van het partij-secretariaat. Later als vice-voorzitter organisatie. Ewout 
Cassee nam tijdens het laatste congres afscheid van zijn functie, maar niet 
van de partij. Niet altijd even onomstreden in zijn doen en uitlatingen laat 
hij het partij-bestuur een aantal controversiële ideeën na. "D66 moet 
nadenken over andere vormen van interne besluitvorming. Ik ben er niet 
zo zeker van dat het "one man, one vote" systeem uiteindelijk leidt tot 
grotere betrokkenheid. Het is namelijk ook de luxe van de vrijblijvend
heid." 

Voor partij-voorzitter Saskia van der Loo was 
het een van de hoofdpunten van haar congres
rede: Versterking van de organisatie is voor 
D66 de komende tijd een hoofddoelstelling. 
Geen gemakkelijke opgave voor een partij 
die juist de niet-georganiseerden aanspreekt. 
De strategie voor de uitbouw van de organi
satie: Het opvullen van "witte vlekken", re
gionale politieke discussie-avonden en een 
groter budget voor ledenwervings-activitei
ten op afdelingsniveau. "De groep kiezers 
waar D66 een appèl op doet, laten zich nau
welijks organiseren", schetst Cassee het di
lemma van het DB. "Dat is gevolg van het 
wezenskenmerk van D66, het los staan van 
maatschappelijke belangengroeperingen. On
ze leden zijn niet gewend hand- en span
diensten te verrichten voor een organisatie. 

Wij hebben geen hordes folderaars in onze 
gelederen. De meesten voelen zich veel te 
intelligent en hebben een veel te goede baan 
om folders rond te brengen. Onzin, maar zo 
werkt het wel. Daarbij komt dat je in dun 
bevolkte gebieden na twee keer een afde
lingsvergadering te hebben bezocht tot afde
lingsvoorzitter wordt gebombardeerd. Na 
de derde keer ben je dan meteen ook fractie
voorzitter. Sommigen vinden dat heel aange-

naam, anderen zeggen: Ik wou alleen maar 
meepraten, mag dat ook1" 
Aan onduidelijke beeldvorming is de lage or
ganisatiegraad van de partij volgens Cassee 
niet te wijten. "Als je een willekeurige Ne
derlander vraagt waar D66 staat, dan zegt-ie 
op punt 6. Dat is links van het midden. De 
beeldvorming is glashelder, maar we zullen de 
boodschap wat penetranter moeten brengen, 
de grammofoon wat vaker afdraaien. Zo'n 
Den Uyl draait toch ook dertig jaar dezelfde 
plaat af. D66-ers vinden één keer uitleggen 
vaak genoeg, maar daarmee haal je de mensen 
niet over de streep .. .De organisatorische 
problemen kunnen we alleen oplossen door 
de partij aan de basis te versterken en dan is 
een veel indringender appèl nodig." 

• De luxe van de vrijblijvendheid 
Tegelijkertijd moet volgens Cassee de struc
tuur van de organisatie onder de loep. Kleine 
afdelingen moeten op subregionaal niveau 
gaan samenwerken. "Daarmee haal je dat ons
kent-ons gevoel een beetje weg." Maar Cas
see denkt eveneens aan ingrijpender hervor
mingen. "Weliswaar ruimer dan bij andere 
partijen zouden we een vorm van getrapte 
besluitvorming kunnen invoeren. Ik ben er 
niet zo zeker van dat het "one man one vote" 

Ewout Cassee verdedigt de stemadviezen van het HB tijdens zijn laatste optreden als vice-voorzitter organisatie. 
Foto Henk de Kruij( 

systeem uiteindelijk leidt tot grotere betrok
kenheid. Het is namelijk ook de luxe van de 
vrijblijvendheid. De discussie op het congres 
is nu open voor iedereen, maar tegelijkertijd 
vrijblijvend. Directe democratie noodt niet 
tot afdelingsgewijze voorbereiding van de 
congressen. Als het congres een zekere sta
tus heeft wordt de voorbereiding beter en zal 
de besluitvorming zich over een grotere 
groep uitbreiden." 
Cassee wil tevens heropening van discussie 
over een ander heilig huisje binnen de partij. 
De kandidaatstellingsprocedure. "Bij de kan
didaatstelling voor de Tweede Kamer hebben 
we voor het eerst een stemadviescommissie 
ingesteld. Ik vind dat we daarmee door moe
ten gaan. Het ontbreken van stemadviezen 
leidt tot een relatief gebrek aan doorstro
ming. In talloze afdelingen zitten al jarenlang 
dezelfde mensen. 
Een nieuwe lichting komt er niet tussen. Inge
voerde leden kiezen hun vertegenwoordi
gers bewust, maar vervolgens is er een hele 
horde die alleen de kopstukken kent en dus 
voor de bekende namen kiest. Ik vind dat 
schijndemocratie, zeker omdat de meerder
heid z'n stembriefje niet eens invult. Met een 
stemadvies, of dat nu landelijk, regionaal of 
plaatselijk gebeurt, zet je de mensen ertoe 
aan bewust voor bepaalde personen te 
kiezen." 

• Egeltjesgedrag 
Na vier jaar bemoeienis met de partij-organi
satie -specifieke taken: het reglement en 
rellen- weet Cassee het rollenspel binnen de 
partij aardig te doorgronden. De natuurlijke 
spanning tussen de organisatorische en de po
litieke poot van de partij leidt zowellandelijk 
als plaatselijk af en toe tot wrijvingen. In 
Vlaardingen en Capelle bemiddelde hij na
mens het Hoofdbestuur mét het Hoofdbe
stuur zocht hij naar de juiste verhouding tot 
de fractie. "Er is een natuurlijke spanning tus
sen partij en fractie. Dat geeft niets, dat moet 
kunnen. Fractie-voorzitter, partijvoorzitter, 
het DB of de Adviesraad spelen verschillende 
rollen. Als je van te voren afspreekt welke 
rollen dat zijn, dan is er niets aan de hand. 
Engeltjesgedrag is nergens voor nodig. Zo 
vind ik dat het DB best politieke claims op 
tafel mag leggen en bijvoorbeeld de politieke 
stelling kan verkondigen dat een deel van de 
meevaller over 1986 in het milieubeleid ge
stoken moet worden. De fractie verliest wel 
eens uit het oog dat zij het publicitair dan wel 
kan maken, maar dat het wel bij de gratie is 
van 9000 partijleden, dat er 700.000 gulden 
bij elkaar geschoffeld is om de herverkiezing 
te regelen. Alleen al om die reden past het de 
fractie en de medewerkers om meer tijd en 
energie in de partij te steken. Als je de organi
satie van de partij nieuw leven in wilt blazen, 
dan moet het politieke hart van de vereniging 
op de juiste plaats zitten. En dat is niet aan de 
zijlijn, maar in het midden." 

Lennart van der Meuten 
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Defensie-beleid 
Met de arrogantie van een leek wil ik, als 
D66-er toch een paar zaken kwijt t.a.v. ons 
(Westers) defensie-beleid, die mij bijzonder 
hoog zitten. De NAVO, als onderdanige 
.,vriend" van het Amerikaanse defensiebeleid, 
is ontbloot van enig eigen initiatief. Zij bestaat 
dan ook uit mannen, die nog zo graag in uni
form lopen en soldaatje willen spelen. Helaas 
hebben deze stoere jongens politieke in
vloed, en hoe! Nederland is even onderdanig 
en slaafs tegenover de NAVO, als deze tegen
over de VS, gehoord ook de van bijzondere 
.. originaliteit" getuigende uitlating van Lub
bers in Moskou: .,het SDI is onbespreekbaar". 
Braaf gesproken Nederland, maar opnieuw 
gemiste kans. SDI is volgens sommigen, die 
ter zake kundiger zijn dan ik, een zeepbel 
(maar een gevaarlijke!). Maar deskundig of 
niet, wie kan, als hij even verder denkt dan zijn 
neus lang is, werkelijk geloven in dit volslagen 
on realiseerbare luchtkasteel! Juist: De wa
penindustrie, want SDI betekent voor vele 
jaren .,big business". Zou D66 niet eens een 
ander geluid moeten laten horen dan: .,We 
zijn het er wel niet mee eens, maar ... ". Vrij
blijvende woorden en nietszeggend; D66 dus 
onwaardig! Tenslotte (om over na te den
ken): Welke hoge heren hebben zitting in die 
NAVO, op grond van welke kwaliteiten. Wie 
kiest hen? Moet de veiligheid van Europa. van 
de wereld, in handen blijven van militairen en 
andere ijzervreters, Weinberger c.s. voorop? 
We laten het toe en slapen rustig verder. 
Arme wereld. 

OnduideliJk 
De macht van D66 om wezenlijke verande
ringen in de Nederlandse politiek te bewerk
stelligen is vrijwel nihil omdat D66lijdt aan 
dezelfde kwaal als de rest van de politieke 
wereld in ons land: de blijkbare onmogelijk
heid om keuzen te maken. Een keuze bete
kent dat men nee moet zeggen tegen bepaal
de alternatieven. Met het risico om die 
kiezers te verliezen die het afgewezen alter
natief aanhangen. 
De keuze die D66 moet maken om voor de 
kiezer duidelijk te zijn is er een van prioritei
ten: moet die liggen bij verbetering van de 
besluitvorming in ons land of bij onze voor
keuren betreffende de inhoud van deze be
sluiten. 

A. Grootegaard Een bijzonder mooi voorbeeld van de innerlij-
ke tegenspraak waartoe dit ontlopen van 
keuzen leidt vinden wij in de februari Demo
craat. 
Op de voorpagina lezen wij: .,Tijdens de D66 
verkiezingsavond in Leeuwarden maakte 
Hans van Mierlo kort maar krachtig duidelijk 
wat hij vond van de pogingen van VVD-frac
tievoorzitter Voorhoeve de Provinciale Sta
tenverkiezingen in het krachtenveld van de 
landelijke politiek te trekken." 
Op pagina IS lezen wij wat hijzelf in Overijs
sel een geschikt onderwerp voor de provin
cie vindt: euthanasie. Commentaar over
bodig. 

P. Pappenheim 

Onleesbaar 
De tekst hiernaast is niet alleen onduidelijk, 
maar zelfs onleesbaar. Dat is geen fout van 
drukkerij Brouwer Offset, maar het herstel 
van een fout van de redactie. De afgedrukte 
tekst was niet voor publikatie. Vandaar on
leesbaar. 

REDACTIE 

"Beter besluit~ over hè~m~tr 
Hetgaatniet g()fld met hetmilt 
zfjn daarorf! de snelheid, . 
bij~èt nemen vaobesli~ 
water zoal misgaatbij .eS. 
en watmoet érc!Uico 
den. Het valt te lezen in deze r'lóta.· 
Bestelkode 66, prijs leden: H~ 



"De ouderen van de 
toekomst . ... . dat bent u zelf'' 

Na het verzoek van de voorzitter aan de zaal om niet te roken, verzuchtte 
de eerste spreker, Hans van Mierlo: "Ik wist wel dat oud worden niet leuk 
is." De eerste ervaring met het zelf oud worden had Hans van Mierlo op 
dertigjarige leeftijd, werkzaam als journalist bij het Algemeen Handels
blad. Zijn werkgever deelde mee dat hij opgenomen zou worden in het 
pensioenfonds. "Een snelle rekensom maakte mij duidelijk dat me dat 
1 40,- in de maand kostte (netto maandsalaris I 365,-), maar wat veel 
belangrijker was, ik realiseerde me dat ik misschien wel geen 65 wilde 
worden." Tot lichte verbijstering van de werkgever was Van Mierio's 
reactie: "Ik doe het niet." 
De toekomst van het ouderenbeleid stond centraal op een informatieve 
studiedag, georganiseerd door het SWB. De belangstelling was groot. 
lrma van Scheijndel doet verslag. 

• Watisoud? 
Het aantal ouderen zal in de komende 50 jaar 
verdubbelen en het aantal jongeren met 40% 
afnemen. Het aantal ouderen dat meer dan 80 
jaar is, neemt toe. Een meerderheid van de 
ouderen zal alleenstaand zijn. Voor zowel de 
ouderen zelf, als voor de samenleving in zijn 
totaliteit is dit perspectief een probleem, als 
men ervan uitgaat dat oud zijn verbonden is 
aan ongeschikt voor arbeid, ongeschikt voor 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan 
ziek en invalide en aan armoede. De werke
lijkheid logenstraft dit beeld. Drs. j.M. Tim
mermans, werkzaam bij het Sociaal en Cultu
reel Planbureau: "De ouderen van de toe
komst zijn beter gesitueerd, beter opgeleid, 
mondiger en daardoor zeifstandiger. Deze 
ouderen worden véel minder door financiële 
of woonomstandigheden gedwongen in de 
richting van de gesubsidieerde hulp." Dit po
sitieve beeld geldt echter niet alle ouderen. 
"Er komt zelfs een groep aan die er veel 
slechter voor zal staan dan de huidige oude
ren. Dat zijn degenen die al voor hun pensio
nering werkloos zijn geraakt en dus ook al 
jaren een bijstandsuitkering ontvangen en 
weinig pensioen hebben opgebouwd." 

• Voorzieningen 
Vooralsnog mag ervan uitgegaan worden dat 
meer ouderen hulp zullen zoeken in de 
marktsector, maar dat dit, vooral gelet op de 
groep aan de onderkant, een gesubsidieerd 
aanbod niet overbodig zal maken. Timmer
mans: "Het zou wel eens kunnen dat we met 
de huidige capaciteit aan traditionele verzor
gings- en verpleeghuizen nog jaren toekun
nen, mits op grote schaal andere hulp beschik
baar komt. Uit berekeningen blijkt dat alter
natieve hulp goedkoper is dan opvang in hui
zen. Er komen nogal wat middelen vrij uit op 
jeugdigen gerichte voorzieningen en een flin
ke groep ouderen zal zichzelf kunnen redden, 
dan wel de nodige hulp kopen. Vanuit dit 
perspectief lijken de verhalen over de onbe
taalbaarheid van de vergrijzing overdreven." 

Maar deze verschuivingen zijn alleen te ver
wezenlijken als er heel wat drempels geslecht 
worden: meer samenwerking, minder ver
snipperde wetgeving, betere verdeling van de 
verantwoordelijkheden over de verschillen
de overheden. 
"Veel van de hiervoor geschetste belemme
ringen zouden kunnen worden weggenomen 
door de geldstromen te verleggen van voor
zieningen naar gebruikers." "Het probleem 
ligt in de vraag of beleid en hulpverlening voor 
ouderen kunnen komen. Tenminste, als men 
vindt dat de overheid een verantwoorde
lijkheid voor de ouderen in Nederland heeft. 
Daaraan wordt steeds openlijker getwijfeld 
(zie kabinetsbeleid) en deze vraag is dan ook 
denk ik de eerste die u zichzelf moet stellen." 

• Het zorgzame 
samenlevingssyndroom 
Op het kabinetsbeleid t.a.v. ouderen, kort
weg aan te duiden met "de zorgzame samen
leving", hadden verschillende sprekers forse 
kritiek. "Het is een heimwee naar vroeger.", 
aldus Van Mierlo. "Brinkman vergeet daarbij
wel hoe vreselijk het vroeger was en houdt in 
zijn beleid ookgeen rekening met hetgege
ven dat in het jaar 2000 een vierde van de 
ouderen geen kinderen heeft." 
Louise Groenman kreeg van Brinkman het 
verwijt een egoïstische ( = geïndividualiseer
de!) samenleving voor te staan, toen zij de 
minister voorhield dat de samenleving wel 
degelijk zorgzaam is en dat daar geen rek 
meer inzit . 
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Drs. P.F. Driest, directeur van de Nederland
se Federatie voor Bejaardenbeleid, heeft in 
een onderzoek Nederland vergeleken met 
andere landen. Nederland staat internationaal 
qua ouderenbeleid hoog aangeschreven. Ne
derland vervult dan ook graag de rol van 
gidsland. In werkelijkheid blijkt dat Neder
land ook heel wat van andere landen kan 
leren, en dat zou ze veel meer moeten doen. 
Zo ook op het gebied van de zorgzame sa
menleving. "Bijna een derde van de BQ-plus
sers krijgt veel of zeer veel hulp van hun 
kinderen. Het zou overheden er dus alles aan 
gelegen moeten zijn deze hulp te stimuleren 
en minstens te handhaven op het huidige ni
veau. In Nieuw Zeeland hebben verzorgende 
familieleden recht op vier weken vakantie per 
jaar, waarbij vader of moeder tijdelijk wordt 
opgenomen. In Engeland zijn in bijna alle insti
tuten bedden gereserveerd voortijdelijke 
opname ter ontlasting van de verzorgers. In 
de meeste landen bestaan financiële tege
moetkomingen in de vorm van belastingaf
trek of inkomensoverdracht. En nu Neder
land. Niets van dat alles! Een weduwe die tot 
voor kort met haar zoon samenleefde: "in
eens kregen we veel minder geld omdat we 
voordeurdelers waren geworden en toen is 
mijn zoon apart gaan wonen, omdat we het 
anders niet meer konden opbrengen." De 
onkosten die je voor vrijwilligerswerk maakt, 
zijn niet eens aftrekbaar van je inkomen voor 
wat de belastingen betreft." 

• Participatie 
Het gemeenschappelijke van de ouderen be
staat voornamelijk hierin dat zij niet meer aan 
het betaalde arbeidsproces deelnemen. Wa
ren destijds AOW en pensionering verwor
venheden, vervroegde pensionering en ver
vroegde uittreding worden nu meer en meer 
als een verplichting ervaren. Hans van Mierlo: 
"De wijze waarop wij nu met onze ouderen 
omgaan, is zowel slecht voor de ouderen als 
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voor de maatschappij die zichzelf berooft van 
alle opgespaarde kennis en ervaring die de 
oudere heeft." 
Het D66 beleid is al enige tijd gericht op 
doorbreking van deze ongewenste starheid. 
Louise Groenman: De VUT, die voor de 
overheid een veel te dure aangelegenheid 
wordt en voor veel ouderen vaak onaange
naam is, zou veel beter vervangen kunnen 
worden door fexibele pensionering. Deze 
biedt de oudere mens de keuze eerder uit het 
arbeidsproêes te treden of daar juist langer 
dan tot nu toe mogelijk is aan deel te nemen." 
"De pensioengerechtigde leeftijd heeft meer 
en meer het karakter gekregen van een pen
sioenverplichte leeftijd. Daarbij prevaleert 
niet zozeer het recht op otium als wel de 
plicht tot arbeidsverlating en daarméé de 
etikketering ten algemene tot arbeidsonge
schiktheid." "Geen betaalde arbeid meer, 
nergens meer geschikt voor", stond centraal 
in het betoog van Dr. G.L. Eisen, bestuurslid 
COSBO Nederland en voorzitter van de 
Unie K.B.O. "Het gezag van de ouderen is 
afgenomen en wat hun feitelijke macht be
treft zijn ze in hoge mate buiten de lijnen 
komen te staan." "In de Tweede Kamer zat na 
de verkiezingen één persoon van 65 jaar of 
ouder. Een parlement, dat bij uitstek de 
volksvertegenwoordiging uitmaakt, is een
voudig incompleet als van het lidmaatschap 
daarvan ouderen worden buitengesloten en 
geweerd." Ook allerlei andere besturen we
ren mensen van boven de 65 jaar. Over de 
organisatiegraad van de ouderen en hun des
kundigheid toonde Eisen zich niet ontevre
den. En over de toekomst was hij redelijk 
optimistisch: Maakten vroeger de ouderen 
wellicht te"" zeer en te eenzijdig de dienst uit 
en zijn dat nu de jongeren",wellicht beleven 
wij, of anders u, nog een evenwichtstoestand, 
waarin jongeren en ouderen in wederzijds 
respect voor elkaar op evenwichtige wijze de 
samenleving runnen." 

• Oud en gezond 
Ondanks het feit dat oud niet automatisch 
gekoppeld moet worden aan ziek en invalide, 
ontkomt de oudere mens niet aan fysieke en 
psychische achteruitgang. Zonder daarover 
larmoyant te doen en zichzelf voortdurend als 
relativerend voorbeeld gevend, besprak Prof. 
Drs. j.J.M. Miehels het "aftakelingsproces". 
"Door toenemende welvaart en mobiliteit, 
door verbeterde huisvesting, voeding en or
ganisatie van hulpverlening, door meer con
tacten en ontwikkeling van de techniek stijgt 
de validiteit." Desondanks wordt de mens 
oud. Een voorbeeld: "Slechthorendheid en 
doofheid is een probleem. Deze handicap iso
leert en, wat erger is, maakt eigenwijs. Je 
hoort alleen je eigen argumenten en daar
door heb je altijd gelijk. Straks in de discussie, 
dames en heren, wint u het van mij, maar 
vannacht in bed win ik het van u." Miehels 
waarschuwde vooral voor het isolement en 
de vereenzaming en hij benadrukte de hand
having van de maatschappelijke zelfstandig
heid. 

• Beleid 
"Politiek zonder studie is niets en studie zon
der politiek is niets." besloot dagvoorzitter 
Leo de Graaf. "De bouwstenen die op deze 
studiedag zijn aangereikt, te weten I. een 
reëler zicht op de groep genaamd ouderen, 2. 
de principiële vraag welke taak de overheid 
heeft voor de ouderen in de samenleving met 
daaraan gekoppeld een kwalitatieve op oude
ren afgestemde gesubsidieerde hulpverle
ning, 3. een grotere deelname van de ouderen 
aan de samenleving en 4. voorkoming van 
vereenzaming van de oudere mens, moeten 
kunnen leiden tot een toekomstgerichte poli
tieke D66 visie op het ouderenbeleid. Deze 
zal een welkom alternatief zijn voor het kabi
netsbeleid, dat zich slechts manifesteert door 
het afstoten van verantwoordelijkheden. Bij 
alle overwegingen en keuzes dient men zich 
te bedenken: De ouderen van de toekomst 
.... dat bent u zelf." 

lrma van Scheijndel 



D66 en de toekomst 
D66 en de toekomst. Waar moet de partij zich op langere termijn mee 
bezighouden? Martin Voorn praat daarover met de directeur van het 
Wetenschappelijk Bureau van D66, Erik van der Hoeven. 

Maar eerst Idee 66. Het blad zit in een nieuw 
jasje en heeft een nieuwe opzet gekregen. De 
eerste reacties op het congres waren positief. 
Van der Hoeven: ,.De oude formule stond vrij 
ver van de politieke actualiteit. Dat wordt nu 
anders. De produktietijd is korter geworden. 
Politieke en maatschappelijke ontwikkelin
gen kunnen dan beter worden gevolgd. Er 
komt een duidelijke link naar de gebeurtenis
sen in het parlement." 
,.De redactie zal zich met name op een viertal 
terreinen richten: individualisering, de infor
matiemaatschappij, het milieu (zie voor de 
nota de vorige Democraat) en de politieke 
besluitvorming. Daarnaast komen de achter
gronden en de geschiedenis van D66 aan de 
orde. Het is van belang voor het indentiteits
gevoel van D66 dat over de jaren '60 en '70 
wordt geschreven. Het artikel over de Vrij
zinnig Democratische Bond is een goed voor
beeld." 
,.D66 doet er verder goed aan de periode
Terlouw goed te evalueren. Hoe gaat D66 
om met macht? De problemen die het hebben 
van regeringsverantwoordelijkheid met zich 
meebrengt kunnen terugkeren. Hetzelfde 
zou weer kunnen gebeuren, ondanks een an
dere leider. Daar moet de partij nu al over 
praten." 

• Yuppiebeleid 
,.Belangrijk is het om vast te stellen welke 
ontwikkelingen er in de samenleving aan de 
gang zijn. Een voorbeeld is de ambtelijke nota 
,.Ruimtelijke perspectieven" van de Rijks Pla
nologische Dienst. Vanuit ruimtelijk beleid 
worden daarin initiatieven voorgesteld zoals 
de snelle trein en meer snelwegen. Een ,.yup
piebeleid", dat aansluit bij dat van minister 
Nijpels. Dit beleid zou wel eens trendsettend 
kunnen zijn. De snelle trein zal ons blijven 
bezighouden." 
,.Belangrijk is ook de afslanking van de over
heid. D66 moet op de voet volgen in hoever
re er demotivatie optreedt bij het ambtelijk 
apparaat. Als dat het geval is, en het lijkt er 
sterk op, dan zijn we verder van huis dan ooit. 
In het welzijn en het onderwijs is de situatie 
niet florissant. Spijbelende leraren zijn wat 
dat betreft een duidelijk signaal. De afslanking 
van de overheid zal grote maatschappelijke 
gevolgen hebben." 
Dan de SWB-werkgroepen. Van der Hoeven 
meldt dat het daarmee beter loopt dan twee 
jaar terug. Maar nog niet echt goed. In elk 
geval zijn er nu 20-25 actief, een paar jaar 
geleden nauwelijks tien. Een ,.probleemge
val" is de werkgroep informatisering. Die 
loopt al jaren niet best. ,.De werkgroep heeft 
de neiging de zaak niet open te gooien, terwijl 
open werkgroepen juist een groot goed zijn. 
Mede als gevolg hiervan heeft D66 niet meer 

Eric van der Hoeven, directeur van het SW8 

het voortouw op het gebied van de informati
ca", zo constateert Van der Hoeven, en het 
klinkt hard. 

• Databestanden 
Een goede methode om de deskundigheid in 
de partij op een rijtje te zetten is het aanleg
gen van databestanden. ,.Dat moet zo snel 
mogelijk gebeuren, en de plannen liggen al 
twee jaar in de kast, maar het Hoofdbestuur 
zegt er nog geen tijd voor te hebben. Het 
privacy-probleem is niet het belangrijkste be
zwaar. Het HB geeft simpelweg geen voor
rang aan die databestanden." 
,.D66 moet zich ook bezighouden met andere 
problemen in de overheid en semi-overheid. 
Zoals de dienstverlening aan bijvoorbeeld 
ziekenfondspatiënten. Tot nu toe is er niet 
gedacht aan het gemak voor de gebruikers, 
maar wel aan het gemak van de automatiseer
der. Als iemand zich aanmeldt voor het 
ziekenfonds gaan er twee weken overheen 
voordat hij ingeschreven staat. Als hij in die 
tijd ziek wordt heb je een probleem. Maar dat 
moet met automatisering toch op te lossen 
zijn." 
Nog een mogelijkheid door de informatica: 
,.Koppeling van de administratie van wegen
belasting en inkomstenbelasting kan interes
sante conclusies opleveren over zwart geld. 
Er komt beslist flink wat boven water. Aan de 
andere kant is er het privacy-aspect, dat vol
gens D66 vooralsnog voorrang moet hebben. 
Hoe dan ook, dit probleemmoet eveneens 
goed aan de orde komen." 

• Verzorgingsstaat 
Eric van der Hoeven: ,.D66 moet zich ook 
storten op het ontwikkelen van een consis
tente visie op het probleem van de verzor
gingsstaat. Je moet je afvragen welke veran
deringen er plaatsvinden, met name in het 
persoonlijk leven van mensen, en welke con
sequenties dat heeft voor de behoefte aan 
overheidsdiensten en het aanbod. Is de zwak
zinnigenzorg bijvoorbeeld een staatstaak?" 
,.Er komt een bundel, mogelijk voorafgegaan 
door een conferentie, over het ambtelijk sys
teem. De gedachte is dat de overheid veel 
actiever is geworden. De taak van beleids
ambtenaren is veranderd, die hebben een po
litieke rol gekregen. Dat gaat interfereren 
met de politieke besluitvorming. Het pro
bleem van de ,.Vierde Macht" is heel urgent, 
en de politieke aandacht ervoor is ver onder 
de maat." 

Martin Voorn 

• Videoband twintig jaar 
optimisme! 
Op IS september 1966 presenteerde Hans 
van Mierlo met enkele andere oprichters van 
D66 het ,.Appèl": een oproep tot ver
nieuwing van de democratie. 
Sindsdien is er veel gebeurd met de beweging 
die uitgroeide tot de vierde politieke partij 
van Nederland. 
De bijna één uur durende film van Cees Spigt 
Twintig jaar optimisme! geeft een goed 
chronologisch beeld van die ontwikkeling. 
Een historisch document, gemaakt bij gele
genheid van het twintigjarig jubileum van de 
partij. Het PSVI maakt er in de Basiscursus 
D66 dankbaar gebruik van. 
Voor elke afdeling of andere groep binnen de 
partij biedt de film de kans herinneringen op 
te halen, kennis te maken met vanouds beken
de namen in D66 en een beeldend overzicht 
te krijgen van deze recente historie. 
Cees Spigt maakt ook nog de film ,.Een reden 
van bestaan", met beelden van de rede van 
Hans van Mierlo bij de aanbieding van het 
stuk, afgewisseld met interviews met kamer
leden. Elk van deze films is te huur voor 
f 25,00 (exclusief verzendkosten) of te koop 
voor de kostprijs van reproductie (nu nog: 
f 60,00 + 20% BTW = f 72,00 exclusief 
verzendkosten) bij: 
het Politiek Scholings- & Vormingsinstituut 
D66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag 
070- 85.83.03 
giro: 3909120. 
Vermeld bij de bestelling welk systeem u 
wenst: VHS, BetaofVcc2000 . 
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12----= ----



• Donderd~g 12 maart 
·P~~t~VI;olff'el-.~t;'fer neemt deel 
WIJl~~di~(ISSI~jrl~t:Lînschoten, Buur· 
:mel,_f~n~~.(;;~f·Nautatijd~s een politiek 
~éJi~· ... · · · · . Orentl\,JufferenWég 17 
·teZwoJ 2.0~00uur .. 

Louise Groenman en Thea Horsmans 
(PS kandidaat D66) zijn aanwezig op een cam
pagne-bijeenkomst in "Pinokkio" in Zeist. 
Aanvang 20.00 uur. 

Jacob Kohnstamm discussieert met v.d. 
Linden (CDA), Pronk (PvdA) en v. Reijden 
(VVD) in een forum op het college Sittard, 
Parklaan 4 te Sittard. Aanvang I 3.00 uur. 

J~Vis~çln·flEit"H()(~im Hotlànd''te 
·Jiltver~ ltt~is~:~le m.et.l..t>èk Hermans 
J · r .. Hetr~re.ndumindedemocra-
de. · ·. · . isJan'trqmp.{HP),Aan· 
·v .... 

~~-~~~~spreektomf3.30 
•uuropNiien~. 

Bob van den Bos is te gast op een thema
avond over kleine criminaliteit georganiseerd 
door de afdeling Heerhugowaard. Aanvang 
20.00uur. 

In "Het Brandpunt" in Baarn discussiëren 
Jan Prevoo, Henk Potman, Willemjan 
Roelofsen Rolf Jan Sielchen over "Land
bouwpolitiek en ruilverkaveling in Eemland" 
tijdens de AA V Soest/Baarn. 

• Vrijdag 13 maart 
Hans van Mierlo, jan Vis en lneke Lambers 
brengen een werkbezoek aan de provincie 
Groningen. 

In de Reehorst in Ede wordt de Gelderse 
P.S.-campagne feestelijk afgesloten met o.m. 
Aar de Goede, Leo de Graaf en een caba
ret. Aanvang 19.30 uur. 

Dick Tommei brengt een werkbezoek aan 
Wijster in Drenthe met aandacht voor oude
renwoongemeenschappen in o.a. Gasteren. 
Info: Wim Lampe 05212-1436. 

Erwin Nypels en Jan Pool spreken over 
Ruimtelijke Ordening en Inspraak over 
woonomgeving in "Het Ambacht en Baljuw
huis", Voorstraatte Voorschoten. 

• Zaterdag 14 maart 
Gerrit Jan Wolffensperger bezoekt Soest, 
Baarn en Eemnes van I 0.00-16.00 uur. 

D66 Amsterdam-Zuid/Oost houdt vanaf 
14.00 uur een verkiezingsbijeenkomst in het 
auditorium van het Planetarium. Jacob 
Kohnstamm is aanwezig. 

• Maandag 16 maart 
Marie Louise Tiesinga neemt's middags deel 

aan een forum-discussie over het museumbe
leid in het "Prinsessenhof' in Leeuwarden. 

jï'ÇobKohnstamm, Gerrit jan Wolffensper
ger, Hans van Mierlo, jan Vis, Lo.uise Groen
man e.v.a. nemen deèf aan het Werkbezoek 
aan Noord-Holland. Thema's o.a. Oe marine
haven in Oen Helder, de ontWikkeling van de 
RAl, te~:hnologischè bedrijvigheid, bestuurlij
ke reorganisatie Amsterdam, kleine criminali
teit en lokale media. Om 18:00uur begin~ het 
avondprogramma met een gemeenschappelîj
ke maaltijd in het restaurant van de Nieuwe 
K~rkteAmsterdam.lnformatie:Cor de 
Dood, 02984-4698. 

• Woensdag 18 maart 
In de Goliath-zaal van het Amsterdams Histo
risch Museum wordt vanaf 19.00 uur de lan
delijke D66-verkiezingsavond gehouden. Alle 
ingrediënten voor een feestelijke avond zijn 
aanwezig -levende muziek, een hapje en een 
drankje, vele televisieschermen en vele cory
feeën. Laat het niet afweten deze verkiezings
dag en wip op weg van het stembureau naar 
huis even langs! 

• Vrijdag 27 maart 
De algemene regiovergadering Zuid-Holland 
wordt vanaf zeven uur gehouden in Grand 
Café "In de Leidsche Salon" (voorheen "De 
Vergulde Turk"), Steenstraat 2 in Leiden, 
Agenda: nabeschouwing Statenverkiezingen, 
college-onderhandelingen, planning activitei
ten '87, regio-financiën, verkiezing re
giohoofdbestuurslid en plaatsvervangend re
giohoofdbestuurslid. Inlichtingen: Ronald 
Verhagen, Bleulandweg 134, 2803 HH Gou
da, Telefoon 01820-24923. 

• Woensdag I april 
Tussen de STER en Van gewest tot gewest is 
de ether I 0 minuten vrij voor een partij
uitzending van D66. Even voor de buis dus om 
19.12 uur precies. 

D66 op Mobiele 
Billboards 

Jonge democraten en het 
basisinkomen 
Op zaterdag 28 maart organiseert de JD, in 
samenwerking met de sociaaleconomische 
werkgroep, een themadag over het basisin
komen. In De Oude Tram, Stationsplein 4 te 
Amersfoort spreken dan onder andere Bram 
van Odijk (PPR), Bart Nooteboom (directeur 
Economisch Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf) en Hettie Pott-Büter (UvA). 
Het doel van de dag is het vergroten van de 
kennis over het basisinkomen. Na de inleiden
de discussie zal in werkgroepjes, met elk één 
forumlid, verder over het basisinkomen ge
sproken worden. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij 
hetJD-secretariaat, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, tel. 070-858109, alwaar 
ook de nota van de werkgroep over het basis
inkomen te verkrijgen is. 

Contributie 1987 
Seste Democraten, 
fn december jl. verzocht ik u de cçmtribiJtie 
over 1987 zo mogelijk nog voor de feestda· 
gen te voldoen. A~gezien een aantal o.nder u 
nog niet betaald heeft neem .ik aan dat;: niet; 
iedereen heeft begrepen dat ik hierbij doe.ldè 
op de Kerst en de jaarwisseling, maat er nacle· 
re gelukkig nieuwe feestdagen todat dit.mis~ 
verstand rechtgezet kan worden. · 
Oe acceptgiro op de bus voor de paasdagen 
en We praten nergens meer over. 
Bijvoorbaat dank 
Flip Huisman 
penningmeester 066 

Vanaf begin maart tot aan de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart a.s. zal 
066 in de straten van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam aanwezig zijn 
middels reclame op mobiele billboards. Het is voor het eerst dat een politieke 
partij gebruik maakt van een billboard, iets wat in het buitenland tijdens verkiezin
gen de gewoonste zaak van de wereld is. 

Op het 066 congres dd. 28 februari werd de eerste auto gepresenteerd. In overleg 
met Publi-fleet en de deelnemende 066 regio's zijn de routes gekozen, voorname
lijk in de Randstad. 

Nadere informatie: 
Marcel van den Heuvel (020) 12 96 42 
066 secretariaat (070) 85 83 03 
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• Succesvolle studiedag nieuwe 
gemeentewet 
Zaterdag 14 februari vond in Ede een stu
diedag over de nieuwe gemeentewet plaats, 
georganiseerd door het Politiek Scholings- & 
VormingsInstituut en het Wetenschappelijk 
Bureau van D66. 
Per brief waren hiervoor alle gemeenteraads
leden en verschillende andere groepen uit het 
functionarissenbestand van de partij uitgeno
digd. Ruim veertig mensen trokken een za
terdag uit om te overwegen welke inbreng 
D66 wil geven bij de behandeling van de eer
ste grote herziening van de gemeentewet 
sinds Thorbercke. Na inleidingen van Marian
ne van der Ham, Wim Vrijhoef en Hayo Apo
theker in de ochtend werd de middag ge
bruikt voor vrije discussie. 
Weergave van de technisch-juridische op
merkingen voert hier te ver. Een rode draad 
in de reacties vormde de gebrekkige informa
tiestroom van gemeenten naar hun eigen 
raadsleden; pratend over wetsartikelen kwa
men hierover vele klachten los. 
Verder bleek er veel behoefte te bestaan aan 
meer contact tussen D66-raadsleden onder
ling: de studiedag bood een dankbare aanlei
ding om collega's te spreken over allerlei an
dere zaken. Wellicht kunnen regiobesturen 
of groepen afdelingsbesturen hierop inspelen, 
door vaker bijeenkomsten tussen raadsleden 
uit hun gebied te organiseren. Dat is immers 
organisatorisch werk, waar een wetenschap
pelijk of vormingsbureau zonder thema-aan
leiding niet gauw aan toe zal komen. 

• Grijp uw agenda: cursus- en 
studiedata 
Basiscursussen; over het ontstaan, de ontwik
keling en organisatie van de partij. Aandacht 
voor "andere politiek": waarin onderscheidt 
D66 zich van andere partijen1 Vooral bedoeld 
voor nieuwere leden en mensen die willen 
"bijtanken". Deze cursus duurt één zaterdag 
en kost f I 5,-. 
Zaterdag 28 maart: Basiscursus in Gro
ningen (stad). De aanmelding hiervoor sluit 
vrijdag I 3 maart 12.00 uur. 
Zaterdag 11 april: Basiscursus in Apel
doorn. De aanmelding hiervoor sluit vrijdag 
27 maart 12.00 uur. 

Aanmeldingen uit andere delen van het land 
worden zoveel mogelijk in een groep ge
plaatst met mensen uit eenzelfde gebied, 
waarna een geschikte datum en plaats wor
den bepaald. Open aanmelden kan dus ook! 

Open aanmelding geldt ook voor de presen
tatietrainingen: één zaterdag oefenen in 
spreken in het openbaar, debatteren, forum
lid zijn. Beginners voor f 30,-, gevorderden 
voor f 95,-. Op zaterdag 21 maart, 4 en I I 
april worden trainingen gehouden voor men
sen die nu reeds op de deelnemerslijst staan 
en zo mogelijk nieuwe aanmeldingen; bij vol
doende animo wordt ook nog een training in 
mei georganiseerd. 

14 .................. .. 

• Workshop omgaan met macht 
Het PSVI heeft een workshop in ontwikkeling 
over het omgaan met macht in de politiek. 
Vorig jaar 29 november vond de eerste 
proef-bijeenkomst plaats, naar tevredenheid. 
De conclusie was: bijschaven, maar zeker 
doorgaan. 
Dat bijschaven is bijna klaar, zodat waarschijn
lijk op zaterdag 16 mei de tweede bijeen
komst plaats vindt. (In de buurt van Utrecht, 
kosten f 15,-exclusieflunch). Het PSVI no
digt mensen met tenminste enige praktijker
varing in het politieke bedrijf uit zich hiervoor 
in te schrijven. 
Het doel van de bijeenkomst is globaal: na
denken over zelf omgaan met persoonlijke 
macht, onderkennen van machtsprocessen in 
het politieke bedrijf, manieren zoekèn waar
op D66-ers effectiever macht kunnen hante
ren met aandacht voor de ethiek daarvan. 
Voor het PSVI komt daar als doel bij ervaring 
opdoen, om inhoud en aanpak van deze work
shop definitiefvast te kunnen stellen. Het is 
de bedoeling deze workshop regelmatig te 
organiseren in het seizoen 1987-1988. 

De deelnemers krijgen een uitvoerige map 
documentatie, waarin zowel analyses als 
werkmodellen een plaats vinden. 
Inschrijving is mogelijk tot en met vrijdag I 0 
april bij het bureau van het PSVI. 

• Zaterdag I 0 oktober: 
Congresdag voor raads- en 
statenpolitiek 
Voor al wie geïnteresseerd is in de gemeente
lijke en provinciale politiek reserveer nu 
reeds de tiende oktober. Dan vindt de traditi
onele studiedag plaats, zoals de CAR die tel
kens organiseert i.s.m. het PSVI. (CAR = 
Commissie Advies Raads- & Statenleden). 
Vorig jaar kwamen acht thema's ter sprake, 
tweemaal vier tegelijk. Op die manier is er 
zeker een onderwerp bij dat u boeit en krijgt 
u volop de gelegenheid partijgenoten te ont
moeten die met dezelfde materie bezig zijn. 
De thema's voor 1987 zijn nog niet definitief 
bepaald; suggesties hiervoor zijn welkom bij 

. hetPSVI. 

Tijdschrift voor de D'Raad 
Het eerste nummer van dit blad voor D66-raads- en statenpolitiek in 1987 verschijnt begin 
maart. Grote onderwerpen zijn deze keer de verslagen van .. Kleine criminaliteit" en "Sociaal
culturele bezuinigingen"; thema's op de congresdag voorraads-en Statenleden eind 1986. 
Verder het tweede deel van een groot artikel over de manier van werken van gemeenteraad en 
-ambtenarij in Eindhoven, aandacht voor de haperende deregulering in ruimtelijke ordening en 
verslag van de poging een refendum te houden in Anna Paulowna. 
Verder uiteraard veel kleinere tips, samenvattingen en opinies: twintig pagina's totaal. Los 
toegevoegd wordt een index bij de jaargang 1986. 

Voor de D'Raad verschijnt dit jaar verder als volgt: 
nummer :2 3 4 5 
verschijnt in maand :april juni oktober december 

redactievergadering op :4-3 29-4 19-8 14-10 
(kopijsuggesties daarvóór 
indienen!!) 
kopijsluiting op :14-3 13-5 29-8 30-10 
datum verspreiding ± :14-4 17-6 1-10 2-12 

De jaargangen 1985 en 1986 zijn nog beperkt leverbaar voor een verlaagde prijs: 1985 voor 
f 15,-en 1986voorf26,-. 
Een abonnement kost slechts f 36,- per kalenderjaar; stuur de bon in of bel 070-858303. 

JA, ik neem een abonnement op Voor de D'Raad voor 1987. Daarna wordt mijn 
abonnement stilzwijgend verlengd per kalenderjaar, tot wederopzegging. Ik betaal het 
abonnement à f 36,- na ontvangst van de acceptgiro. 

Ik ben WEL/NIET geïnteresseerd in vorige jaargangen. Stuur mij: 

o De jaargang 1985 voor f 15,- (4 nummers, 68 pagina's totaal) 
o De jaargang 1986 voor f 26,- (5 nummers, 80 pagina's totaal) 

Naam: ...................................................................... . 

Adres: ....................................... ·.······························ 

Postcode/plaats: ............................................................. . 

Handtekening: ... ·: ................... . 
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BINNENHOF · 

D66 20 jaar in de bankjes 
Zelfs minister-president Lubbers kon dinsdag 24 februari niet heen om het feit dat 
D66 die dag precies twintig jaar geleden deel uit ging maken van de Tweede 
Kamer. 
Op weg naar de ministertafel feliciteerde hij voorafgaande aan de Kamervergade
ring de negen huidige parlementariërs van D66: Hans van Mierlo, Maarten Eng
wirda, Gerritjan Wolffensperger, Aad Nu is, Louise Groenman,jacob Kohnstamm, 
Erwin Nypels en- net niet op deze ANP-foto zichtbaar Dick Tommei en Doeke 
Eisma. 
De negen boeketten op de groene bankjes waren een geschenk van het hoofdbe
stuur. Op de bijgaande kaartjes de tekst "20 jaar in het parlement met een redelijk 
rendement". 
Eerder die dag was er tijdens de wekelijkse fractievergadering taart. Maarten 
Engwirda zette Hans van Mierlo en Erwin Nypels in het zonnetje omdat zij ook 
twintig jaar geleden al van de partij waren. 
Naast deze twee bestond de zevenmansfractie die in 196 7 voor D66 in de Kamer 
kwam uit Minne Dijkstra, Anneke Goudsmid, Sef lmkamp, Aar de Goede en Eric 
Visser. 

Steun voor plan 
democratiseren 
fondsbesturen 
In de Tweede Kamer tekent zich een 
meerderheid af voor een aanpassing 
van wettelijke regelingen, waardoor 
gepensioneerden of hun vertegenwoor
digers zitting kunnen nemen in de be
sturen van pensioenfondsen. Dat blijkt 
uit de Memorie van Antwoord van het 
D66-kamerlid Erwin Nypels naar aan
leiding van zijn initiatief-wetsvoorstel 
ter democratisering van de pen
sioenfondsbesturen. 

D66 wil dat gepensioneerden of de hun 
vertegenwoordigende organisaties 
naast werknemers en werkgevers een 
recht krijgen op vertegenwoordiging in 
de besturen van pensioenfondsen. 

• Verhouding 
Uit de reacties van de overige fracties op het 

initiatief blijkt dat met name CDA en VVD 
het voorstel van D66 steunen. Beide fracties 
vragen zich wel af of- door gepensioneerden 
een of meerdere zetels te geven- de verhou
ding in de besturen tussen enerzijds werkge
vers en anderzijds pensioenfondsverzekerden 
(werknemers en gepensioneerden) niet te
veel wordt scheef getrokken. De initiatiefne
mer denkt dat dit niet het geval zal zijn. Maar 
in de Memorie van Antwoord geeft hij aan 
bereid te zijn met zodanige wijzigingsvoor
stellen te willen komen, dat het plan voor 
CDA en VVD aanvaardbaar kan zijn. 

Volgens Nypels hebben gepensioneerden een 
heel eigen belang te verdedigen wat betreft 
het beheer van de mede door hen opgebouw
de vermogens van de pensioenfondsen. Bo
vendien is het volgens hem de hoogste tijd dat 
gepensioneerden niet alleen serieus worden 
genomen, maar dat ook wordt geregeld dat 
zij hun eigen belangen zelf kunnen verdedi
gen. Dat gepensioneerden- en ouderen in 
het algemeen- dat willen blijkt volgens hem 
uit het feit dat zij de afgelopen jaren tal van 
eigen belangenorganisaties hebben opgericht. 

Fel verzet D66 tegen 
verdrag Eems· 
Dollard 
Vooral vanwege de kans op onherstel
bare aantasting van het vogelbestand 
heeft de D66-fractie in de Tweede Ka
mer zich fel verzet tegen het tekenen 
van het Eems-Dollardverdrag met 
West-Duitsland. 

Met dit verdrag geven we het beheer over dit 
natuurgebied uit handen, aldus woordvoer
der Doeke Eisma. Dat is volgens hem onver
antwoord, temeer daar nog geen volledig 
zicht is op de plannen van de BRD met be
trekking tot de aanleg van een haven en een 
opgespoten industriegebied. 

Ook de regeringspartijen CDA en VVD zet
ten grote vraagtekens bij het verdrag. Hoe
wel het antwoord van het kabinet op de ge
stelde vragen in de Kamer deze partijen niet 
tevreden stelde, besloten ze uiteindelijk toch 
het voorstel van de regering te volgen . 

.................... 15 



. · PORTRET· 

Steven Pieters: 

Begrip "vrijzinnig democratisch" 
nader uitwerken 

Eind vorig jaar is binnen de Jonge 
Democraten (JD) een bijna volledig 
nieuw landelijk bestuur aangetre· 
den. Voorzitter hiervan is Steven 
Pi eters. 
Steven (27) is geboren in Eind
hoven, maar is al twintig jaar woon
achtig in Groningen. Na middelba
re school, lerarenopleiding en mili· 
taire dienst heeft hij één jaar voor 
de klas gestaan. Via het project "ge
meentepolitiek voor buiten landge
noten" van de Stichting Burger
schapskunde is hij in 1985 bij de ge· 
meente Groningen terechtgeko
men. Momenteel is hij als gemeen
tevoorlichter onder meer verant· 
woordelijk voor de voorlichting van 
de burgermeester en de loco-bur
gemeester. 
Portret van een jong enthousiaste 
democraat die bestuurt van uit de 
regio. 

"Ik heb voor mijn bestuursperiode heel be
wust een aantal doelen gekozen. Allereerst 
wilde ik een duidelijk beleidsplan realiseren 
voor de JD. De aanzet daarvoor heeft het 
nieuwe bestuur inmiddels gegeven. Er is een 
concept-beleidsplan opgesteld dat op het ko
mend congres aan de leden wordt voorge
legd. De uitgangspunten en activiteiten die 
daarin staan geformuleerd zullen de samen
hang tussen de verschillende werkzaamheden 
van de JD bevorderen. Tot nu toe heeft het 
daaraan te zeer ontbroken." 
"Daarnaast is het nodig om de organisatie te 
versterken. De JD is voor honderd procent 
een vrijwilligersorganisatie. Bij alles wat je 
doet en wilt, dien je daarmee rekening te 
houden. Ook moet je de leeftijd, ervaring en 
financiële positie goed in de gaten houden. 
Gelet hierop vindt het landelijk bestuur dat 
de JD vooral in de regio moet leven. Het 
bestuur zelf moet niet meer zijn dan een 
coördinator achter de schermen. Een coördi
nator die enkele landelijke themadagen en 
congressen voor eigen rekening neemt, maar 
er verder voor zorgt dat de activiteiten zo 
dicht mogelijk bij de leden plaatsvinden. Reis
en verblijfkosten mogen in geen geval een te 
hoge drempel vormen." 
"Bovendien moet de organisatie efficiënt en 
doorzichtig zijn. Je moet leden snel duidelijk 
kunnen maken wat waar gebeurt en wat er 
van hen verwacht wordt als ze zich voor een 
bepaalde functie kandideren." 

16 .................. .. 

Verhouding tussen JO en 066 is nu zonder meer goed 

• Vrijzinnig Democratisch 
"Dit zijn twee voorwaarden om te komen tot 
een derde doelstelling: het geven van meer 
politieke inhoud aan de JD. Kort na de oprich
ting is de vereniging voorzien van het stempel 
"vrijzinning democratisch".lk was en ben het 
daarmee eens maar ik ben ook van mening dat 
we daar vooralsnog onvoldoende inhoud aan 
hebben gegeven. Daarom wil ik een discussie 
op gang brengen over de concrete betekenis 
van het begrip "vrijzinnig democratisch" en 
wat we daarmee willen in politieke zin." 
"Als je kijkt naar de huidige situatie in Neder
land dan zie je dat de twee regeringspartijen 
voornamelijk een behoudende beheerspoli
tiek voeren. Men vindt het passen op de win
kel al voldoende. De PvdA slaagt er niet in om 
daar interessante politieke denkbeelden 
tegenover te plaatsen. De socialisten lijken 
vooral bezig te zijn met de vraag: hoe komen 
we zo snel mogelijk weer eens in de regering. 
Puur een bestuurdersfilosofie. Niet een toe
komstgerichte filosofie die onderwerpen be
treft als: waar wil je met de maatschappij in de 
volgende eeuw naar toe en welke verande
ringen moet je met het oog daarop door
voeren." 
"D66 stelt daar zijn "andere politiek" tegen
over. Wij rekenen het tot onze taak om het 
begrip "vrijzinnig democratisch" nader in te 
vullen. Als het ons lukt, en dat is mijn bedoe
ling, om daar een meer tastbare inhoud aan te 
geven, dan is de JD politiek heel zinning 
bezig." 

• VerhoudingJD-D66 
Op afstand heb ik vernomen dat de verhou
ding tussen JD en D66 in het recente verleden 
niet optimaal was. Maar wat ik daarover nu 
kan zeggen is dat de relaties met de kamer
fracties, het hoofdbestuur en het landelijk se
cretariaat zonder meer goed zijn. Zo zijn we 
met het hoofdbestuur in nauw overleg over 
het beter op elkaar afstemmen van activitei
ten. Ook nemen we deel aan vergaderingen 
van het campagneteam." 
"Maar het blijft natuurlijk wel zo dat beide 
verenigingen eigen doelstellingen en taken 
hebben. Per slot van rekening praten we niet 
over de JO in 066, maar over een politieke 
jongerenvereniging die gelieerd is aan 066. 
Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid 
tegenover onze leden: zij kunnen vervolgens 
zelf wel uitmaken of ze al dan niet voor D66 
kiezen." "Een voorbeeld: scholing en vorming 
vinden wij uitermate belangrijk. Maar wij lei
den niet per definitie op voor een be
stuursfunctie binnen D66. Nee, de JD stimu
leert de vorming van jongeren die belangstel
ling hebben voor een vrijzinnig democrati
sche politiek. Uiteraard kan dat leiden tot een 
actief lidmaatschap in D66- twee JO-ers zit
ten voor D66 in de gemeenteraad- maar dat 
hoeft niet per se het geval te zijn." 

• Besturen vanuit de regio 
"Toen we met het nieuwe bestuur begonnen, 
hebben we gel ijk de afspraak gemaakt dat 
studie of werk hoe dan ook voor de JD gaat. 
Het is een boeiende en zinnige bestedening 
van je vrije tijd, die je echter in je prioriteiten
stelling geen eerste plaats moet geven." 
"De tijdsbelasting van het voorzitterschap? 
Die is redelijk te noemen. Ik probeer door de 
week in ieder geval telefonisch bereikbaar te 
zijn en ben daarnaast in het weekend één à 
anderhalve dag voor de JD het land in. In vind 
het namelijk van belang om kennis te maken 
met zoveel mogelijk leden en alle regiobe
stuurders, hun werk te stimuleren en met hen 
te discussiëren over de toekomst van de JD." 
"Daarbij komt dat ik ver van hetnationale 
bestuurscentrum woon. Maar een onoverko
melijk probleem is dat niet. De JO heeft twee 
vice-voorzitters die, vooral door de week, 
enkele representatieve taken kunnen over
nemen. En daarnaast heeft de trein het voor
deel dat je door kunt werken. Dus de uren 
naar het midden en westen van het land zijn 
goed te besteden. Natuurlijk zou het gunsti
ger zijn wanneer ik in de randstad zou wonen. 
Maar tot dusver gaat het besturen vanuit de 
regio prima." 

Peter van Eijk 
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OSCARVOOR DEMOCRATEN 
Geen "aanslag", geen regisseurs, 
acteurs, scenarioschrijvers of wie 
daar nog meer allemaal rondhangt 
op zo'n oscaruitreiking, maar toch 
iets van die zenuwachtigheid van 
zo'n echte uitslagenavond, omdat 
je toch maar nooit weet hoe het 
gaat aflopen. 

Dat._!Ve op 18 maart landelijk de cijfers 
van 1982 op geen stukken na zouden 
halen, daar hadden we ons intussen wel 
mee verzoend, op een enkele over het 
paard getilde utopicus na, maar hoe zou
den de cijfers liggen ten opzichte van mei 
1986~ Het bleef na alle voorspellingen 
toch voor een groot stuk koffiedik kij
ken. En het zou toch wel erg vervelend 
worden als we dat percentage van de 
kamerverkiezingen niet zouden kunnen 
vasthouden. Dan zou iedereen weer gaan 
roepen over die eendagsvlieg en over 
het wegebben van het Van Mierlo-effect. 
Je zag het al in de krantekoppen: 066 
niet meer wat het geweest is. En we 
moesten heellang wachten voor er iets 
echt duidelijk werd. We kregen in de 
loop van de avond wel meer hoop op een 
status quo en zelfs wat meer dan dat, 
maar de kriebels wilden toch maar moei
lijk wijken. Tot tenslotte die tiende ka
merzetel- als het kamerverkiezingen 
waren geweest-.in alle overzichten 
bleef staan. Maar pas de volgende mor
gen uit de cijfers in de kranten kon je 
lezen, dat we weliswaar bijna in elke pro
vincie één zetel verloren hadden en in 
sommige zelfs twee, maar dat we de stij
gende lijn vast hielden. Vergeet even niet 
dat we vier jaar geleden in de peilingen 
nog onder de I% zaten. "Een reden van 
bestaan" gaf ons pas weer een reden van 
bestaan in veler ogen, maar we moesten 
eerst weer helemaal uit de put komen. 

Terug op tien kamerzetels, dat is een 
oscar waard, vooral omdat de consolida
tie niet komt van een paar plaatsen waar 
we het altijd al goed deden. Neen, in 
negentig procent van alle gemeenten in 
Nederland was er groei ten opzichte van 

de resultaten van de kamerverkiezingen 
van vorig jaar. Het ziet er naar uit dat 
066 langzamerhand een iets trouwer en 
stabieler electoraat aan het opbouwen is. 
En dat vooral is een onderscheiding 
waard. 
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. · COMMENTAAR .. : 

Ruimte voor andere politiek 
Regeren wordt moeilijker, zei premier Lubbers direct na de uitslag van de 
Statenverkiezingen. Het zou redelijk zijn als het kabinet rekening houdt met de 
nederlagen die de regeringspartijen hebben geleden. Het is echter de vraag of 
Lubbers en de zijnen het beleid gaan bijstellen. Desnoods kan er een beroep op klein 
rechts in de Senaat worden gedaan. Er is nog zoiets als een regeerakkoord en het valt 
aan te nemen dat het kabinet zijn plannen doorzet, tenzij er problemen komen met de 
stemverhouding in de Eerste Kamer. Wel is inmiddels voor iedereen duidelijk dat het 
allemaal niet zo geweldig loopt in het kabinet. Grote Ruud ziek tijdens het 
werkloosheidsdebat, dat was al een veeg teken. Lubbers lijkt er anno 1987 minder zin 
in te hebben. Hoe je ook over het eerste kabinet-Lubbers denkt, het straalde in elk 
geval daadkracht uit. Dat is nu dus anders. Voor de hand ligt om te stellen dat de VVD 
de belangrijkste oorzaak van de malaise in het kabinet is. Vice-premier Rudolf de 
Korte werd na de Hirohito-affaire afgedroogd door Lubbers en door de pers met 
lengte uitgeroepen tot politieke kneus van het jaar. Dat zegt wel iets over de 
samenwerking in het kabinet en de relatie van de VVD met de politieke journalisten. 
Dat zegt ook iets over De Korte. Het gedoe rond de omstreden voorzitter (straks 
ex) van de VVD-fractie in de Senaat, Zoutend ijk, is bepaald niet de eerste en vast niet 
de laatste scene uit een matige B-film. Alles wijst erop dat de quasi-liberalen nog 
steeds stuurloos ronddrijven. En de meningsverschillen over "wat nu te doen?" 
worden binnen de VVD niet onder stoelen of banken gestoken. De "nieuwe koers", 
die fractievoorzitter Voorhoeve bijvoorbeeld (toevallig?) vlak voor de verkiezingen 
aankondigde- op naar het politieke midden- is niet omomstreden. En is het wel een 
nieuwe koers? "Conservatieve leden van de VVD moeten hun heil maar ergens anders 
zoeken", zegt de directeur van het wetenschappelijk bureau van de VVD, Groenveld. 
Maar als zij dat werklijk zouden doen zou de VVD tot een "kleine, maar fijne partij" 
vervallen. De VVD-achterban is immers voor het grootste deel conservatief. 
Partijvoorzitter Leen Ginjaar heeft nog eens duidelijk gemaakt dat 
"getuigenispolitiek" vruchteloos is. Nee, er moeten zaken worden gedaan. Het moet 
de VVD vooral te doen zijn om een gezond financieel beleid. Liberale kwesties als 
euthanasie moet de partij niet te hoog opspelen, aldus Ginjaar. "Klein, maar fijn", dat 
wil de VVD niet. Die partij wil regeren, kost wat kost lijkt het. Van die, zeg maar 
liberale, nieuwe koers zal voorlopig dus wel niet zoveel terechtkomen. Dan zou de 
VVD zich ook net zo goed bij D66 aan kunnen sluiten. 
Nu ik het toch over D66 heb: deze partij is een van de weinige winnaars van de 
Statenverkiezingen. Want de PvdA heeft de hoge verwachtingen niet kunnen 
waarmaken en verloor ten opzichte van de verkiezingen voor de Tweede Kamer zelfs 
een zetel. Na een goede start heeft de ten onrechte tot "politicus van het jaar" 
gekozen Wim Kok kennisgemaakt met een fikse dosis kritiek, ook in eigen kring. D66 
heeft niet alleen aangetoond stabiel te zijn, maar lijkt nu ook wat minder afhankelijk 
van Hans van Mierlo. Dat is op termijn natuurlijk prima. Ook nu hebben veel kiezers 
echter niet zozeer op D66 gestemd, maar op Van Mierlo. Het is voor de democratie 
(maar paradoxaal genoeg niet voor D66) jammer dat het zo werkt. De democratie is 
trouwens ook een verliezer van deze Statenverkiezingen. De lage opkomst- 66%
geeft te denken en eigenlijk zijn de landelijke politici ook verliezers. Dit geeft eens te 
meer aan dat het goed is om te blijven nadenken over een "andere manier" om 
politiek te bedrijven. Voor "andere politiek" moet genoeg ruimte zijn. 

Martin Voorn 



Een tien met een griffel 
ledereen praat altijd over Gennep en Muiden als het over hoge percenta
ges voor D66 bij verkiezingen gaat. Maar er zijn er meer! Hier volgt de lijst 
van de "koplopers" bij de Statenverkiezingen. Het cijfer geeft het percen
tage D66-stemmers per gemeente. 

15,2 Rozendaal (Gld.) 
13,5 Diemen 
13,4 Gennep 

Muiden 
12,6 Eelde 

Leiderdorp 
11,9 Oegstgeest 

Zoetermeer 
11,7 Wageningen 
11,5 Almere 
11,3 Eemnes 

Voorschoten 
11,2 Lelystad 
11,0 Wijk bij Duurstede 
10,7 De Bilt 

Ouder-Amstel 
10,6 Manniekendam 

Spijkenisse 
Weesp 

10,5 Purmerend 
10,4 Brielle 

Castricum 
Maarn 

10,3 Amstelveen 
Broek in Waterland 
Rijswijk 
Voorburg 

10,1 Nieuwegein 
10,0 Blaricum 

Breukelen 
Haren (Gr.) 
Leidschendam 
Nigtevecht 

Delft, Driebergen en Leusden bleven met 
9, 9% net onder de streep, direct gevolgd 
door Abcoude, Hellevoetsluis, Landsmeer, 
Maarssen en Rozenburg met 9 ,8%. Maar ook 
dat zijn prestaties. 
Hoe het met de zetelverdeling in uw eigen 
staten verliep, weet u natuurlijk allang. Mis
schien hebt u de rest op de televisie gevolgd 
of in uw krant gelezen. Voor wie het ontging: 
D66 won er in Flevoland, waar het sinds 1985 
twee zetels had, één zetel bij. Gefeliciteerd 
Flevoland. 
De provincie Utrecht wist zijn vijf zetels vast 
te houden. Het was een lange aanloop en een 
sprong met de hakken net over de sloot! 
Maar Henk Potman is er weer bij en ook hij 
wordt van harte gefeliciteerd. 
In alle overige provincies verloren we één 
zetel ten opzichte van 1982, behalve in Over
ijssel en Limburg, daar verloren we er twee! 
In het land verloren we in totaal elf zetels en 
kwamen daarmee van 56 op 45 statenzetels. 
Dat is de enige eerlijke vergelijking. Allemaal 
hard aan het werk voor over vier jaar! 
Maar er zijn ook leukere vergelijkingen mo
gelijk. U kent ze vast wel, die cijferkolom me-

Foto Ronald Sweering 

tjes, waarbij iedereen op één of andere ma
nier wint. Wij doen daar liever niet aan mee, 
maar je ontkomt er niet aan om naar een 
trend te kijken. Als je klimt wil je af en toe 
eens omkijken om het verschil met vroeger 
te kunnen zien. We lopen nog altijd een beet
je in de schaduw van de I 1,5% die we haalden 
in 1981: zeventien zetels in de Tweede Ka
mer. Maar sinds september 1982 en het nog 
diepere dal daarna, zijn we toch geleidelijk 
weer aan het klimmen. Bij de fictieve zetel
verdeling in de Tweede Kamer, voor het ge
val dit kamerverkiezingen waren geweest, 
zouden we één zetel hebben 2ewonnen. Dat 
klinkt aardig. Veel aardiger is het om te bekij
ken waar die winst vandaan komt. Dan blijkt 
dat die niet alleen uit de grotere forensen
plaatsen rond de steden in de randstad komt, 
maar overal vandaan uit het hele land. Bij een 
nauwkeurige beschouwing van de gemeenten 
met méér dan I 0.000 inwoners, verschijnt de 
volgende vergelijking. 

Gemeenten waarin D66 in maart 1987 groter 
is dan in mei 1986: 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Almere 

12vande 15 
2vande 21 
9vande 12 

12vande 16 
3vande 4 

Gelderland 49vande 54 
Utrecht 35 van de 35 
N.-Holland 47vande 63 
Z.-Holland 48vande 59 
Zeeland 4vande 7 
N.-Brabant 26vande 26 
Limburg 4vande 24 

Nederland 251 van de 336 

In aanmerking genomen dat het percentage 
D66-stemmers in veertien gemeenten pre
cies gelijk bleef, zijn er maar 71 gemeenten 
waarin wij verlies leden ten opzichte van 
1986. Van die 71 lagen er 36 gemeenten met 
verlies in de provincies Friesland en Limburg. 
Maar die twee provincies hadden bij de laatste 
verkiezingen te maken met regionaal sterk 
aansprekende partijen als de Friese Nationale 
Partij en Progressief Limburg. Blijft er circa 
I 0% van de Nederlandse gemeenten met 
meer dan I 0.000 inwoners over, waarin onze 
partij het slechter deed dan bij de kamerver
kiezingen van vorig jaar. Dat vind ik een mooi 
resultaat en vooral de spreiding van die ge
meenten met verlies is interessant. Die lagen 
als volgt verdeeld: 
Groningen 3 
Friesland 19 
DreM~ 3 
Overijssel 2 
Almere I 
Gelderland 2 
Utrecht 0 
N.-Holland 14 
Z.-Ho!!and 7 
Zeeland 3 
N.-Brabant 0 
Limburg 17 

De grote verliezer bij deze verkiezingen was 
natuurlijk-het is al eerder betoogd -de 
democratie. Slechts twee van elke drie stem
gerechtigden heeft van zijn recht gebruik ge
maakt. Maar dat is het fiasco van de politiek 
zelf en de belangrijkste reden voor het voe
ren van andere politiek. Wij wensen daarbij 
alle kamer-, staten- en raadsleden alle succes 
van de wereld! 
Vluchten kan niet meer. Wij raken alleen nog 
onder de indruk van een beleid of een opposi
tie op basis van redelijke argumenten. 
Voor een analyse van de uitslagen van deze 
verkiezingen verwijzen wij u naar het volgen
de nummer van de Democraat. Daarin zal een 
poging worden gedaan de cijfers zó te inter
preteren dat alle propagandisten de volgende 
keer met nog meer succes hun zolen en stem
banden kunnen verslijten. Want het mag nog 
wel eens een keer worden gezegd, met name 
tot hen die zo goed zijn in het interpreteren 
van uitslagen: je moet die uitslagen eerst má
ken en dat kan niet vanuit de luie stoel! Harte
lijk dank aan alle werkers. Voor jullie moet 
het een voldoening zijn te zien dat we vooruit 
gaan . 

.................. 3 



"Hoe verder met vrouwen
emancipatie in en via D66?" 

Een nieuwe PEAC-folder, een voorzitter die partijvoorzitter werd, de 
eerste Werkconferentie Vrouwenemancipatie D66, een aantal enthousi
aste nieuwe aspirantleden, duidelijke financiële afspraken met de pen
ningmeester HB, dat waren de hoogtepunten voor het PEAC in 1986. 
Dieptepunten waren het vertrek van enkele zeer actieve leden en het eind 
van het project emancipatiewerker D66. 
Het jaar stond in het teken van .. hoe verder met vrouwenemancipatie in 
en via de partij?" en natuurlijk van de verkiezingen van gemeenteraden en 
Tweede Kamer, op de iets langere duur provinciale staten. 
Intussen gingen de vertegenwoordigingen en de voornamelijk informele 
advisering aan fractieleden en HB gewoon door. 

Het PEAC was binnen de partij vertegen
woordigd in HB, Adviesraad, S.W.B., C.V.C. 
Veel PEAC-Ieden namen deel aan het Emanci
patienetwerk, dat eens per maand bijeen
komt. Met de Jonge Democraten werd con
tact gelegd. Het PEAC was vertegenwoor
digd in het Breed Platform van Vrouwen voor 
Economische Zelfstandigheid, Platform sexu
eel geweld, de Nederlandse Vrouwen raad, 
de Associatie voor herverdeling betaalde en 
onbetaalde arbeid, voorheen de Populier, het 
Politiek Vrouwenoverleg (vertegenwoordig
sters van de vrouwenorganisaties in de poli
tieke partijen), de aktie voor een minister van 
Emancipatiezaken, de groep die de .. vrou
wentroonrede" voorbereidde. 

• Verkiezingen 
De PEAC-folder voor de verkiezingen, bijge
werkt door Martien van der Does, bleek niet 
van het campagnebudget af te kunnen. Het 
PEAC heeft de folder toen uit eigen middelen 
(deels gevormd door giften van de PEAC
Ieden) aan het HB aangeboden. De oplage is 
alweer uitgeput. 
De regiobesturen kregen een brief waarin 
hun aandacht werd gevraagd voor het werven 
van vrouwelijke kandidaten voor provinciale 
staten. De PEAC-Ieden moedigden vrouwen 
aan zich kandidaat te stellen. Evenredige ver
tegenwoordiging van mannen en vrouwen 
(alleen even tot aan het vertrek van Suzanne 
Bischoff verwezenlijkt in de Eerste Kamer en 
verder gelukkig in een aantal gemeenteraads
fracties) blijft het doel. 

• Het PEAC werkt mee 
De aktie minister voor emancipatiezaken, 
geïnitieerd door de VVAO (Vereniging van 
vrouwen met een academische opleiding), 
werd in zoverre een mislukking dat de minis
ter met emancipatie in de portefeuille er wel 
kwam, maar geen vrouw was. Het woord 
emancipatie komt in de naam van het Ministe
rie van SoZaWe niet voor, hoewel de naam 
SoZaWE, waarin de hoofdletterE voor 
emancipatie staat, niet moeilijk te vinden ge
weest zou zijn. 
Het Politiek Vrouwenoverleg (PVO) wend-
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de zich in een brief tot de informateur, na de 
kabinetsformatie tot alle ministers en staats
secretarissen. In december had het PVO een 
gesprek met minister-president Lubbers en 
minister De Koning over een geïntegreerd 
emancipatiebeleid. 
Op prinsjesdag sprak de actrice Edda Barends 
een mede door het PEAC voorbereide vrou
wentroonrede uit. In mei stelde het dagelijks 
bstuur van de Nederlandse Vrouwenraad 
voor het PEAC, dat in 1985 als waarnemer 
was toegelaten, lid van de NVR te laten wor
den. Dezelfde redenen die het lidmaatschap 
in '85 tegenhielden: geen vrouwenorganisatie 
en geen rechtspersoonlijkheid, leidden ook 
nu tot een negatief besluit van het algemeen 
bestuur. Na rijp beraad heeft het PEAC be
sloten waarnemer te blijven, omdat de NVR 
een goede informatiebron is en omdat geen 
stemrecht niet gelijk is aan geen invloed. Het 
PEAC meent overigens dat de statuten van 
de NVR zodanig verruimd zouden moeten 
worden dat instellingen die vrouwenemanci
patie nadrukkelijk in hun doelstelling hebben 
en die voor het overgrote deel uit vrouwen 
bestaan ook zouden moeten kunnen toe
treden. 

• De werkconferentie 
vrouwenemancipatie D66 
Het PEAC besteedde in 1986 veel tijd aan 
een werkconferentie vrouwenemancipatie. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze op 
19 april te houden, de voorbereidingstijd 
bleek echter te kort. 
Vervolgens werd het project emancipa
tiewerker tot I oktober verlengd met het 
oog op deze conferentie. De conferentie was 
toen geen uitsluitende PEAC-zaak meer. Ze 
werd op I 5 november gehouden, voorbereid 
door de emancipatiewerkster T rudy Theuve
net, een lid van haarbegeleidingsgroepen 
leden van het PEAC. 
Het was een animerende dag waar een kleine 
honderd D66(st)ers aanwezig waren. 
Het doel van de conferentie was I. helder
heid te krijgen over de positie van de vrouw 
binnen D66 en het vrouwenemancipatiebe
leid van D66 en hoe daaraan gestalte te geven 

in de toekomst; 2. discussiëren en besluiten 
over de meest doelmatige structuur om 
vrouwenemancipatie in en via D66 te bevor
deren. 
In de inleidingen en het forum werd de positie 
van vrouwen in D66 geschetst. Het PEAC 
had een aantal resoluties voorbereid. Eén ging 
over het bevorderen van de discussie in de 
partij door op studie gebaseerde adviezen van 
het PEAC. Deze resolutie werd aangenomen. 
De studie-onderwerpen waarvoor de meeste 
animo bestond waren: positieve actie, kinder
opvang, de relatie tussen voortschrijdende 
technologische ontwikkelingen en de positie 
van vrouwen en meisjes op de arbeidsmarkt, 
vredeseconomie en ouderschapsverlof. Het is 
de bedoeling werkgroepjes te vormen die 
deze onderwerpen uitdiepen en er een 
PEAC-advies over voorbereiden. 
Toch verwacht het PEAC dat enige mate van 
verzelfstandiging, hetzij in een aparte organi
satie naast de partij à la J.D., hetzij als stichting 
PEAC à la PSVI en SWB vrouwenemancipatie 
meer kansen zal geven. 
Wel aangenomen werd een motie waarin het 
HB wordt verzocht het ledenbestand te on
derscheiden in man/vrouw en een professio
nele enquête te houden onder vrouwelijke 
leden over hun wensen met betrekking tot 
vrouwenemancipaite vanuit de partij. 

• Project emancipatiewerker 
De werkconferentie vrouwenemancipatie 
D66 was- materieel- de afsluiting van het 
project emancipatiewerker. Het PEAC be
treurt het overheidsbeleid dat verlenging van 
het project onmogelijk maakt. Hoewel eman
cipatie facetbeleid moet zijn blijkt uit onder
zoek dat professionele ondersteuning daarbij 
dat proces versnelt. Zelfs een eenvoudige 
maatregel als kostenvergoeding zou het veel 
meer leden mogelijk maken ook aan een on
derwerp als emancipatie actief mee te wer
ken. Zolang daar geen geld voor is, is profes
sionele ondersteuning nodig. 

• Financiën 
Dit brengt ons tot het laatst vermelde hoog
tepunt, de financiële afspraken met het HB. 
De mogelijkheden zijn beperkt, maar we we
ten nu waar we aan toe zijn. De PEAC-begro
ting is met de helft verminderd omdat indach
tig het idee dat emancipatie facetbeleid is, het 
vertrouwde PEAC-bulletin waar het PEAC 
de Democraat voor betaalde, plaats zal ma
ken voor min of meer geïntegreerd emanci
patienieuws. Het PEAC hoopt ook voor de 
D'raad zo nu en dan een bijdrage te leveren, 
om de onbekendheid met het PEAC van 
plaatselijke en provinciale vertegenwoordi
gers op te heffen. 



Een kamerdebat zonder 
concrete resultaten 

Concrete beleidswijzigingen en afspraken heeft het sociaal-economische 
debat in de Tweede Kamer op 11 en 12 maart j.l. nauwelijks opgeleverd. 
Verrassend is dit eigenlijk niet. Het regeerakkoord is pas enkele maanden 
oud, dus waarom zou de coalitie nu reeds het economisch roer omgooien? 
De politieke partijen hadden evenwel met het oog op de verkiezingen van 
de Provinciale Staten hoge verwachtingen gewekt tijdens de spreekbeur
ten en congressen voorafgaand aan het debat. 

Deze publiciteitsslag tussen de politieke par
tijen heeft er tevens toe geleid dat de onder
werpen die in eerste instantie de aanleiding 
van het debat waren, nauwelijks aandacht 
hebben gekregen, niet in de media en niet in 
de Tweede Kamer. Ten onrechte, want de 
aanleiding bestond uit enkele brieven van het 
kabinet waarin belangrijke onderwerpen van 
het regeerakkoord werden uitgewerkt; on
dere andere de afslankingsoperatie bij de 
rijksdienst. Het kabinet is voornemens het 
aantal ambtenaren met 16 duizend te vermin
deren (I 0% van alle arbeidsplaatsen) en daar
enboven moeten er I 0 duizend arbeidsplaat
sen geprivatiseerd worden. Dit voornemen 
om 26 duizend arbeidsplaatsen te schrappen 
is zeer ingrijpend en verdiende een zorgvuldi
ger toetsing door de Tweede Kamer. Het is 
namelijk de vraag of privatisering wel tot de 
beoogde budgettaire besparingen zullen lei
den. In de meeste gevallen gaat het niet om 
het afstoten van overheidstaken, maar om 
uitbesteding of verzelfstandiging. De over
heidstaak verdwijnt niet en het uitgangspunt 
dat de particuliere sector goedkoper is, hoeft 
lang niet altijd op te gaan. Zeker niet op de 
langere termijn. 

In de weken voor het debat werden er even
wel door de kamerfracties onderwerpen op 
de agenda geplaatst, die op meer politieke 
aandacht mochten rekenen: aanwending van 
de meevaller in de belastingen en het werkge
legenheidsbeleid. Een Voorlopige Rekening, 
het overzicht van de gerealiseerde rijksuitga
ven en -inkomsten, is een beleidsarme nota 
waarover de Tweede Kamer nooit debat
teert. Maarover de Voorlopige Rekening 
1986 wel: de belastingen zijn in de laatste 3 
maanden van hetjaar met maar liefst 3,3 mil
jard meegevallen, waarvan 1,9 miljard struc
tureel is. Het uitgeven van deze onverwachte 
inkomsten werd een vermakelijk gemeen
schapsspel, waar alleen de leden van het kabi
net niet aan meededen (met uitzondering van 
De Korte). 
Het door het kabinet geëntameerde voor
jaarsoverleg tussen werkgevers en werkne
mers, in combinatie met de stagnatie van de 
daling van de werkloosheid de laatste maan
den, maakte het werkgelegenheidsbeleid het 
belangrijkste politieke agendapunt van het 
debat. De kabinetsdoelstelling dreigt niet te 
worden gerealiseerd. Volgens het CPB zal de 

werkloosheid in 1987 met 35 duizend mens
jaren dalen, in plaats van met de in het regeer
akkoord vastgelegde doelstelling van gemid
deld 50 duizend per jaar. Oorzaken: achter
blijvende exportgroei door verslechterende 
concurrentiepositie, minder toeneming deel
tijdarbeid, geen ADV en spanningen op deel
markten. 
Bij de inbreng van de D66 fraktie stonden 
dezetwee punten-de Voorlopige Rekening 
1986 en het werkgelegenheidsbeleid- cen
traal. In lijn met ons verkiezingsprogramma 
heeft Hans van Mierlo naar voren gebracht 
dat D66 alle troefkaarten wenst te zetten op 
het afsluiten van een meerjarig sociaal con
tract (convenant) met werkgevers en werk
nemers. Loonmatiging zou dan beloond moe
ten worden met een verhoging van de sociale 
premies en inkomstenbelasting. De belasting
meevaller wil D66 hiervoor benutten. Daar
naast moeten de sociale partners en overheid 
prioriteit geven aan om-, her- en bijscholing. 
Voorts heeft de fractie voorgesteld de WIR af 
te schaffen en de vrijkomende gelden te be
nutten voor onder meer verlaging van werk
geverspremies en stimulering van de techno
logie. De overheidsinveste ringen voor infra
structuur en milieu kunnen een zweepslag 
krijgen door met behulp van een deel van 
belastingmeevaller ( 1,5 miljard) een fonds op 
te richten. Opvallend is dat PvdA, CDA, VVD 
en D66 wat betreft de richting van het te 
voeren beleid grotendeels op een lijn zitten: 
loonmatiging in ruil voor belastingverlaging, 
meer scholing en een impuls bij de overheids
investeringen. De vier fracties wensen deze 
beleidsvoornemens door middel van een con
venant met de sociale partners te realiseren. 
Desondanks leiden verschillen van inzicht 
over de uitvoering van de maatregelen er toe, 
dat de partijen niet tot overeenstemming ko
men. Hierdoor hield het kabinet de touwtjes 
stevig in handen. Helaas lijkt het er op dat het 
kabinet niet to het uiterste zal gaan om een 
convenant mogelijk te maken. Op een indrin
gende vraag van Hans van Mierlo of het kabi
net zich ten doel stelt een meerjarig conve
nant af te sluiten, weigerde De Korte (nu als 
plv. Minister-President) overtuigd ja te zeg
gen. Wel is het kabinet bereid 200 miljoen aan 
extra overheidsinvesteringen toe te staan, 
maar zonder belasting van het financieringste
kort. Zonder (gedeeltelijke) overheidsfinan
ciering zullen dergelijke investeringen even-

wel niet haalbaar blijken. Over belastingverla
ging werd de volgende motie van de rege
ringspartijen aangenomen: "het structurele 
deel van de meevallende belastingopbreng
sten dat ook in 1988 doorwerkt zal in substan
tiële mate bestemd worden voor lastenverla
ging bij gebleken bereidheid van de sociale 
partners tot loonmatiging." Dat het kabinet 
geen hardere toezegging wilde doen de mee
valler in 1988 te benutten voor belastingver
laging mag geen verwondering wekken. De 
voorbereiding van de begroting 1988 is nog 
niet eens gestart en als de voortekenen niet 
bedriegen, dan zou deze meevaller wel eens 
hard nodig kunnen zijn om budgettaire tegen
vallers t.g.v. de haperende economische ont
wikkeling en achterblijvende aardgasbaten 
(beide verband houdend met de vrije val van 
de dollar) te compenseren. 
Is deze opstelling van de regeringspartijen en 
het kabinet budgettair gezien volledig ver
klaarbaar, de kans om een convenant af te 
sluiten wordt hierdoor wel geminimaliseerd. 
In het licht van de opstelling wekt het verba
zing dat de WIR voor het kabinet heilig biijft. 
De WIR uitgaven zijn namelijk in 1986 met 
2,3 miljard uit de hand gelopen. 
De door de D66-fractie gekozen policy-mix 
spreekt mij meer aan: de budgettair onbe
heersbare WIR vervangen door betere maat
regelen en ondanks de risico's met een sub
stantiële belastingverlaging op zak met de 
sociale partners gaan onderhandelen. 
Teneinde een werkloosheidsdaling met 50 
duizend mensjaren te realiseren heeft het ka
binet enkele werkgelegenheidsmaatregelen 
iets geïntensiveerd om 14.500 van de I 5.000 
benodi2de extra banen bij elkaar te sprokke
len. Dergelijke becijferingen suggereren een 
schijnexactheid en leiden van het werkelijke 
probleem af. Werkloosheidsramingen zijn zo 
onzeker dat het CPB ze het liefst niet meer 
publiceert. Exacte doelstellingen formuleren 
en toetsen doet dan ook koddig aan. Belang
rijker is dat de vakbekwaamheid van sollici
tanten vaak niet aansluit bij de vacatures. Een 
fase intensivering van scholingsmaatregelen is 
daarom van belang. Helaas heeft het kabinet 
op dit punt geen harde toezeggingen gedaan, 
ondanks aandringen door D66. 

De resultaten die het debat heeft opgeleverd 
zijn mager. Dit kan ook moeilijk anders, want 
het regeerakkoord is nog geen jaar oud en 
het kabinet zat niet op het debat te wachten. 
Het blijft voor D66 moeilijk om zich te profi
leren op financieel-economisch terrein. Te
recht heeft de D66-fractie niet gekozen voor 
stuntwerk, maar zij heeft een evenwichtig 
pakket aan maatregelen voorgesteld. 

M.B. Botman 
lid van de SWB-werkgroep Macro-Economie 

.................. 5 



Wetenschap, Technologie en 
Democratie 
Toen onze partij in 1966 opgericht werd, lag 
de nadruk van het programma geheel op een 
revolutionaire verandering van de politieke 
struktuur. De burger moest weer zeggen
schap krijgen. Bij de wedergeboorte van de 
partij onder Jan Terlouw werden de bordjes 
wat verhangen. In de programma's en de wan
delgangen werd met warmte gesproken over 
technologie, een technologie met een schoon 
gezicht. Wetenschappers en technologen 
werden uitgedaagd een inbreng te leveren en 
de Brede Maatschappelijke Discussie over 
energie vond plaats. 
Nu, in 1987, stappen we weer dapper achter 
Van Mierlo aan op weg naar een maatschappij 
met een hoger democratisch gehalte. 
Helaas worden beide onderwerpen, techno
logie en democratie, zelden met elkaar in 
verband gebracht en in onderlinge samenhang 
besproken. Er is echter alle reden voor om 
dat wel te doen. Onze maatschappij en ons 
persoonlijk leven worden in grote mate ge
stempeld door de technologie, zoals ieder in 
een stil ogenblikje kan nagaan. Door de komst 
van de technologie werd het mogelijk aan de 
oude grondrechten, vrijheid van menings
uiting en vrijheid van godsdienst, een nieuwe, 
en fundamenteel andere, toe te voegen, de 
vrijheid van armoede. En in de afgelopen jaren 
zijn we ons ervan bewust geworden dat me
dische technologie het recht op euthanasie 
nodig maakt. Daarmee is technologie het hart 
van het politieke leven binnengedrongen. 
Ik wil nu niet ingaan op de vraag of ons parle
ment de goede samenstelling heeft om zijn 
controlerende en- zo nodig- initiërende 
funktie uit te oefenen. Het probleem zit 
dieper: zijn wij Nederlanders in staat onze 
democratische rechten uit te oefenen als we 
zo weinig weten van wat in onze maatschappij 
omgaat? Democratie betekent zeggenschap, 
maar wat moeten we zeggen over zaken waar 
we geen verstand van hebben? 
We hoeven geen illusies te hebben over onze 
technologische geletterdheid. Aan de ene 
kant treffen we mensen aan met een universi
taire opleiding die met enige trots vertellen 
dat ze van wiskunde nooit iets begrepen heb
ben. Maar als men de taal van wetenschap en 
technologie niet spreekt, kan men over een 
toenemend aantal zaken niet oordelen en is 
men veroordeeld tot ideologieën. Aan de 
andere kant zien we degenen, die in een on
derwijssysteem terecht kwamen dat geen 
ruimte bood tot groei naar zeggenschap in 
een wereld vol technologie. In plaats van een 
voorbereiding te ontvangen op een maat
schappij als de onze, werden de kinderen naar 
een pretpark of naar een droomwereld ge
leid. 
In zijn programma's geeft D66 volop aandacht 
aan onderwijs en training. Vaak kijken we 
daarbij echter alleen vanuit een economisch 
gezichtspunt. Daarmee doen we de mens te
kort; hij is immers meer dan een produk
tiefaktor. 
Het verlies aan grip op de maatschappij heeft 
ernstige gevolgen. Dat het geloof verdwenen 
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is in de zeggenschap van de overheid over de 
richting waarin de maatschappij zich ontwik
kelt, is nog niet zo erg. Veel triester is dat 
men hetgeloofverliest in de rede zelf. Men 
gaat wetenschap en technologie zien als zich 
autonoom ontwikkelende machten, die het 
menselijk bestaan bedreigen. Intellectuelen 
raken vervreemd en verliezen hoop op de 
toekomst. 
Men begrijpe mij goed: wetenschap en tech
nologie alleen voeren ons niet naar "het goe
de leven". Belangrijke ethische keuzen met 
betrekking tot onze naasten op persoonlijk 
vlak en in internationale verhoudingen staan 
centraal. Technologie helpt ons immers zo
wel bij het maken van ploegscharen als bij het 
smeden van zwaarden en kan dus nooit als 
gids dienst doen. 
Zeggenschap kan alleen bestaan als discussies 
over technologische onderwerpen in brede 
lagen van de bevolking plaats kunnen vinden; 
als technologie zo beleefd wordt dat ook 
kunstenaars ons inzicht kunnen verschaffen. 
Dan zijn we niet langer overgeleverd aan des
kundigen en experts, mensen die wel de tech
nologie, maar niet altijd de maatschappij 
kennen. 
Ik pleit dus voor een "Learning Society", een 
lerend volk of studerende natie. Met als drijf
veer niet allereerst de economie, maar de 
democratie. Niet om Japan voor te blijven, 
maar om ons hier en nu thuis te voelen. 
Dit heeft implicaties voor belangrijke poli
tieke keuzen in de komende jaren. De econo
mische groei kan wellicht beter hiervoor ge
bruikt worden dan voor verhoging van de 
consumptie met de begeleidende groei van 
de belasting van het milieu. Verder kan in het 
overleg tussen de sociale partners veel meer 
nadruk op her- en bijscholing worden gelegd 
in plaats van op arbeidsduurverkorting dat 
weinig steun blijkt te ontvangen. Heel direct 
is tenslotte het verband met de inrichting van 
het onderwijs. Als groene partij weten we 
dat de meeste milieuvervuiling van chemische 
aard is. En juist nu blijkt de chemie weg te 
vallen uit het basispakket dat alle kinderen op 
de middelbare school aangeboden zullen krij
gen volgens de nieuwe kabinetsvoorstellen. 
Met interesse zie ik een discussie over dit 
onderwerp in de partij tegemoet. 

DickFeil 

Vrijheid van drukpers 
Drukkerij "de Raddraaier" wordt door het 
Openbaar Ministerie vervolgd. Deze vervol
ging geschiedt op grond van het weigeren van 
de drukkerij haar opdrachtgever te noemen 
en het drukken van opruiende geschriften. 
Aanleiding tot de vervolging is de publikatie 
in Bluf! - 178 waarin de aktiegroep "de wraak 
van jhr. M.R. de Braauw" haar inbraak in het 
Ministerie van Economische Zaken beschrijft. 
In dit artikel werden enkele gestolen docu
menten en adressen van een aantal topambte
naren op E.Z. gepubliceerd. Het Openbaar 
Ministerie heeft vervolging ingesteld naar de 
drukkerij, omdat zij van mening is dat het blad 
Bluf! niet als rechtspersoon te beschouwen is 
en daarom niet te vervolgen is. (N.B. in eer-

de re gevallen is Bluf! wel degelijk geaccep
teerd als rechtspersoon.) 
Persofficier De Wit verwoordde dit op het 
NOS-journaal als volgt: "Omdat Bluf! niet te 
pakken is, moeten de drukkers van Bluf! ge
pakt worden". Het Partijbestuur van de PSP 
beschouwt het vervolgen van de drukkerij als 
een aantasting van de vrijheid van drukpers. 
Een eventuele veroordeling zou verstrekken
de gevolgen kunnen hebben. Drukkers wor
den dan gedwongen opdrachtgevers naar een 
legitimatiebewijs te vragen, zodat in geval van 
vermeende opruiing het O.M. snel in kan grij
pen. Voor veel aktiegroepen en kollektieven 
zal het dan bijna onmogelijk worden om din
gen te laten drukken. Drukkers zullen al het 
materiaal moeten lezen om het al dan niet 
opruiende karakter te kunnen bepalen. Groe
pen dreigen op deze manier in de illegaliteit 
gedrukt te worden. 

Evertde Vos 
Secr. pol. PSP 

Herinnering aan Kees Spigt 
Toen wij in de loop van 1986 door de ziekte 
van Kees steeds duidelijker kwamen te staan 
tegenover de eindigheid van ons bestaan, 
hebben wij veel samen gehuild, maar ook met 
zijn vieren afgesproken dat wij samen tot de 
rand zouden gaan. Kees ging daar als enige op 
2 december overheen. Vanaf dat moment 
hebben wij geprobeerd de goede herinnerin
gen aan het leven met Kees vast te houden. 
Voor mij zijn die vijfentwintig jaar samen le
ven en samen werken een goede start voor 
de tweede helft van mijn leven. Voor onze 
dochters, Marlouke en Nathal ie, leggen de 
herinneringen aan hun vader een stevige basis 
onder hun bestaan. Dit beredeneren bete
kent niet dat we het niet van tijd tot tijd 
geweldig moeilijk hebben met de dood van 
Kees. Maar dan blijkt dat je niet alleen bent. 
Ook D66 heeft een goede herinnering aan 
Kees, blijkens een overweldigende stroom 
van brieven en telefoontjes, die wij van jullie 
hebben ontvangen. Ik heb het toen gezegd en 
ik blijf dat herhalen: ik wist niet dat wij zoveel 
goede vrienden hadden. Henk Zeevalking, 
Ernst van Altena en Stijn Verbeeck hebben bij 
de crematie woorden gesproken die uit het 
hart kwamen en die onze harten hebben ge
raakt. Daarnaast waren zovelen uit het hele 
land naar Den Haag gekomen om Kees uitge
leide te doen, dat we alleen door het aantal al 
ontroerd waren, nog voor we de woorden 
van troost hadden gehoord die zij ons kwa
men toespreken. Sommigen van jullie heb ik 
daarvoor al persoonlijk kunnen bedanken ook 
namens onze twee dochters. Zaterdag 28 
februari heb ik op ons congres in Amersfoort 
weer een groot aantal mensen ontmoet, die 
mij opnieuw het gevoel gaven niet alleen te 
zijn achtergebleven. Tot jullie allemaal zeg ik 
uit de grond van mijn hart: dank, ook namens 
Marlouke en Nathal ie. 

Marijke Spigt 



Toelichting bij de 
besluitvorming 44e 
ALV 
Tijdens de AL V van april 1984 zijn de proce
dure-afspraken vastgesteld op voorstel van 
het hoofdbestuur voor de wijzigingen van het 
beleidsprogramma. Omdat het de taak is van 
de rapportagecommissie om de besluitvor
ming binnen de partij te bewaken, en we 
thans voor de eerste keer met de nieuwe 
procedure werken, is het raadzaam nog even 
na te gaan wat de status is van de congresuit
spraken die we tijdens de 44e AL V hebben 
gedaan. 
I. De officiële partijstandpunten zijn vastge

legd in het BELEIDSPROGRAMMA, dat 
actueel is en voortdurend wordt bijge
steld. 

2. Ter voorbereiding op wijzigingen van het 
beleidsprogramma kunnen BESLISPUN
TEN aan de AL V worden voorgelegd; doel 
van deze beslispunten is het voeren van 
een diskussie op hoofdzaken, zonder te 
hoeven letten op punten en komma's; de 
kongresbesluitvorming op de beslispunten 
heeft slechts de status van voorlopige 
partij-uitspraken. 

3. Nadat de besluitvorming op hoofdzaken is 
geschied, wordt onder verantwoorde
lijkheid van het hoofdbestuur door de pro
grammacommissie een voorstel tot her
ziening van het beleidsprogramma uitge
werkt, dat eerst ná vaststelling door het 
congres tot officieel partijstandpunt 
wordt verheven; dit programvoorstel is 
voor de leden volledig amendeerbaar, zij 
het dat rekening moet worden gehouden 
met de eerdere besluitvorming op hoofd
zaken, hetgeen inhoudelijk door de pro
grammacommissie wordt bewaakt. 

4. Gekozen vertegenwoordigers zijn gehou
den het VERKIEZINGSPROGRAMMA, 
waarop ze gekozen zijn uit te voeren, en 
hebben dus formeel niets te maken met de 
herziening van het beleidsprogramma. 

Namens de rapportagecommissie, 
Pieter Fokkink, voorzitter 

Adviesraad 

Reorganisatie van de 
energiedistributie 
Omdat overal in het land onderhandelingen 
gaande zijn en voor mei '87 regionaal duidelijk 
moet worden hoe de energiedistributie er 
structureel uit gaat zien heeft de adviesraad 
een extra vergadering aan dit onderwerp ge
wijd. 
Het gaat daarbij niet om uitsluitend organisa
torisch technische zaken, maar juist funda
mentele vragen over democratische besluit
vorming en controle en de toekomst van 
kleinschalige energieopwekking zijn daarbij in 
het geding. 
Deze energieke discussie heeft geleid tot een 
aantal aanbevelingen en conclusies bestemd 
voor de Tweede Kamerfractie, maar nog 
meer voor D66 vertegenwoordigers in sta
ten en gemeenteraden. Op de volgende 
hoofdpunten heeft de AR zich geconcen
treerd: 

Besluitvorming 
De AR is van mening, dat de regeling van de 
energiedistributie zich zo dicht mogelijk bij 
de verbruikers moet afspelen. Zij kiest der
halve voor een decentrale aanpak, waarin de 
gemeentelijke en in dunner bevolkte ge
bieden de provinciale overheden een actieve 
rol dienen te spelen. 

Rechtsvorm 
De AR is van mening, dat een goede demo
cratische controle door gekozen volksverte
genwoordigers moet zijn gewaarborgd. De 
leden van gemeenteraden en provinciale sta
ten dienen derhalve te kiezen voor die 
rechtsvorm voor de distributiebedrijven, die 
naar hun ervaring in hun regio een hoog de
mocratisch gehalte mogelijk maakt. 
Of deze rechtsvorm een structuur NV dan 
wel een gemeenschappelijke regeling zal 
moeten zijn, hangt mede af van de wijze waar
op een en ander in statuten, of regelingsbepa
lingen wordt vastgelegd. 

Medezeggenschap en 
inspraak 
De AR is van mening, dat ten aanzien van de 
medezeggenschap van het personeel van de 
energiebedrijven medezeggenschapscommis
sies moeten worden ingesteld, daar waar 

geen wettelijke bepalingen de medezeggen
schap regelen. 
Dat de inspraak van verbruikers wenselijk is, 
daarover bestaat binnen de AR geen verschil 
van mening. Wel verschillen de meningen 
over de manier waarop, of via de gekozen 
bestuurders, of via verbruikersraden. 

Winstneming en tarieven 
De AR is van mening, dat winstneming door 
lagere overheden uit de energiebedrijven 
moet verdwjnen. 
De energietarieven moeten zodanig zijn, dat 
de verbruiker de kostprijs betaalt. 

Henk Bleumink 

Tijdens ons laatste congres op 28 februari 
werden de volgende leden in onderstaande 
functies gekozen: 
HOOFDBESTUUR 
vice-voorzitter organisatie 
Kernkamp, Herman 
GESCHILLENCOMMISSIE 
Akkerman, Robert Jan 
Geelen, Harry 
Hoogend ijk, Gerard 
Houtkamp, Marcel (herk.) 
Ketwich Verschuur,Jan Dirk v. 
Schols, Emily (herk.) 
Vrisekoop, Adriënne (herk.) 
LAND. VERKIEZINGSCOMMISSIE 
Bussy, Jet de (herk.) 
Schuiten, Wim 
PROGRAMMACOMMISSIE 
Marchie Sarvaas, lneke du 
Schimmel, Arthie 
RAPPORTAGECOMMISSIE 
Klaasen, Elmer 
Tets, Pauline van (herk.) 
PEAC 
voorzitter 
Scheijndel,lrma van 
bestuursleden 
Dekker, Marijke 
Hommes, Mirjam 
Theuvenet, Trudy 
Warburg, Kitty 
Werf, Ruke van der 
Woudenberg, Gijs 
PSVI bestuur 
Babeliowsky-Seldenrath, Corrie 
SWBbestuur 
Dekkers,Jos 
Meiresonne, Fien 
Plate, Floris 
Prakke, Frits 
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Watzijn uw 
wensen? 
Het Politiek Scholings- & Vormings 
Instituut van 066 is volop bezig met 
de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen 1987-1988. Er is een periode 
voorbij met veel verkiezingen. Nu 
breekt de tijd aan van inwerken en 
bijscholen: van verse vertegen
woordigers en nieuwe bestuurders. 
De opvang van nieuwe leden gaat 
door maar kan intensiever. Nu de 
campagne-koorts is geweken zul
len sommigen zich willen bezinnen 
op het ideeëngoed van de partij of 
hun politieke kennis willen ver
diepen. Hoeveel prioriteit moet de 
permanente campagne krijgen: de 
training in het "verkopen" van 066 
met spreekvaardigheid, assertivi
teit en parate kennis? Hoeveel tijd 
gaat het PSVI besteden aan al die 
verschillende zaken? 

• Oproep 
Het PSVI roept u op wensen en ideeën door 
te geven, hoe globaal en vrijblijvend ook. De 
komende maanden wordt het programma 
voor september 1987 tot mei 1988 vastge
steld: welke onderwerpen zou u daar graag in 
terug zien? We zullen niet in alle behoeften 
kunnen voorzien, maar met een krachtig sig
naai uit de partij zelf kan het PS VI zijn aanbod 
beter afstemmen op de vraag naar scholing en 
vorming. 
Wij denken daarbij niet alleen aan individuele 
wensen maar zeker ook aan groepen. Verga
dertechniek voor enkele afdelingsbesturen 
samen? Of wellicht een studiedag voor steun~ 
fracties? Nieuwe leden zouden door streek
genoten benaderd kunnen worden voor een 
bijeenkomst, die het PSVI van documentatie 
voorziet. 

Er zijn talloze initiatieven denkbaar, met één 
gemeenschappelijke voorwaarde: tijdige 
voorbereiding. Tijdens het zomerreces 
werkt het PSVI aan de produktie van nieuw 
materiaal. Zorg dat uw wens daarvoor be
kend is, want tijdens het cursus-seizoen lukt 
het nauwelijks nieuwe zaken te ontwikkelen. 
tot half mei zijn uw ideeën zeer welkom. 
Daarna ook nog wel, maar dan ligt het pro
gramma '87- '88 grotendeels vast. 

• Aanmelding cursussen: vast 
aanbod 
Mensen die zich hiervoor "open" aanmelden 
worden zoveel mogelijk in een groep ge
plaatst met deelnemers uit eenzelfde gebied, 
waarna in overleg een geschikte datum en 
plaats worden bepaald. 
Basiscursus: over het ontstaan, de ontwik
keling en organisatie van de partij. Aandacht 
voor "andere politiek": waarin onderscheidt 
D66 zich van andere partijen? Vooral bedoeld 
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voor nieuwere leden en mensen die willen 
"bijtanken". Deze cursus duurt één zaterdag 
en kost f 15,- exclusief lunch. 
Presentatietraining: één zaterdag oefenen 
in spreken in het openbaar voor f 30,-. Bij 
voldoende animo wordt er in mei weer een 
training georganiseerd. 

• Studiedag Raads- & Staten
politiek 
Voor al wie geïnteresseerd is in de gemeente
lijke en provinciale politiek: reserveer nu 
reeds de tiende oktober. Dan vindt de tradi
tionele studiedag plaats, zoals de CAR die 
telkens organiseert i.s.m. het PSVI. (CAR= 
Commissie Advies Raads- & Statenleden). 
Vorig jaar kwamen acht thema's ter sprake, 
tweemaal vier tegelijk. Op die manier is er 
zeker een onderwerp bij dat u boeit en krijgt 
u volop de gelegenheid partijgenoten te ont
moeten die met dezelfde materie bezig zijn. 
De thema's voor 1987 zijn nog niet definitief 
bepaald; suggesties hiervoor zijn welkom bij 
hetPSVI. 

• Tijdschrift voor de D'Raad 

Denktank 
"Denktank SEc (Sociaal Economische struc
tuur van Nederland) afd. Nijmegen is op zoek 
naar D66' ers die zich ook bezighouden met 
sociale zekerheid en arbeidsethos in het alge
meen en het basisinkomen in het bijzonder. 
Met hen wi I de denktank graag een keer over 
bovenstaande zaken van gedachten wisselen. 
Neem contact op met Peet van de Loo, tel: 
080-224789 ... 

Kleine dorpen 
Begin van dit jaar is de SWB werkgroep .. kleine 
dorpen" gestart. Men kan nog versterking ge
bruiken vanuit de regio's Zeeland, Limburg en 
Brabant. 
Oproep aan die leden die bekend zijn met 
deze problematiek om óf toe te treden tot de 
werkgroep, óf hun kennis beschikbaar te stel
len. Gaarne reageren bij 
Peter Groen, 
Zuid laarderbrink 69, 7812GB Emmen 
tel. 0591 0-14876 

Nummer 1987 -twee van dit blad voor D66-raads- en statenpolitiek verschijnt eind april. Grote 
onderwerpen zijn dan: democratie in bejaardenoorden, openbaarheid in gemeente-politiek, 
milieu, verwerking van afvalstoffen, de voorjaarsnota, burgemeestersbenoemingen, reorganisa
tie energie-voorziening. Verder weer tips, samenvattingen en reacties. 
Voor de D'Raad verschijnt dit jaar verder als volgt: 
nummer 3 4 5 
verschijnt in maand juni oktober december 

redactievergadering op 
(kopijsuggesties 
daarvóór indienen!!) 
kopij-sluiting op 
datum verspreiding± 

29-4 

13-5 
17-6 

19- 8 

29- 8 
1-10 

14-10 

30-10 
2-12 

De jaargangen 1985 en 1986 zijn nog beperkt leverbaar voor een verlaagde prijs: 1985 voor 
f I 5,- en 1986 voor f 26,-. 
Een abonnement kost slechts f 36,- per kalenderjaar; stuur de bon in! 

JA, ik neem een abonnement op Voor de D'Raad voor 1987. Daarna wordt mijn 
abonnement stilzwijgend verlengd per kalenderjaar, tot wederopzegging door mij. Ik 
betaal het abonnement à f 36,- na ontvangst van de acceptgiro. 

----------------------------1 
1

1 

Ik ben WEUNIET geïnteresseerd in vorige jaargangen. 
Stuur mij: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

o De jaargang 1985voor f 15,-(4nummers,68pagina'stotaal) 

o De jaargang 1986 voor f 26,- (5 nummers, 80 pagina's totaal) 

Naam: ...................................................................... . 

1 Adres: ...................................................................... . 

I 
I 
I 
I 

Postcode, plaats: ............................................................. . 

HANDTEKENING: .......................................................... . 

1

1 

Ik stuur deze bon naar het PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag 

I 
•--------------------------~ 



23 mei: Studiedag 
volksgezondheid 
Uit de krantekoppen van 26 maart 1987: 
"Commissie Dekker wil revolutionaire om
wenteling: verplichte basisverzekering, 
12.000 ziekenhuisbedden minder, eigen bij
drage bij specialistisch consult, vrije concur
rentie tussen ziekenfondsen en particuliere 
verzekering." 

En dat zijn nog maar een paar van de voorstel
len uit het rapport Bereidheid tot veran
dering van de Commissie Dekker, die de 
structuur en financiering van de gezondheids
zorg heeft bestudeerd. 

Van de politieke partijen was D66 de eerste 
die dit onderwerp op haar agenda nam. Nog 
voor de stellingname van deze commissie be
kend raakte verscheen het stuk Gezond
heidszorg als keuze, dat centraal stond op 
ons congres van 28 februari. De kern daarvan 
werd midden vorig jaar geschreven. Het ba
sispakket en andere vragen rond financiering 
komen erin ter sprake, hoewel zonder uit
werking in details. Het congres besloot daar
op een D66-commissie Volksgezondheid in 
te stellen die voor I november dit jaar een 
advies moet opstellen. Aan de orde komen: 
structuur, financiering en bereikbaarheid 
voor iedereen van de gezondheidszorg, sa
menstelling van het basispakket en de positie 
van de consument. 

• Uitnodiging 
Nog tijdens het congres viel het besluit een 
studiedag over dit alles te organiseren. Het 
Wetenschappelijk Bureau en het Politiek 
Scholings- & Vormingsinstituut nodigen u uit 
op ZA TERDAG 23 MEI in AMERSFOORT de 
STUDIEDAG VOLKSGEZONDHEID bij te 
wonen. De kosten: f 2S,- inclusief lunch. Het 
doel van de dag: ondersteuning van het werk 
van de D66-commissie volksgezondheid met 
een brede discussie tussen mensen uit het vak, 
de volksvertegenwoordiging en geïnteres
seerden uit de partij. Voorzitter van deze 
commissie is Ewout Cassee, die ook nauw 
betrokken is bij de voorbereiding van deze 
dag. 

's Ochtends zullen enkele sprekers het Dek
ker-rapport toelichten en er op onderdelen 
stelling tegen nemen. De voorbereidings
groep nodigt ook enkele sprekers uit namens 
koepelorganisaties voor gezondheidszorg. 
De middag is gereserveerd voor discussie tus
sen de deelnemers, waarbij het programma 
wordt ingericht op ruimte voor zoveel mo
gelijk bijdragen. PSVI en SWB hopen dat de 
deelnemers niet alleen komen om te luiste
ren, maar zeker ook om te spreken. Mensen 
die (nog) geen lid zijn van D66 zijn tevens 
welkom. 

Naast de D66-congresstukken van 28 fe
bruari zijn de volgende (openbare) documen
ten relevant: 
** Rapport Commissie Dekker: Bereid-

Samenstelling Bestuur PSVI·D66 
NAAM, ADRES: 

Machteld Versnel 
Parkstraat 41 
3581 PE Utrecht 

ErnoMaas 
Van Heemstralaan 4 
6814 KH Arnhem 

Peter Costerhuis 
De Oeverloper 41 3 
8251 HR Dronten 
Katrien Penders 
Voorburgseweg I I 
2264 AC Leidschendam 

Magda Berndsen-Jansen 
Azalealaan I 3 
2771 ZX Boskoop 
Corrie Babeliowsky-Seldenrath 
St. v. 's-Gravensandeweg 93 
224 2 JO Wassenaar 
Monique Klaassen-Terwiel 
I Barendrechtseweg 145 
2991 AP Barendrecht 

Edithjekel 
Neijenburg 7 
I 081 GD Amsterdam 

Maarten Brackel 
Regentesseplein 8 
2562 ET Den Haag 

DoekeEisma 
Ruychrocklaan 36 
2597 EN Den Haag 

Thom de Graaf 
Lijsterbes 17 
2318 AH Leiden 

Fien Meiresonne 
Tjotterkade 69 
2725 GZ Zoetermeer 

Medewerkster PSVI: 
Annemarie Hogeweg-Bevers 
Voorburgseweg 13 
2264 AC Leidschendam 
Telefoon: 070-277040 

TELEFOON: 

030-315015 

085-420815 

03210-4133 

070-278691 

01727-4828 

01751-13873 

01806-14517 

020-446413 

070-451327 

070-241543 

071-212651 

079-417179 

FUNCTIE/PORTEFEUILLE 
voorzitter 

penningmeester 

secretaris 

Vice-voorzitter 

in PEAC voor PSVI 

voorzitter redactie 
VoordeD'Raad 

in SWB voor PS VI 

lidnamens 
bureau PSVI, directeur 

lidnamens 
parlements-fracties 

lidnamens 
hoofdbestuur D66 

lid namens 
bestuurSWB 

Adres Bureau: 
Politiek Scholings- & Vormingsinstituut D66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 Aj Den Haag 
telefoon: 070-858303 

heid tot verandering. ISBN 90.346.1 08.61, 
f 3S,- Distributiecentrum Overheids Publi
katies 070-789S27. 

** Rapport CDA, Wetenschappelijk Insti
tuut: Zorgvernieuwing door structuur
verandering. f 17 ,SO in de boekhandel of bij 
uitgeverij Libresso: OS700-91 IS 3. ** Rapport VVD, T elders Stichting: Een 

concurrerend recept voor de Neder
landse gezondheidszorg. Bestellen: f 20,
naar giro 33.49.769Telders Stichting o.v.v. 
Geschrift 61. (inlichtingen: 070-631948). 

** Rapport PvdA, Wiardi Beekman Stich
ting: Kwaliteit van de gezondheidszorg. 
f 24,SO in de boekhandel of bij uitgeverij Li
bresso OS700-91 IS 3. 

----------------------------
Antwoordbon studiedag volksgezondheid 
Ik zal deze studiedag op zaterdag 23 mei 1987 in Amersfoort bezoeken. De kosten à 
f 2S,- inclusief lunch voldoe ik met de acceptgiro die ik ontvang bij de bevestiging. 

Naam: ...................................................................... . 

Adres: ...................................................................... . 

Postcode, plaats: ............................................................. . 

Opsturen vóór I mei 1987 aan SWB/PSVI Volksgezondheid Bezuidenhoutseweg 19S, 
2S94 AJ Den Haag. ----------------------------

.................. 9 



• Dinsdag 7 april 
Louise Groenman 
Restaurant "Catszand" 
Roosendaal 
JOVD Roosendaal 
Aanvang 20.00 uur 

• Dinsdag 14 april 
Gerrit-jan Wolffensperger 
Politiek Café Amsterdam 
Odeontheater, Singe1460 
"De grenzen van de democratie" 
met Geert Mak van "The Amsterdam dream" 
Aanvang 20.00 uur 

• Woensdag IS april 
AadNuis 
Politieke markt over onderwijs 
Johan van Oldenbarneveltgymnasium 
Groen van Prinstererlaan 33 
Amersfoort 
van 9.00 tot 12.00 uur 
Inlichtingen: André Gaasbeek (03463-1983) 

• Donderdag 16 april 
DoekeEisma 
AA V Eindhoven 
Stadsherberg, Paradijslaan 
"Cadmium en milieu" 
met de Brabantse milieufederatie 
Aanvang 20.00 uur 

• Donderdag 23 april 
Maarten Engwirda 
Chr. MEAO, Amsterdam 
bezoekt Binnenhof 
van 12.00 tot 14.00 uur 
inl. H. Janssens (020-719373) 

Louise Groenman 
JDTwente 
Hotei"De Kroon", Hengelo 
Deldenerstraat 62-66 
.. Emancipatie" 
Aanvang 13.30 uur 
inl. tel. 053-895067 

• Dinsdag 28 april 
Gerrit-jan Wolffensperger 
AA V Haarlem 
Peter Cuyper Taverne, Kleine Houtstr. 70 
"Persoonsregistratie" 
Aanvang 20.30 uur 

• Donderdag 14 mei 
Saskia van der Loo 
Deurne 
Centraal Beraad van Schoolbesturen o.a. over 
de vervangingsmaatregel 
Aanvang 20.00 uur. 

• Zaterdag 16 mei 
AadNuis 
Homo-forum Utrecht 
Gebouw CSB, Kromme Nieuwe Gracht 39 
Van 14.00 tot 17.00 uur 

Adviesrood 

• Maandag 25 mei 
DoekeEisma 
Forum Europese Defensie 
Brussel, 
Voorts aanwezig: Schmelzer, CDA, 
Weisglas, VVD en Stemerdink PvdA. 
inl. Nico Wegter, tel. 09-32 22.35.30.69. 

Op zaterdag 25 april organiseert de stichting 
ldeals, een liberale stichting voor ontwikke
lingssamenwerking, in de Jaarbeurs te 
Utrecht een seminar met als titel: 
"Gemeentelijke ontwikkelingssamenwer
king: uitdaging voor liberalen" 
De stichting ldeals, organiseert deze dag voor 
alle liberalen die zich op gemeentelijk niveau 
met ontwikkelingssamenwerking bezighou
den. Natuurlijk zijn ook andere belangstellen
den van harte welkom. 
Op deze dag zal vanuit liberale invalshoek 
gediscussieerd worden over onderwerpen 
met betrekking tot voorlichting en bewust
wording op gemeentelijk niveau. 

Eén van de inleiders is Jan Dirk van Ketwich 
Verschuur. 

De dag wordt geopend door de burgemees
ter van Soest, Mr. P. Scholten, en gesloten 
door de fractievoorzitter van de VVD Twee
de Kamerfractie Dr. Ir. J. J.C. Voorhoeve. 

Voor meer informatie 
Jan van Scorelstr. 24, 3583 CP Utrecht, tel. 
030-513968 

Een standpunt, een advies 
Op 28 maart kwam de Adviesraad 
van D66 bijeen om een standpunt in 
te nemen met betrekking tot de 
dwangopname van drugsverslaaf
den. Dit kleine facet van de gehele 
drugsproblematiek te scheiden is 
niet eenvoudig. Toch is het de Ad
viesraad gelukt om tot een stand
punt te komen. 

• Geen dwangbehandeling 
De Adviesraad is van mening dat het onwen
selijk is om een wettelijke grondslag te maken 
voor gedwongen behandeling van drugsver
slaafden. De samenleving en verslaafde zijn 
wel gebaat bij mogelijkheden om drugsvers
laafden doeltreffend te behandelen, maar 
dwangbehandeling- het opnemen, opsluiten 
en onder dwang onderwerpen aan therapie
heeft vaak een averechts effect op gebruiker 
en samenleving. De behandeling en verzor
ging van drugsverslaafden dient bij voorkeur 
te geschieden binnen het volksgezondheid
circuit en niet binnen het justitiële. Dwangop
name van drugsverslaafden vanwege de risi
co's voor de eigen gezondheid is in strijd met 

10 .................. . 

het fundamenteel recht op zelfbeschikking en 
daarom ook onaanvaardbaar. Dwangopname 
is alleen geoorloofd indien bestaande wette
lijke criteria (gevangenisstraf of opname op 
grond van de krankzinnigenwet) daartoe aan
leiding geven. 
Een oplossing van het drugsprobleem zou ge
vonden moeten worden in een uitbreiding 
van de mogelijkheden voor verslaafden om 
vrijwillig hun verslavingspatroon te door
breken. 

Onder leiding vanJan Vis- de lijsttrekker 
voor de Eerste Kamer- werd de uitslag van 
de Provinciale Statenverkiezingen geëvalu
eerd en ook de eventuele koerswijziging van 
de VVD kwam ter sprake. Volgens Jan Vis is 
de VVD alleen maar de messen aan het slijpen 
om uit de bijwagen van het CDA te stappen. 
De kans dat de VVD een linkse koers gaat 
varen is volgens hem net zo groot als dat 
Simonis donateur wordt van het COC. 

• Wet kan prullenbak in 
In het Europese jaar van het milieu blijkt de 
Wet Chemische Afvalstoffen zo slecht in el
kaar te zitten dat de rechter geen mogelijk-

heden ziet om aan de hand van die wet tot 
veroordelingen te komen. Er is door D66 al 
enige tijd geleden aangedrongen op repara
tiewetgeving, maar de regering wil wachten 
tot de wet gevaarlijke afvalstoffen in 1989 zal 
verschijnen. De uitspraak van de rechter op 
17 maart onderstreept de noodzaak tot snel
le reparatiewetgeving en de Adviesraad 
vraagt dan ook in een motie aan de Tweede 
Kamerfraktie om opnieuw initiatieven te 
nemen. 

• Christen Ondemocratisch 
Appèl 
Een tweede actuele politieke motie verzoekt 
het Hoofdbestuur en alle gekozen D66-poli
tici om zich te weer te stellen tegen de druk 
die het CDA op de VVD uitoefent om in de 
provincies geen gelegenheidscoalities tussen 
PvdA en VVD te vormen. De brief van het 
partijbestuur van het CDA daarover is een 
bedreiging voor de autonomie op lokaal en 
regionaal niveau en toont weer eens het on
democratische gezicht van het CDA. 

HenkPijper 



Europa tussen Oost en West 
Bovenstaande titel zou ik zelf niet verzonnen hebben. Hij doet me denken 
aan een neutralistisch werkje uit 1949, Die Kirche zwischen Ost und West, 
van de toptheoloog Karl Barth, die op het hoogtepunt van de Koude 
Oorlog opschoof naar de these dat anti-communisme altijd nog een graad 
erger is dan communisme. Als tweede associatie duikt op: de Europese 
Gemeenschap tussen de economische groeicentra in het Verre Oosten en 
de Far West, concurrenten die Europa tegenwoordig meer tot nabootsing 
inspireren dan tot behoud van een eigen sociaal-cultureel gezicht. En dan is 
er nog Europa als strategisch theater, zoals het zo fraai heet, tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Beurtelings dus ideologie, economie 
en geopolitiek. 

Ook het begrip Europa zelf is kameleontisch. 
Reikt het tot de Oeral, de Bug of de Elbe11n 
elk geval is het iets waar men vóór behoort te 
zijn, op welke gronden dan ook. De Franse 
dichter Baudelaire, die overigens sterk door 
de Amerikaan Edgar Allen Poe was beïnvloed, 
verweet al in 1855 zijn landgenoten dat ze 
zich lieten amerikaniseren door stoomkracht, 
electriciteit en gaslampen. In 1966 riep de 
Franse strateeg Beaufre Europa op tot een 
eigen veiligheidsopzet omdat het oude we
relddeel zijn beschaving, waar de mens de 
maat der dingen is, moest behoeden tegen 
Amerikaans produktivisme. Daarentegen 
pleitte in 1985 de Nederlandse strateeg 
Berkhof juist voor een inspanning van Europa 
op het gebied van de ruimteverdediging om
dat het in die technologie een hogere roeping 
kan vinden dan in het uitlaten van de scharrel
kip. Aan het begin van de Europese eenma
king gold Frankrijk nog als cultureel richt
punt, maar sinds president De Gaulle hebben 
we vooral berichten ontvangen over Concor
de, atoomproeven, Rijnvervuiling, kerncen
trales, wapenexport, opblazen van een mi
lieuschip, verzwijgen van radioactiviteit, nati
onaal prestige en staatsprimaat. 
Van der Dunk noemde vorig jaar de Europese 
eenheid een middel om de verscheidenheid te 
handhaven. Maar dat motiefverliest aan 
kracht want volgens dezelfde historicus wis
sen intensieve communicatie en moderne le
vensstijl de onderlinge verschillen steeds ver
der uit. Echte bundeling van potenties ver
wacht hij intussen alleen bij een zware drei
ging van buitenaf of een spectaculaire blijk van 
verder machtsverlies. Is dat verband evenwel 
niet al even onzeker1 Angst drijft staten 
slechts bijeen indien de bedreiger het tact
loos aanpakt en indien de belaagde groep 
althans op papier genoeg politiek en militair 
gewicht bezit. Naarmate aan die laatste voor
waarde minder is voldaan, heeft de belager 
betere kansen met een benadering van ver
deel en heers. 
Een Russisch ruimteschild bijvoorbeeld tegen 
Franse en Britse raketten, een onevenredige 
kwetsbaarheid van steden in de Bondsrepu
bliek en de Benelux, of een Duitse hereni
gingsdrang die enkel vanuit Moskou kan wor
den bevredigd, plaatsen voor West-Europa 
evenzovele vraagtekens achter een bindende 
kracht van het gevaar. Nodig is bovenal dat 

Frankrijk alsnog een bereidheid toont afstand 
te doen van het strategische voordeel dat zijn 
ligging kan bieden in geval van een conventio
neel conflict. 
Degenen die een rol zien weggelegd voor 
Parijs als hoeksteen in een Europese defensie 
hanteren al vele jaren twee argumenten. Van 
Amerika is geen lotsverbondenheid met 
West-Europa meer te verwachten. En Frank
rijk beweegt zich juist in de richting van stra
tegische saamhorigheid. Hiertegen valt ech
ter het volgende in te brengen. 
I. Washington aanvaardt heel wat meer risi
co's op Duitse bodem dan Parijs. Voor Ne
derland geldt (even afgezien van het Franse 
garnizoen in Berlijn) hetzelfde, zodat we ver
wijten van Hitterrand en de zijnen over ons 
vermeende neutralisme gerust mogen re
tourneren. 
2. Volgens generaal Gallois, een grondlegger 
van de Franse Atoommacht, is van de Vere
nigde Staten eerder dan van enige andere 
mogendheid een opwelling van offerbereid
heid te verwachten. 
3. Het is nog niet opgevallen dat Moskou 
luchthartig doet over de Amerikaanse verbin
tenis jegens West-Europa. 
4. Frankrijk houdt met meer stelligheid dan 
zelfs Kissinger vol dat het kernwapen naar zijn 
aard slechts kan dienen ter bescherming van 
nationale belangen. 
5. Ook zonder Russische voortgang met een 

De auteur is adjunct-directeurvan fn· 
stituut Clingendael. bijzonder hoogte
raar aan de E.rasmus Universiteit en 
voorzitter van de.redactie van Socia
lisme en Democratie (PvdA). Onfangs 
verscheen van zijn hand het Clingen
dael-cahier Nederlcmd in West-Eur(Jpa. 
Een plaatsbepaling. De redactie vroeg 
hem een beschouwing onder de titel 
Europa tussen Oost en West. 

beperkt ruimteschild tegen Westeuropese 
raketten zal Frankrijk onvergelijkelijk zwak
ker blijven dan Amerika, en dus tijdens een 
crisis in het best denkbare geval een kwestie 
hoger moeten opspelen met geringer effect. 
6. Wie op de Fransen wil bouwen moet nu 
eindelijk eens aangeven welke taakopvatting 
in voorste linie het bewijs zou leveren van 
strategische solidariteit. Aan vage lokroepen, 
zoals ook De Gaulle dTë al tot de Duitsers 
richtte, hebben we niets. 
7. Hitterrand heeft in januari jl. de Bondsre
publiek nog eens stevig ingepeperd dat zij op 
het stuk van de Westeuropese defensiesa
menwerking vragende partij is. "L' Allemagne 
est demanderesse." Lees: voor elk nietig ge
baar in de gevraagde richting zal Parijs zich 
dubbel en dwars laten betalen. Die houding 
verraadt op zichzelf al een totaal gebrek aan 
saamhorigheid in de veiligheidspolitiek. 
8. De binnenlandse consensus rond de Franse 
landsverdediging zou een aanzet tot echte 
internationale lotsverbondenheid niet over
leven. 
9. Zelfs al ziet men afdoende Amerikaanse 
bijstand als een illusie, dan nog is dit geen 
reden deze tegen de volgende illusie in te 
ruilen. 
I 0. Het enige motief om Frankrijk als be
schermer te verkiezen boven de Verenigde 
Staten zou kunnen zijn dat Parijs bij conventi
onele tegenspoed zoal niet met de witte vlag 
dan toch met het atoomzwaard zou zwaaien. 
Daarentegen zou Washington misschien ver
sterkingen blijven sturen zolang in Europa 
nog een steen op de andere staat, hetgeen in 
onze hoek van het continent weinig hoop op 
overleven zou laten. Dit motief klinkt even
wel vals uit de mond van Nederlanders die al 
vijftien jaar lang vrijwel eenstemmig elke ver
hoging van de atoomdrempel aanprijzen als 
een doel in zichzelf. Deze voorkeur voor 
niet-nucleaire afschrikking is opvallend voor 
ons land, dat- uit ·hoofde van de strategi
sche trechterfunctie die het door de militaire 
aftocht van Frankrijk uit de NAVO en van de 
NAVO uit Frankrijk kreeg- voorbestemd is 
om van conventionele oorlogvoering de 
zwaarste klappen op te lopen. In Nederland 
komt menigeen te weinig toe aan wat de 
Fransen te veel doen: een blik werpen op de 
kaart van Europa. 

S. Rozemond 
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Rond de stalenverkiezingen 
• 066 op de Dam 
D66 prominenten brengen vandaag, maandag 
I 6 maart, een werkbezoek aan de hoofdstad. 
Het bleek toevallig zo uitgekomen te zijn dat 
het zich hoofdzakelijk van salon naar koffiesa
lon naar café begaf. 's Avonds, in de vergader
zaal van de Nieuwe Kerk, tref ik een onver
wachte drukte van veel méér dan honderd 
mensen. Van Mierlo begint zichtbaar ver
moeid. De gezamenlijke maaltijd is dan ook 
net achter de rug. Tijdens zijn speech herwint 
hij zienderogen zijn oude krachten. Gedrang 
bij de ingang om een glimp van hem op te 
vangen. Het is een enthousiaste afsluiting van 
deze overwegend slappe kampagne. Eindelijk 
een verkiezingsbijeenkomst waar "pit" in zit. 
Hans is boos. "Wordt u ook zo gitftig over de 
milieuvervuiling, stem dan VVD. Zo adver
teerde deze partij. Dáár maak ik me kwaad 
over." Op maar liefst zeven punten geeft hij 
vervolgens aan dat het beleid van de VVD 
tegengesteld is aan hun advertentietekst. 

• Stadhuis 
Jan Vis, die het met deze Statenkampagne 
maar druk heeft, nam in zijn reis langs de 
twaalf provincies zijn stokpaard, het referen
dum, mee. Hij besluit met een speelsheid van 
ironie en politiek." Dat we nu in deze kam
pagne eindigen op historische grond. In deze 
Nieuwe Kerk werd bijna 173 jaar geleden de 
eerste Nederlandse grondwet door een ge
zelschap notabelen aangenomen. Dat was 
toen andere politiek," zegt hij. 
Maar als ik naar buiten kijk zie ik een groot 
gebouw, waarvan bijna geen D66-er meer 
durft te zeggen dat 't eigenlijk het stadhuis 
van Amsterdam is. Dat was toen zeker ook 
andere politiek. 

• Koffie-referendum 
Bij het voorstel koffie te gaan drinken wordt 
"Referendum" geroepen. Onder grote hilari
teit vraagt Jan Vis wie er tegen is om nu koffie 
te gaan drinken. In grote verwarring 
over de vraagstelling, de uitslag en de ware 
bedoelingen van de stemmers gaat de verga
dering door. Zonder koffie. Maarten Engwir
da en Jan de Lange worden aan de forumtafel 
genodigd, die onder leiding staat van Wouter 
van der Kolk, sekretaris van de hoofdstedelij
ke Kamer van Koophandel. Het wachten is op 
Max van den Berg, direkteur Provinciale Pla
nologische Dienst in Haarlem. Hij noemt later 
Amsterdam een "hebberige stad." Engwirda 
krijgt de vraag te beantwoorden wat de Rijks
overheid moet doen, opdat Amsterdam eko
nomisch weer uit de voeten kan. Leo Corne
lissen geeft als stadsdeelraadslid in Amster
dam-Noord weerwoord. Op voortreffelijke 
wijze weet de voorzitter de zaal vol promi
nenten bij de diskussie te betrekken. 

• HaaST -trein 
Het komt maar weinig voor dat in Amster
dam zoveel Eerste en Twee Kamerleden aan-
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wezig zijn. Daarom lastEdoSpier op de val
reep een "vragenuurtje" in. Jacob Kohn
stamm doet verslag van het overleg over de 
vier grote steden. Marja Baak, fraktievoorzit
ter Amsterdam, kan direkt konstateren dat 
ze eerder met haar kritische opmerkingen 
hierover gelijk had. 
Gerrit Jan Wolffensperger beantwoordt vra
gen over de HogeSnelheidsTrein, die we 
dus voortaan maar de HaaST -trein zullen 
noemen. 
Zoals de avond ervoor bij de VPRO kamerle
den niet bereid bleken vragen over geneti
sche manipulatie te beantwoorden, wordt nu 
een vraag hierover weggewimpeld. 

• Eén-nul voor de verkiezingen 
Het is woensdag 18 maart 1987. Kort voor 
mijn vertrek naar de David en Goliathzaal 
geeft de eerste prognose op het NOS jour
naal D66 ruim I% winst, twee kamerzetels. 
Na zo'n bericht ga je toch zonder het vroeger 
gebruikelijke lood in je schoenen naar de uit
slagenavond. 
In de zaal, met nu nog voornamelijk journalis
ten, technici en muzikanten, zie ik de eerste 
uitslag op het scherm, traditioneel van Rens
woude. Dit bleek altijd al sterk af te wijken 
van de einduitslag, dus laat maar komen: "ge
voelig verlies voor D66, 3%, een verlies van 
4,4%" hoor je dan. De eerste echte winst 

komt uit Voorschoten, zowel ten opzichte 
van de laatste Staten- als Kamerverkiezingen. 
Het uitslagenspel gaat echt beginnen als de 
streng optredende televisieregisseur met lui
de stem aankondigt dat "vanaf nu niemand 
meer voor de kamera's mag lopen." We wor
den zo neergezet dat de kamera de indruk 
van een vrij volle zaal het land instuurt. Ter 
laatste kontrole spelt men de naam Wolffen
sperger. Op basis van de prognose van meer 
dan I% winst geeft Gerrit Jan zijn eerste 
kommentaar aan interviewer Aart Zeeman. 
Hij memoreert de slechte tijd voor onze 
partij tussen de Statenverkiezingen van 1982 
en nu. "We zijn een stabiele, vierde politieke 
partij van Nederland en deze verkiezingen 
bevestigen dat", zegt hij. 

Cor de Dood, kampagne-koördinator 
Noord-Holland, vertelt dat gisteren voor het 
eerst de hele dag de telefoon niet ging. De 
eerste uitslag uit het zuiden, Vaals, voorspelt 
met I ,4% niet veel goeds. En dan slaat de 
grote malaise toe. Terwijl de zaal voller 
stroomt wordt de uitzending onderbroken 
voor een soort balspel. Jerenje Zeeff pro
beert mij onderweg naar het nabijgelegen 
café tevergeefs de regels van dat spel uit te 
leggen. Ewout Cassée en Peter Fonkert, sa
men op weg naar de zaal waarvandaan wij juist 
vluchten, versnellen hun pas als ze horen wat 

De Tweede Kamerfractie van D66 zoekt voor spoedige indiensttreding een part-time 
(2 dagen per week) 

beleidsmedewerker 
WELZIJN 

Vereisten voor deze functie zijn: 
- deskundigheid op het gebied van welzijn in brede zin 
- verwantschap met ideeën en benadering van D66 

De voornaamste taken bij de uitoefening van deze functie zijn: 
- beleidsvoorbereiding en advisering met betrekking tot ontwikkelingen op het 

welzijnsterrein (waaronder jeugdhulpverlening, ouderenbeleid, sociaal-cultureel 
werk en maatschappelijke dienstverlening) 

- contacten onderhouden met het "welzijnsveld" en D66-werkgroepen op deze 
terreinen 

- afhandeling van correspondentie 

Geboden wordt een afwisselende, interessante werkkring. Voorlopig kan slechts een 
aanstelling tot januari 1988 gegarandeerd worden, verlenging van het werkverband is 
echter niet uitgesloten. 
Honorering is afhankelijk van ervaring en bedraagt een tijdevenredig deel van de 
maximaal f 3000,- bruto per maand die voor een fulltime medewerker beschikbaar is. 

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de fractieleden Louise Groenman, Aad Nu is 
en Doeke Eisma, die allen een deel van het welzijnsbeleid in portefeuille hebben. (tel. 
TweedeKamer0?0-614911). 

Sollicitaties dienen uiterlijk 20 april a.s. binnen te zijn bij de Tweede Kamerfractie van D66, 
Binnenhof I A, 2513 AA 's-Gravenhage. 



daar begonnen is. 

• Kollege onderhandelingen 
Anderhalf uur later, terug in de David en 
Goliathzaal, vraag ik de stand van zaken. Krijg 
ik een soort getalsverhouding als antwoord. 
Terwijl ik dacht dat verkiezingsuitslagen in 
procenten werden gegeven. Partijvoorzitter 
Saskia van der Loo bedankt iedereen die zich 
voor deze kampagne heeft ingezet. Jan de 
Lange, Noord-Holland, is vooralsnog de enig 
aanwezige provinciale lijsttrekker. Hij zit te 
wachten op de zevende zetel, het huidige 
aantal. "Met buitengewoon veel belangstel
ling kijk ik uit naar de kollege-onderhandelin
gen", zegt hij. "Nu in het bijzonder omdat ik 
als voorlopig beeld heb dat D66 verhoudings
gewijs dichter bij de grote partijen zit en dat 
er in Noord-Holland heel reëel vier partijen 
zijn die samen de kollege onderhandelingen 
ingaan. Daar willen en kunnen wij ook bij zijn. 
Daar hóren wij bij." 

• Dolgelukkige sprongetjes 
Gejuich en geklap, Amsterdam heeft ten op
zichte van Kamer èn Staten gewonnen en 
staat nu op 9%. Afdelingsvoorzitter Bart 
Robbers gooit wild zijn handen in de lucht en 
maakt dolgelukkige sprongetjes. Marja Baak 
stelt tevreden vast dat D66 binnen het kolle
ge de enige partij is die heeft gewonnen. Jan 

van Lijf hoopt nu maar "dat de regeringsfrak
ties hun meerderheid in de Eerste Kamer net 
niet behouden. Dat vind ik zeer bemoedigend 
voor D66." Koosje Lanting is opgetogen over 
de toeloop van Jong Democraten, die in 
Hoorn een eigen afdeling willen oprichten 
maar niet goed weten hoe dat in elkaar te 
steken. Dus wordt prompt het kontakt met 
JD bestuurders gelegd. Deze juichen bij het 
horen van de verdeling in leeftijdsgroepen. 
D66 is weer een jonge partij. Jong Democrate 
Marl i na Elburg: "Voor jongeren is het moeilijk 
een keuze te maken. Maar ik denk dat de Jong 
Democraten een sanerende rol kunnen spe
len door de jongeren politiek bewuster te 
maken. Zeker in de provincies waar we ook 
aktief zijn geweest is de goede uitslag voor 
een deel te danken aan deJD." 
Jet de Bussy meldt trots dat op haar stembu
reau in de Jordaan D66 I I ,25% scoorden. De 
einduitslag voor Noord-Holland is 8, 3%. Jam
mer voor die zevende zetel yan Jan de Lange. 
Hij zal het met zes moeten doen. 
Care I van Sitteren, even in Amsterdam uit 
Enschede, is tevreden als hij de resultaten 
hoort. "Wat is het toch leuk in een zaal te zijn 
met tevreden en blije mensen", zegt hij glun
derend. 

• Overtrokken reakties 
De grote regiefout slaat toe. Steeds op het 

moment dat Hans van Mierlo of Jan Vis vanuit 
Hilversum tot ons komen zet de band een 
nieuw nummer in. "Onzin dit", klinkt het aan 
de bar van iemand die nu de politieke debat
ten niet meer kan horen. "Het is niet te 
harden" klaagt een ander. Dus aan Marcel van 
den Heuvel, organisator van deze avond, ge
vraagd naar het politiek inzicht van de muzi
kale groep Nardy's Party. "Een deel van de 
mensen verwacht dat er gefeest wordt en 
een ander deel wil de uitslagen volgen. Dit 
soort koördinatieproblemen doen zich nu 
eenmaal voor. Maar ook D66-ers weten daar
mee te leven. Bovendien", zo zegt Marcel, 
"de mensen die ongestoord de uitslagen wil
len volgen moeten maar thuis blijven." Dit 
laatste lijkt mij toch een bijltje aan de voet van 
de organisatie van een volgende uitslagen
avond. 
Het is al na middernacht. In een feest-
achtige sfeer gaan de laatsten weg. Boudewijn 
Oranje: "Het was een beetje chaotisch, maar 
wel gezellig. Alles hard-zacht, de muziek en 
ook de uitslagen. Zo viel Rotterdam tegen en 
ook Friesland. Maar Amsterdam viel me weer 
ontzettend mee." Dus je gaat als een gelukkig 
mens naar huis, vraag ik hem. Boudewijn: "Ik 
ga nog helemaal niet naar huis." 

Loebas Oasterbeek 

Deelraadsverkiezingen in Rofferdam: van 3 naar 14 zetels! 
De deelraadsverkiezingen in Rotterdam op 
18 maart zijn voor D66 heel succesvol verlo
pen. In de acht deelgemeenten die aan de 
verkiezingen deelnamen steeg D66 in totaal 
van 3 naar 14 zetels. Als ook in Hoogvliet was 
gestemd voor de deelgemeente zouden daar 
op basis van de Statenuitslag 2 zetels gehaald 
zijn. 

Wim de Groot, die onlangs de lokale pers 
haalde door voor deelgemeente Hoek van 
Holland een "status aparte" te claimen, hand
haafde zijn zetel met een hoger percentage 
dan de vorige keer.ln ljsselmonde, Overschie 
en Kralingen ging D66 van 0 naar I zetel, in 
Centrum-Noord van I naar 2 en in Hillegers
berg-Schiebroek en Charlois zelfs van 0 naar 
2 zetels. Maar het grootste succes behaalde 
D66 aangevoerd door Jan Brink in Prins 
Alexander, waar de fraktie verviervoudigd 
werd. 

Opvallend was dat over het algemeen in de 
niet-deelgemeentegebieden de percentages 
voor D66 (Provinciale Staten) aanzienlijk la
ger waren dan in de deelgemeenten. Dit ligt 
waarschijnlijk aan de heel intensieve campag
ne die daar door D66 is gevoerd in combina
tie met persoonlijke bekendheid van kandida
ten in hun wijk. 

Ook binnen deelraden waren vaak geringe 
verschillen te zien tussen het aantal stemmen 
voor D66 voor deelgemeente en provincie in 
het voordeel van de deelgemeente. Dit kan 

betekenen dat ook aardig wat buitenlanders 
op D66 hebben gestemd, die voor Provinciale 
Staten niet mochten stemmen. Dit is zeker 
het geval in Charlois waar de Turkse kandi
daat Sambas Daglayan bij zijn landgenoten 
veel steun voor D66 wist te verwerven. 

Vóór de verkiezingen waren de lokale partij
tjes bang dat doo~ het gelijktijdig kiez~n vÓor 
Provinciale Staten de mensen meer "lande
lijk" zouden gaan stemmen. Deze vrees bleek 
ongegrond want groeperingen als Wijkbelan
gen, Onafhankelijke Partij Leefbare Wijk, 
Rotterdamse Bejaardenbond en vele andere 
wisten zich in de deelraden te handhaven. 
Een groot pluspunt van het samenvallen van 
deze verkiezingen was het veel hogere op
komstpercentage: vergeleken bij de deel
raadsverkiezingen van 1984 een stijging van 
gemiddeld I 5% 

Francisca Ravestein 

Deelraadsuitslagen van D66: %1984 

Centrum-Noord 3,6 
Charlois 2,0 
Hilligersberg-Schiebroek 3,0 
Hoek van Holland 6,8 
Kralingen 
Prins Alexander 4,4 
Overschie 2,3 
Ijsselmonde 2,4 

Totaal 

ENGEMOCBATENOEMOC!~TENjDEMC 
De D66 bolie op een verkiezingsbijeenkomst voor migronten 
in Theater Zuidplein. 

zetels 1984 %1987 zetels 1987 

I 8,7 2 
0 5,8 2 
0 6,8 2 
I 8,2 I 
0 8,3 I 
I 11,7 4 
0 6,0 I 
0 5,6 I 
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Economisch beleid regering 
halfslachtig en passief 

"De houding van CDA en VVD ten aanzien van onze voorstellen om te 
komen tot een meerjarig contract tussen bedrijfsleven en overheid is 
miezerig en kleinburgerlijk." 

Hans van Mierlo was de dag na het sociaal
economisch debat in de Kamer ongewoon 
hard voor de regeringspartijen. Op een D66-
verkiezingsavond in het Huis de Beurs in Gro
ningen greep van Mierlo terug op de uitkomst 
van de stemmingen over de ingediende mo
ties aan het einde van het debat, dat hem "een 
lichte politieke kater" had opgeleverd. "Het 
is voor het eerst in mijn politieke bestaan dat 
ik meemaak dat rechts nu ook slecht voor 
zichzelf zorgt. Terwijl over de grote lijnen 
eigenlijk brede overeenstemming bestaat 
tussen de vier partijen, is de politiek niet in 
staat daaraan gestalte te geven." 
"De kans dat het meerjarig contract er komt 
is helaas een stuk kleiner geworden", aldus 
Van Mierlo. "Het kabinet weigert de voor
waarden te scheppen die nodig zijn. Het stelt 
zich net zo afstandelijk op tegen de totstand
koming ervan als vorig jaar. Toen is er ook 
niets van terecht gekomen, met alle gevolgen 
vandien: De lonen flink omhoog en de con
currentiepositie omlaag. Hetzelfde dreigt op
nieuw te gebeuren. Bedrijven zullen opnieuw 
in de problemen komen als dat zo door gaat." 

De noodzaak van de totstandkoming van een 
sociaal convenant, een meerjarig contract 
tussen de overheid, werkgevers en werkne
mers op hoofdpunten van het economische 
beleid, was de centrale boodschap van de 
D66-inbreng. Met als hoofddoel van het con-
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venant: effectieve werkloosheidsbestrijding, 
verkleining van de WIG (het verschil tussen 
brutoloonkosten voor de werkgevers en de 
netto-inkomsten van de werknemers) en een 
betere exportpositie. De onmisbare instru
menten die daarvoor moeten worden inge
bracht zijn loonmatiging, lastenverlichting, 
scholing en speciale op doelgroepen gerichte 
werkgelegenheidsplannen. 
Totstandkoming van zo'n convenant, betoog
de van Mierlo, "is alleen mogelijk door actief 
hard trekken van de centrale overheid om het 
bedrijfsleven over de barrières heen te 
krijgen." 
D66 stelde de regering voor om vanaf 1988 
driekwart van de belastingmeevaller van I ,9 
miljard te reserveren voor belasting- en pre
mieverlaging. Het restant zou gebruikt moe
ten worden voor het terugdraaien van de 
omstreden bezuiniging op de vervanging van 
zieke leerkrachten. 
Omdat de meevaller voor dit jaar niet kan 
worden ingebracht in het arbeidsvoorwaar
den-overleg stelde D66 voor een omvangrijk 
bedrag te reserveren voor de sanering van 
vervuilde grond en rivierbodems. 
Een doorn in het oog van de D66-fractie was 
de miljardenoverschrijding van de WIR en de 
VUT. "Een overheid die tot het uiterste gaat 
naar de maatschappij toe om hier en daar een 
miljoen te besparen verliest haar geloof en 
stuurkracht als zij tegelijkertijd een grote 

geldstroom uit de hand laat lopen", aldus Van 
Mierlo. 
De D66-voorstellen vonden nauwelijks ge
hoor bij de regering, die bij monde van minis
ter Ruding de overheidsbeurs volstrekt dicht 
hield. Pas in de zomer zal in het licht van de 
financieringsmogelijkheden een beslissing val
len over het eventueel opvoeren van de over
heidsinvesterin_gen. Elke claim op de meeval
ler werd angstvallig afgehouden en na veel 
passen en meten werd uiteindelijk honderd 
miljoen extra uitgetrokken voor het bejaar
denbeleid, wat extra's voor de criminaliteits
bestrijding en 55 miljoen voor de aanpak van 
de werkloosheid. De regering deed daarmee 
niets meer dan het inwilligen van veel eerder 
door de Kamer gestelde eisen. De onwil van 
het Kabinet om als overheid actief een rol te 
spelen in het macro-economisch beleid en het 
oplossen van grote maatschappelijke proble
men kan verregaande consequenties heb-
ben voor de Nederlandse economie. In die zin 
is de één dag na het debat afgesloten grafische 
CAO, waarin een loonsverhoging van 2,5 
procent is opgenomen, een teken aan de 
wand ... Als de ontwikkeling van de grafische 
lonen trendsettend wordt voor de loonont
wikkeling in de komende jaren, dan zijn we 
mooi de klos", aldus Van Mierlo. "Alleen een 
meerjarig sociaal contract tussen overheid en 
bedrijfsleven zou de onvoorwaardelijk nood
zakelijke loonmatiging veilig kunnen stellen, 
maar na de slappe, halfzachte stellingname van 
de regering tijdens het debat blijkt daar nu al 
niemand meer in te geloven." 

Lennart van der Meulen 
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Economische 
zaken in Eerste 
Kamer 
Bij de begrotingsbehandeling van 
Economische Zaken (EZ) heeft Bob 
van den Bos de algemene beleidsfi
losofie van Minister De Korte 
scherp gekritiseerd. Wat begonnen 
leek als een rationeel beleid ter be
perking van het financieringstekort 
van de overheid, dreigt langzamer
hand de allure aan te nemen van de 
lang verwachte totstandkoming 
van een ouderwets liberale maat
schappij: weg met de overheid, lang 
leve de markt. 

Ook noemde de D66-senator het een onuit
roeibare gewoonte van veel bewindslieden 
van EZ om economische voorspoed vooral te 
beschouwen als resultaat van eigen beleid en 
de terugslag bijna uitsluitend te wijten aan de 
onwillige sociale partners of ongunstige bui
tenlandse factoren. Volgens Van den Bos 
hecht de huidige politieke departementslei
ding kennelijk erg veel waarde aan het voort
zetten van deze aloude traditie. Hij vond dat 
een grotere bescheidenheid van Minister De 
Korte, mede in het licht van de tegenvallende 
ontwikkeling, ten aanzien van het "succesvol
le" CDA-VVD beleid hem niet zou misstaan. 
Bob van den Bos zag in De Korte's benade
ring elementen van ideologische overdrijving 
en simplisme en noemde deze slechte recep
ten voor een gecompliceerde maatschappij. 
In tegenstelling tot de teneur van het huidige 
CDA-VVD beleid, pleit D66 voor een goed 
evenwicht tussen overheid en markt, afge
stemd op de omstandigheden van het mo
ment. In de D66 benadering moet de over
heid binnen een vrije markt een actieve voor
waarden scheppende, stimulerende en waar 
nodig corrigerende en herverdelende rol 
spelen. Economische groei is daarom een be
langrijke, maar geen allesoverheersende 
doelstelling. 
Om aan te geven waar deze D66-uitgangs
punten toe leiden ging Van den Bos in op een 
viertal zeer verschillende beleidsonderdelen: 
Bedrijfssubsidiëring, energiebesparing, de 
WIR en het technologiebeleid. Hij hekelde 
het sterk nationaal gerichte technologiebe
leid van de grote E.G. partners ten koste van 
een bundeling van Europese krachten tegen
over Japan en de V.S. Het Nederlands beleid 
vond Van den Bos te passief en alleen in woor
den Europees. 
Tenslotte noemde de D66 senator het uiterst 
merkwaardig dat de reorganisatie van het 
Departement van EZ plaatsvindt onder de
zelfde ambtelijke leiding als waaronder de 
wanorde tot stand was gekomen. 

BINNENHOF 

Rapport Dekker 
door D66 
op onderdelen 
positief beoordeeld 
In een eerste reactie heeft de D66-fractie 
zich bij monde van Erwin Nypels positief uit
gelaten op een aantal onderdelen van de 
voorstellen van de Commissie Dekker. De 
commissie die door de regering in het leven 
geroepen was om een advies uit te brengen 
over de structuur en financiering van de ge
zondheidszorg. Verschillende voorstellen van 
de commissie komen overeen met de beslis
punten die door D66 op het congres van 28 
februari zijn aangenomen. 

Keuzevrijheid 
De fractie kon zich in grote lijnen vinden in de 
invoering van een algemene basisverzekering 
tegen ziektekosten voor de gehele bevolking 
met premieheffing naar draagkracht en de 
uitbreiding van het basisvoorzieningenpakket 
met de gezinshulp, verzorging in bejaardente
huizen en vormen van maatschappelijke 
dienstverlening en thuishulp. Ook het uit
gangspunt van keuzevrijheid van de verzeker
den voor verzekeringsinstellingen en de vrij
heid van deze instellingen zelf contracten af te 
sluiten met artsen, specialisten en ziekenhui
zen werd door D66 goed ontvangen. 

Acceptatieplicht 
De fractie tekende wel aan dat er bij het 
inkomensafhankelijk maken van de premie 
voor het basispakket een einde moet komen 
aan de onevenredige meebetaling door al
leenstaanden voor de gratis medeverzeke
ring van gezinsleden. Ook wees de fractie 
erop dat het door de commissie Dekker 
voorgestelde systeem staat of valt met een 
acceptatieplicht voor alle verzekeringsinstel
lingen. 

In hetkort 
MEERDERJARIGHEIDSGRENS- Het 
lijkt er veel op dat de regering zelfs de verla
ging van de meerderjarigheidsgrens gebruikt 
als middel om te bezuinigen, moest Louise 
Groenman concluderen in het debat over het 
Jeugdwelzijnsbeleid. Door die verlaging ko
men jongeren tussen de 18 en 21 jaar niet 
langer in aanmerking voor door de overheid 
bekostigde vrijwillige hulpverlening. En dat 
terwijl er wel een ouderlijke onderhouds
plicht bestaat tot het 21 ste jaar. Het aantal 
jongeren dat aan hun lot overgelaten dreigt te 
worden zou wel eens kunnen oplopen tot 
I 500. Groenman drong daarom aan op oplos
singen in de sfeer van de pleegzorg, het bege
leid wonen en de aanvullende voorzieningen. 

MUSEUMSTA TUUT- De D66-fractie 
heeft het initiatief genomen om te komen tot 
een landelijk museumstatuut, dat de Neder· 
landse musea moet beschermen tegen de be
zuinigingsdrift van overheden en particulie
ren. Een museumstatuut moet voorkomen 
dat karakter, toegankelijkheid en beleid van 
musèa om andere dan culturele redenen wor
den aangetast. Na het aannemen van het sta
tuut moeten de daarin gestelde doelstellingen 
en waarden bindend worden geacht voor mu· 
seumleiding en eigenaren. Dit analoog aan het 
redactiestatuut bij dag- en-weekbladen. 

D66 in 
Amsterdamse 
deelraden 
D66 is bijzonder goed uit de bus gekomen bij 
de deelraadsverkiezingen in Amsterdam. In 
vier stadsdelen konden de Amsterdammers 
woensdag 18 maart hun stem uitbrengen zo
wel voor de provinciale staten als de deelra
den, in de Pijp, Watergraafsmeer, Buitenvel
derten Zuidoost. 
In alle stadsdelen was de opkomst voor de 
deelraden iets lager dan voor de verkiezing 
van de provinciale staten, hetgeen vooral te 
wijten lijkt aan een lage opkomst van de niet
Nederlandse kiezers, die alleen voor de deel
raadsverkiezingen naar de stembus mochten. 
In iedere deelraad kan D66 bij de vorming van 
het dagelijks bestuur (het college van B&W 
van een echte gemeenteraad) in een "wippo
sitie" terecht komen. 
In de Pijp, Zuidoost en de Watergraafsmeer 
kan D66 de PvdA aan een meerderheid hel
pen. In Buitenveldert is de VVD als grootste 
partij afhankelijk van de steun van of D66, of 
het CDA, of de PvdA 

Percentage D66-kiezers in de deelraden 

De Pijp 
Watergraafsmeer 
Buitenveldert 
Zuidoost 

'87 raad '86 zetels 
9.4 6.0 3 
8.1 5.6 2 

12.0 7.6 2 
8.5 6.6 3 
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Peter Hoefnagels: 

De middenlinie ontbreekt in 
onze democratie 

Aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam is hij voornamelijk be
kend als hoogleraar Criminologie 
en Jeugdrecht. Lezers van NRC
Handelsblad komen zijn naam en 
artikelen regelmatig tegen op de 
opiniepagina. Binnen de partij ken
nen velen hem als (meedenkend) 
lid van het eerste uur, als adviseur 
van fracties en het wetenschappe
lijk bureau, of als nummer vijf op de 
kandidatenlijst van de Eerste 
Kamer. 
Aan de vooravond van de Provinci
ale Staten verkiezingen sprak ik 
met Peter Hoefnagels (59) over, on
der andere, zijn motivatie en de 
perspectieven voor D66 op langere 
termijn. Op het moment van schrij
ven was- vanwege ingewikkelde 
restzetelverdelingen en de getrap
te verkiezing van de Senaat- nog 
.niet bekend of hij deel zal gaan uit
maken van de Eerste Kamerfractie. 

.,Verkiezingen geven de staatkundige verhou
dingen in een land weer. Maar de afgelopen 
jaren hebben ze meer en meer het karakter 
van een voetbalwedstrijd gekregen. Versta 
me goed: ik kan campagneleiders en de acties 
die zij bedenken goed begrijpen. Van nature 
heb ik echter moeite met het feit dat de 
burger tijdens verkiezingen eigenlijk wordt 
gemanipuleerd. In mijn studententijd heb ik 
me al eens afgevraagd hoe je nu de beste 
mensen als volksvertegenwoordiger zou kun
nen kiezen. Het plakken van affiches tegen 
houten borden, wat destijds veel gebeurde, 
sprak mij namelijk niet erg aan. Heel idealis
tisch vond ik dat je gewoon partijprogram
ma's naar de mensen moest sturen en de rest 
eenvoudig moest verbieden. In een land 
waarin vrijwel iedereen kon lezen en schrij
ven leek mij dat haalbaar. Maar al vrij snel 
realiseerde ik me dat dat onhaalbaar was. 
Alleen al omdat de partijen zich op die manier 
onvoldoende van elkaar zouden kunnen on
derscheiden." 
.,De verwonding is volgens mij begonnen in 
de vroege jaren zeventig. Ruim een jaar voor 
de Tweede Kamer verkiezingen besloot de 
PvdA toen om over te gaan tot een zoge
naamde .,meerderheidsstrategie". Het gevolg 
was dat men tegenstanders op het verkeerde 
been ging zetten en eerder machtsspelletjes 
ging spelen dan inhoudelijke discussies ging 
voeren. Mijn reactie daarop was toen: nu 
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maakt men van de politiek een voetbalwed
strijd." 

• De middenlinie ontbreekt 
.,In Nederland hebben we democratie die be
staat uit drie niveaus met een ongelijkwaardi
ge status. Aan de bovenkant zitten de globale 
politieke normen en dogma's, die maken dat 
als de PvdA .,zus" zegt, de VVD .,zo" zal 
zeggen. Dat is zeer voorspelbaar. Aan de on
derkant spelen zich vooral de gedetaileerde 
bureaucratie, de belangenbehartiging en de 
waan van de dag af. Denk maar aan hardwer
kende kamerleden die opkomen voor de be
langen van de boeren, de benzine pomphou
ders, de onderwijzers, etcetera." 
.,Maar wat in hoge mate ontbreekt is het 
middenniveau. Waarop van uit een zakelijke 
positie wordt nagedacht over de vraag wat 
wij in deze samenleving met elkaar moeten 
gaan afspreken om de problemen op te kun
nen lossen. Waar men openstaat voor elkaars 
argumenten, waar het discours een centrale 
plaats inneemt en waar alternatieven serieus 
worden beproken. Om nog even in voetbal
termen te spreken: de middenlinie ontbreekt 
in de democratie. Tegen deze achtergrond 
moet mijn kandidatuur voor de Eerste kamer 
worden gezien. Je staat niet midden in de 
schijnwerpers op de brug van het schip. Nee, 
je zit in de machinekamer en kunt goed naar 
de werking van de motoren kijken. Vanuit die 
positie kun je mede invloed uitoefenen op de 
koers van het schip." 
.,Dat ik zo langzamerhand enige maatschap
pelijke ervaring heb opgedaan is daarbij mee
genomen. Daardoor ben je minder gevoelig 
voor de waan van de dag, want die heb je al op 
verschillende gebieden meegemaakt. Ik heb 
gedurende veertig jaar een aantal golfbewe
gingen gezien in de samenleving. En die zijn 
niet ~omaar met kreupele woorden als pro
gressief of conservatief te bestempelen. Je 

moet vooral kijken naar de aard van de golf
slag. Het is te gemakkelijk om te stellen dat de 
pendule na enige tijd gewoon dezelfde slag 
terugmaakt. Want soms is de klok zelf een 
beetje verzet. In de jaren zestig is dat naar 
mijn idee het gval geweest." 

• Progressief-liberalisme 
Helemaallos van de uitlag op 18 maart meen 
ik dat de progeressief-liberale uitgangpsposi
tie van D66 met het oog op de nabije toe
komst gunstig is. Gebleken is immers dat het 
socialisme als ideeënwereld theoretisch en 
praktisch tot het verleden behoort. Als strijd 
voor de verbetering van de positie van min
der bedeelden in een samenleving is het zeker 
van betekenis geweest. Maar daar is het socia
lisme tegenwoordig niet meer voor nodig. 
Meer een brede progressieve volkspartij. 
Ook zien we dat de socialistische vlag voor 
verschillende ladingen worden gebruikt. Zo
wel in sommige Europese landen als in Indo
nesië en in een aantal Afrikaanse landen, be
weert men dat men het socialisme aanhangt. 
Het is een vlag die de lading niet dekt. Boven
dien hebben socialisten in het algemeen veel 
te veel op de staat gespeeld, terwijl het er nu 
en in de 21 • eeuw juist om gaat en zal gaan de 
staat weer de baas te worden." 
.,Ik vind het voortborduren op, en actualise
ren van, liberale uitgangspunten zinniger. 
Antwoorden op actuele problemen als de 
vervreemding tussen burger en staat, de ver
grijzing en criminele gedragingen van groe
pen kun je eerder vinden vanuit het liberalis
me dan vanuit het socialisme. De VVD is veel 
te autoritair om liberaal te kunnen zijn. Voor 
en progressief-liberale partij als D66ligt hier 
een belangrijke taak." 

• Een vijfde zetel? 
"De uitslag van de Statenverkiezingen vind ik 
vooral van belang voor de mensen die de kar 
trekken. Die gun ik een goed resultaat. Voor 
mij is het zo dat ik het kamerlidschap met 
plezier op me zal nemen als het doorgaat. 
Maar als dat niet het geval is, denk ik niet dat 
het verstandig is om daar op mijn leeftijd om 
te gaan zitten treuren. Ik ga dan even monter 
door met mijn activiteiten buiten en binnen 
de partij, te beginnen met een brainstor
mingsconferentie in mei. En de reorganisatie 
in mijn werkzaamheden, waarmee ik vanwe
ge de kandidatuur bezig ben, is sowieso zin
vol. Het is altijd nuttig om wat meer te dele
geren aan jonge mensen en wat ruimte te 
scheppen. Alleen al om deze reden heeft mijn 
kandidaatstelling vootuitgang gebracht." 

Peter van Eijk 
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066 pleitvoor gefaseerde oniwopening 

NUL-OPTIE EERSTE STAP IN DE 
ONlWAPENING 

"Het hoofddoel van de onderhan
delingen over de nucleaire wapen
arsenalen moet een optimale vei
ligheidssituatie zijn in Europa, zo
wel Oost als West. De wapenbe
heersing en wapenvermindering 
mag in geen enkel stadium leiden 
tot een verminderde veiligheid 
voor één van de partijen." Dit uit
gangspunt vormde de kern van de 
bijdrage van D66 aan het INF debat 
in de Tweede Kamer. 

Woordvoerder Maarten Engwirda pre
senteerde tijdens het debat- het eerste 
treffen tussen regering en Kamer over 
de ontwapeningsvoorstellen van Gor
batsjov-de ,.benadering-in-fasen", die 
de D66-fractie voorstaat als Europees 
antwoord op de Sovjet voorstellen. Het 
Europese antwoord moet er volgens 
Engwirda ,.op gericht zijn het ontstaan 
van nieuwe onevenwichtigheden te ver
mijden." Met die doelstelling voor ogen 
schetste hij de volgorde waarin de on
derhandelingen over de wapenreductie 
volgens de D66-fractie gevoerd zouden 
moeten worden. 
Volgens D66 moet er zo spoedig moge
lijk een overeenkomst worden gesloten 
over de volledige verwijdering van de 
middellange afstandswapens (De zgn. 
LRINF, met een reikwijdte van tussen de 
I 000 en de 5000 km: De kruisraketten, 
de Pershing 11 en de SS-20), uit Europa en 
zo mogelijk uit de wereld. DeNAVO 
zou echter geen halszaak moeten maken 

van de resterende I 00 kernkoppen aan 
weerszijden in Aziatisch Rusland en de 
VS. ,.Het kan geen kwaad om te probe
ren een nog beter akkoord te bereiken, 
maar de opstelling van Amerika mag er 
niet toe leiden dat een akkoord over de 
nul-optie in Europa onnodig wordt ver
traagd, of zelfs in gevaarzou komen", 
aldus Engwirda. 
Tevens zal de categorie kernwapens met 
een afstandsbereik van minder dan I 000 
km tot een zo laag mogelijk niveau moe
ten worden teruggebracht, waarbij aan 
de kant van de NAVO het minimum aan
tal wordt gehandhaafd dat nodig is voor 

de geloofwaardigheid van de NAVO
strategie. Dit akkoord zou met het oog 
op de verplaatsbaarheid een wereldwijd 
karakter moeten hebben. 
Vervolgens moet een overeenkomst tot 
stand komen over een evenwichtig en 
aanzienlijk verminderd niveau van de 
conventionele bewapening. Chemische 
wapens dienen uitgebannen te worden 
en tenslotte moet dan gekomen worden 
tot verwijdering van alle kortere af
standswapens met een bereik tot I 000 
km. 

vervolg op pagina 14 
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De brandbom van Lubbers 
Met zijn recente rede over de overbelaste democratie heeft premier Lubbers een 
ware brandbom gegooid in beide Kamers der Staten-Generaal. Politici van bijna alle 
partijen pakten het projectiel onmiddellijk op en wierpen het kordaat van zich af. 
Toch moeten we er ons niet te gemakkelijk vanaf maken. 

Lubbers wijt het slechte functioneren van onze democratie vooral aan de te hoge 
verwachtingen die de burgers hebben van de overheid en hun sterk afgenomen 
bereidheid zich aan de regels te houden. Hij vindt dat de overheid vanaf nu duidelijk 
moet aangeven wat het wel en niet accepteert; de straffen moeten hoger en het 
justitieel apparaat moet worden versterkt en ontlast. 
De benadering van de minister-president raakt het gedachtengoed van D66 in een 
kern. Niettemin moet onze reactie zich kenmerken door de evenwichtigheid die in 
het betoog van Lubbers zo opvallend ontbreekt. 
De CDA leider heeft gelijk als hij zegt: "men verwacht te veel van de overheid en die 
maakt het niet allemaal waar". Maar is dat de schuld van de burgers~ Nee, natuurlijk 
niet. Politici, zeker ook kabinetsleden van het CDA hebben de illusies zelf bij de 
burgers opgeroepen. Zij hebben zelf regels gemaakt die niet kunnen worden afge
dwongen. Belangrijker nog is dat Lubbers het criminaliteitsprobleem uitsluitend 
bestuurlijk/justitieel benadert, terwijl de voornaamste oorzaken in de sociologische 
en economische sfeer liggen. Dieper liggende redenen zijn te vinden in gebrek aan 
perspectief van een jonge generatie, ontworteling, veranderdesamenlevings-en 
opvoedingspatronen, segmentering, sterk veranderde groepsnormen met afwezig
heid van sociale controle, om maar iets uit een complex geheel te noemen, waar 
Lubbers over zwijgt. 
D66 moet van haar kant allereerst onderkennen dat criminaliteit, rechtshandhaving 
en gebrek aan normbesef door veel mensen als een groot probleem wordt ervaren. 
Dit betekent dat wij ons niet moeten verzetten tegen een betere toerusting van het 
justitiële apparaat, vooral om de zogenoemde pakkans te vergroten. Ook de sympto
men moeten worden aangepakt. 
Tegelijkertijd moet juist D66 waarschuwen voor een sterke restrictiespiraal en de 
nadruk leggen op de bestrijding van de vele maatschappelijke oorzaken. Het is nu de 
hoogste tijd om onze fundamentele democratische waarden te beklemtonen. Vooral 
in een periode van ontworteling en normverlies is "Democratisering", in de zin van 
een grotere betrokkenheid van de burger bij zijn omgeving en het bestuur, een 
sleutelbegrip. 
Politici moeten zich verantwoordelijk weten voor de vervreemding van de burgers. 
Zij moeten er niet op afgeven, maar er wat aan doen. 
Daar ligt een belangrijke taak voor D66. 
Ons gedachtengoed uit de jaren zestig laat zich immers met enige aanpassingen 
gemakkelijk vertalen naar de huidige situatie. 
En dat is nodig want de D66 conclusie uit de brandbom van Lubbers in de Kamers 
moet bovenal zijn dat de democratie permanente beveiliging behoeft. 

Bob van den Bos 
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Denken doe ik op de fiets! 
Mr. Riek ten Have, wethouder be
heer openbare ruimte, verzorgen
de bedrijven, herhuisvesting en ju
ridische zaken te Amsterdam, in 
gesprek met de Democraat. 

• Drukke baan, wethouder? 
"Eerste onthulling: ik vind het wethou
derschap minder belastend dan de combinatie 
van een baan met het raadslid maatschap. Had 
je me anderhalf jaar geleden gevraagd of ik het 
druk had, dan was het antwoord geweest: 
redelijk. Maar nu ik als wethouder een erkend 
drukke baan heb, besef ik pas wat ik de afgelo
pen acht jaar heb afgesjouwd. Ik heb altijd de 
stelregel gehad: mijn werk is mijn werk, daar 
word ik voor betaald. Dat komt nummer één. 
In mijn raadsperiade heb ik nooit een relatie 
kunnen ontdekken tussen de vergoeding en 
mijn inspanning. Raadswerk is ook nooit af, 
dus vulde ik daarmee de rest van mijn tijd, 
waarbij ik van tevoren mijn minimum aan ge
zinsleven plande. Dat laatste doe ik nu nog. 
Slechts bij hoge uitzondering ben ik bereid 
een gedeelte van het weekend aan mijn werk 
op te offeren." 

• Heb je nog tijd om te denken? 
"Ik denk op de fiets. Daar krijg ik grootse 
gedachten, maak ik mijn redevoeringen. Maar 
ook verder werk ik zeer gestructureerd. Te 
rigoureus volgens mijn secretaresse. Na een 
paar maanden proefdraaien ben ik wijzigingen 
aan gaan brengen. Sommige vergaderingen 
duurden gewoon veel te lang, die heb ik dus 
bekort, samengevoegd of de frequentie ver 
anderd. Tussen alle afspraken zit nu in princi
pe een kwartier ruimte om adem te halen, 
stukken te tekenen, een telefoontje te plegen 
of een volgende afspraak voor te bereiden. 
Ook mijn lunchpauze is geregeld. Hoe andere 
wethouders dat doen weet ik niet, maar ik 
heb ingegrepen toen ik merkte dat men alle 
gaatjes begon te vullen met afspraken. Ook 
aan het te hooi en te gras binnenlopen van 
ambtenaren heb ik een einde gemaakt. Die 
ongewone stabiliteit komt hun en mijn pro
duktiviteit ten goede, waar uiteindelijk de 
stad de vruchten van plukt. Niemand heeft 
hier een opgejaagd gevoel. Als leraar heb ik 
altijd volgens rooster gewerkt. Als de bel gaat 
is de les om. Zo is het ook met de vergader
tijd op het stadhuis." 

• Je bent dus heel tevreden over 
het afgelopen jaar? 
"Ja, en dat dank ik aan een goed draaiende 
fractie in de raad en aan een goed functione
rende afdeling in de hoofdstad des lands." 

• Word je nou als wethouder nooit 
voor de voeten geworpen: Toen je 
nog raadslid was dacht je daar heel 
anders over? 
"Dat valt wel mee, want ik was een verstandig 
(homerisch gelach) raadslid. Bovendien heb ik 

Riek ten Have, D66-wethouder te Amsterdam 

er nooit pro=.lcm.::n mee genad om te erken
nen dat ik in het verleden wel eens anders 
over dingen dacht dan nu. Ik ben ook gewend 
om de argumenten waarom ik van gedachten 
veranderd ben daarbij te vermelden. Maar er 
zijn weinig of geen zaken, waar ik nu anders 
tegenaan kijk dan tijdens mijn raadslid maat
schap. Ik heb die overgang van de raad naar 
het college ook nooit zo groot gevonden, 
misschien omdat ik lid was van een kleine 
fractie en wij steeds iemand in het college 
hadden. Je bent van veel dingen op de hoogte 
en in een kleine fractie werk je ook zeer in de 
breedte. Je hebt geen mankracht om specia
listen te kweken, dus word je generalist. Ik 
ben een lange-termijn-werker. Ik hoef niet in 
vier jaar carrière te maken op een aantal 
onderwerpen. Het meest verheugd ben ik als 
ik merk dat bij een ander lid van de raad de 
wijsheid doorbreekt, wanneer die met voor
stellen komt, die ik zelf een paar jaar geleden 
heb gelanceerd, maar waar toen niet naar 
werd geluisterd. Ik word alleen des duivels 
wanneer zo iemand dan met mijn oude en zijn 
nieuwe voorstel onmiddellijk het hele ambte
narenapparaat wil terugfluiten. Als er een
maal iets besloten is, moet het in de regel 
fatsoenlijk worden afgewerkt voor je met iets 
nieuws begint, tenzij het een gemakkelijke 
aanvulling is. Afgesproken beleid moet wor
den uitgevoerd." 

• Je had moeilijkheden met je 
straatmakers. Hoe zat dat 
precies? 
"Straten maken is duur, maar moet gebeuren. 
Bovendien moet er bezuinigd worden. Hoe 
los je dat op1 Door straatmakers per stads
deel te plaatsen, zodat ze niet nu eens hier en 
dan weer daar zitten. Door machines als hulp 
bij het straten maken in te zetten. Tenslotte 
door op grond van efficiency-overwegingen 
de leerlingenopleiding samen te voegen met 
die van het particuliere bedrijfsleven. Ik som 
dat nu zo even op, maar het is een scherp 
bevochten resultaat uit een fikse discussie 
met een groep militante ambtenaren, naar 
aanleiding van een staking van de stratenma
kers. Daar zit natuurlijk méér achter. De alge
mene onzekerheid over de toekomst, die je 
in het hele apparaat merkt, is het ergste. 
Waar gaan we naar toe1 Ben ik volgend jaar of 
over en paar jaar nog aan het werk bij de 
gemeente1 Die onzekerheid vreet aan de 
mensen, werkt heel demotiverend." 

• Ik hoor helemaal geen klachten? 
Het gaat gewoon goed? 
"Het gaat niet goed. Bezuinigen is vervelend. 
Maar we werken er hard aan om het te verbe
teren en dat geeft veel voldoening. Je kunt er 
op twee manieren tegen aankijken. Kijken 
naar wat verdwijnt, of kijken naar dat wat 
overblijft en dat laatste zo goed mogelijk or
ganiseren, zodat je daar tenminste het onder
ste uit de kan krijgt. Dat laatste doe ik. En bij 
een conflict zit ik er op de eerste plaats na
mens de burgers die mij op die plek gekozen 
hebben om voor zo weinig mogelijk geld zo
veel mogelijk tot stand te brengen. Pas in de 
tweede plaats ben ik ook nog verantwoorde
lijk voor de mensen die er werken. Het is 
daarom ook niet onze doelstelling om ge
meentelijke diensten te liquideren, maar wel 
om ze zo goedkoop mogelijk te laten werken. 
En een eigen opleiding voor straatmakers 
vind ik prachtig, maar als het de stad een half 
miljoen per jaar scheelt als ik de opleiding 
combineer met die van het bedrijfsleven, dan 
moet ik dat toch doen1" 

• Ik miste je op het laatste 
congres. Is dat niet belangrijk 
meer? 
"Integendeel, in de loop der jaren ben ik 
steeds meer gaan geloven in D66 en in de 
betekenis van zijn algemene ledenvergade
ring. Maar het is een onvergeeflijke fout 
zoiets te plannen tijdens de carnaval/crocus
vakantie. Het is sinds tien jaar het eerste 
congres dat ik mis. Ik ben er gek op, maar laat 
ze de congressen nooit zo aantrekkelijk ma
ken dat de ervaren partijgangers de wandel
gangen gaan mijden uit vrees iets belangrijks 
te zullen missen. Dat zou ik vreselijk vinden." 

Stijn Verbeeck 
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Verhoudingen zoek in Europese 
landbouw 

De Europese landbouw verkeert in een crisis. Boterbergen, graan bergen, 
melkplassen en wijnmeren nemen ongekende vormen aan en zijn de 
symptomen van fundamentele misstanden in het Europese landbouwbe
leid. Alleen al het opslaan en bewaren van de voedseloverschotten vraagt 
dagelijks 12 miljoen gulden Europees belastinggeld. Bovendien vermin
dert de waarde van deze voorraden, waardoor we vorig jaar zo'n 15 
miljard gulden moesten bijpassen. En steeds is het de belastingbetaler die 
de middelen voor deze geldverslindende overschotten moet ophoesten. 

De landbouw verkeert in de situatie waarin 
zij meer produceert dan waar we met z'n 
allen in Europa om vragen. Het niveau van 
zelfvoorziening binnen de Gemeenschap is 
voor een zeer groot aantal agrarische pro
ducten ruimschoots overschreden. 
Er zijn een aantal argumenten die een her
oriëntatie op het landbouwbeleid noodzake
lijk maken. 

"De vraag is hoe lang de be
lastingbetaler deze situatie 
nog accepteert". 

Doeke Eisma in hetAgrarisch Dagblad 

Allereerst is er het financiële argument. De 
afzet en opslag van de overschotproducten 
gaat gepaard met hoge jaarlijkse uitgaven die 
het EG-budget zwaar belasten maar ook de 
totale uitgaven voor het landbouwbeleid ne
men jaarlijks toe en zullen voor 1987 ruim 54 
miljard gulden bedragen. Dat is ruim 60% van 
de totale EG-begroting. Nu gaat het niet in de 
eerste plaats om de hoogte van het bedrag, 
maar om de besteding ervan. En dan dringt 
zich de vraag op of de miljarden verslindende 

subsidies nog wel in een juiste verhouding 
staan tot het doel dat zij verondersteld wor
den te dienen. Zo werd tijdens de laatste 
kerstboteractie bijna 800 miljoen gulden over 
de balk gesmeten om 40.000 ton overschot 
boter kwijt te raken. Dit is omgerekend 5 
gulden per pakje. 
Deze ontwikkeling vormt bovendien een be
lemmering om ook op andere terreinen een 
gemeenschappelijk EG-beleid van de grond te 
brengen. 
Een ander belangrijk argument is dat de pro
ductieoverschotten verhinderen dat in derde 
wereldlanden een eigen onafhankelijk voed
selvoorzieningssysteem kan worden opge
bouwd. De prijs die boeren daar voor hun 
producten ontvangen is de wereldmarktprijs. 
En die staat los van welke kostprijsberekening 

"De landbouwoverschotten 
zijn in belangrijke mate debet 
aan het voedsel- en armoede
probleem in de wereld, en dat 
is onaanvaardbaar". 

Doeke Eisma in hetAgrarisch Dagblad 

Henk de Kruy( 

dan ook maar is een resultante van de structu
rele overschotten die tegen elke prijs wor
den verkocht. Het dumpen van voedselover
schotten op de wereldmarkt doorkruist zo 
de ontwikkeling van de landbouw in de derde 
wereld en het voedsel- en armoedeprobleem 
wordt dus niet opgelost. 
Het Europese landbouwbeleid heeft ook ge
leid tot een belangrijke aantasting van het 
natuurlijk milieu. De voedselproductie in 
West-Europa drijft in belangrijke mate op de 
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goedkope import van vooral veevoer uit de 
derde wereld. Hiervoor vindt er op grote 
schaal ontbossing plaats, raakt de bodem uit
geput, treedt er erosie op en wordt de bo
dem vervuild door gebruik van bestrijdings
middelen. De toename van deze import 
bracht in met name Nederland een groei in de 
intensieve veehouderij en een enorm mest
overschot. De gevolgen hiervan zijn bekend: 
vervuiling van bodem en grondwater, ver
sterking van de "zure regen" en een drasti
sche vermindering van de vitaliteit van de 
bossen. 
Een laatste argument is de voortdurend drei
gende verstoring van de handelsrelaties van 
de EG met derde landen, waaronder de Vere
nigde Staten als gevolg van het huidige sys
teem van exportsubsidies en importheffin
gen. Producten van buiten de EG worden zo 
via importheffingen kunstmatig op een hoog 
prijsniveau gebracht om een slechte concur
rentiepositie met EG-producten te creëren. 
Rietsuiker bijvoorbeeld kan geïmporteerd 
worden voor de wereldmarktprijs van nog 
geen I 0 cent per kilo terwijl wij hier onge
veer f 2,50 moeten betalen. 

De conclusie hieruit is dat de overschotten 
moeten worden weggewerkt door de land
bouwproductie in de EG te beperken. Dit 
uitgangspunt is niet omstreden. De vraag is 
hoe. Hierover zijn de meningen verdeeld. 

"Ondanks de huidige proble~ 
men is er een goede toe
komst voor agrariërs. 

MinisterBraksin het Reformatorisch Dagblad 

Het D66 antwoord op de heersende proble
men in de landbouw is een meer marktcon
form landbouwbeleid en een verhoging van 
de uitgaven voor het structuurbeleid. T egelij
kertijd moeten nieuwe instrumenten worden 
ontwikkeld ten behove van zwakkere ge
bieden. 
Dit betekent dat de kosten voor de diverse 
maatregelen van marktbeheer, die in feite 
inkomensondersteuning zijn, dienen te wor
den teruggebracht tot wat als vangnet onmis
baar is. Via inkomenstoeslagen kan zonodig 
directe steun aan het boereninkomen wor
den gegeven. Een beperkte verlaging van de 
interventieprijzen is daarom noodzakelijk, 
maar niet tot het niveau van de huidige we
reldmarktprijs. Dit lijkt politiek niet haalbaar 
en is ook niet gewenst, want de wereld
marktprijs is immers geen reële prijs maar 
afhankelijk van de bestaande overschotten. 
Bovendien betekent een dergelijke verlaging 
dat er in hoog tempo een onaanvaardbare 
uitstoot van de agrarische bevolking zal 
plaatsvinden. Tegelijkertijd speelt daarbij het 
gevaar van "renationalisatie" van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid, wat de verdere 
voltooiing van de interne markt ernstig zou 
belemmeren. 
Door een beperkte verlaging van de prijs 
zullen de EG-Iandbouwuitgaven niet verder 

stijgen en op termijn zelfs dalen. Er wordt 
echter niet bereikt dat de afzet toeneemt en 
de totale productiehoeveelheden afnemen. 
De overschotten blijven dus bestaan. Daarom 
is het nodig om een pakket van maatregelen 
te hanteren om te komen tot een betere 
afstemming tussen vraag en aanbod van agra
rische producten. 
Contingentering van de productiehoeveel
heid kan tijdelijk bij enkele producten wor
den toegepast om de overschotten te ver
minderen. Het kan slechts tijdelijk omdat het 
verstarrend werkt op de productiestructuur, 
en het heeft bovendien het risico van "olie
vlekwerking". Dat wil zeggen dat door hoe
veelheidbeperking (quotering) van het ene 
product een substitutie plaatsvindt door een 
ander product dat nog niet in een overschot
situatie verkeert. Ook leent niet elk product 
zich voor quotering, zoals bijvoorbeeld gra
nen, door het ontbreken van een "knoop
punt" in de afzetmogelijkheden. Bij melk kan 
dit wel, want daar is de melkfabriek het 
"knooppunt". 
Daarnaast is het uit productie nemen van 
landbouwgrond onontbeerlijk om een effec
tieve productiebeperking te bereiken. Daar
bij moet allereerst gekeken worden naar an
dere bestemmingen zoals bosbouw, natuur
en milieubescherming en recreatie, maar ook 
naar de teelt van alternatieve gewassen. 

"Zolang ik hier zit wordt de 
boer beschermd". 
EG-landbouwcommissaris Andriessen in het 

NRC 

Deze maatregelen zijn echter onvoldoende. 
Wanneer we rekening houden met een pro
ductiviteitsstijging in de landbouw van 2 à 3% 
per jaar, is het noodzakelijk om het agrarisch 
grondgebruik ook te extensiveren. Extensi
veren krijgt vorm door het terugdringen van 

het gebruik van kunstmest en gewasbestrij
dingsmiddelen. Dit is van belang voor natuur, 
milieu en landschap en kan bijdragen aan de 
verweving van de landbouw met andere func
ties en het ontwikkelen van nieuwe bestem
mingen. De extensieve boeren ontvangen als 
tegenprestatie financiële steun. In andere ge
bieden moet de landbouw op verdere pro
ductiestijging gericht blijven. 

"Voorlopig zullen ze in Brus
sel wel doormodderen". 

Oud EG-commissaris Mansholt in het NRC 

Het overschotprobleem vraagt om ingrijpen
de maatregelen op Europees niveau. Alleen 
prijsvoorstellen-zoals ook nu weer gedaan 
door Andriessen- zijn onvoldoende voor het 
daadwerkelijk aanpakken van de problemen. 
Een gemeenschappelijk landbouwbeleid is al
lang geen uitdaging meer voor de Europese 
samenwerking. Het is bittere noodzaak. 
Wanneer de Europese landen de komende 
jaren niet in staat blijken om een afgewogen 
pakket van maatregelen door te voeren dan 
zou de Europese Hoorn des Overvloeds wel
eens de gifbeker van de EG kunnen worden. 

Willemjan Roelafs 
beleidsmedewerker landbouw 
066-Tweede Kamer fractie 
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Goede resultaten maar dan 
verder ... 
Politiek is een bedrijf dat altijd in beweging is. 
En met een terugblik op de laatstgehouden 
verkiezingen kunnen we dit als D66 met te
vredenheid constateren. Maar met een posi
tief resultaat kom je snel in een overwinnings
roes waarbij het verleden wordt vergeten. 

Daar bezondigen wij ons als D66 ook wel 
eens aan. We vergelijken uitslagen van Pro
vinciale Staten-verkiezingen met die van de 
Tweede Kamer en op die manier vergelijken 
we appels met peren. We vergeten de op
komstpercentages en lopen zodoende voor
bij aan de interesse van de kiezers. We beju
belen de winst, merken op dat er nu een vaste 
kern D66-stemmers is en zakken in een soort 
feestroes weg naar ... de volgende ver
kiezingen. 

Het is niet de eerste keer dat we constateren 
dat D66 groeit. Maar het is ook niet de eerste 
keer dat we met deze bevindingen wegzak
ken naar de volgende verkiezingen. We ma
ken een opleving door maar bij die constate
ring alleen moet het niet blijven. 

Met het behalen van een winst alleen zijn we 
er niet. Juist dan komt het er op aan op welke 
wijze we in staat zijn de zaak verder uit te 
bouwen, we in staat zijn een nieuw fundament 
te leggen voor de uitbouw van het D66-
bolwerk. 
Vanuit het verleden hebben we geleerd dat 
het fundament stevig moet zijn, zodat het niet 
tijdens het neerzetten van een bouwwerk 
afbrokkelt. Net als bij de opzet van een 
bouwwerk zal er voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden om de partijwinst vast te 
houden, een duidelijke structuur moeten zijn, 
vergezeld van een plan van aanpak. 

Aan die structuur zal binnen D66 gewerkt 
moeten worden. Er zullen duidelijke verbin
dingen moeten komen tussen afdelingen, re
gio's etc. Want in de basis bevindt zich het 
potentieel aan stemmers/sters. 
Met een duidelijk opgezette communica
tiestructuur moet het mogelijk zijn nieuwe 
ideeën te laten doorklinken, te laten horen 
wat er in de basis leeft en omgaat. Met een 
aktieve, vanuit de regio gevoede afdelingen 
kan er een samenhang gaan ontstaan in de 
organisatie-onderdelen. Onderdelen die op 
dit moment slechts van impulsen worden 
voorzien als er verkiezingen in aantocht zijn. 
D66 moet meer body krijgen las ik recentelijk 
in een interview, maar dat komt er niet van
zelf. Daar is extra voeding, extra energie 
voor nodig. Juist nu zijn er D66-leden die na 
de activiteiten voor Provinciale Staten drei
gen weg te zakken richting anonimiteit. 

Aan kwaliteit behoeft het D66 niet te ontbre
ken, want dat is er in alle geledingen. Waar 
het aan ontbreekt is het overzicht, het in 
beeld brengen van al de kwaliteiten die partij
leden in zich hebben, zodat op het juiste mo
ment, in de juiste situatie hier in het belang 
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van D66 gebruik van kan worden gemaakt. 
Met mijn jarenlange ervaring binnen D66 
(vanaf 1973) kan ik mij niet aan de indruk 
onttrekken dat bij vele leden de wil aanwezig 
is om met elkaar een goed fundament neer te 
zetten voor de uitbouw van de partij. Waar 
het naar mijn gevoel aan ontbreekt is een 
architect met bouwtekeningen die het moge
lijk maakt met de inzet van de diverse aanwe
zige kwaliteiten in de partij tot een goed 
stevig bouwwerk te komen. 
Ik hoop met dit stuk een diskussie in gang te 
zetten over de interne organisatie van onze 
partij. 

ErikPostma 
Rockanje 

Privatiseren van rijkswegen 
De meest efficiënte manier om het verkeers
prob leem op te lossen is het verminderen van 
het autogebruik en het stimuleren van het 
openbaar vervoer. 
Echter gezien de voordelen die de auto heeft 
voor de gebruiker zal dit politiek moeilijk 
haalbaar zijn. Daarom dient er van uitgegaan 
te worden, dat in het gunstigste geval de 
omvang van het wegverkeer gelijk blijft of 
licht zal groeien. Bij een gelijkblijvende om
vang van het wegverkeer zijn de knelpunten 
in het wegennet nog net oplosbaar. Wanneer 
het wegverkeer verder gaat toenemen zal 
het aantal knelpunten snel toenemen en het 
autosysteem met name voor het bedrijfsleven 
onrendabel worden. Het is dan ook nodig om 
de verdere groei van het autogebruik af te 
remmen. Dit kan het beste gebeuren door 
een directe relatie te leggen tussen het ge
bruik van het hoofdwegennet en de kosten 
n.l. door een stelsel van tolwegen. 
Een dergelijk stelsel van tolwegen kan het 
beste geëxploiteerd worden door een ex
ploitatiemaatschappij die overwegend eigen
dom is van de staat. Een minderheidsaandeel 
kan verhandeld worden via de beurs om kapi
taal aan te trekken voor nieuwe investerin
gen. Voor de grote beleggers zoals pen
sioenfondsen ontstaan daardoor interessante 
beleggingsmogelijkheden. 
Ook op regionaal niveau kunnen er exploita
tiemaatschappijen opgericht worden voor 
stadsregionale wegensystemen. Ook op dit 
niveau kan er tol geheven worden. Dit zal 
vooral de grotere gemeenten de mogelijk
heid geven om voldoende in wegen te inves
teren, het wegenstelsel goed te beheren en 
de gemeentebegroting in evenwicht te 
brengen. 
De financiering van de provinciale en ge
meentelijke wegen waaraan woningen en be .. 
drijven liggen kan volgens het huidige systeem 
te gebeuren, d.w.z. via de rijksbegroting en 
het heffen van belastingen en accijnzen. 
Doordat er minder wegen via de rijksbegro
ting gefinancierd behoeven te worden kan de 
wegenbelasting en de accijns op motorbrand
stoffen omlaag. De laatste kunnen dan op het 
zelfde peil gebracht worden als in de ons 
omringende landen. 

Een ander voordeel van tolwegen is dat de 

sociale controle vergroot kan worden zonder 
dat dit tot een zwaardere belasting van de 
politie leidt. 
Dank zij de moderne electronica is een goed 
tarief systeem mogelijk en kan er ook een 
efficiënte snelheidscontrole plaatsvinden. 
(wat uit milieu overwegingen dringend ge
wenst is). 

Het blijkt dat er aan het privatiseren van de 
rijkswegen een aantal zeer interessante as
pecten zitten. Of de voordelen groter zullen 
zijn dan de nadelen is echter niet zeker. Het 
financiële aspect en het dwangmatig streven 
naar privatiseren mogen niet de doorslag ge
ven. Er moet een beter werkend systeem 
door ontstaan. Gezien het bovenstaande is 
het in dit geval zeker de moeite waard om er 
een onderzoek naar in te stellen. 

Ingekort 

Ir. R.P. Staal 
Oosterhout 

R. T. van de Geer uit Breukelen weerlegt met 
de resultaten van de verkiezingen in zijn 
woonplaats de stelling dat het "bij de ver
kiezingen van Provinciale Staten alleen om de 
landspolitiekgaat en dat plaatselijke factoren 
de stemming niet beïnvloeden". 
Tegen de landelijke trend in hebben in Breu
kelen D66 en klein links een forse winst be
haald bij de laatste Statenverkiezingen. D66 
kwam uit op I 0 procent van de stemmen 
(tegen 8.6% in 1982). 
D66-Breukelen behaalde bij de laatste ge
meenteraadsverkiezingen 14,6 procent van 
de stemmen en Van de Geer kan dan ook niet 
anders dan vaststellen dat "blijkens de cijfers 
in Breukelen plaatselijke situaties wel degelijk 
doorwerken bij de Statenverkiezingen". Zijn 
conclusie: "De invloed van een goede plaatse
lijke organisatie en van de plaatselijke presen
tatie van D66 is veel groter dan men tot 
dusver aannam. Een wenk voor centrale orga
nisaties die van nature tot zelfoverschatting 
geneigd zijn". 
Ook in De Bilt blikt de D66-afdeling tevreden 
terug op de uitslag van de Statenverkiezingen. 
Niet zozeer het percentage kiezers dat D66 
behaalde was reden tot genoegen (I 0,7%) als 
wel het absolute aantal D66-stemmers. Lijst 
Vier trok precies 1966 stemmen in De Bilt. 
Een prestatie van de afdeling die wel om een 
heel precieze organisatie en presentatie ge
vraagd moet hebben. 

Op weg naar /966 stemmen 



Het Dagelijks Bestuur, 
wat nu? 

Na de succesvolle Statenverkiezingen kreeg 
het gedeeltelijk vernieuwde Dagelijkse Be
stuur even de tijd adem te halen. Tijd dus om 
zich wat intensiever bezig te gaan houden 
met plannen voor de wat verdere toekomst 
van de partij los van de congresvoorbereiding 
en de verkiezingen. 
Ideeën over de organisatie en vooral ook de 
voorbereiding en de verhouding regio/afde
ling (de basis, waar het allemaal gebeurt) en 
"Den Haag" worden momenteel door een 
speciale commissie op papier gezet. 
Maar er is meer dat de aandacht van het DB 
vraagt: Wat verwachten de doorsnee-leden 
eigenlijk van hun partij, hoe worden nieuwe 
leden opgevangen; hoe staat het met de on
dersteuning van (te)kleine afdelingen en hoe
veel witte vlekken (plekken zonder afdeling 
in de Nederlanden) zijn er nog en hoe kunnen 
we die opvullen? 
Het Dagelijks Bestuur is vast van plan het 
secretariaat en alle opgestapelde kennis en 
organisatie (SWB, PSVI, PEAC, de Demo
craat, Adviesraad, het Documentatiecen
trum) zo toegankelijk mogelijk te maken 
voor de leden. Ook in de eigen opstelling wil 
het DB zo open mogelijk zijn, dienstbaar aan 
de partij. 
Op het programma staan verder een hoogno
dige opknapbeurt voor ons pand aan de Be
zuidenhoutseweg (met een representatieve 
DB-vergaderruimte), een echte ledenwerfac
tie in september, betere berichtgeving over 
het dagelijks werk van de Tweede en Eerste 
Kamer-fracties en het goed coördineren van 
benoemingen van D66-ers in diverse be
stuursfuncties, niet alleen burgemeestersl;>e
noemingen. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat het 
DB dit allemaal zelf doet. 
Juist waar het om bezinning op de toekomst 
gaat kunnen jongeren binnen de partij (en van 
de JD) plus onafhankelijke geesten zeer goe
de ideeën aandragen, die wij vervolgens kun
nen uitvoeren! Het is allemaal een kwestie 
van een andere manier van werken. Hoogst 
gelukkig is het DB met de waarschijnlijk ge
slaagde poging om met behoud van onze onaf
hankelijke positie toch een vijfde Eerste Ka
merlid binnen te halen. 
Wij vinden het ook belangrijk, zeker met het 
oog op de Europese verkiezingen over twee 

jaar, ons goed internationaal te oriënteren. 
Tenslotte is ons gedachtegoed nooit eng na
tionalistisch geweest, maar veel ruimer. Onze 
secretaris buitenland slaagt er in via ons waar
nemerschap bij de "liberale internationale", 
waarin overigens niet alleen liberale partijen 
participeren, het D66-geluid ook buiten de 
grenzen te laten horen. Met succes, gezien de 
laatste bijeenkomsten. 
De twee maanden, die we nu achter de rug 
hebben vormden tevens een inwerkperiode, 
zeker niet alles verliep soepel. Zo kon ons 
programma om DB-vergaderingen te combi
neren met regio-bestuursvergaderingen he
laas nog niet worden afgerond, maar de data 
zijn nu wel vastgepind! 
Dit kan ons inziens zeer belangrijke informa
tie-uitwisseling opleveren, zoals de bijeen
komst met de regio-Noord-Hoiland leerde. 
Het DB heeft zich ook opnieuw gebogen 
over het gebruik maken van het adviesrecht 
bij kandidaatstellingen. Gebleken is, dat dit 
punt in de partij de nodige discussie oproept. 
Een eerste concept-standpunt is inmiddels te
ruggetrokken. Binnenkort komen we er wel 
mee in het Hoofdbestuur en in de Adviesraad. 
Uiteindelijk zal de AL V hierin het laatste 
woord hebben. 

Conclusie 
Wat er ook allemaal het volgende parlemen
taire jaar gaat gebeuren, wij hopen ons niet te 
laten leiden door de waan van de dag, maar te 
kunnen functioneren op grond van een ge
meenschappelijk en door de partij gedragen 
plan, dat de continuïteit van de partij verze
kert. Dat plan zal - ijs en weder dienende -
over een paar maanden vorm krijgen en rus
.ten op de peilers politiek perspectief, or
ganisatie, financiën en propaganda. Als u 
er ook zo over denkt, maar ook als u er 
anders over denkt, dan komen we elkaar bin
nenkort zeker tegen. 
In de volgende Democraat meer over deze 
ideeën en andere lopende zaken. 
0, ja voor wie het niet weet: het DB verga
dert elke dinsdag van ca. 18.00 uur tot 22.00 
uur, pand Bezuidenhoutseweg. Alléén tijdens 
de verbouwing en in de vakantie zijn we even 
afwezig. 

Herman Kernkamp 
vice-voorzitter organisatie 

D66 briefpapier 
voor afdelingen 
Het D66-briefpapier dat door veel afdelingen 
en regio's wordt gebruikt is weer in een 
nieuwe voorraad aanwezig op het partij
secretariaat. Bij de herdruk is rekening ge
houden met wensen van diverse afdelingen 
ten aanzien van de plaats van de vermelding 
van de afdelingsnaam. Ook de enveloppen zijn 
aangepast, nu op het formaat AS en voor 
meerdere doeleinden te gebruiken. 

Prijzen: 
Briefpapier per SO vel f S,SO 
Enveloppen AS per SO stukst f S,7S 
Prijzen exclusief verzendkosten. 
Bestelling: Telefonisch, 070-8S8303 

Themadag 
Regionaal 
Energiebeleid 
D66 organiseert in samenwerking met het 
Centrum voor energiebesparing en schone 
technologie en andere politieke partijen 
(PvdA, PPR, PSP en EVP) een themadag over 

"milieuvriendelijk provinciaal en gemeentelijk 
energiebeleid" 

op zaterdag I 3 juni van I 0.00 uur tot IS.OO 
uur in Hotel Postiljon te Bunnik. 

Naast video en twee lezingen wordt de dag 
afgesloten met een forumdiscussie met als 
leden de heer Jonker (wethouder Amster
dam), de heer Cuyper (PGEM), de heer Ziji
stra (Centrum Energiebesparing), de heer 
Corselius (PSP, Noord-Holland), Mevrouw 
Boogerd-Quaak, statenlid D66, Zeeland). 
J. J. Feenstra is voorzitter. 

Raads- en Statenleden, maar uiteraard ook 
andere geïnteresseerden kunnen zich opge
ven door overmaking van f I S,- op gironum
mer 7SS4 t.n.v. PvdA Amsterdam o.v.v. "stu
diedag energiebeleid Bunnik". 
Deelnemers krijgen vooraf een informa
tiepakket toegestuurd. 
(De aanmelding sluit op S juni). Voor meer 
informatie: Centrum voor energiebesparing, 
G. Kreuzberg!J.J. Feenstra, tel. 0 IS-I 31260. 
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D66-burgemeester 
in Esch: 
Wim Letsehert 
Vanaf IS mei 1987 heeft de Brabantse ge
meente Esch een nieuwe burgemeester: Wim 
Letsehert (33). De 11 e in de rij van D66-
burgemeesters in Nederland. Voor Wim Let
schert de (voorlopige/) kroon op een ambte
lijke loopbaan die via de gemeentes Uithoorn 
en Haaksbergen en het Gewest Twente ein
digde in Gemeente Deventer, waar hij als 
beleidscoördinator milieuzaken en direc
tiesecretaris van de Dienst Natuur en Mi
lieubeheer werkzaam was. 
De laatste 2 jaar was hij binnen D66 be
stuurlijk actief als regio-HB lid voor Overijs
sel en onder meer mede-verantwoordelijk 
voor de totstandkoming van het Verkiezings
programma I 986. 
Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe 
loopbaan en hopen voor hem dat hij zijn be
stuurlijke idealen in D66-stijl ten dienste kan 
stellen van de 2.000 inwoners van zijn Esch. 

Hoofdbestuur D66 

Bestel het D66 
beleidsprogramma! 
Na enige vertraging is het dan zover: 
een gedrukt beleidsprogramma ligt 
voor u klaar op het partijsecretariaat. 
Tegen kostprijs voor iedereen verkrijg
baar: slechts f 4,00 per exemplaar, 
excl. porti. 

Het beleidsprogramma is, zoals bekend, een 
uitgave waarin de standpunten van de partij 
(vastgelegd door het Congres) over politiek 
relevante onderwerpen overzichtelijk staan 
weergegeven. Een onmisbaar naslagwerk 
voor actieve partijgenoten die in het open
baar optreden en voor degenen die de beslui
ten op AA V's , ARV's en Congressen willen 
vergelijken met eerdere Congresuitspraken. 
Naast continuïteit biedt deze nieuwe druk 
van het beleidsprogramma ook flexibiliteit: 
Door de losbladige opzet (op A4-formaat) 
kan het eenvoudig aan de actualiteit worden 
aangepast. 

Verlies bij winst 
Medio '85 
Over D66 hing een soort grijze molton 
deken. 
De polls waren goed voor één zetel. 
Van Mierlo had in januari van dat jaar aange
kondigd met een boodschap te zullen komen 
namens de Eerste Kamer. 
De partij veerde op. 
Op de Bezuidenhoutseweg maakte een klei
ne groep zich gereed voor de verkiezingen in 
maart en in mei. Er werd een advertentie 
geplaatst voor een campagnemedewerker 
(m/v). 
Veel brieven. 
Eén van die brieven viel zeer in het oog. De 
selectiecommissie -zo gaat dat- besliste dat 
I 0 kandidaten zouden worden uitgenodigd 
voor een gesprek. 
Er volgden een aantal gespreksronden. De 
sollicitante van die ene brief drong door tot 
de laatste selectie. 
Waarin onderscheidde die ene brief zich van 
al die andere; er stond vrijwel niets in. Terwijl 
alle andere brieven veel vermeldden over 
kwaliteiten, inzichten, ervaringen, beperkte 
die ene brief zich tot het verschaffen van de 
hoogst noodzakelijke mededelingen. 
De sollicitante van die laatste brief behoorde ' 
tot de laatste ronde. Die brief was van Tineke 
Knaap, sedert eind 1985 full-time campagne
medewerkster. 

Allen die de drie campagnes direkt of indirekt 
hebben meegemaakt, hoef ik over Tika of 
Tinus niets meer te zeggen. 
Binnengekomen, zonder ervaring, bijgespij
kerd door Miehiel ten Brink, draaide ze al ras 
mee in de campagneclub en het heeft niet lang 
geduurd of ze wist alles van het ingewikkelde 
soort dat wij zijn en gaf uitvoering aan de 
zaken die moesten gebeuren. 
Nu de laatste campagne er op zit en de mol
ton deken niet meer boven ons hoofd hangt; 
we zelfs af en toe de zon zien, gaat Tinus ons 
verlaten. Ze heeft een nieuwe baan, een leuke 
en terecht. 
Ik weet wie we laten gaan of de nieuwe werk
gever weet wie hij heeft binnen gekregen, 
valt nog te bezien. 
Wat nu nog meer te zeggen als een mede
werkster met wie veel lief en leed is gedeeld 
-wat ging het af en toe mis! -je verlaat. D66 
heeft bij al haar winsten- wat klinkt dat leuk
toch een verliesje geleden. 
Het vertrek van Tinus. 
Ik zal het adres van haar nieuwe baan aan mijn 
opvolger doorgeven. Je weet maar nooit. 
Tinus, bedankt, namens D66 en in het bijzon
der namens allen die met je hebben gewerkt. 

Edo Spier 
campagneleider 

- advertentie -

EGEN APARTHEID? 
STEUN HET ANC 
Thami (21jaar, gevlucht uit Zuid-Afrika): 

"We willen ons land be11rijden l'an apart

heid. We verzetten ons te)!en de beulen. 

We pechten r•oor een Prij, democratisch 

en non-raciaal Zuid-Afrika. Daarr•oor 

r•raa)! ik uw steun." 

GIRo 7155 ~~~:~'::~s8!NK 
63.50.09.900 

t.n.v. anti-apartheidsbeweging nederland 
o.v.v. steun anc 

- advertentie-

r------------------------------------· 
BESTELBON BELEIDSPROGRAMMA 

Ik wil graag .... exempla(a)r(en) van het nieuw gedrukte beleidsprogramma ontvangen: 

Naam: ...................................................................... . 

Adres: ................................................................. ······ 

Postcode-plaats: ............................................................. . 

De kosten zal ik met de toegezonden acceptgirokaart voldoen. 

Sturen naar het partij secretariaat, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ DEN HAAG. 055 ·-------------------------------------
8 ................ .. 



Hoezo, klein 
aanbod? 

Het Politiek Scholings- & Vormingsinstituut 
biedt steeds minder ouderwetse cursussen 
aan, met een docent voor de klas of een 
trainer in de groep. In deze Democraat staan 
zelfs helemaal geen cursussen meer aangebo
den. Wat is er eigenlijk aan de hand/ 

Even vooraf: het PSVI is een onafhankelijke 
stichting die educatief werk verzet voor le
den van D66. De inkomsten bestaan uit een 
subsidie van het rijk, de partij D66 en uit 
deelname-bijdragen. De stichting heeft twee 
mensen in dienst: Maarten Brackel voor 38 
uur per week en Annemarie Hogeweg voor 
IS uur per week. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers die voortkomen uit D66. 
In november vorig jaar zijn bureau en bestuur 
voor meer dan de helft vernieuwd, zodat het 
PSVI opnieuw grondig heeft moeten nagaan 
wat het wil bereiken met welke middelen. 

• Voorheen: open inschrijving 
In het afgelopen cursus-seizoen werkte het 
PSVI veel met open inschrijving: pas wanneer 
zich genoeg mensen hebben aangemeld voor 
een cursus worden plaats en datum bepaald. 
Het bureau verzorgt dan de hele organisatie: 
werven en administreren van deelnemers, 
geld innen en uitgeven, mappen maken en 
verzenden, begeleiders werven, horeca re
gelen. 
Het voordeel van deze aanpak is dat bijeen
komsten doorgaans goed worden bezocht en 
het PSVI veel contact heeft met de deelne
mers. Het nadeel is het vele administratieve 
werk dat ten koste gaat van andere bijeen
komsten. 

Wanneer we terugkijken op het afgelopen 
seizoen, dan zien we hoe belangrijk de in
breng is van D66-ers buiten het PSVI. Er 
worden bijvoorbeeld meer basiscursussen 
gegeven op initiatief van afdelingen dan ge
heel via het PSVI. 
Die staan niet in de Democraat aangekondigd 
maar trekken deelnemers door werving bin
nen de afdeling. Dat gaat meestal prima; de 
mensen kennen elkaar en daar kan zo'n ano
niem bureau niet tegenop. Afdelingen vinden 
het leuk om te doen en nemen het PSVI zo 
veel administratief werk uit handen. De trai
ning van deelraadsleden in Amsterdam en 
Rotterdam gebeurt ook vooral binnen die 
afdelingen zelf, met PSVI-steun langs de zijlijn. 

• Straks: drie soorten produkten 
Het succes van die samenwerking is een goe
de reden voor het PSVI volgend seizoen een 
andere aanpak te kiezen. Na de zomer willen 
we drie soorten produkten aanbieden: 
I) Vaste bijeenkomsten. Plaats, datum en on
derwerp hiervan staan tevoren vast. 
Als de groep vol is sluit de inschrijving. In
schrijving is mogelijk na aankondiging in de 
Democraat. Voorbeeld: workshop omgaan 
met macht, studiedagen, CAR-dag, communi-

catie-trainingen. Vooral bedoeld voor zaken 
die alleen landelijk geregeld kunnen worden. 
2) Ondersteuning. Op verzoek geeft het PSVI 
advies, hulp en materialen aan mensen die zelf 
een bijeenkomst regelen voor partijgenoten. 
Of dat nou bestuurders zijn, fracties of .,losse" 
leden. Zeer diverse onderwerpen zijn moge
lijk. Voorbeeld: ondersteuning bij de oprich
ting van commissies die ledenopvang willen 
gaan verzorgen in hun gebied. 
3) Materialen. Thema-mappen, oefeningen, 
video-banden en andere materialen die te 
koop of te huur zijn voor mensen die zelf aan 
de s!ag willen, in een groep of alleen. 
Hoe meer organisatiewerk buiten het PSVI 
wordt verzet, hoe meer groepen we service 
kunnen verlenen! Zo ondersteunen we bij
voorbeeld in mei en juni een basiscursus in 
Rotterdam, de start van training van deel
raadsleden daar en verder training voor JO
introductie-commissies. 

• Nieuw materiaal ontwikkelen 
Natuurlijk is dit geen compleet nieuwe aan
pak. We gaan gewoon door met Voor de 
D'Raad, de CAR-dag, studiedagen, verhuur 
video-banden en dergelijke. Anders wordt, 
dat we meer verschillende dingen tegelijk 
willen kunnen verzorgen, dat we flexibeler 
worden. Sommige materialen moeten ac
tueel worden gemaakt of nieuw ontwikkeld, 
sommige ook aangepast aan deze aanpak. En 
daarom bieden we voor deze zomer geen 
open cursussen meer aan: de voorbereiding 
van het nieuwe seizoen kost tijd. Een kleiner 
aanbod dus1 Ja, zeker tijdelijk. Daarna zal de 
klant echter het aanbod mee kunnen bepalen, 
zodat de omzet waarschijnlijk stijgt! Heeft u 
nog wensen of suggesties, stuur ze dan in. U 
bent van harte welkom. 

20juni: 
provinciedag 
Op zaterdag 20 juni organiseert het PSVI in 
Utrecht of Amersfoort een bijeenkomst voor 
de nieuwe statenfracties en belangstellenden. 
Deze dag heeft een dubbel doel: praten over 
de nieuwe provinciewet en starten van divers 
portefeuille-overleg. Het programma duurt 
ongeveer van I 0.30 tot 16.00 uur. 
Deelname kost f 25,- en is alleen mogelijk na 
aanmelding tevoren bij het PSVI. 

PROGRAMMA (kleine wijzigingen voorbe
houden): 
OCHTEND: discussie over het ontwerp 
nieuwe provinciewet als bijdrage aan de 
standpuntvorming in de partij. (De Tweede 
Kamer-fractie moet direct na het zomerreces 
haar reactie voor het Voorlopig Verslag inle
veren). Er wordt gesproken aan de hand van 
enkele korte commentaren en wetsfragmen
ten die tevoren worden toegestuurd aan de 
deelnemers. De discussies worden ingeleid 
met enkele korte stellingnames. 
MIDDAG: Indeling in subgroepen; het aantal 
en de onderwerpen hangen af van de belang
stelling van de deelnemers. Eventueel wor-

den twee of drie rondes met simultane sub
groepen gehouden. (In verband met de inde
ling is aanmelding tevoren noodzakelijk). Pro
gramma per subgroep: I) Presentatie door de 
Statenleden: spreekbeurt van drie minuten 
waarin ieder aangeeft welke thema's actueel 
zijn in zijn/haar provincie, welke het komend 
jaar actueel worden, en op welke punten be
hoefte bestaat aan overleg met collega's. 2) 
Discussie over inhoud en aanpak van de meest 
dringende kwesties. 3) Vervolgafspraken ma
ken: datum en initiatiefnemers. 
Bij het middag-programma ligt het accent op 
de kennismaking van Statenleden onderling. 
Overige belangstellenden zijn ook welkom bij 
de subgroepen maar eerder om te luisteren 
dan om te spreken. Uiteraard zullen daarnaast 
brede wandelgangen worden vrijgehouden! 

Studiedag Raads· & 
Staten-politiek: 
10oktober 
Voor al wie geïnteresseerd is in de gemeente
lijke en provinciale politiek: reserveer nu 
reeds de tiende oktober. Dan vindt de traditi
onele studiedag plaats, zoals de CAR die tel
kens organiseert i.s.m. het PSVI. (CAR 
Commissie Advies Raads- & Statenleden). 
Vorig jaar kwamen acht thema's ter sprake, 
tweemaal vier tegelijk. Op die manier is er 
zeker een onderwerp bij dat u boeit en krijgt 
u volop de gelegenheid partijgenoten te ont
moeten die met dezelfde materie bezig zijn. 
De thema's voor 1987 zijn nog niet definitief 
bepaald; suggesties hiervoor zijn welkom bij 
het PSVI. 
Er kan bijvoorbeeld meer ruimte worden ge
maakt voor portefeuille-overleg. Het gro
te steden-overleg vond al eerder een plaats in 
het verzamelprogramma van deze dag; waar 
zoveel mensen bijeen komen kunnen desge
wenst ook andere functionarissen van de ge
legenheid gebruik maken collega's te ont
moeten in een aparte subgroep (milieu, re
gio-bestuurders, welzijn, penningmeesters, 
etc.). 
De organisatie kan daar rekening mee houden 
als verzoeken tijdig binnenkomen!! 
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Staat u ook zo vaak 
inde krant? 
Zonder publiciteit kun je niet bij het bedrij
ven van politiek. Communicatie binnen de 
partij, met de achterban, met belangen-orga
nisaties: allerlei media spelen een onmisbare 
rol. Een goed gebruik daarvan maken is een 
vak apart. 
Dat valt te leren! Op de eerste plaats in de 
praktijk, maar met een goede steun in de rug: 
het eigen D66-handboek "PUBLICITEIT IN 
DE POLITIEK". 

Een stevige ringband, formaat A4, met ruim 
120 pagina's informatie, toegesneden op de 
politieke praktijk van fracties, afdelingen, re
gio's en de partij zelf. Veel tips, voldoende 
theorie voor het juiste begrip en met prak
tijk-voorbeelden; dit alles uit de rijke ervaring 
en van de hand vanjan Veldhuizen. 
Enkele hoofdstuktitels uit Publiciteit in de 
politiek: 
Menskracht en publiciteit, Begrippen en pro
cessen, Politieke communicatie, Media, Taal 
geschreven en gesproken, Voorbeelden van 
georganiseerde publiciteit. 

Deze klapper is te koop voor de kostprijs van 
f 12,50. (exclusief eventuele verzendkosten à 
f 7,00). Schrijf of bel voor bestelling naar: 
PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag, tel. 070-858303. 

Tijdschrift voor de 
D'raad 
Nummer 1987 -drie van dit blad voor D66-
raads- en statenpolitiek verschijnt half juni. 
Grote onderwerpen zijn dan: gemeente-be
groting en jaarrekening, afvalstoffen in Am
sterdam, burgemeestersbenoeming, inter
view met Ed Schuyer over de college-onder
handelingen in Zuid-Holland en een samen
vatting van de nieuwe SWB-milieunota. 

Nummer vier verschijnt I oktober; kopijslui
ting 29 augustus en redactievergadering 19 
augustus. Nummer vijf verschijnt 2 december; 
kopijsluiting 30 oktober en redactievergade
ring 14 oktober. De nummers tellen gemid
deld 16 pagina's. 

Een abonnement kost slechts f 36,- per ka
lenderjaar; stuur de bon in! 
De jaargangen 1985 en 1986 zijn nog beperkt 
leverbaar voor een verlaagde prijs: 1985 voor 
f 15,- en 1986 voor f 26,- (exclusief porti). 
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VOOR SOMMIGE 
REIZIGERS ZIET HET ER 
NIET ZO ZONNIG UIT. 

- advenentie-

DAAROM VRAAGT 
VLUCHTELINGENWERK 
UW STEUN. 

Toch verkeren vluchtelingen niet in een uit
zichtloze situatie. Dat bewijst Farah Zadeh, een jonge 
vrouw uit Iran. In 1985 vluchtte ze met haar babynaar 
Nederland. Haar man was doodgemarteld door de 
politie, en zij vreesde hetzeitoe lot. 

r:-------, 
Ik wil het voor die reizigers ook wat 

I zonniger maken. I 

VluchtelingenWerk zorgde voor opvang en 
warme kleren. Steunde Farah bij haar opleiding en 
hielp haar toen de verschrikkelijke herinneringen 
haar te veel werden. Vandaag staat Farah op eigen 
benen. Heeft nog wel verdriet, maar ook vertrouwen 
in de toekomst. 

Zonder de hulp van VluchtelingenWerk was 
Farah er niet bovenop gekomen. Om die hulp te 
kunnen blijven geven, hebben wij uw steun nodig. 
Word daarom lid van Vluchtelingen Werk. Voor maar 
f 47,50 helpt u vluchtelingen een toekomst op te 
bouwen zonder angst. 

Stuur vandaag nog de bon in. 

0 Daarom geef ik mij op als lid van 

VluchtelingenWerk voor f47,50 per jaar. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

0 Ik wil eerst meer weten over Vluchte-

lingenWerk. Stuur mij meer informatie. 

Deze bon opsturen naar: 

Vu: c 11 TE 1.1 :-.< <; E :-.<WERK 

Antwoordnr 15529, 1000 RZ Amsterdam 

~------------------------------------
JA, ik neem een abonnement op Voor de D'Raad voor 1987. Daarna wordt mijn 
abonnement stilzwijgend verlengd per kalenderjaar, tot wederopzegging door mij. Ik 
betaal het abonnement à f 36,- na ontvangst van de acceptgiro. 

Ik ben WEL I NIET geïnteresseerd in vorige jaargangen. 
Stuur mij: 
0 De jaargang 1985 voor f I 5,- ( 4 nummers, 68 pagina's totaal) 

0 De jaargang 1986 voor f 26,- (5 nummers, 80 pagina's totaal) 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Plaats 

Handtekening: 

Ik stuur deze bon naar het PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~------------------------------------· 



Groeikansen voor D66 
Waar liggen de groeikansen voor D6611n de 
grote gemeenten, de Randstad of op het plat
te land? In VVD-gemeenten of in "linkse" 
plaatsen?ls D66 echt gebaat bij een hoge 
opkomst? Zijn er gemeenten waar de komen
de periode nog D66-stemmen te vergaren 
zijn? 
Fred Toppen geograaf en lid van de PvdA en 
Kees Metz, fractievoorzitter voor D66 in de 
gemeenteraad van Utrecht, lieten deze vra
gen los op de uitslagen van de provinciale 
Statenverkiezingen in de provincie Utrecht. 
Belangrijkste conclusie van hun "verkiezings
geografische" analyse: De groeikansen voor 
D66 moeten gevonden kunnen worden in de 
groeikernen en de forensengemeenschappen. 

Toppen en Metz analyseerden de verkiezings
uitslagen van 18 maart op grond van drie 
factoren: de relatie met andere partijen, de 
urbanisatiegraad en de relatie met de op
komst. D66 scoorde relatief goed in die plaat
sen waar ook de PvdA en de VVD een hoog 
percentage stemmen vergaarden. De sprei
ding van de D66 stemmen over de 48 
Utrechtse gemeenten bleek het meest over
een te komen met die van de PvdA en de 
VVD. Het spreidingsbeeld van D66 en CDA 
is tegengesteld: in gemeenten waar D66 rela
tief hoog scoort, scoort het CDA laag en 
andersom. 
Binnen de gemeenten blijkt echter een ande
re relatie te kunnen bestaan. In de stad 
Utrecht was het spreidingspatroon over de 
wijken van D66 en de PvdA juist tegenge
steld: lage scores van de PvdA gaan per wijk 
gepaard met hoge scores voor D66 en an
dersom. Als mogelijke verklaring geven de 
auteurs aan "dat binnen een linkse gemeente 
als Utrecht het beeld van de linkse partijen 
zich duidelijker differentieert per buurt, ter
wijl op het provinciaal niveau meer sprake is 
van wel of niet linkse gemeenten, waarbij de 
"linksheid" wordt bepaald door een bijdrage 
van alle "linkse" partijen". 
Dat een hoge opkomst gepaard gaat met een 
goede score voor D66 bleek op gemeente
niveau niet op te gaan. In plaatsen met een 
hoge opkomst haalde D66 gemiddeld een la
ger percentage kiezers. Een hoge opkomst 
lijkt dan ook vooral provinciaal en landelijk uit 

? 
P$'87 /" 

6,7% 

Stemmen voor D66 in 1982 en 1987 in 4 soorten gemeenten. 

soort gemeente PS 1987 PS 1982 

abs 
Steden 15776 
Groeikernen 4802 
Forensengemeenten 14095 
Plattelandsgemeenten 4378 

Totaal 39051 

te monden in een hoger percentage D66-
stemmen. Plaatselijk staat een hoge opkomst 
niet garant voor een goede uitslag voor D66. 

Om de relatie tussen de D66-kiezersaanhang 
en de urbanisatiegraad te onderzoeken deel
denToppen en Metz de 48 Utrechtse ge
meenten in vier categorieën in: De Grote 
Steden (Amersfoort, Utrecht en Zeist), de 
Groeikernen (Houten, Maarssen en Nieuwe
gein), Forensengemeenten als Breukelen, 
Maarn en IJsselstein en Plattelandsgemeenten 
als Amerongen, Langbroek, Oudewater en 
Wil nis. Uit de vergelijking bleek dat het per
centage door D66 behaalde stemmen in de 
drie grote steden en in de plattelands
gemeenten dalend is en dat vooral in de fo
rensengemeenten een opvallende groei van 
het percentage D66-stemmen is te consta
teren. 
De urbanisatiegraad bleek ook bij deze laatste 
verkiezingen weer een belangrijke factor 
voor het resultaat van D66. Zo'n 80 procent 

Uitgelezen 
PROTEST EN PRESSIE 
een systematische analyse van collectieve ac
tie door W.J. van Noort, L. W. Hubertsen L. 
Rademaker Van Gorcum, 154 blz, f 35,-. 

Als u echt invloed wilt uitoefenen op de be
sluitvorming in het Parlement moet U op 
bezoek in de Tweede Kamer. Niet massaal, 
met spandoeken en veel leuzen, maar keurig 
op afspraak met het betreffende kamerlid. 
Dat is in ieder geval het oordeel van de parle
mentariërs zelf. De effectiviteit van beïnvloe
dingsmiddelen vormt slechts een onderdeel 
van de analyse van collectieve actie zoals be
schreven in het zojuist bij Van Gorcum ver
schenen boek Protest en Pressie. 
Na een korte weergave van het ontstaan en 
de ontwikkeling van protestbewegingen in 
Nederland, van de oprichting van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen in 1784 tot 
de teloorgang van de Kraak- en Vredesbewe
ging 200 jaar later, richten de auteurs zich op 
de vraag van welke factoren het succes van 
protest en pressiegroepen afhankelijk is. 
Aardig daarbij is dat de schrijvers bij de uit
werking van hun theoretische benadering van 
sociale bewegingen gedegen gebruik maken 

% abs % 
40.4 17412 41.8 
12.3 4872 11.7 
36.1 13983 33.5 
11.2 5437 13.0 

100.0 41704 100.0 

van de D66 kiezers komt uit de grote en 
forensenge meenten, maar een extra groei 
verwachten de auteurs niet in de grote ste
den, waar vanouds de basis van D66 ligt. Plat
telandgemeenten lijken voor D66 hopeloos, 
constateren de auteurs: "Het platteland blijkt 
erg traditioneel te zijn en niet geneigd een 
vernieuwingsgezinde partij als D66 te 
steunen". 
Hoewel de marges waarbinnen D66 in de 
toekomst winst zal kunnen behalen volgens 
de auteurs niet groot zijn, heeft D66 zowel 
qua percentage als in absolute aantallen de 
beste kansen in de forensengemeenten en de 
groeikernen. Het zijn dan ook die gemeenten 
waarop D66 de komende periode de aan
dacht moet richten, menen de auterus. En dan 
met name de groeikernen en forensen
gemeenten in de niet-Randstadprovincies. 
Daar liggen rond het politieke midden voor 
D66 nog winstskansen. 
Hetartikel "Groeikansen voor D66" verschijnt in 
uitgebreide versie binnenkort in IDEE 66. 

vaderlandse protestbewegingen die Neder
land vooral sinds de jaren zestig kent: De 
Provo, het Angola comité, de NVSH, de 
VVDM, de studentenbeweging, de Vereni
gingen Tegen Luchtverontreiniging, Voor het 
behoud van de Waddenzee, het LEK, de 
BAN, de IKV, de KKN, de COC, de LOK, 
Amelisweerd en ga zo maar door. 
Protest en pressie zijn in Nederland nogal 
eens succesvol geweest. Waarom het de ene 
keer wellukt om beleid om te buigen en het 
een andere keer fa I ie kant misgaat is ook voor 
de auteurs van dit boek niet in algemene 
uitspraken vast te leggen. In het afsluitende 
hoofdstuk wonfen echter wel een aantal fac
toren op een rij gezet die de kans op succes 
vergroten of verkleinen. Opvallend daarbij is 
het belang van de politieke, culturele en eco
nomische context waarbinnen de acties 
plaatsvinden: de beleidsvrijheid van de ge
zagsdrager, de stabiliteit van de zittende coa
litie en de tijd die de besluitvorming in beslag 
neemt. Als de samenleving en de overheid 
niet openstaan voor protest van minderhe
den dan sterft collectieve actie een vroege 
dood. En zo krijgt de samenleving niet alleen 
de regering, maar ook de sociale bewegingen 
die zij verdient. 

Lennart van der Meuten 
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Adviesraad 
Op zaterdag 16 mei vergaderde de 
adviesraad te Utrecht met als 
hoofdthema's onderwijs en het pro
gramma voor de Europese ver
kiezingen in 1989. 
Hoewel over beide onderwerpen 
de discussie niet als afgerond kan 
worden beschouwd werden toch 
een aantal richting bepalende uit
spraken gedaan. 

• Presidiumwisseling 
Na de jaarlijkse verkiezing van het presidium 
van de adviesraad bestaat dit college uit Her
man Frentz, voorzitter, joke jorritsma en 
Frank de Greef, vice-voorzitter en Elske 
Schroder en Hans Strijers, lid. 
De scheidende vice-voorzitters Margret van 
der Putte en Arthie Schimmel werden in de 
bloemetjes gezet als dank voor hun inzet 
voor de adviesraad. 

• Openbaar- en bijzonder 
onderwijs 
De agendering van dit onderwerp had de 
Tweede Kamerfraktie geïnspireerd tot een 
algemene onderwijsdiscussie en de opdracht 
aan de aanwezige Aad Nuys goed te luisteren. 
In een diepgaande discussie werd vastgesteld, 
dat er sedert 1917 bestuurlijk in het onder
wijs niets is veranderd. Structureel is de vrij
heid van onderwijs, als vastgelegd in artikel23 
van de grondwet overgegaan in een verstar
ring, die nodig moet worden doorbroken. 
Die verstarring heeft inmiddels tot gevolg, 
dat de voorkeur van ouders en studerenden 
steeds slechter in de pas loopt met het be
staande aanbod van onderwijsvoorzieningen. 
D66 is tot nu toe steeds uitgegaan van verbij
zondering van het openbaar onderwijs en het 
meer openbaar maken van het bijzonder on
derwijs. Bestuurlijke democratisering van het 
bijzonder onderwijs en een herziening van de 
rol van de overheid ten opzichte van het 
openbaar onderwijs vormen een basis voor 
een betere gelijkschakeling van openbaar en 
bijzonder onderwijs. Ook de overheid kan 
dan een gelijke rol ten aanzien van alle onder
wijsvormen gaan spelen. 

• Dubbelrol gemeenten opheffen 
De gemeente is voor het openbaar onderwijs 
zowel bevoegd gezag als lokale overheid. Die 
dubbelrol vormt een belangrijke barrière 
voor het realiseren van territoriale decentra
lisatie en belemmert dus de bestuurlijke de
mocratisering. 
In een motie heeft de adviesraad zich uitge
sproken voor opheffing van deze dubbelrol 
door de gemeente niet langer bevoegd gezag 
te laten zijn. Er zal een bestuurlijke construc
tie moeten worden gevonden, die de overige 
kenmerken van het openbaar onderwijs on
verlet laat. 
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Zo lang dit niet is gerealiseerd bieden com
missies ex artikel61 van de gemeentewet een 
aanvaardbare oplossing in de meeste gevallen. 
Er bestaat geen voorkeur voor openbaar of 
algemeen bijzonder (neutraal) onderwijs. 

• Verlangd onderwijs 
Met artikel 23 van de grondwet en de eis tot 
democratisering als uitgangspunt moet vol
gens de adviesraad er een betere samenhang 
komen tussen de voorkeur van de onderwijs
consument en het feitelijke aanbod. 
In een motie legde de raad vast, dat als een 
belangrijk onderwijspolitiek issue voor D66 
het realiseren moet worden nagestreefd van 
een systeem van di rekte meting van de on
derwijsvoorkeur. 

• Werkopdracht 
De onderwijsdiscussie is met deze twee uit
spraken nog niet afgerond. Via het hoofdbe
stuur zal aan de onderwijswerkgroep van de 
SWB worden gevraagd voor de komende 
adviesraadsvergadering een notitie voor te 
bereiden. Hierin moeten onderwerpen als 
bestuurlijke democratisering, het meetsys
teem verlangd onderwijs, de kwestie van de 
laatste school en het opheffen van de dubbel
rol van de gemeente nader worden uitge
werkt met als randvoorwaarde de deugde
lijkheid van het onderwijs. 

• Aanzet voor nieuw Europees 
programma 
In samenspraak met jan Lucas van Hoorn, 
secretaris buitenland en Doeke Eisma, Twee
de Kamer bracht de adviesraad advies uit aan 
het hoofdbestuur over onderwerpen, die in 
1989 een hoofdrol moeten krijgen bij de Eu
ropese verkiezingen. 

In het nieuwe programma zullen o.a. de land
bouwoverschottenpolitiek, de bestuurs
structuur, de Europese financiën en een ge
harmoniseerd volksgezondheidsbeleid 
mede met het oog op aids tot de thema's gaan 
behoren. Er bleek behoefte te bestaan aan 
een encyclopedisch programma, dat in be
perkte oplage tegen kostprijs ter beschikking 
moet komen om te dienen als naslagwerk 
voor campagnevoerders. Daarnaast werd in
gestemd met de gedachte een thematisch op
gezette brochure beperkt tot enkele hoofd
thema's als campagnemateriaal in te zetten. 

• Werkloze vrijwilligers geen 
vrijwillige werklozen 
Naar aanleiding van perspublikaties heeft de 
adviesraad het onaanvaardbaar uitgesproken 
over het voornemen van het kabinet Lubbers 
de status van werkloze vrijwilligers te veran
deren. Door deze groep te bestempelen als 
"werkend met een uitkering" verdwijnt ze uit 
de werkloosheidscijfers, hetgeen in strijd is 
met de werkelijkheid. Het is slechts een truc 
om de verlaging met 200.000 werklozen te 
halen. Het bemoeilijkt bovendien het vinden 
van volledig betaald regulier werk. 

• Verminderingvan huursubsidies 
sociaal en economisch 
onaanvaardbaar 
Met algemene stemmen keerde de adviesraad 
zich ook tegen de aangekondigde verlaging 
van de huursubsidie. Het toenemend aantal 
langdurig werklozen en bijstandstrekkers is 
vooral voor de groei van het volume van de 
huursubsidies verantwoordelijk. Dit maakt de 
verlaging van de huursubsidie met name voor 
deze doelgroep sociaal en economisch onaan
vaardbaar. 

Henk Bleumink 

AGENDA 

• Woensdag IOjuni 
Erwin Nypels neemt voor D66 deel aan een 
discussie over partijbeginselen in een forum 
met CDA, VVD en PvdA 
Georganiseerd door de studenten politicolo
gie van de Erasmusuniversiteit in de CDA
fractiekamer op het Binnenhof. 
Aanvang 13.30 uur. 

• Donderdag 11 juni 
Jacob Kohnstamm is aanwezig op de AA V 
van de afdeling Enschede in Café-Restaurant 
"AB", Gronaustraat I 00 te Enschede. Aan
vang 20.00 uur. 

Erwin Nypels spreekt op de Afdelingsver
gadering van de afdeling Eindhoven over het 
Liberale Erfgoed. Aanvang 20.30 uur. 

• Maandag IS juni 
Doeke Eisma brengt een werkbezoek aan 
Limburg. Aad Nu is is vanaf I 3.00 uur op 
werkbezoek in Hoorn. 

• Maandag 22 juni 
Gerritjan Wolffensperger neemt in Al
melo deel aan ~>.en forum georganiseerd door 
de jOVD Twenthe. Voor informatie: Leo 
Custers 053-311946. 



De gedeputeerde 
HAARLEM- Schrijf alsjeblieft niet weer: 
"Eindelijk, na 16 jaar in de staten, is hij in 
het pluche terechtgekomen". Jan de Lan
ge, sinds 28 april de enige D66-gedepu
teerde in Nederland, ergert zich hoor
baar aan recente kranteberichten met 
die strekking. 
"Ik heb een mooie baan achtergelaten
directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau in Amsterdam- en als ik geen 
gedeputeerde was geworden had ik daar 
niet om getreurd. Het gaat erom dat 
D66 een zetel in het college heeft." 
Inderdaad is de GS-zetel van De Lange 
een mooi succesje voor D66, dat in 
Noord-Holland 8 procent van de stem
men haalde en 6 van de 79 zetels. 
Op zichzelf zouden die 6 zetels nog niet 
genoeg voor een zetel in het college zijn 
geweest, maar na te hoog spel van de 
Partij van de Arbeid kwam het er toch 
van. 
De Lange legt uit: "De PvdA kwam na de 
verkiezing als grootste uit de bus met 28 
zetels (een winst van 9) en mocht gaan 
"formeren". De socialisten wilden samen 
met het CDA in het college, met vier 
tegen drie zetels." 
"Dat was voor CDA, VVD en D66 toch 
te gortig. Samen hebben die drie partijen 
een meerderheid in de staten. Dat is be-

Ik vind 
(vervolg) 

• Genuanceerd gewogen 
stemmen; ook een alter"""-tief 
De ballons zijn opgeblazen, de pe~muntjes 
met de frisse smaak zijn opgegeten en de 
verkiezingen een succes. Nu de politiek weer 
is overgegaan tot de orde van de dag lijkt de 
tijd weer rijp voor het beschouwen van stel
lingen, gedachten en theorieën, die een iets 
grotere afstand houden tot het dagelijks ge
beuren.lk wil daarom suggeren om ter discus
sie te stellen of het wel of geen verbetering 
van de kwaliteit van een democratie tot ge
volg zou kunnen hebben indien men een 
kiezer over vier stemmen in plaats van een 
zou laten beschikken. Het is mijns inziens te 
vermoeden dat het tot een aanzienlijke ver
betering zou leiden, en wel onder andere 
omdat; 
- het de mogelijkheid biedt aan de kiezer tot 

een aanzienlijk genuanceerder stemgedrag 
dan het huidige nogal beperkte "eenkeuze 
systeem". Het biedt de mogelijkheid tot 
een indien gewenst "gedecentraliseerd" 
stemgedrag. Dit stemgedrag kan verschil-

jan de Lange- toen nog als lijsttrekker- op een verkiezings-
bijeenkomst in de Nieuwe Kerk. foto: jan Braat 

langrijk om te weten, want zo konden 
die partijen eisen dat er een breder colle
ge kwam. Het ging ons er nadrukkelijk 
niet om, de PvdA uit het college te 
houden." 
"CDA, VVD en D66 hebben toen een 
bondgenootschap gesloten om te be
werkstelligen dat de PvdA een 3-2-2-1 
verhouding zou accepteren. CDA en 
VVD kunnen samen niet op een meer-

lende personen binnen een partij, maar ook 
verschillende partijen tegelijk voor de 
electorale steun van een kiezer in aanmer
king te laten komen. 

- de kiezer de mogelijkheid krijgt de argu
menten der strijdende partijen te wegen 
en deze meer of minder te steunen. 

- de kiezer gedwongen zijn stemgedrag be
ter te overwegen, omdat hij of zij altijd 
voor de keuze staat gecentraliseerd of ge
decentraliseerd stemmen. 

Het systeem zou uiteraard wel een relatief 
hoge kiesdrempel vereisen, om een werkba
re vertegenwoordiging te verzekeren. Ik sug
gereer vier stemmen per kiezer als compro
mis tussen een zo genuanceerd mogelijk 
stemmen en het aanzetten tot keuzes moe
ten maken. Het gesuggereerde moet niet als 
een alternatief voor referenda worden ge
zien, maar als een mogelijke verbetering van 
de democratie. 
Tot slotwil ik opmerken dat het in discussie 
nemen van de suggestie D66 vooral over de 
grenzen heen meer banden zou kunnen ople
veren. 

Daniël Veenhuysen, 
Wageningen . 

derheid bogen in Noord-Holland." 
"Welnu, op de ochtend van de college
verkiezing ging de Partij van de Arbeid, 
die onthutst was door de opstelling van 
de andere partijen, door de bocht en 
accepteerde een 3-2-2-1 verhouding." 
Programmatisch waren er tussen met na
me PvdA en D66 geen grote verschillen 
van mening. En in het college-program
ma komt de democratisering aardig aan 
bod", aldus de gedeputeerde, die onder 
andere het toezicht op de gemeentefi
nanciën, interne provinciale organisatie, 
algemene juridische zaken en bestuurlij
ke organisatie in zijn pakket heeft. 
De Lange tenslotte: "D66 zit in Noord
Holland sinds 1970 onafgebroken in de 
staten (alleen in Zuid-Holland is dit ook 
zo). Deze zetel in het college bevestigt 
de positie van D66 als een structureel 
gegeven in de Nederlandse politiek. D66 
is geen eendagsvlieg." 

Martin Voorn 

• Videoband twintig jaar 
optimisme! 
Op 15 september 1966 presenteerde Hans 
van Mierlo met enkele andere oprichters van 
D66 het "Appèl": een oproep tot ver
nieuwing van de democratie. 
Sindsdien is er veel gebeurd met de beweging 
die uitgroeide tot de vierde politieke partij 
van Nederland. 
De bijna één uur durende film van Cees Spigt 
Twintig jaar optimisme! geeft een goed 
chronologisch beeld van die ontwikkeling. 
Een historisch document, gemaakt bij gele
genheid van het twintigjarig jubileum van de 
partij. Het PSVI maakt er in de Basiscursus 
D66 dankbaar gebruik van. 
Voor elke afdeling of andere groep binnen de 
partij biedt de film de kans herinneringen op 
te halen, kennis te maken met vanouds beken
de namen in D66 en een beeldend overzicht 
te krijgen van deze recente historie. 
Cees Spigt maakt ook nog de film "Een reden 
van bestaan", met beelden van de rede van 
Hans van Mierlo bij de aanbieding van het 
stuk, afgewisseld met interviews met kamer
leden. Elk van deze films is te huur voor 
f 25,00 (exclusief verzendkosten) of te koop 
voor de kostprijs van reproductie (nu nog: 
f 60,00 + 20% BTW = f 72,00 exclusief 
verzendkosten) bij: 
het Politiek Scholings- & Vormingsinstituut 
D66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag 
070- 85.83.03 
giro: 3909120. 
Vermeld bij de bestelling welk systeem u 
wenst: VHS, BetaofVcc2000. 
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D66 bepleit gefaseerde 
ontwapening 
De D66-fractie wees tijdens het debat 
op het belang van een gezamenlijke op
stelling van de Europese bondgenoten, 
waarbij de Duitse inzichten over de vei
ligheidspositie van de Bondsrepubliek 
zwaar moet wegen. Vanwege de reste
rende nucleaire overmacht aan Sovjet
zijde op het eerstvolgende lagere niveau 
(dat van de korte afstandswapens) is de 
positie van de Bondsrepubliek bij een 
nul-optie voor de kortere drachtswa
pens immers veel kwetsbaarder dan die 
van de overige Europese Navo-landen. 
Engwirda stelde tevens dat "als de 
Bondsrepubliek akkoord kan gaan met 
een echte dubbele nul-optie (inclusief de 
Pershing IA), ook dat gegeven van groot 
politiek gewicht moet zijn." 
Engwirda wees de mogelijkheid van de 
hand datdeNavo nu wel akkoord zou 
gaan met Gorbatsjov's dubbele nul-op
tie, om vervolgens toch kruisraketten te 
plaatsen op onderzeeboten voor de Eu
ropese kusten, en nieuwe wapens met 
een bereik van onder de 500 km in Duits
land neer te zetten. 
Volgens de D66-fractie kan met behoud 
van een minimum aantal kortere af
standswapens, in de categorie wapens 
met een reikwijdte van minder dan 500 
km een drastische vermindering plaats
vinden, mogelijk zelfs tot nul. Een mini
mum aantal raketten aan de kant van de 
Navoblijft volgens de fractie ook nog 
noodzakelijk zolang er nog sprake is van 
grote onevenwichtigheden bij de con
ventionele bewapening. 
De totale eleminatie van de kortere af
standswapens kan besproken worden 
wanneer die onevenwichtigheden zijn 
opgeheven en het totale niveau van de 
conventionele bewapening drastistisch 
omlaag wordt gebracht. 

sw~s ........ . 
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Eismategen 
dopingcentrum 
Op voorstel van 066-sportwoordvoer
der Doeke Eisma heeft de Tweede Ka
mer een streep gezet door het plan van 
staatssecretaris Dees om een nationaal 
dopingcentrum op te richten; een cen
trum van waaruit het gebruik van do
ping in de sport bestreden had moeten 
worden. 
Eisma vindt dat het geld- nu de inkom
sten via toto en lotto teruglopen -op 
een betere manier ten goede kan ko
men aan de sportbeoefenaars. 

"Voorlichting en onderzoek over doping pre
fereren wij boven bestrijding en controle", 
aldus Eisma in debat met de staatssecretaris. 
Zijn opvatting legde hij neer in een motie, die 
werd gesteund door CDA, PvdA en VVD. 

• Onderzoek 
Eisma constateerde dat in de medische we
reld verdeeld wordt gereageerd op de effec
ten en gevaren van dopinggebruik. 
"Alvorens men maatregelen treft is het nood
zakelijk onderzoek te plegen en internatio
naal overleg te voeren over ervaringen en 
ontwikkelingen". 
Het voorstel te komen tot een dopingcen
trum was slechts één van de weinige concrete 
voorstellen van de staatssecretaris in zijn nota 
Sportmedische Begeleiding. Eisma betreurde 
dat daardoor nagenoeg alleen de negatieve 
aspecten van het Nederlandse sportgebeuren 
aan bod kwamen. 

• Onderwijs 
Te weinig aandacht was er volgens de Demo
craat voor het tekort aan lessen lichamelijke 
opvoeding in het onderwijs. Een betere bege
leiding op jeugdige leeftijd voorkomt volgens 
Eisma veel sportblessures op latere leeftijd. 

Blessures die de gemeenschap nu jaarlijks vele 
miljoenen guldens kosten. 

• Toto 
In verband met de financiële nood van veel 
sportorganisaties bepleitte Eisma om de op
brengst van toto- en lottogelden alleen nog 
aan de sport ten goede te laten komen. Bo
vendien vindt hij dat de staatssecretaris moet 
proberen om de organisatorische en finan
ciële inspanningen om de Olympische Spelen 
naar Amsterdam te krijgen alsnog zoveel mo
gelijk te benutten. 

Ondersteuning 
Kamerfractie 
De D66-fractie in de Tweede Kamer 
zoekt contact met mensen die een 
bijdrage willen leveren aan de behan
deling van het wetsvoorstel Mili
tair Straf en Tuchtrecht. Belang
stellenden kunnen contact opnemen 
met Gerrit Jan Wolffensperger of de 
beleidsmedewerker junitie Jacqueline 
de Boer. Telefoon: 070-61491 I, tst. 
2337. 
De fractie zoekt eveneens specialisten 
op het gebied van de Waterstaat die 
de fractie van tijd tot tijd van adviezen 
willen voorzien over in de Kamer te 
behandelen voorstellen. 
Voor verdere informatie kunnen be
langstellenden contact opnemen met 
het betreffende Kamer I id Gerrit Jan 
Wolffensperger of de beleidsmede
werker Verkeer en Waterstaat Len
nart van der Meulen. Telefoon: 070-
614911,tst.2347. 
Geïnteresseerden kunnen ook schrij
ven aan: 
Fractie D66 
t.a.v. G.J. Wolffensperger 
Postbus 200 I 8 
2500 EA Den Haag. 



Lastenverlaging betalen uit WIR 
De D66-fractie in de Tweede Kamer 
bepleit een lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven van I miljard gulden te 
betalen uit de uitkeringenpot in het ka-

Onderzoek 
naarpaspoort 
Op verzoek van Jacob Kohnstamm 
komt de Algemene Rekenkamer bin
nen drie maanden met een oordeel 
oyer de gang van zaken rond de invoe
ring van het nieuwe, fraudebestendige 
paspoort. 
De Rekenkamer gaat zich buigen over 
de financiële gevolgen van de keuze van 
een producent, die uiteindelijk tot 
stand kwam na "een stammenoorlog" 
tussen de ministeries van Binnenlandse 
en Buitenlandse Zaken. 

Na tussenkomst van premier Lubbers werd 
de strijd beslecht in het voordeel van Buiten
landse Zaken. Dit departement sloot een 
overeenkomst met de samenwerkende be
drijven Kodak, El ba en Philips. Met name D66 
en PvdA zetten daarbij grote vraagtekens, 
omdat de produktiekosten volgens deze 
overeenkomst aanzienlijk hoger liggen dan de 
Staatsdrukkerij had becijferd. 
In debat met de Tweede Kamer kon de rege
ring volgens de oppositie onvoldoende duide
lijk maken waarin nu juist voor deze samen
werkende bedrijven (het KEP-consortium) 
was gekozen. Omdat volgens Kohnstamm te
veel vragen onbeantwoord waren gebleven 
stelde hij een onderzoek van de rekenkamer 
voor, een voorstel dat ondanks protesten van 
achter de regeringstafel door een meerder
heid van de Kamer werd overgenomen. 

der van de Wet lnvesterings Regeling. 
Daarnaast zou de mogelijkheid bezien 
moeten worden van een gelijke verla
ging van de belastingdruk voor burgers. 

Voor de microfoon van het T ros-radiopro
gramma Kamerbreed zei fractievoorzitter 
Hans van Mierlo voor dit plan vooral te hopen 
op steun van de VVD. "De heer Voorhoeve 
vraagt keer op keer lastenverlichting, zonder 
daarvoor echter een financiële dekking aan te 
geven. Dat is een wel erg gemakkelijke ma
nier om dit VVD-stokpaardje te blijven be
rijden". 

• Heilige koe 
Van Mierlo vindt dat de VVD de WIR niet 
langer meer als een heilige koe moet be
schouwen. "Onderzoek wijst uit dat deze re
geling voor het bedrijfsleven slechts gedeel
telijk leidt tot extra investeringen. Een deel 
van de Wl R-gelden te gebruiken voor lasten
verlichting heeft meer effect op de positie van 
de Nederlandse bedrijven". 
D66 vindt dat het kabinet lastenverlichting 
moet aanbieden bij het komende gesprek met 
werkgevers en werknemers over het Cen
traal Akkoord. Alleen zo zullen de sociale 
partners bereid zijn tot afspraken over scho
ling en loonmatiging. 
"Doet het kabinet dit niet, dan staat het in 
feite met lege handen", aldus Van Mierlo. 

• Werkloosheid 
Volgens Van Mierlo is een Centraal Akkoord 
hard nodig om de werkloosheid voldoende te 
bestrijden. "Ik vrees dat met het huidige be
leid en de sombere economische vooruitzich
ten de doelstelling van kabinet en parlement 
-200.000 werklozen minder in 1990- bij 
lange na niet wordt gehaald". 

In hetkort 
TECHNOLOGIEBELEID-Een 
snelle parlementaire behandeling is 
volgens de D66-fractie in de Tweede 
Kamer nodig van het rapport van de 
Commissie Dekker over technolo
giebeleid, wil Nederland op dit punt 
de boot niet definitief missen. Gezien 
het belang van het onderwerp en de 
betekenis ervan voor uiteenlopende 
onderdelen van de samenleving moet 
wel worden gewaarborgd dat burgers 
en organisaties hun mening aan het 
parlement kenbaar kunnen maken. . 
Het eerste oordeel van de fractie zelf 
is overigens zeer positief. Dat kan bij
na ook niet anders, omdat de Com
missie Dekker aandacht vraagt voor 
zaken die D66 al langer voorstelt: Be
ter technologie-onderwijs, adviescen
tra voor het midden- en kleinbedrijf 
en een overkoepelende aanpak die alle 
departementen raakt. 

ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING- De D66-frac
ties in de Tweede en Eerste Kamer 
vinden het teleurstellend dat minister 
Bukman-daartoe uitgenodigd door 
D66-woordvoerder Bob van den Bos 
in de Senaat- niet langer wiJ garande
ren dat voor ontwikkelingssamenwer
king jaarlijks minstens I ,5% van het 
nationaal inkomen wordt uitgegeven. 
Volgens de minister is niet uitgesloten 
dat vanwege de economische situatie 
getornd wordt aan dit in het Regeer
akkoord afgesproken percentage. 

D66 op bres voor vluchtelingen 
"Het grootste gevaar van het debat van 
vandaag is, dat het een debat wordt 
over het weren van vluchtelingen, in
plaats van een debat over onze ver
plichting om naar vermogen bij te dra
gen aan de oplossing van het wereld
vluchtelingenvraagstuk". 

Het debat over het vluchtelingenbeleid was 
voorafgegaan door verontrustende publici
teit over een groeiende stroom asielzoekers 
en gemeenten die de opvang van vluchtelin
gen niet meer aankonden, maar in de inbreng 
van de D66-fractie stond centraal dat proble
men van overcapaciteit, opvang en procedu
res niet ten koste mochten gaan van de op
vang van vluchtelingen. 
GerritJan Wolffensperger betoogde namens 
de D66-fractie dat bij het wereldvluchtelin
genvraagstuk terugkeer van vluchtelingen 
naar het land van herkomst het meest wense-

lijk is, gevolgd door opvang in de regio van het 
ontvluchte land. 
Hervestiging elders in de wereld moet gezien 
worden als sluitstuk. 

• Inspanning 
Het D66-Kamerlid pleitte dan ook voor een 
veel grotere financiële en materiële inspan
ning van de westerse landen om opvang van 
vluchtelingen in de regio mogelijk te maken. 
De optie van opvang in de regio mag echter 
niet dienen als alibi om vluchtelingen te we
ren. Daarom drong Wolffensperger even
eens aan op het vergroten van het quotum 
voor hervestiging van vluchtelingen in ons 
land via het Hoge Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de VN. 
Inperking van de stroom individuele asielzoe
kers- een steeds groter wordende groep
mag volgens Wolffensperger niet leiden tot 
het afwijzen van vluchtelingen die van de re-

guliere kanalen geen gebruik kunnen maken 
en hij vroeg de regering waarborgen op dit 
terrein. 

• Samenwerking 
Ook wees Wolffensperger op het steeds gro
ter wordende belang van Europese samen
werking bij het toelaten en opvangen van 
vluchtelingen. 
"De afschaffing van de binnengrenzen van de 
Europese Gemeenschap in 1992 zal een ge
meenschappelijk toelatingsbeleid noodzake
lijk maken. Voor die tijd zullen afspraken 
moeten worden gemaakt over toelatingscri
teria aan de buitengrens, acceptatie van el
kaars beslissingen, en wellicht over de verde
ling van toegelaten vluchtelingen over de lan
den van de Gemeenschap". 



Michel Jager: 

Gekozen burgemeester 
nietideaal 

D66 wordt soms een partij met een 
geringe bestuurlijke ervaring en 
weinig kader genoemd. Of dat te
recht is of niet wil ik in het midden 
laten. Feit is wel dat er binnen de 
partij een categorie "pur sang" be
stuurders te onderscheiden valt. 
Tot die categorie behoort Michel 
Jager, één van de dertien D66-bur
gemeesters. 
Het burgemeesterschap van Cu
lemborg combineert hij met het 
voorzitterschap van de VPRO (een 
onbezoldigde functie). Bovendien 
hanteert hij met regelmaat de 
voorzittershamer bij congressen 
van de partij. 

"Na het gymnasium alfa in Haarlem ben ik 
rechten gaan studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. Die keuze was heel bewust: ik 
wist al in de vijfde klas van de middelbare 
school welke kant ik op wilde. Ik wilde naar 
de overheid en naar de politiek. Ik ben geïnte
resseerd geraakt in de politiek door mijn le
raar geschiedenis, dr. Jaap Meyer, een leerling 
van de grote historicus Presser. Alleen wist ik 
op die leeftijd nog niet wat ik dan precies 
wilde in de politiek". 
"Dat ik het leuk zou vinden om burgemeester 
te zijn, heb ik voor mezelf vastgesteld in de 
jaren '75-'77, tijdens mijn tweede periode als 
raadslid in Heemstede. Doordat ik ook frac
tievoorzitter was, kwam ik directer in con
tact met het college van B & Wen kreeg ik 
meer zicht op de inhoud van zo'n functie. Het 
gevoel is nog sterker geworden toen ik wet
houder werd in '78. Dat vond ik zo leuk dat ik 
dacht: er is maar één manier om dit te blijven 
doen en dat is burgemeester worden. 
Ik ben dus gaan solliciteren en uiteindelijk is 
het in juni '82 hier in Culemborg gelukt". 

• Het mooiste vak 
"Het burgemeesterschap is het mooiste vak 
dat er bestaat, omdat het één van de weinige 
functies in onze maatschappij is waar je nog 
echt generalist kunt zijn. Eén van de makken 
in de Nederlandse politiek is dat er overal 
specialisten doordringen. Dat zie je niet al
leen in de Tweede Kamer maar ook steeds 
meer in de locale politiek en het bestuur. 
Maar als voorzitter van het college en de 
gemeenteraad kun je je niet permitteren om 
je in een bepaald terrein vast te bijten. En dat 
bevalt mij prima". 
"Wat hier nauw mee samenhangt, is de 
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.,Burgemeesterschap mooiste vak dat er is" 

breedheid van de zaken waarmee je bezig 
bent. Het ene moment praat je over een 
blusboot die er moet komen op de Waal. Het 
andere moment ben je in overleg met een 
directeur over een eventuele vestiging van 
zijn onderneming in de gemeente". 

• De D66 burgemeester bestaat 
niet 
Ik geloof niet dat er verschil bestaat tussen 
een D66-burgemeester en een burgemeester 
van een andere politieke kleur als het gaat om 
democratisering, openbaarheid en inspraak in 
de locale politiek. Natuurlijk, opereert een 
D66-burgemeester, als het goed is vanuit een 
open bestuursmentaliteit. Maar ik zou die 
mentaliteit bepaald niet exclusief voor D66 
willen claimen. Misschien is de kans dat je haar 
aantreft bij D66-ers wat groter dan bij som
mige andere partijen. Onze partij voert der
gelijke uitgangspunten immers hoog in haar 
vaandel. Maar als ik naar collega's kijk, ook 
hier in de regio, dan vind ik bij sommigen 
precies dezelfde opvatting op 
terug. Dè D66-burgemeester bestaat dan 
ook naar mijn mening niet". 

"Nee, er is niet zoiets als een formeel overleg 
tussen burgemeesters van D66. Er is wel een 
tijdlang een overleg geweest onder auspiciën 
van het Hoofdbestuur en dat betrof burge
meesters en wethouders. 
Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit contact 
een beetje verwaterd is". 
"Overigens heeft dit er mede toe geleid dat 
een aantal D66-burgemeesters onlangs het 
initiatief heeft genomen om de onderlinge 
contacten te verstevigen. Het is eenvoudig 

erg nuttig om periodiek met elkaar en met de 
fractie van gedachten te wisselen over, bij
voorbeeld, de positie van D66-burgemees
ters of de nieuwe kansen op benoemingen 
voor partijgenoten. Een dergelijke bijeen
komst heeft inmiddels plaatsgevonden en een 
volgende is op komst". 

• Geen gekozen burgemeester 
"Ik vind dat D66 haar standpunt over de ge
kozen burgemeester moet herzien. 
Ik geloof namelijk niet dat het een verbete
ring zou betekenen ten opzichte van de huidi
ge situatie. Ik ben bang dat het Nederlandse 
politieke stelsel zo in elkaar zit, dat er bij een 
regelrecht gekozen burgemeester, een aantal 
bevoegdheden van gemeentebestuurders 
richting rijk of provincie zullen verdwijnen. 
Neem de verantwoordelijkheid voor de 
openbare orde die bij de burgemeester be
rust. Die zou weleens kunnen gaan liggen bij 
de Commissaris van de Koningin, omdat men 
vreest dat een gekozen functionaris in bepaal
de omstandigheden te zeer onder druk zal 
komen te staan". 
"Dat is een externe reden waarom ik geen 
voorstander van de gekozen burgemeester 
ben. Een interne reden is, dat een benoemde 
burgemeester in de bestuurlijke praktijkjuist 
door zijn onafhankelijkheid goed kan functio
neren. Als conflictbeheerser in het locale spel 
kan die onafhankelijkheid van groot belang 
zijn. 
Kortom, ik wil graag de positieve aspecten 
van de benoemde burgemeester handhaven 
en die combineren met een grotere invloed 
van de plaatselijke bevolking op de keuze van 
de burgemeester. Dat kan in de vorm van een 
voordracht door de gemeenteraad en vervol
gens een benoeming door de Kroon". 

• Uiterlijk twee perioden 
"Ik heb geen enkele ambitie om op landelijk 
niveau te gaan werken. De locale politiek vind 
ik verreweg het mooiste wat er is. Trouwens, 
ik weet überhaupt niet of ik wel geschikt ben 
voor functies als minister of staatssecretaris. 
Dat moeten anderen maar beoordelen. En 
daarbij komt dat ik er geen behoefte aan heb". 
.. Maar dit betekent niet dat ik tot mijn pen
sioen in Culemborg wil blijven zitten. In be
ginsel wil ik hier niet langer dan twaalfjaar 
werken. Want blijven zitten is zowel voor 
jezelf als voor de gemeente slecht. 
Ik ga er daarom van uit dat als ik er om welke 
reden dan ook, na twee ambtsperioden niet in 
slaag om ergens anders burgemeester te 
worden, maar naar een andere baan moet 
gaan zoeken". Peter van Eijk ..,, HE aaaa '"!im ICillr=ICI:IIIIII:IIIIIB'iiii:EIB&!*:IIPII!If±BII:ii&:IFF-IIZI&IIil\lMIIZ&Zlf? 
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DRIE EN TWEE IN EEN 

De Eerste Kamerfractie van D66. Vlnr: Jan Glastra van Loon, jan Vis, Marie-Louise Tiesinga, Peter Hoefnagels en Hanneke 
Gelderblom Foto: Stokvis 

Drie heren en twee dames is de 
nieuwe D66-fractie in de Eerste Ka
mer sterk. Dat is inclusief de 
nieuwe Binnenhofbewoner Peter 
Hoefnagels, de Rotterdamse hoog
leraar. Samen metjan Vis(op
nieuw fractievoorzitter), jan Glas
tra van Loon, Hanneke Gelderblom 
en Marie Louise Tiesinga bepaalt hij 
vanaf september het D66-geluid in 
wat de collega's van de Tweede Ka
mer plachten te noemen "de over
kant". 

Voor dat redelijke maar kritische D66-
geluid in de Senaat zal naar verwachting 
meer belangstelling bestaan dan in het 
verleden, nu de regeringspartijen er sa-

men nog maar beschikken over een 
meerderheid van één zetel. Een zetel 
verkregen door een lijstverbinding en 
weggesnoept van het SGP. D66 dankte 
de vijfde zetel volgens afspraak aan enke
le PPR-gedeputeerden. 
Voor D66 keren niet terug in de Eerste 
Kamer Aar de Goede (niet verkiesbaar) 
en Bob van den Bos, die vorig jaar Suzan
ne Bisschof opvolgde, Van den Bos (nu 
eerste plaatsvervanger) gebruikte zijn in 
elk geval voorlopig laatste optreden in de 
Senaat om naar aanleiding van de visse
rijfraude het parlement te vragen over 
de maatstaven op grond waarvan een 
bewindsman naar huis gestuurd kan 
worden. 
Volgens hem is meer duidelijkheid ge-

wenst over het begrip "ministeriële ver
antwoordelijkheid." Hij vroeg zich bo
vendien af hoe een overheid die zijn ei
gen regels aan de laars schijnt te lappen 
het slechte functioneren van de demo
cratie durft toe te schrijven aan de bur
gers. 
Antwoord op zijn vragen en verwijten 
kreeg het scheidende Eerste Kamerlid 
van de Tweede Kamerfractie tijdens het 
debat inzake het rapport over de visfrau
de. Daarover meer in deze Democraat 
op de pagina's Binnenhof. 

Elders in uw partijblad informatie over 
het landelijke najaarscongres. Behalve de 
agenda treft u aan de beloofde onder
wijsnotitie van het hoofdbestuur met 
daarbij de beslispunten zoals die tijdens 
de ledenvergadering aan de orde komen. 
Voldoende lees- en discussiestof dus in 
deze Democraat voor de zomermaan
den. In september glijden we weer bij u 
inde bus. 

Prettige Vakantie! 

foto: Hugo Schneijder 
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, .. - COMMENTAAR 

D66 en andere Europese politiek 
Behalve om de zon gaan we ook deze zomer vooral naar andere Europese landen op 
vakantie omdat het er zo anders is. De contouren van de Europese eenheid in deze 
bonte verscheidenheid zijn immers slechts op een afstand zichtbaar. Amerikanen gaan 
voor hun opvoeding naar "Europa"; onwikkelingslanden zien in "Europa" een sterk 
economisch blok. Voor de gewone burger die binnen Europa een grens over steekt is 
de Gemeenschap nog steeds een weinig herkenbare realiteit. Vooral Ondernemingen 
ervaren grensbelemmeringen nog altijd als schreinend. 

Toch moeten we erkennen dat de dertigjarige Europese Gemeenschap aanzienlijk 
heeft bijgedagen aan onze huidige welvaart. Ook al ging en gaat de ontwikkeling in de 
ogen van D66 tergend langzaam. Maar het succes bleef grotendeels beperkt tot de 
economie met inbegrip van de landbouw. De door sommigen verwachte "spillover" 
naar andere beleidsterreinen vond slechts mondjesmaat plaats. 
Na de aanvankelijke bloei van het Europa van de zes, bleek het politieke Europese 
bouwwerk onvoldoende bestand tegen de wereldomvattende economische terug
gang. Toen daar nog de diverse uitbreidingen van de Gemeenschap op volgden, 
ontstond een hernationalisatie van het beleid waar partijen als D66 juist een Europe
anisering hebben bepleit. De positie van de Commissie en het Europese Parlement 
verzwakte steeds meer ten opzichte van de nationaal georiënteerde Raad van 
Ministers. Maar hoe onvolkomen de besluitvormingsprocedures ook zijn, de kern van 
het probleem ligt in het begrip vertrouwen. De leiders van de oorspronkelijke "zes" 
hadden vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. De huidige stagnatie 
komt vooral doordat de regeringen onvoldoende vertrouwen in elkaar hebben, maar 
ook in zichzelf. In de mate namelijk dat zij zelf menen het Europese lot te kunnen 
bepalen tot tevredenheid van de eigen achterban. 
Door zich te laten binden door jarenlang ten onrechte door henzelf gecultiveerde 
visies van het eigen electoraat ontnamen de Ministers zich de noodzakelijke speel
ruimte voor vruchtbaar onderhandelen in Brussel. Het belangrijkste voorbeeld is de 
landbouw. Nergens heeft de politieke cultuur, om met D66 te spreken, zo'n premie 
gelegd op het eenzijdig opkomen voor deelbelangen, waarbij niet het gewicht der 
argumenten maar de kracht van de maatschappelijke pressie de doorslag gaven, als 
juist in deze sector. In Brussel gedroegen sommige Ministers (niet Braks) zich 
ongeneerd als pure belangenvertegenwoordigers van de eigen boeren, met uitsluiting 
van belastingbetalers, consumenten, milieubeschermer en natuurliefhebers, of dom
weg mensen met een ander paspoort. 
D66 zal zich komend jaar moeten gaan bezinnen op haar Europese verkiezingspro
gramma. Als centraal thema daarin, zou het doorbreken van de eng nationale politieke 
cultuur op Europees niveau niet misstaan. Als er ergens Andere Politiek nodig is dan is 
het wel in de Europese Raad van Ministers. 
De hoogste prioriteit moet voor D66liggen in een radicale hervorming van het 
landbouwbeleid en daarnaast in een nieuwe verdelingssleutel. De ronduit belachelijke 
uitgaven voor de overproduktie in de landbouw blokkeren vooruitgang op alle 
overige gebieden, zoals de technologie, maar ook de zogenoemde Structuurfondsen 
ten behoeve van achter gebleven regio's. Zeker met het oog op de concurrentie van 
Japan en de VS betekent stilstand achteruitgang. De vooruitgang mag daarom nooit 
belemmerd worden door een enkele lidstaat. Een "Europa van meer snelheden" is 
derhalve onvermijdelijk en D66 moet daar duidelijk over zijn. Wel zal dit concept 
gepaard dienen te gaan met een grotere financiële overdracht naar de zwakkere 
lidstaten. 

D66 combineert ook op Europees niveau ruimte voor de hardlopers ten principale 
met ondersteuning van de achterblijvers. Slechts deze evenwichtige combinatie zal de 
politieke eenheid dichterbij brengen zonder dat de culturele verscheidenheid wordt 
aangetast. Want daar moeten wij niet alleen deze zomer weer volop van kunnen 
genieten. Ik wens u een prettige vakantie. 

Bob van den Bos 



D66-onderwijsspeciolist Aod Nu is: 

Basisvonning geen stokpaardje 
van gymnasiumhaters 

Na de woelige jaren van Van Keme
nade is de discussie over wat toen 
nog de middenschool heette, lang
zaam verzand. De onderwijsver
nieuwers lijken murw geslagen 
door de elkaar in hoog tempo op
volgende reorganisaties en bezuini
gingen. Toch ziet het er naar uit dat 
voorstanders van de gemeenschap
pelijke basisvorming in het voort
gezet onderwijs de mouwen op-

nieuw kunnen opstropen. Na de 
. Concentratie van het Hoger Be
roepsonderwijs, de Groei en Krimp 
van de Universiteiten en de vor
ming van de Basisschool zal de Ka
mer na het zomerreces een wets
ontwerp behandelen dat gebaseerd 
is op een veelbesproken WRR-ad
vies over de verlengde basisvor
ming een veel besproken. 

foto's: Henk de Kruijf 

Volgens Aad Nu is, onderwijsspecialist van de 
D66-fractie, .. moet de politiek nu eindelijk 
eens de principekeuze maken om de gemeen
schappelijk basisvorming over de hele linie in 
de eerste fase van het voortgezet onderwijs 
in te voeren. "In oktober zal het D66-congres 
zich uitspreken over de materie. De Hoofd
bestuursnotitie over de basisvorming in het 
voortgezet onderwijs staat elders in deze 
Democraat. 

De discussie over de verlengde basisvorming 
is na jaren weer op de politieke agenda terug
gekeerd. Jarenlang is er naast het bestaande 
categorale schoolsysteem geëxperimenteerd 
met de middenschool, is er vergaderd en zijn 
er plannen ontworpen terwijllangzaam maar 
zeker duidelijk werd dat de middenschool er 
in de huidige vorm nooit zou komen. 
Verdergaande planvorming over de invoering 
van een voortgezette gemeenschappelijke 
basisvorming strandde op de schoolmuren 
van de categorale onderwijsinstellingen. Dat 
wat zo mooi een tweesporenbeleid heette te 
zijn, waarbij de verschillende wegen zouden 
convergeren tot een nieuw schooltype, bleek 
een ordinaire vorm van "non-decision ma
king" om de patstelling in de onderwijswe
reld te doorbreken. Gevolg is wel dat na tien 
jaar experimenten de boel nog steeds pot
dicht zit en dat het onderwijs zelf inmiddels 
een egelhouding heeft aangenomen. 
"In het onderwijsveld bestaat momenteel een 
grote hang naar rust en pas op de plaats na de 
opeenvolging van hervormingsplannen, in
krimpingen en bezuinigingen", constateert 
ook Nu is, "Ik heb daar wel begrip voor, maar 
we kunnen de invoering van de basisvorming 
niet eindeloos voor ons uitschuiven." 
In de Hoofd bestuursnotitie voor het najaars
congres, waarvoor Nu is, samen met de werk
groep Onderwijs en enkele andere adviseurs 
op verzoek het voorwerk verrichte, wordt 
dan ook voorgesteld het tweesporenbeleid, 
dat ook in het D66-Beleidsprogramma nog als 
meest gewenst staat omschreven- zij het 
met een duidelijke beperking in de tijd -los te 
laten en te kiezen voor een aparte tussen
school voor het verlengde basisonderwijs. 

Twee jaar geleden kwam de WRR met een 
voorstel om uit de vastgelopen ontwikkeling 
te komen. Uitgangspunt was te stoppen met 
de discussie over de vorm waarin de basisvor
ming gegoten moet worden en een begin te 
maken met de discussie over de inhoud van 
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zo'n verlengde basisvorming. En zo te probe
ren vast te leggen wat een minimumpakket 
aan gelijke vorming zou moeten omvatten. 
De regering maakte geen haast met de be
sluitvorming, maar nu zwerft het concept
wetsvoorstel dan toch door het onderwijs
veld. 
"Toen we in D66 besloten om het najaarscon
gres aan het onderwijs te wijden hadden we 
niet durven hopen dat het onderwerp zo 
actueel zou zijn", zegt Nu is voldaan. "Het 
alternatief was geweest dat je alsTwee de 
Kamerfractie moet besluiten over een zo be
langrijk wetsontwerp zonder kennis van het 
standpunt van de partij." 
"De regering heeft de aanbevelingen van de 
WRR in grote lijnen overgenomen met één 
essentiële verandering. De WRR vertrekt 
vanuit de inhoudelijke discussie en past de 
vorm daarbij aan. De regering wenst geen 
veranderingen in de vorm van het onderwijs 
waarin de basisvorming gegoten moet wor
den. Dat uitgangspunt is al in het regeerak
koord vastgelegd en daar hebben we bij de 
algemene beschouwingen zware kritiek op 
geleverd. Een ander probleem is dat de rege
ring geen middelen wil vrijmaken voor de 
verlengde basisvorming, terwijl het toch een 
geweldige klus wordt om de leerkrachten op 
het andere onderwijsaanbod voor te be
reiden." 

Nu is beschouwt de basisvorming als een on
derwerp dat niet alleen door zijn actualiteit, 
maar ook door het fundamentele karakter bij 
uitstek geschikt is voor congresbehandel ing. 
"De basisvorming vormt geen beperkt on
derdeel van het onderwijsbeleid, het is de 
grond waar je op moet bouwen. De bezwa
ren tegen de basisvorming zijn haast even oud 
als het pleidooi ervoor, maar worden nu ver
sterkt door de roep om specifiek op de ar
beidsmarkt afgestemde opleidingen, door de 
wens van grotere differentiatie en specialisa
tie binnen het onderwijs. Die noodzaak doet 
naar mijn mening echter niets af van het be
lang van een voortgezette basisvorming. De 
leerstof die àlle leerlingen van school moeten 
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meekrijgen om zich in de samenleving staande 
te houden is alleen maar toegenomen. Dwing 
je kinderen nu om op I 1- of I 2-jarige leeftijd 
een onontkoombare beslissing te nemen over 
keuze van studie en beroep, dan bestaat het 
gevaar dat sociale afkomst nog bepalender 
wordt voor die keuze dan inzicht in eigen 
kunnen van het kind. En het wordt steeds 
moeilijker om die keuze later bij te stellen." 
"De bedoeling van de basisvorming is niet om 
alles weg te maaien wat er boven het gemid
delde uitsteekt. Voorstanders van de verleng
de basisvorming zijn geen gymnasiumhaters." 

Het D66 voorstel wijkt op een aantal essen
tiële onderdelen af van het voorstel van de 
WRR. Nu is: "De WRR hanteert een quasi 
exactheid bij het bepalen van de inhoud van 
de basisvorming door vóór het vaststellen van 
de inhoud van de lespakketten al het mini
mum aantal uren aan te geven. Wij gaan uit 

van de inhoud van de vakken die je nieuw zult 
moeten definiëren, om vervolgens pas vast te 
stellen welke tijd eraan besteed moet gaan 
worden." 
.. De WRR zoekt de oplossing voor het pro
bleem van de snelle en de langzame leerlingen 
in het instellen van een lager en een hoger 
niveau per vak. Wij stellen tempoverschillen 
voor, waarbij leerlingen er twee tot vier jaar 
over kunnen doen om de basisvorming te 
kunnen doorlopen." 
.. In het D66-voorstel is de verlengde basis
vorming ook een jaar korter dan in het voor
stel van de WRR. Gaat de WRR uit van 8 jaar 
basisonderwijs en 3 jaar basisvorming, wij 
denken dat je het laatste jaar van de basis
school kunt inwinnen, omdat dat jaar nu in 
hoofdzaak gebruikt wordt voor de selectie 
voor het voortgezette onderwijs." 
Een ander lastig probleem blijven leerlingen 
die ook voor de basisvorming te weinig in hun 
mars hebben en die je toch een tweede 
vreemde taal in de maag wilt splitsen. Nu is: 
"Je zult ervoor moeten zorgen dat er altijd 
een opening is naar een vervolgopleiding, ook 
als een leerling het niet zou halen. De wijze 
waarop je dat regelt is nog niet vastomlijnd, 
maar blijven hangen in de basisvorming moet 
uitgesloten zijn." 

Nu is verwacht niet dat het congres in okto
ber als één man achter de beslispunten van 
het HB zal gaan staan. Daarvoor is het onder
werp te controversieel. 
.. Het politieke belang van de discussie over 
het onderwijsbeleid is gegroeid en dat moet 
een uitdrukking krijgen in een strategische 
discussie over het onderwijsbeleid de partij. 
De basisvorming is naar mijn mening het fun
dament van dat onderwijsbeleid en ik hoop 
dan ook dat de discussie ergens toe leiden zal. 
Beter een duidelijke keuze dan eensgezind 
niets zeggen." 

Lennart van der Meulen 

ldee66 zoekt eindredacteur 
Vanaf 1988 wordt ldee66 door de Stichting Wetenschappetijk Bureau D66 
geproduceerd zonder tussenkomst van een uitgever. In verband daarmee zoeken wij 
contact met iemand die (tegen betaling) de volgende werkzaamheden zou willen 
verrichten: 
- drukgereed maken van kopij: taalkundige correctie, plaatsen van tussenkoppen, 

aangeven van opmaak van de tekst; 
- typen van de aangeleverde kopij (waaronder soms handgeschreven kopij) op floppy, 

waarbij codes moeten worden ingevoerd om de vereiste tekstopmaak te verkrijgen; 
- correctie van gezette kopij (gestreefd wordt naar dubbelcorrectie waarbij ook 

auteurs corrigeren, dit moet worden georganiseerd); 
- contact met drukker over verwerking van kopij, en planning; 
- correspondentie met auteurs, voorzover plaats vindend binnen deze activiteiten; 
- overleg over illustraties en contact hierover met de drukker. 

De voorkeur gaat uit naar iemand die al deze activiteiten in een hand houdt; het werk 
kan heel goed thuis plaats vinden (zelfs bij voorkeur). Over arbeidsvoorwaarden en 
beloning zal nader kunnen worden overlegd. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de SWB D66, Erik van der Hoeven 
(070-858303). 



Verstandshuwlijk D66 en PPR 
levertvijfde EK-zetel 

Goed, die Se zetel in de Eerste Kamer is er. Maar zonder slag of stoot is het 
niet gegaan. Het w,as eerder bloed, zweet en tranen voor de D66-onder
handelaars Saskia van der Loo en Marie-Louise Tiesinga, die met "De 
Provincialen" aan tafel moesten. Peter Hoefnagels kan nu echter gerust 
zijn. En ... het lidmaatschap van de West Europese Unie is veiliggesteld. 

Partijvoorzitter Van der Loo vertelt hoe het 
allemaal begon: "Na de Statenverkiezingen, 
waarbij D66 4,8 zetels haalde, bedachten we 
ineens dat die Se zetel eigenlijk helemaal niet 
zeker was. Ingewikkelde berekeningen zou
den wel eens kunnen uitwijzen dat de restze
tel naar een andere partij zou gaan. Toen 
hebben we overlegd wat te doen." 
"Op een gegeven moment werden we bena
derd door de Amsterdamse Groenen, die er 
wel brood in zagen om D66 te steunen; "Jullie 
hebben het beste milieuprogramma, kunnen 
we eens praten", was het parool. Maar de 
Groenen hadden al een afspraak met de Partij 
Nieuw Limburg en de Fryske Nasionale Party 
("De Alliantie"). Een probleem dus, we 
moesten nu met 3 partijen onderhandelen." 
"Marie-Louise en ik zijn op 4 mei naar Am
sterdam gegaan. Onze onderhandelingssitua
tie was gemakkelijk, want die drie waren dat 
duidelijk niet gewend. Die Limburgers bedrij
ven echt dorpspolitiek, het zijn trouwens af
gescheiden CDA' ers. In elkgeval hadden ze 
ons niks aan te bieden. We hebben toen ge
zegd: We wachten nog I 0 minuten, maar als 
dit zo blijft gaan we weg," 

• Voorwaarde 

Als D66 met klein links samen zou doen en 
VVD en CDA zouden een lijstverbinding aan
gaan, zou de restzetel naar de VVD zijn ge
gaan." 
"D66 heeft de Alliantie afgezegd en besloten 
met de PPR verder te gaan. Het probleem 

"Daarna zijn ze terugggekrabbeld en zijn ak
koord gegaan met een lijstverbinding. Wij 
hebben met deze partijen afgesproken dat wij 
voor hen in alle provincies hun lijst zouden 
indienen. Maar dat wel onder de uitdrukkelij
ke voorwaarde dat, als wij dat nodig achtten, 
een lijstverbinding tot stand zou komen. Dat 
zou een heleboel punten voor die Se zetel 
hebben opgeleverd, maar D66 hield een an
dere mogelijkheid toch nog open." 

Peter Hoefnagels legt de eed af in de Eerste Kamer. De vijfde D66-zetel is zeker gesteld. foto: Stakvis 

"Op dat moment kwam de voorzitter van de 
PRR, die ruimschoots genoeg had voor een 
zetel, maar te weinig voor een tweede, met 
het aanbod van directe stemmenoverdracht 
aan D66 en de CPN. Zonder verdere afspra
ken en genoeg voor een Se zetel. De PPR had 
al een mislukte afspraak met de Alliantie ach
ter de rug." 
"Wij hebben de Alliantie steeds aan ons ge
bonden. De regionale radio in Limburg meld
de echterten onrechte dat de Alliantie dank
zij D66 een zetel in de Eerste Kamer zou 
bemachtigen. D66-afdelingen in Limburg rea
geerden vervolgens verbolgen. "Hoe kunnen 
jullie nou met de PNL in zee gaan/" Maar dat 
hebben we ook niet gedaan. Alleen in Lim-

burg heeft dit misverstand zich voorgedaan, 
niet in Friesland of in Noord-Holland." 

• Tedol 
"Als gevolg van de afspraken met de Alliantie 
was de Se zetel voor D66 al binnen, toen de 
PvdA met een plan kwam om een lijstverbin
ding tot stand te brengen tussen klein links en 
D66 om zo 38 van de 7S zetels in de Senaat te 
halen. Daarbij bond iedereen zich, behalve de 
PvdA. Dat was al te dol. De PvdA deed niet 
mee en hield de handen vrij. Achterliggende 
gedachte: de PvdA zou dan meer punten ha
len dan het CDA en zou altijd als eerste 
mogen spreken. Met klein links zijn we toen 
de kroeg ingedoken om verder te praten." 
"Als gevolg van de pogingen van links om een 
blok te vormen, zijn CDA en VVD er wel toe 
gewongen een lijstverbinding aan te gaan. De 
enige kans voor links om een meerderheid in 
de Senaat te halen was als dat niet zou gebeu
ren. Het risico van het PvdA-plan was natuur
lijk dat CDA en VVD ook kunnen rekenen. 

was echter dat de PPR moeilijk begon te 
doen. De voorzitter was met vakantie en er 
kwam een andere onderhandelaar. De partij 
wilde nu geen stemmenoverdracht, maar een 
lijstverbinding. Bij stemmenoverdracht ver
mindert namelijk het aantal punten, als gevolg 
waarvan Bas de Gaaij Fortman op de spre
kerslijst zakte. Hij zou dan na de PSP en SGP 
moeten spreken." 
"D66 was inmiddels afhankelijk van de PPR 
geworden en daarom besloten we het toch 
maar te doen. Een lijstverbinding dus. De 
punten die de PPR dan "teveel" zou hebben 
zouden naar ons gaan. Ik heb Jan Vis daarover 
nog gebeld. Die zei: "Ach, je kunt 't makkelijk 
doen, het is toch maar een verstandshuwe
lijk." Bas de Gaaij zakte niet op de sprekers
lijst en die Se zetel kwam er. En daarmee ook 
het lidmaatschap van de West Europese Unie, 
de club die Hans van Mierlo een paar jaar 
terug het voorzitterschap aanbood. Tever
geefs dus." 

Martin Voorn 

s 



Duo-banen en decentralisatie 
"Je krijgt wel het idee dat Statenleden eigen
lijk vinden dat decentralisatie bij de provincie 
kan ophouden. Net als Haagse politici hebben 
provinciale staten leden wat last van een over
maat aan zorgzaamheid. De provincie lijkt ze 
voor de meeste bestuurlijke taken het ideale 
platform." 
Aad Nu is constateerde de lichte overschat
ting van het gewicht van de provincie tijdens 
een discussie over het cultuurbeleid, onder
werp van één van de "portefeuille-overleg
gen" op de door de PSVI georganiseerde Sta
tendag. Tijdens de bijeenkomst in d'Oude 
Tram in Amersfoort kwam- voor het eerst
het provinciale kader van D66, zo'n vijftig 
Statenleden en regiobestuurders, bijeen om 
ervaringen uit te wisselen over provinciale 

PEAC·Talentenbank 

hot-items en om de onderlinge contacten aan 
te halen. ' 
"In de afgelopen periode kwamen staten- en 
raadsleden gezamenlijk bijeen en dan kom je 
als statenlid veel moeilijker aan de bak. Je 
praat nu meer op één lijn over verschillende 
zaken", vertelde Jan Apotheker, D66-afge
vaardigde in de Groningse provincie. "Het is 
interessant te zien hoe de statenfractie van 
andere provincies tegen gemeenschappelijke 
problemen aankijken. Er zijn dan vrij grote 
verschillende te constateren. Zo bleek tijdens 
de discussie over bestuurlijke verhoudingen 
dat D66 in Zuid-Holland na de college-onder
handelingen het programma-akkoord mee
ondertekend heeft zonder bestuurlijke ver
antwoordelijkheid te dragen. De andere sta-

Op 28 februari j.l. koos de AL V een nieuw PEAC-bestuur. In navolging van de opdracht van de 
Vrouwenwerkconferentie in het afgelopen najaar heeft het bestuur zich tot taak gesteld na te 
gaan hoe we een adequaat en duidelijk PEAC-beleid kunnen voeren. 
Het PEAC heeft zich de afgelopen maanden dan ook beziggehouden met de ontwikkeling van 
een beleidsplan. In definitieve vorm zal dat in de septemberdemocraat verschijnen. Dat 
verhindert ons niet in deze Democraat daarop alvast enkele voorschotjes te nemen. 
Het PEAC beoogt met zijn activiteiten bij te dragen aan de "realisering" van een gelijkwaardige 
positie voor mannen en vrouwen binnen en buiten D66. 
De middelen die het daartoe ter hand kan en wil nemen, zijn advisering, initiëring, ondersteu
ning en coördinatie. 
Naar het HB/DB/SWB zal het PEAC het zwaartepunt leggen bij de adviserende rol. Het denkt 
met name aan de voorbereiding van congresthema's en het emancipatoir becommentariëren 
van SWB-nota's. 
Naar de fracties van de Eerste en Tweede Kamer zal het PEAC vooral ondersteunen en 
initiëren. De vertegenwoordiging van de PEAC-Ieden in bijv. de Nederlandse Vrouwenraad en 
het Platform voor economische zelfstandigheid voor vrouwen zullen daarbij te baat genomen 
worden. 
Naar de D66 raads-en Statenleden zal het PEAC in overleg met het PSVI thema- en 
trainingscursussen organiseren. 
Het PEAC is zich ervan bewust dat het plan ambitieus is. Het slagen van het plan is dan ook niet 
alleen afhankelijk van de aanwezige vak- en emancipatoire deskundigheid binnen de partij. 
Concreet betekent dit dat het PEAC besloten heeft om een TALENTENBANK op te zetten. 
Als je deskundig bent op een bepaald terrein of als je je wilt verdiepen in een bepaald 
onderwerp en in beide gevallen met specifiek emancipatoire voelhoorns, dan doet het PEAC 
een dringend beroep op je het aanmeldingsformulier in te vullen en naar het Landelijke 
Secretariaat te sturen onder vermelding van PEAC. In verband met de naderende congressen 
zoekt het PEAC m.n. deskundigen op het terrein van onderwijs en ouderen. 

Namens het PEAC 
Marijke Dekker 

~-~---------------------------1 
Aanmeldingsformulier PEAC TALENTENBANK I 
naam: ....................................................................... (m/v)* I 
adres: .............................................................................. I 

I 
postcode + plaats: ................................................................. ·I 
deskundigheid: ..................................................................... ·I 
* doorhalen wat niet van toepassing is I 
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tenfracties vonden dat je zoiets alleen kunt 
doen als je een gedeputeerde binnengehaald 
hebt. Het is van belang om dit soort zaken 
onderling af te stemmen." 

Ook tijdens de bespreking van de herziening 
van de Provinciewet, richtte de aandacht van 
de aanwezigen zich op decentralisatie en het 
provincie-bestuur. 
De constatering dat sommige instellingen 
problemen hebben met de hen door de pro
vincie opgedragen taken leidde tot de vraag 
of de provincie bij verdergaande decentralisa
tie niet toch de vinger aan de pols van kleinere 
gemeenten of waterschappen moet houden. 
Jan de Lange, D66-gedeputeerde in Noord
Holland, toonde zich fel tegenstander van de
ze "geleide" decentralisatie. "De provincie 
moet niet trachten door bijvoorbeeld het 
budgetrecht in handen te houden en slechts 
de uitvoering te delegeren toch greep te hou
den op het beleid. Dat uitgangspunt past niet 
in ons decentralisatieconcept. Wel moeten 
we de randvoorwaarden voor de decentrali
satie verbeteren." 

Henk Potman, statenlid in de provincie 
Utrecht, vroeg zich af of D66 zich niet zou 
moeten inzetten voor het aanstellen van ge
deputeerden in deeltijdfuncties. Op termijn 
moet dan wel een oplossing gevonden wor
den voor het stemrecht en de salariëring van 
de "duo-gedeputeerden". 
PSVI-voorzitter Machteld Versnel opperde 
de mogelijkheid van het instellen van onder
gedeputeerden, een soort provinciale staats
secretarissen. 
De Noordhollandse gedeputeerde De Lange 
zag niets in dat idee. "Als gedeputeerde ac
cepteer je een verantwoordelijkheid die je 
niet op maandag, dinsdag en woensdag wel en 
op de overige dagen van de week niet hoeft 
te dragen. Je wordt als gedeputeerde toch 
niet voor een aantal uren aangesteld." 

Jacob Kohnstamm, die de Provinciewet voor 
D66 in de Tweede Kamer behandelt, was 
zeer tevreden met de bespreking. "Opval
lend was vooral dat de inbreng van de staten
ieden op de provinciewet op veel punten 
overeenstemming vertoonde met de inbreng 

, van de D66-raadsleden op de herziening van 
de gemeentewet enige maanden geleden. Je 
ziet dat de partij onderwerpen als deze op 
dezelfde golflengte behandelt. Dat toont aan 
dat zich een duidelijke gemeenschappelijke 
lijn ontwikkeld heeft in het denken over Rijk, 
provincie en gemeenten." 

Lennart van der Meulen 



Avonduren te Chomp Aubert 

DB zoekt de regio op 
Het is een grijze, waaierige dag, 
dinsdag 16 juni 1987. Terwijl ik nog 
nadenk waarom dè rijkspolitie haar 
verkeerscentrum in een vlekje als 
Driebergen vestigt, draai ik het 
versbetegelde parkeerterrein op 
van de statige boerderij. "Champ 
Aubert" roept de gevelsteen me 
toe. Begrijp ik niet. Toch eens 
vragen. 

Saskia is er al en zit vooralsnog alleen zichzelf 
voor. De stilte wordt slechts verbroken door 
geritsel van haar papieren en het oorverdo
vend dampen van een bakje koffie. Het kwar
tiertje rust voor de vergadering van het dage
lijks bestuur vullen we met allerhande lopen
de zaken. Intussen is de rest ook binnen. De 
tocht naar Driebergen geeft de vergadering 
een wat opgewonden karakter. Normaal is 
Den Haag de vaste stek, maar om contacten 
en inzicht te versterken houden we de ko
mende tijd onze vergaderingen telkens in een 
regio, met een regiobestuur. Vandaag is 
Utrecht aan slag. 
Het eerste gedeelte is gewijd aan vierduizend 
lopende praktische zaken. Daarna een pittige, 
discussie over de structuur van het basison
derwijs. Waarom hebben ze me op de lagere 
school niet geleerd wat Champ Aubert is? Er 
ligt een stuk voor het najaarscongres. Het is 

Sorry, 
ik wil niet weten 
wie uw huisarts is! 
Eind mei kreeg u een verzoek om een 
bijdrage aan D66. Daarbij zat een accept
giro. Nu maak ik er geen gewoonte van 
acceptgiro's om te draaien net als, naar uit 
betrouwbaar onderzoek is gebleken, de 
meerderheid van onze bevolking. 
Had ik het deze keer maar wei gedaan. 
Toen ik de kaart in de bus kreeg trok ik 
hem per ongeluk achterstevoren uit de 
enveloppe en zag ik tot mijn geamuseerde 
verbazing diverse vragen over mijn huis-

belangrijk om congresstukken in zo'n vorm te 
gieten dat ze geschikt zijn voor een vergade
ring met een paar honderd man. Korte, prin
cipiële beslispunten, daar gaat het om. 
Het is acht uur, het regiobestuur Utrecht 
komt vijf man sterk binnen. Utrecht heeft de 
beste resultaten geboekt bij de provinciale 
staten verkiezingen. En het bestuur heeft daar 
een boeiende analyse van. Gedachten over al 
dan niet opheffen van regio's zijn niet aan de 
orde. Bij ondersteuning van zwakke afdelin
gen en regionale activiteiten blijkt een duide
lijke rol voor de regio weggelegd. Hadden we 
in Noord-Holland ook al gehoord. De con
tacten tussen regiohoofdbestuurslid en re
giobestuur zijn in Utrecht goed geregeld. Met 
de adviesraad leden uit de regio is veel minder 
contact. Moeten we in de gaten houden, ook 
bij andere regio's. 
Elf uur, we kappen ermee. Als de neten naar 
beneden. Gelukkig, hij zit er nog. En de be
heerder vertelt, over Napoleon, over zijn 
twaalf veldslagen, over de slag bij Champ Au
bert en de Nederlandse generaal daar die na 
afloop in Driebergen een boerderij liet 
bouwen. 
Op de terugweg hebben ze geloof ik met zijn 
vieren nog bij mij in de wagen zitten discussië
ren. Wat mij betreft hadden ze ook een kwar
tet kunnen neuriën. Ik was voldaan. 

Tom Kok 
Eerste Penningmeester 

artsenkeuze op de achterzijde. Uit diverse 
reacties van oplettende medeleden in de 
daarop volgende week bleek dat nog meer 
mensen accepten bestuderen, met zeer 
wisselende gevoelens overigens. 

Sorry voor de fout. Die achterzijde had 
blanco moeten zijn. Door een vergissing 
bij de Postbank heeft men voorgedrukte 
accep,:en van een andere instelling uit de 
rekken gepakt. Voortaan controleren wij 
ook de achterzijde voor verzending. Ove
rigens hebben wij geen kaarten ontvangen 
met ingevulde achterzijde. Kijk, en dat te
kent nu het karakter van de D66-er. 

Tom Kok 
Eerste penningmeester 

Portefeuilleverdeling 
Eerste Kamertractie 

JanVis 
Algemene Zaken 
Binnenlandse Zaken 
Financiën 
Onderwijs 
Ambtenarenreglement 

Jan Glastra van Loon 
Justitie 
Buitenlandse Zaken 
Herziening BW 

Marie-Louise Tiesinga 
Defensie 
Europese Samenwerkingsorganisaties 
Cultuur 
Verkeer en Waterstaat 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

Hanneke Gelderblom 
Ontwikkelingssamenwerking 
Volkshuisvesting 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Welzijn en Volksgezondheid 
Beneluxraad 

Peter Hoefnagels 
Nederlandse Antillen/ Aruba 
Wetenschapsbeleid 
Economische Zaken 
Landbouw en Visserij 

Het fractiebestuur bestaat uit: 
Jan Vis, voorzitter 
Marie-Louise Tiesinga, secretaris 

Vertegenwoordigingen: 
Bestuur SWB: Jan Glastra van Loon 
Bestuur PSVI: Hanneke Gelderblom 
Bestuur PEAC: Marie-Louise Tiesinga 
Contacten Jonge Democraten: Mar ie-Louise 
Ties inga. 

Lidmaatschapskaarten 
De lidmaatschapskaarten zijn inmiddels 
verzonden aan alle leden die aan hun 
contributieverplichtingen tlm 1987 heb
ben voldaan . 

.................. ? 



Nota's 
ter discussie 
• Ouderenbeleid 
Het aantal ouderen neemt toe. De politiek, 
dus ook D66, moet daarom antwoord geven 
op de problemen, wensen en mogelijkheden 
die met die groei samenhangen, kortweg: ou
derenbeleid. Daarom heeft de zeer actieve 
SWB-werkgroep Ouderen op 7 februari 
1987 een studiedag belegd om een aantal 
deskundigen het ouderenbeleid van diverse 
kanten te laten belichten. De lezingen gehou
den op deze boeiende en druk bezochte dag 
zijn nu terug te lezen in de Ter Discussie nota: 
Studiedag Ouderen (TD 15). 

Voor ieder die geïnteresseerd is in of betrok
ken is bij zaken die ouderen aangaan, bevatten 
de bijdragen een schat aan informatie. Veel 
cijfermateriaal over de demografische ont
wikkeling en de gevolgen voor inkomens, 
zorgvoorzieningen en woningen. Daarnaast 
wordt inzicht gegeven in de financiering van 
de zorg en het ouderenbeleid in de ons om
ringende landen. Een voor D66 belangrijk as
pect is de macht van ouderen en hun organisa
ties komen apart aan de orde. Tenslotte 
wordt ingegaan op de gezondheidstoestand 
van ouderen en de invloed van de medische 
wetenschap daarop. 

De nota "Studiedag Ouderen" is te bestellen 
bij de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
door overmaking van f 7,- (niet-D66 leden 
f 9,50) op postgiro 33.222.13 t.nv. SWB D66 
Den Haag, onder vermelding van TD 15. 
Degene die reeds de nota besteld heeft, krijgt 
hem een dezer dagen toegestuurd. 

• Individualisering kan heel goed 
samen 
De toekomst van de verzorgingsstaat. 
In mei 1987 organiseerde de Stichting We
tenschappelijk Bureau D66 een zogenaamde 
strategische conferentie over de toekomst 
van de verzorgingsstaat met een twintigtal 
deelnemers van binnen en buiten de partij, die 
betrokken zijn bij dit onderwerp. De resulta
ten van deze brainstorm worden uitgegeven 
als Ter Discussie-nota van de SWB. 

De verzorgingsstaat is onderwerp van hevige 
discussies. Met name de suggestie die uitgaat 
van vele regelingen, dat de staat verantwoor
delijk kan zijn voor het wel en wee van men
sen, wordt aangevochten. Zo'n houding 
schept afhankelijkheden en voorkomt dat 
burgers (en bedrijven!) hun bestaan in eigen 
hand nemen. Deze kritiek werd door de deel
nemers aan de conferentie gedeeld. Minder 
gemakkelijk dan het uiten van deze kritiek is 
het beantwoorden van de vraag, hoe de over-

. heid zich moet opstellen om zelfstandigheid 
van de burgers te bevorderen. 

Wie de verslagen van deze conferentie door
leest, zal worden getroffen door de grote 
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overeenstemming in de antwoorden op deze 
vraag, door de deelnemers gegeven in weer
wil van hun uiteenlopende achtergronden. 
Dat is van groot belang op dit moment waar
op een strategisch, lange-termijn antwoord 
van D66 op de vraag naar de rol van de 
overheid in de samenleving noodzakelijk is. 
Het maakt deze conferentie tot meer dan een 
interessante bijeenkomst waar diepgaand is 
gesproken, de resultaten kunnen worden ge
lezen als een aanzet voor een strategische 
visie van D66 op de plaats van de overheid in 
de samenleving. 

Deze plaats zou moeten worden gekenmerkt 
door twee principes: 
I. De overheid stelt zich garant voor de mi
nimale voorzieningen, nodig om een ieder tot 
menswaardig leven in staat te stellen, de 
overheid geeft in woord en daad de bood
schap af dat niemand in de samenleving uit de 
boot valt. Daartoe wordt een aantal essenti
eel geachte voorzieningen gegarandeerd. 

2. De overheid signaleert en stimuleert ge
wenste ontwikkelingen in de maatschappij, 
zodanig dat zo goed mogelijk voorwaarden 
worden geschapen voor eigen activiteit van 
de burger, niet alleen op economisch gebied, 
maar ook en zelfs in het bijzonder op sociaal 
terrein, en in het algemeen op het gebied van 
de inrichting van de samenleving. 

Bij de voorzieningen wordt gedacht aan: ba
sisinkomen, voorzieningen voor evident 
zwakke groepen als bejaarden, en voor drop
outs; en volledige werkgelegenheid. Bij het 
signaleren en stimuleren van gewenste ont
wikkelingen wordt uitgegaan van decentrali
satie, wat in dit verband betekent: een zo 
groot mogelijke invloed van betrokkenen en 
belanghebbenden, zonder dat in de valkuilen 
van het corporatisme wordt gevallen. 

De nota kan worden besteld door overboe
king van f 7,- (niet-D66-leden f 9,50) op giro 
33.222.1 3 ten name van SWB D66, onder 
vermelding van: TD 16. 

AIDS 
De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 
komt graag in contact met een jurist, ethicus, 
of historicus (m/v) die belangstelling heeft 
voor de politieke, sociale en ethische conse
quenties van AIDS, en die bereid is om studie 
te verrichten naar deze aspecten ten behoeve 
van een publikatie van de SWB. Een dergelijk 
onderzoek kan ook worden verricht in het 
kader van zijn/haar studie. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met het SWB, Erik van der Hoeven of Rolf
Jan Sielcken (070-858303). 

Sociale zekerheid 
Ten behoeve van de projectgroep Sociale Ze
kerheid zoekt de Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 contact met iemand die bereid 
en in staat is, uit de discussies in de project
groep teksten samen te stellen die de basis 
kunnen vormen van een op te stellen nota. 
Enige ervaring met, of goede bestudering van 
het stelsel van sociale zekerheid, is een voor
waarde. 

Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met de SWB D66, Erik van der Hoeven of 
Rolf-Jan Sielcken (070-858303). 

Symposium 
Midden· en 
Kleinbedrijf 
Op 6 oktober a.s. ('s avonds) organiseert de 
werkgroep Midden- en Kleinbedrijf een sym
posium over de binnenkort door de WRR te 
publiceren nota over het mkb. Belangstellen
den kunnen zich al (schriftelijk) opgeven bij de 
SWB D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag zij ontvangen te zijner tijd nadere 
informatie. 

Bij de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 komt per I oktober 1987 de post vrij van 

administratief medewerker (m/v) (16 uur per week) 

Deze persoon heeft tot taak: 
- de secretaresse van de stichting bij te staan bij tik-, kopieer- en verzendwerk; 
- adressenbeheer van de werkgroepen van de stichting; 
- archivering; 
- verzorgen van declaratie en schenking van reiskosten door werkgroepleden; 
- behandelen van binnenkomende post en telefoon. 
De werkzaamheden vinden bij voorkeur plaats op vier ochtenden in de week. 

Het salaris bedraagt tenminste f 774,80 per maand. 

Het bestuur van de stichting roept gegadigden voor deze functie op voor I 0 augustus 
a.s. te schrijven naar het bureau van de stichting, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. Vanwege de vakantieperiode is het bureau slecht bereikbaar in juli en de eerste 
helft van augustus; inlichtingen worden verstrekt door R. J. Sielcken, telefoon (privé) 
070-504860. 



NAJAARSCONGRES 1987 

D66 Najaarscongres 1987 
Op zaterdag 31 oktober 1987 vindt in de 
Flint te Amersfoort de 45-ste Algemene 
Ledenvergadering van D66 plaats. 
Het belangrijkste agendapunt wordt ge
vormd door de notitie over de voortge
zette basisvorming die integraal staat af
gedrukt in deze Democraat. 
Nieuw op de komende ALV zijn de dis
cussie-bijeenkomsten over Zuid-Afrika 
en werkgelegenheid. Deze thema-bij
eenkomsten zijn opgezet om in een klei
ner verband en los van de starre congres
regels van gedachten te kunnen wisselen 
over steeds wisselende onderwerpen. 
Net als bij het voorjaarscongres bestaat 
er tijdens de lunch gelegenheid de Ka
merleden vragen te stellen over bran
dende politieke kwesties. 
Het agenda-onderwerp ONDERWIJS 
wordt begeleid door een aantal beslis
punten die door het Hoofdbestuur aan 
de ALV worden voorgelegd, vergezeld 
van een toelichtende notitie. 
De beslispunten worden door het 
Hoofdbestuur aan de ALV voorgelegd als 
besluitvorming op hoofdzaken. Amende-

menten op de beslispunten kunnen wor
den ingediend tot 29 september 1987 
12.00 uur. 
Aan de hand van de besluitvorming op 
hoofdzaken zal te zijner tijd een concept
voorstel tot wijziging van het Beleids
programma worden voorbereid. Het 
hangt van de uitkomst van de discussie af, 
wanneer aanpassing en actualisering van 
het Beleidsprogramma het meest wense
lijk wordt geacht. 

Congresreglement 
45sfeALVop31 
oktober 1987 
Ter uitvoering van art. 25 lid 6 van het Huis
houdelijk Reglement heeft het Hoofdbestuur 
het navolgende Congresreglement vast
gesteld voor de 45ste AL V op zaterdag 31 
oktober 1987 te Amersfoort in de Flint. 
Art. I 
Het congres van 31 oktober 1987 te Amers
foort is een algemene ledenvergadering in de 

COncept·~9,11cta,.t&ste ALV •31 oktober 
1987 in DeFIIntteAmerstoort 

0.9.30uur: •• 
P9.3$.uun 2. 
09.40uur: 3~ 

09.4Suur: 4. 

JO.OOuur: $. 

IO.ISuûr: 6. 
liAS uur: 7. 
12.15 uur: a. 
12.4Suur: 9. 
12.4Suur: 

13.30uur: 
13.30\lur: 
15~ IS uur: 10. 
IS.JêuQr: n. 

16.00uur: 12. 

OPENING ~oor partiJvoor:dtter 
Benoeming notulen· en stemcommi.ssie 
Tqelicbting STEMPROCEDURE 
FtN:ANCd!N: · .. ., jaarrekening 1986 

begroting 1988 
PRESENTÀTIE KANDIDATÉN 
()~ning$~mbussen 

ONDEI\Y{JJS 
ToespráakPARTUVQORZITT:ER 
ONDERWIJS (vervolg) 
LUNCH "' sluiting stembussen 
TIJdens de lunch is er gelegenheid tot hetstellen 
. ;,an VRAGEN AANKAMERLEDEN 
Discussiebijeenkomst ZUIP·AFRIKA1

) 

Discussiebij-enkomst WERKGELEGENHEID') 
ACTUELE POLITIEKE MOTIES 
ToespraakVOORZITTER TWEEDE· 
KAMERFRACTIE 
SLUITING door partijvoorzitter. 

1
). Beide bijeen~omsten vind~geUjktijdigplutsi~ ~;schUiendè r.,imtes. 

zin van art. 20 van het Huishoudelijk Regle
ment. 
Art. 2 
Moties en amendementen met betrekking 
tot de onderwerpen, vermeld op de congres
agenda dienen 
a. te zijn vastgesteld door een ARV, ASV of 

AAV, hetgeen moet blijken uit onderte
kening door twee betrokken bestuursle
den, voorzitter en secretaris, of te zijn 
voorzien van vijfentwintig handtekenin
gen (met vermelding van lidmaatschaps
nummer) van leden van D66; 

b. uiterlijk, doch liefst eerder, op dinsdag 29 
september 1987 te 12.00 uur in de juiste 
vorm op het landelijk secretariaat van 
D66 te zijn ontvangen; 

c. te zijn opgesteld op het daartoe in deze 
Democraat afgedrukte standaardformu
lier; 

d. voor zover het moties en amendementen 
betreft die betrekking hebben op de actu
ele politieke situatie (of de bijgestelde 
begroting) uiterlijk op donderdag 29 ok
tober 1987 vóór 17.00 uur op het lande
lijk secretariaat van D66 te zijn ont: 
vangen. 

Art. 3 
De reglementair ingediende en door de rap
portagecommissie goedgekeurde moties en 
amendementen worden in één of meer con
gresboeken ter kennis van de leden gebracht. 
Het eerste congresboek wordt op aanvraag 
± 14 dagen vóór de AL V aan de leden toege
zonden; de volgende congresboeken zijn ter 
vergadering beschikbaar. 
Art. 4 
De rapportagecommissie beslist over num
mering en volgorde van plaatsing der moties 
en amendementen in de congresboeken. 
Art. 5 
De door indieners van moties en amende
menten aangewezen contactpersonen (mini
maal twee dienen tussen de sluitingsdatum 
voor indiening en de aanvang van de AL V 
telefonisch bereikbaar te zijn voor overleg 
met rapportagecommissie, hoofdbestuur en/ 
of programmacommissie. 
Art. 6 
Voorstellen tot wijziging van een tekst kun
nen uitsluitend per concreet wijzigingsvoor
stel (amendement) worden ingediend. Mo
ties die naar het oordeel van de rapportage
commissie de strekking hebben een tekst te 
wijzigen worden als amendement in behande
ling genomen. Indien echter de tekst van de 
motie daarvoor onvoldoende aanknopings
punten bevat naar het oordeel van de com
missie, kan de commissie de indieners de gele
genheid geven om hun voorstel te herformu
leren binnen een door de commissie te stellen 
termijn. 
Art. 7 
Wanneer indieners van moties en/ of amende
menten in overleg met het hoofdbestuur en/ 
of de programmacommissie wijzigingen aan-

vervolg op pagina I 0 
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D66 over voortgezette 
basisvonning in het onderwijs 

Intentieverklaring 

BESLISPUNT 1: 
066 acht de tijd gekomen 
voor de principebeslissing dat 
verlenging en verdieping van 
de gemeenschappelijke basis
vorming in de hele eerste fase 
van het voortgezet onderwijs 
wordt ingevoerd. 

• Toelichting op beslispunt I 
In de moderne geschiedenis is het streven 
naar meer democratie steeds gepaard gegaan 
met de eis van gelijke startkansen in het on
derwijs. Calvinisten, liberalen en socialisten 
hebben elk het hunne bijgedragen tot uithol
ling van het systeem van standenonderwijs, 
met als gevolg dat in heel het Westen sinds 
lang alle kinderen kosteloos naar één type 
basisschool gaan en daar in grote trekken 

vervolg van pagina 9 

brengen in hun voorstellen, dienen zij de rap
portagecommissie en de congresleiding hier
van onverwijld in kennis te stellen. 
Art. 8 
De behandeling van moties en amendemen
ten ten congresse geschiedt als volgt: 
a de door de indieners aangewezen woorci

voerder geeft desgewenst een beknopte 
toelichting; 

b. de congresleiding verleent gedurende 
een door hen te bepalen tijd het woord 
aan diegenen die zich vóór een door hen 
te bepalen tijdstip als spreker hebben aan
gemeld op een bij de congresleiding be
rustende sprekerslijst, en wel in volgorde 
van aanmelding; 

c. het hoofdbestuur en de programmacom
missie brengen desgewenst een advies aan 
de AL V uit over het aan de orde zijnde 
voorstel; 

d. de congresleiding geeft desgewenst de 
woordvoerder van de indieners de gele
genheid tot een reactie op de sprekers 
van de sprekerslijst en de adviezen van 
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hetzelfde leren, met een leerplicht als stok 
achter de deur. Ongelijkheden door erfelijk
heid en milieu worden daardoor uiteraard 
niet weggenomen, maar wel zoveel mogelijk 
in hun gevolgen getemperd. Het principe is 
inmiddels algemeen aanvaard. De schoolstrijd 
die de laatste eeuw in Nederland heeft ge
woed, ging over de spanning tussen de rol van 
de overheid en die van het particulier initiatief 
- een kwestie die met het principe van de 
gelijke kansen slechts zijdelings te maken 
heeft. Ook in onze tijd is niet de gemeen
schappelijke basisvorming als zodanig in dis
cussie, maar wel het niveau en de leeftijd tot 
waartoe die moet worden voortgezet. De 
maatschappij is ingewikkelder geworden, in
dividuen zijn daarin meer op zichzelf aange
wezen en daardoor is de leerstof die elke 
burger van de school moet meekrijgen om 
zich staande te kunnen houden, veranderd en 
toegenomen. Meer verscheidenheid onder 
de mensen stelt hogere eisen aan de school als 
overdrager van gemeenschappelijk cultuur
goed aan allen. Onder die omstandigheden 
lijkt elf of twaalf jaar in het algemeen te jong 
voor praktisch onomkeerbare beslissingen 
over de keuze van studie en beroep. Het 
gevaar dreigt dat sociale afkomst dan zwaar
der zal wegen dan inzicht in de eigen vermo
gens van het kind. Onrechtvaardigheden en 
maatschappelijke verspilling zijn het gevolg. 

hoofdbestuur of programmacommissie; 
e. de congresleiding, gehoord de rapporta

gecommissie, brengt de AMENDEMEN
TEN in stemming in volgorde van hun 
ingrijpendheid, en daarna het al dan niet 
geamendeerde voorstel; 

f. de congresleiding, gehoord de rapporta
gecommissie, brengt de MOTIES en/of 
RESOLUTIES met betrekking tot een be
paald agendapunt in een door hen te bepa
len volgorde in stemming, echter niet dan 
nadat alle moties en/of resoluties bij het 
betreffende agendapunt zijn toegelicht op 
de wijze onder a t/m d geregeld. 

Art. 9 
In alle gevallen betreffende de gang van zaken 
tijdens het congres, waarin dit congresregle
ment niet voorziet, beslist de congresleiding 
met inachtneming van de statuten en het huis
houdelijk reglement. 

Elders in deze Democraat vindt u een ST AN
DAARD-FORMULIER voor het indienen van: 
MOTIES en AMENDEMENTEN. 

Verlenging en verdieping van de gemeen
schappelijke basisvorming is daarom geboden, 
zodat zij voortaan niet alleen de basisschool 
beslaat, maar ook de huidige eerste fase van 
het voortgezet onderwijs. 

Tegen deze gedachte zijn ernstige bezwaren 
ingebracht, bezwaren die in wezen haast even 
oud zijn als de gelijke-kansen-doctrine zelf, 
maar die in de recente discussie over verlen
ging van de basisvorming sterker zijn gaan 
spreken. Het hoofdbezwaar komt erop neer 
dat het principe van gelijke kappen bij ongelij
ke monniken in feite tot ongelijke kansen 
leidt. De begaafdheden van kinderen lopen 
sterk uiteen. Alles onder één noemer bren
gen betekent dat de middenmoot profiteert, 
maar dat de tragen en de vluggen moeten 
lijden. Ook dat heeft onrechtvaardigheid en 
maatschappelijke verspilling tot gevolg. Diffe
rentiatie vanaf een vrij vroeg stadium is daar
om onontkoombaar, is het niet door verschil 
in schooltype dan wel door verschillende 
stromen binnen één school. Alleen zo is het 
mogelijk elk kind zijn eigen kans te geven. 

Naast dit argument, dat uitgaat van de capaci
teit van de leerling, is er een gedachtengang 
die stoelt op de vrijheid van onderwijs. Dit 
ideaal, zeker in de vorm waarin het door D66 
wordt aangehangen, werkt in de richting van 
meer autonomie voor de scholen en grotere 
zeggenschap van de ouders. Ook dat leidt 
eerder tot differentiatie dan tot gemeen
schappelijkheid in de basisvorming, en wel
licht ook - al is dat zeker niet de vooropge
zette bedoeling - tot een zekere mate van 
continuering van maatschappelijke ongelijk
heid via het onderwijs. 

Geconfronteerd met deze bezwaren kan 
men in wezen op twee manieren reageren. 
De eerste is die van rust en rijping. Gezien de 
impasse in de discussie over de basisvorming, 
gezien ook de onrust die in het onderwijs 
heerst door enerzijds een rusteloze opeen
volging van hervormingsplannen, anderzijds 
de gevolgen van krimp en bezuiniging, lijkt 
het in deze opvatting verstandig voorlopig 
pas op de plaats te maken. In die tijd kan dan 
nog eens goed worden nagedacht over vra
gen als wat een minimaal noodzakelijke basis
vorming eigenlijk inhoudt, en hoe aan zo'n 
inhoud concreet vorm gegeven kan worden 
in het onderwijs. Nu al met de realisering 
beginnen leidt tot verwarring, is daarom niet 
bevorderlijk voor de kwaliteit van het onder
wijs, en waarschijnlijk ook niet voor het ge
lijkheidsideaal dat erachter zit. 



De tweede redenering gaat daarentegen uit 
van de constatering, dat de maatschappelijke 
werkelijkheid tijdens de langdurige delibera
ties over de basisvorming niet heeft stil
gestaan. De eerder genoemde faktoren die 
een voortgezette basisvorming wenselijk 
maakten zijn inmiddels sterker geworden. De 
werkloosheid heeft bovendien de dreiging 
opgeroepen van een maatschappelijke twee
deling, waarbij de kansarmen in snel tempo 
kansarmer worden. In dat perspectief gaat 
het niet meer om een wenselijke verbetering, 
maar om een dringende behoefte aan een 
noodvoorziening tegen verdere achter
uitgang. De overheid dient de verantwoorde
lijkheid te nemen voor een minimaal ontwik
kelingsniveau voor iedereen. Het verlengen 
van de maatschappelijke basisvorming tot de 
eerste fase van het voortgezet onderwijs 
dient dus nu al met kracht te worden bevor
derd. De ingebrachte bezwaren moeten niet 
worden genegeerd, maar zoveel mogelijk 
recht gedaan bij de vormgeving en de wijze 
van invoering. Sommige zaken leert men nu 
eenmaal alleen al doende. 
In dit dilemma kiezen wij voor de tweede 
weg. 

Condities voor 
invoering 

BESLISPUNT 11: 
De invoering van het principe 
vereist: 
a. een invoeringsplan met 

uitwerking van inhoud, na
scholing en implementatie; 

b. over het beschikbaarstel
len van benodigde midde
len moet duidelijkheid zijn; 

c. het horen van betrokkenen 
over de wijze van uitvoe
ring; 

d. invoering in ca. I 0 jaar. 

• Toelichting op beslispunt 11 
Het vaststellen van concrete vakinhouden, 
leerplannen en eindtermen voor de voortge
zette basisvorming is een ingewikkelde op
gaaf, waaraan op dit moment nog niet is vol
daan. Gebeurt het niet of niet goed genoeg, 
en gaan we de verlengde basisvorming in zon
der een wezenlijke en doordachte ver
nieuwing van de inhoud, dan loopt de zaak 
stuk. Even noodzakelijk is het, dat de docen
ten zich op een verantwoorde wijze tijdig 
vertrouwd kunnen maken met die nieuwe 
inhoud. Dat vergt een ambitieus nascholings
programma, dat niet alleen de docenten voor 
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de basisvorming in het voortgezet onderwijs 
op hun taak voorbereidt, maar dat ook conse
quenties trekt voor de docenten in het basis
onderwijs. 

Naast inhoudelijke ontwikkelingen en na
scholing zal de invoering van de basisvorming 
nog andere gevolgen hebben. De algemene 
invoering van een vak als techniek bijvoor
beeld zal scholen voor problemen van outilla
ge kunnen stellen. 
Al deze problemen maken dat de basisvor
ming zeker niet plompverloren kan worden 
ingevoerd. Eerst alle problemen uit de weg 
ruimen en dan pas over het al of niet invoeren 
beslissen is echter evenmin een begaanbare 
weg, omdat dan elke effectieve druk tot ver
nieuwing ontbreekt. 

Vanuit de gedachte dat een zekere mate van 
geleidelijkheid en gewenning geboden was, 
heeft D66 zich in het verleden voorstander 
getoond van een tweesporenbeleid, waarbij 
een vernieuwd voortgezet basisonderwijs 
gedurende enige tijd naast het categoriale 
bestel zou bestaan. De hoop was dat beide 
lijnen nog aan deze zijde van de oneindigheid 
zouden samenvloeien. Deze hoop is aanmer
kelijk geslonken. De vernieuwing lijkt langs 
deze weg onvoldoende impulsen te krijgen. 
Experimenten blijven nuttig, maar er moet 
duidelijk bij gezegd worden op welk moment 
het dubbelspoor in enkelspoor overgaat, an
ders raken ze in een onvruchtbaar isolement. 
Daarom legt D66 nu de nadruk op de nood
zaak van een strak tempo. De principebeslis
sing kan snel genomen worden, maar er hoort 
een plan bij. In dat plan hoeft niet de complete 
oplossing van alle problemen te staan, maar 
wel hoe men eraan denkt te komen: hoe, met 
welke mensen, met welke consultatiemoge
lijkheden, volgens welk tijdschema en ook 
met welke financiële middelen zal de inhou
delijke vernieuwing, de nascholing en de ver
dere implementatie worden aangepakt. Als 
zo'n plan er is en de principebeslissing is geno
men, dan weet iedereen tenminste waar men 
aan toe is. Er zal dan een overgangsperiode 
komen die niet veellanger dan tien jaar mag 
duren. In die tien jaar zullen experimenten en 
vooroplopers zeker nuttig zijn, maar aan het 
eind ervan zal de omzetting van de huidige 
onderbouw van alle scholen voor voortgezet 
onderwijs in scholen voor voortgezette basis
vorming haar beslag moeten hebben ge
kregen. 

Inhoud 
basisvorming 

BESLISPUNT 111: 
In de voortgezette basisvor
ming dient inhoudelijk even
wicht te bestaan tussen drie 
elementen: 
a. niveauverhoging van ken

nis en vaardigheden; 
b. compensering van eenzij

digheden in de persoonlijke 
ontwikkeling; 

c. versterking van 
meenschappelijk 
goed. 

het ge
cultuur-

• Toelichting op beslispunt 111 
Wat is het precies dat elke burger heden ten 
dage van school zou moeten meekrijgen? 
Over die vraag is, gezien de lange tijd dat de 
basisvorming al in discussie is, nog betrekke
lijk weinig nagedacht. In het algemeen kunnen 
drie hoofdelementen worden onderscheiden. 

I. Niveauverhoging van de reeds onderwe
zen kennis en vaardigheden. Naast het klas
sieke lezen, schrijven en rekenen is in onze 
same!'lleving meer taalvaardigheid, een groter 
gemak in de omgang met getallen en in het 
algemeen een wat groter kennispakket nodig 
om een weg te vinden in een ingewikkelde en 
veranderlijke wereld. Het is overigens niet 
eenvoudig in dit opzicht een werkelijk ge
meenschappelijk minimum programma op te 
stellen. Zo kan moeilijk worden volgehouden 
dat kennis van meer dan één vreemde taal 
voor iedereen een levensnoodzaak is; an
derzijds kan voor velen de studie ervan niet 
straffeloos tot na de basisvorming worden 
uitgesteld. Maakt men die studie facultatief, 
dan heeft dat toch weer een vervroeging van 
beslissende keuzen voor studie en beroep tot 
gevolg. Een oplossing moet worden gezocht 
in de wijze en het tijdstip waarop zulke 
kenniselementen in de basisvorming een 
plaats krijgen. 

2. Compensering van te grote eenzijdighe
den in de ontwikkeling. Een sterk gedifferen
tieerde samenleving, geholpen door een te 
sterk gedifferentieerd onderwijssysteem, 
heeft de neiging mensen al vroeg te kneden 
totspecialisten in theorie, in praktijkof in 
gevoel. Dat is ongewenst uit een oogpunt van 
persoonlijkheidsontwikkeling, zeker in een 
toekomst waarin onverwachte rolwisselin
gen steeds vaker zullen voorkomen. De ge
meenschappelijke basisvorming moet bijdra-
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gen tot wat genoemd is het evenwicht van 
hoofd, hart en hand. Dat betekent in veel 
gevallen een bewuste correctie op wat het 
meest voor de hand ligt: meer handvaardig
heid voor het studiehoofd, meer abstraktie 
voor de doener, meer muziek voor allebei. 
In dit kader is ook een emancipatorische cor
rectie van groot belang. Kort gezegd: dus 
meer techniek voor meisjes, meer verzorging 
voor jongens, meer zelfstandigheid voor al
lebei. 

3. Versterking van gemeenschappelijk cul
tuurgoed. Naarmate de samenleving veelvor
miger wordt en de culturele achtergrond van 
kinderen steeds verder uiteen gaat lopen, 
wordt de gedeelde schoolervaring steeds 
meer het samenbindende referentiepunt 
voor de hele bevolking. In dit licht is het van 
belang dat een gezamenlijke culturele identi
teit in de basisvorming tot uitdrukking komt, 
met name door het onderwijs in geschiedenis, 
literatuur en de inrichting van onze samenle
ving. Wellicht ten overvloede: de Nederland
se culturele identiteit wordt gekenmerkt 
door eenheid-in-verscheidenheid en open
heid naar buiten. 

De kunst zal zijn, deze drie hoofdelementen 
op evenwichtige wijze te verweven in het 
curriculum van de voortgezette basisvor
ming. De verleiding is sterk om, in navolging 
van de WRR en het daarop geënte regerings
voorstel (zie aanhangsel), een en ander recht
streeks te concretiseren in een lijst met 
schoolvakken en het aantal uren dat geduren
de drie leerjaren per vak ter beschikking zal 
zijn. Deze lust dient echter voorshands be
dwongen te worden, aangezien het denken 
erdoor op een dwaalspoor raakt. De duide
lijkheid die erdoor geschapen wordt is schijn: 
zolang de eindtermen en dus de inhouden van 
de verschillende vakken niet vaststaan, ont
staat I icht een spiegelgevecht over vakken, 
namen van vakken en uren, dat geheel voor
bijgaat aan de gewenste leerstof zelf. Boven
dien dreigt de discussie over die leerstof op 
die manier vertroebeld te worden door het 
touwtrekken tussen vertegenwoordigers van 
de (traditionele) vakdisciplines, terwijl reële 
onderwijsvernieuwing nu juist vergt dat een 
integrale, vakkenoverstijgende visie op de in
houd wor:dt ontwikkeld. Vanuit die visie 
dienen vervolgens de verschillende vakken te 
worden gevuld. Basisvorming betekent dat 
de leerling iets moet weten over bijvoor
beeld milieu en economie, over macht en 
eigen vrijheid, over literatuur en werkelijk
heid. Die gedachtengang leidt tot het groepe
ren van de leerstof rond bepaalde thema's en 
het vinden van integrerende elementen. De 
toegang tot abstrakt denken kan, behalve 
rechtstreeks via de wiskunde, voor velen mis
schien gemakkelijker langs de omweg van 
beeldende vakken of techniek opengaan. Aar
drijkskunde kan een brug zijn tussen fysische 
en sociale leergebieden. In het leergebied 
maatschappij bevechten oude en nieuwe no
minale vakken elkaar in een onoverzichtelijk 
gewoel ongeveer dezelfde inhoud. Orde 
scheppen in deze vruchtbare chaos door het 
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primaat te stellen van een samenhangende 
inhoudelijke visie betekent niet dat de eind
termen gaan zweven en alles in vaagheid ver
schimt, mits de zaken vanuit zo'n visie vervol
gens inhoudelijk concreet worden uitge
werkt naar de verschillende schoolvakken die 
toch het eindpunt zullen zijn van het hele 
proces. Dat is de opgaafvoor de inhoudelijke 
ontwikkeling van de basisvorming waarop het 
onder 11 genoemde plan uitzicht moet bieden. 
En omdat het vigerende systeem, zeker on
der de huidige omstandigheden, sterk onder 
de druk staat van de begrijpelijke verlángens 
en het discipline-denken van vakleerkrachten, 
dient het plan waarborgen te scheppen dat de 
centrale visie op de inhoud niet door zulke 
middelpuntvliedende neigingen ontkracht 
wordt. 

Ten aanzien van bepaalde deelgebieden en de 
daaraan te stellen inhoudelijke eisen kunnen 
de volgende opmerkingen worden gemaakt. 

a. Het onderwijs in het Nederlands is voor 
de basisvorming van nauwelijks te overschat
ten betekenis. Achterstand in taalbeheersing 
is een wezenlijk onderdeel van vrijwel alle 
vormen van sociale, culturele en intellectuele 
achterstand. Een goede, op de maatschappe
lijke realiteit afgestemde, mondelinge en 
schriftelijke taalvaardigheid waarbij een zeke
re kennis van hedendaagse en oudere litera
tuur is inbegrepen, is het plechtanker van de 
hele basisvorming, zowel uit het gezichtspunt 
van de algemene kennisverbetering als dat 
van de culturele integratie. De inhoudelijke 
ontwikkeling van het vak en de te formuleren 
eindtermen dienen hiermee rekening te 
houden. 

b. Praktische kennis van de Engelse taal is een 
must, aangezien Engels in de praktijk de posi
tie van in de gehele wereld bruikbare taal het 
dichtst benadert. Als we ervan uitgaan dat 
uitsluitend Nederlands in een tijdperk van 
internationalisering voor niemand voldoende 
is, hoort Engels voor iedereen tot de basis
vorming. 
Voor de tweede vreemde taal is de positie 
minder duidelijk. Zoals eerder opgemerkt is 
die strikt genomen niet voor iedereen nood
zakelijk, ofschoon zeer gewenst. Het rende
ment van talenstudie is bovendien hoger bij 
een vroeg begin. Voor leerlingen die later 
meerdere talen gaan leren is het dus een 
aanzienlijk nadeel als het begin pas na de basis
vorming valt. Anderzijds zal het veelleerlin
gen zeer moeilijk vallen de eerste beginselen 
van meer dan één vreemde taal onder de knie 
te krijgen. Alles hangt hier af van de ontwik
keling van adequate leermethoden. Te hopen 
valt dat één tweede taal in het verplichte 
curriculum daardoor voor iedereen haalbaar 
wordt. Behalve aan Frans en Duits kan daarbij 
ook aan Spaans gedacht worden. Voor alloch
tone leerlingen moet daarnaast de mogelijk
heid tot verdieping van de kennis van de taal 
van herkomst in de beschouwing worden be
trokken. 

c. Voor de exacte vakken geldt dat wiskunde 

min of meer de rol van Engels vervult en de 
trits natuurkunde/scheikunde/biologie die 
van de overige vreemde talen. Wiskunde is 
vanzelfsprekend, al zal de inhoud bij de eisen 
van de basisvorming moeten worden aange
past. Uit de andere discipline dient een nieuw 
schoolvak te worden gevormd, dat naar in
houd zowel tegemoet komt aan de eisen die 
door het vervolgonderwijs moeten worden 
gesteld als aan de eis van algemene haalbaar
heid. Het is verstandig daarbij niet te zoeken 
naar uitbreiding, bijvoorbeeld naar de stof die 
eveneens wordt geclaimd door het duo prak
tijkvakken techniek en verzorging; zeker niet 
als daardoor niet alleen het natuurvak verwa
tert, maar ook de consistentie van de prak
tijkvakken bedreigd wordt. 

d. De grootste uitdaging voor de inhoudelij
ke ontwikkeling van de basisvorming ligt bij 
de sociale vakken. Geschiedenis is hier de 
traditionele ruggegraat; het vaak onderschat
te belang ervan staat op één lijn met dat van 
Nederlands. Engels en Wiskunde. 
Het dient met dezelfde zorg te worden be
handeld als deze basisvakken; de eventuele 
dimensie ervan dient te worden versterkt. 
Ook de positie van Aardrijkskunde is betrek
kelijk onomstreden. Daarnaast ligt een aantal 
claims voor vakken die een op zichzelfhoogst 
belangrijke stof op verschillende, elkaar gro
tendeels uitsluitende manieren verdelen: in
formatiekunde, economie, staatsinrichting, 
maatschappijleer, geestelijke stromingen, 
omgangskunde (te zien als een samenvoeging 
van elementen van psychologie, verzorging 
en maatschappijleer), gezondheidsleer en hy
giëne, en tenslotte de praktische redzaam
heidsvakken techniek en verzorging. 

Het succes van de hele voortgezette basis
vorming staat of valt met de inhoudelijk zin
volle verdeling van deze stof over een klein 
aantal consistente schoolvakken waarvoor 
duidelijke eindtermen kunnen worden vast
gesteld. Het kan op verschillende manieren 
en onder verschillende namen, mits aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan: vol
doende, dat wil zeggen aanzienlijke ruimte 
voor de stof als geheel binnen de basisvor
ming; grote aandacht voor praktische vaar
digheden en de relevantie van de eigen, direc
te omgeving; grote aandacht voor de emana
cipatorische aspecten, zoals die vooral tot 
uiting komen in het duo techniek voor meis
jes, verzorging voor jongens; grote aandacht 
voor de interne samenhang van de stof en de 
talrijke verbindingen met andere leerge
bieden. Er moet bij de ontwikkeling van dit 
leergebied bij uitstek op worden gelet dat de 
- opzichzelf begrijpelijk - belangen van ver
schillende groeperingen van vakdocenten 
met hun eigen bevoegdheden niet gaan domi
neren. Bevoegdheidsregelingen moeten een 
afgeleide zijn van de nieuwe opzet en niet 
omgekeerd. 

e. De artistieke vakken, waartoe in brede zin 
behalve muziek, tekenen, handvaardigheid, 
textiele werkvormen ook audiovisuele vor
ming, dramatische vorming, dansante vor-



ming en in zekere zin lichamelijke opvoeding 
kan worden gerekend., verdienen een vol
waardige plaats in de basisvorming, niet alleen 
in het aantal uren, maar ook in de inhoudelijke 
ontwikkeling. Ze leveren een onmisbare bij
drage aan alle drie genoemde hoofdelemen
ten. Gelet moet worden op de samenhang die 
dit leergebied met de andere verbindt. Zo 
lopen er lijnen van muziek en lichamelijke 
opvoeding via dans en toneel naar literatuur, 
van beeldende voming naar (kunst}geschiede
nis, wiskunde en techniek, van lichamelijke 
opvoeding naar verzorging. Deze vakken mo
gen geen vrijblijvend eiland blijven binnen de 
basisvorming, maar moeten hun eigen bijdra
ge leveren aan de integratie ervan. 
Niet alles hiervan laat zich samenvatten tot 
een beslispunt. Wat volgt is een hoofdlijn, 
waarbij het voorgaande in zijn geheel als toe
lichting kan dienen. 

f. Een deel van de totale lestijd dient bestemd 
te blijven voor onderricht dat buiten de alge
mene basisvorming valt. Deze zgn. "vrije 
ruimte" kan maximaal 20% van de uren be
dragen. Scholen zullen zich hierin van elkaar 
kunnen onderscheiden in aanbod, m.b.t. le
vensbeschouwing, vorming e.d. Men kan ook 
denken aan bijvoorbeeld extra taalonderwijs, 
kennis van de eigen regio, meer nadruk op 
intercultureel onderwijs. In geen geval kun
nen bij de toelating tot het vervolgonderwijs 
aan de invulling van deze vrije ruimte bijzon
dere rechten worden ontleend. 

Structuur 

BESLISPUNT IV: 
a. De basisvorming vormt 

een continu proces dat be
gint bij het vierde levens
jaar en dat gemiddeld tien 
leerjaren in beslag neemt. 

b. De basisvorming is ver
deeld in een basisschool 
van zeven jaar en een 
apart schooltype voor de 
voortgezette basisvor
ming van drie jaar. 

c. De basisvorming wordt af
gesloten met een centrale 
toetsing en een einddiplo
ma, dat in principe toe
gang geeft tot alle vormen 
van vervolgonderwijs. 

• Toelichting op beslispunt IV 
De basisvorming wordt minimaal gevolgd 
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door een tweejarige beroepsgerichte oplei
ding; de leerplicht blijft staan op 16 jaar. Daar
naast blijven de vier-jarige opleidingen voor 
beroeps- en voorbereidend hoger en weten
schappelijk onderwijs bestaan. 

Welke plaats zal de voortgezette gemeen
schappelijke basisvorming innemen in het ge
heel van het onderwijs? Hoe sluit het aan bij 
de basisschool en op de vervolgstudies? Het 
gaat om algemene vorming tot een niveau dat 
voor de overgrote meerderheid haalbaar is, 
en dat in principe toegang geeft tot elke vorm 
van vervolgonderwijs. Hoe dit te rijmen valt 
met de omstandigheid dat leerlingen sterk in 
begaafdheid verschillen, komt onder V aan de 
orde. 

Het model dat D66 voor ogen staat, ziet er in 
grote lijnen als volgt uit. Basisvorming begint 
op het moment dat een kind op vierjarige 
leeftijd naar school gaat en duurt gemiddeld 
tien leerjaren, dus tot het jaar waarin het 
veertien wordt. Er is een natuurlijke over
gang van de basisschool naar de volgende fase 
van de basisvorming. De leerdoelen worden 
gerealiseerd in een continu proces. 
De basisschool dient, in termen van deugde
lijkheid, eindtermen te ontwikkelen die 
schoolgericht en niet leerlinggericht zijn. Dit 
garandeert een van buitenaf controleerbaar 
niveau van de basisschool, en de mogelijkheid 
van kwaliteitsbewaking. Zoals eerder opge
merkt zal dat ook consequenties moeten 
hebben voor de docentenopleidingen basis
onderwijs (PABO). 
Nascholingsprogramma's moeten het niveau 
van de docenten op peil brengen om de kwali
teit van de basisschool te verhogen. 
Gezien de ononderbroken leerweg binnen en 
de geleidelijke overgangen in de basisvor
ming, kan wat de institutionele vormgeving 
betreft een scheiding worden aangebracht na 
7 jaar, dus een jaar eerder dan thans het geval 
is. De basisschool, die dan geen afzonderlijke, 
tijdrovende selectiezorgen meer heeft, kan 
dan ophouden en krijgt een vervolg in een 
school voor voortgezette basisvorming met 
een driejarig curriculum. De basisschool 
draagt medeverantwoordelijkheid voor de 
formulering van de eindtermen die aan het 
eind van de gehele basisvorming dienen te 
worden bereikt. De eindtermen van de basis
vorming moeten leerling-gericht zijn. Dit 
houdt een centrale toetsing in van het eindni
veau van de leerlingen, en een einddiploma. 
Dit diploma geeft recht op toelating tot alle 
vormen van vervolgonderwijs. Door middel 
van voorlichting, begeleiding en toetsing 
moet gedurende de laatste periode van de 
basisvorming veel worden gedaan aan de se
lektie voor het vervolgonderwijs. De leerlin
gen krijgen aan het eind een advies mee van 
de school over de meest wenselijke voortzet
ting van de schoolloopbaan. Samen met het 
einddiploma biedt dit advies een redelijk in
zicht in de toekomstmogelijkheden van de 
leerlingen. De voortgezette basisvorming 
kan, zoals reeds aangeduid, het beste plaats
vinden in een apart schooltype. Scholen voor 
de voortgezette basisvorming kunnen in een 

gemeenschap van scholen met basisscholen of 
scholen voor de tweede fase van voortgezet 
onderwijs participeren. 
Voor niemand is in deze conceptie de basis
vorming tevens eindonderwijs. Er moet ten
minste nog een tweejarige beroepsgerichte 
opleiding volgen. De leerplichtige leeftijd 
blijft dan ook gehandhaafd op 16 jaar. Er ont
staan na de basisvorming in hoofdlijnen drie 
schooltypen: 
- beroepsopleidingen met een cursusduur 
van 2 jaar, praktisch gericht met het doel de 
leerlingen direkt op te leiden voor de ar
beidsmarkt. In aansluiting hierop komt het 
leerlingwezen dat moet worden uitgebouwd 
- beroepsopleidingen met een cursusduur 
van 4 jaar te vergelijken met de huidige mbo
opleidingen. Zij geven toegang tot beroepen 
in het lager en middenkader. Doorstroming 
naar HBO is mogelijk. 
- voorbereidend hoger onderwijs, dat in 4 
jaar voorbereid op HBO en WO. Dit school
type kent verschillende varianten en gediffe
rentieerde eindexamens. 

Niveauvan 
basisvorming 

BESLISPUNT V: 
De grote verschillen in aanleg 
en motivatie tussen leerlin
gen dienen niet tot gelding te 
worden gebracht door ni
veau-differentiatie binnen de 
basisvorming, maar door 
ruimte te bieden aan tempo
verschillen. 

• Toelichting op beslispunt V 
Basisvorming betekent immers het realiseren 
van een gemeenschappelijk minimum-onder
wijsprogramma. Basisvorming wordt dus ge
realiseerd via tempoverschillen. 
Voor snellere leerlingen kan het probleem 
hierdoor worden opgelost. Voor leerlingen 
die ook in het langzaamste tempo het ver
langde eindniveau niet halen of erdoor gede
motiveerd raken, dient een praktische oplos
sing te worden gezocht die een bepaalde 
vorm van beroepsopleiding ook zonder di
ploma basisvorming mogelijk maakt. Er moet 
echter een uiterste inspanning worden ver
richt om de basisvorming werkelijk algemeen 
te houden. 

Hoe gaan we nu om met het probleem dat al 
eerder werd gesignaleerd, namelijk dat kind
neren zo zeer uiteenlopen in begaafdheid dat 
het lang bij elkaar houden zowel voor de 
vluggen als voor de tragen ernstige bezwaren 
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oplevert? Er moet rekening worden gehou
den met aanmerkelijke verschillen in aanleg, 
inzet, motivatie en bekwaamheden van leer
lingen. In de eerste plaats moet worden opge
merkt dat ons model, door het "inwinnen" 
van het laatste jaar van de basischool, het 
probleem al aanmerkelijk afzwakt. 
Een oplossing wordt verder veelal gezocht
o.a. door het WRR-rapport en de daarop 
gebaseerde regeringsvoorstellen - in het 
creëren van twee verschillende niveaus per 
vak. Wij zien in die oplossing geen heil. Er 
kleven zowel principiële als praktische be
zwaren aan. Niveaudifferentiatie is in principe 
in strijd met de gedachte van basisvorming 
voor allen, en staat op gespannen voet met de 
grondwettelijke bevoegdheid van de over
heid in het onderwijs. In de praktijk zal ni
veaudifferentiatie per vak tot grote onover
zichtelijkheid leiden, die noodgedwongen 
toch weer zal worden herleid tot de oude 
tweedeling in een te vroeg stadium van voor 
het hogere en het mindere voorbestemde 
leerlingen. De basisvorming dient derhalve op 
één niveau te worden afgesloten. Hoe hoog 
dit niveau voor de verschillende vakken zal 
kunnen zijn, dient met spoed en zorgvuldig
heid te worden onderzocht en vastgesteld. 
De oplossing ligt voor ons veeleer in het 
ruimte bieden aan verschillen in tempo en 
motivatie. Deze mogen mede bepalend zijn 
voor de duur van het verblijf in de basisvor
ming. Methodisch-didaktisch betekent dit, 
dat aanpassingen aan het bestaande jaarklas
sensysteem moeten plaatsvinden, zodat een 
individualisering van de leerweg beter moge
lijk wordt. Dit tempoverschil zal vooral tot 
uiting komen in de tweede fase van de basis
vorming, hoewel er zich ook tegen het eind 
van de basisschool al mogelijkheden gaan 
voordoen. 
De verblijfsduur in de basisvorming, die hier
boven op gemiddeld I 0 jaar werd gesteld, kan 
als gevolg van deze differentiatiemogelijkheid 
dus variëren van bijvoorbeeld 9 tot I I jaar. 
Voor de snelle leerlingen betekent dit dat ze 
de voordelen van een meer evenwichtige ba-

14 .................. .. 
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perspectief voor leerlingen die ook na elf jaar 
het diploma basisvorming niet kunnen halen, 
of die tegen die tijd zo gedemotiveerd zijn dat 
ze een vervolgopleiding niet meer opbren
gen? Er zal een mogelijkheid moeten worden 
geopend om in bepaalde gevallen ook zonder 
een diploma basisvorming tijdig te kunnen 
doorstromen naar bepaalde vormen van be
roepsgericht vervolg- of volwassenenonder
wijs. Bij de vormgeving van deze leerweg zal 
de bestaande ervaring met deze categorie 
leerlingen sterk moeten meewegen. 

Aanhangsel: 
WRR en regering 
over basisvorming 

Zoals bekend heeft de WRR een rapport 
uitgebracht over voortgezette basisvorming, 
dat door de huidige regering in het regeerak
koord tot uitgangspunt van haar beleid is ge
maakt. Op het ogenblik (half juni) circuleert 
een conceptwetsontwerp; een definitief 
wetsontwerp heeft de Kamer nog niet be
reikt. De verwachting is dat dit kort voor het 
zomerreces zal geschieden. Een definitieve 
toetsing van de regeringsvoornemens aan de 
hier voorgestelde lijn is derhalve thans niet 
mogelijk. Globaal kan er nu al het volgende 
over gezegd worden. 

• Ad Beslispunt I en 11 
Principebeslissing en algemene invoering in 
tien jaar komen overeen met onze aanpak; 
een invoeringsplan met bijbehorende finan
ciële middelen ontbreken pijnlijk. 

• Ad Beslispunt 111 
WRR en regering besteden veel te weinig 
aandacht aan integrale visie en inhoudelijke 
sisvorming verwerven zonder wezenlijk tijd
verlies. De middenmoot zal vooral profiteren 

van het uitstel van definitieve studiekeuze. 
Alleen voor de tragen en zeer tragen blijft 
een wezenlijk probleem bestaan. Wat is het 
ontwikkeling; ze volstaan met een lijst van 
veertien vakken plus urentabeL In grote lijnen 
is die lijst aanvaardbaar, maar het ontbreken 
van verzorging en maatschappijleer is vanuit 
onze optiek een uiterst pijnlijke lacune, die 
onvoldoende wordt gedicht door delen van 
de stof elders onder te brengen. 

• Ad Beslispunt IV 
Het "inwinnen" van het laatste basisschool
jaar komt bij WRR en regering niet voor, 
zodat daar de basisvorming een jaar langer 
duurt. Overigens beperkt de WRR zich tot 
de voortgezette basisvorming; de aansluiting 
bij de basisschool blijft onderbelicht. Van een 
apart schooltype wil de regering niet weten. 
De WRR wilde de voorgezette basisvorming 
inhoudelijk invoeren bij de bestaande school
typen en de zaak geleidelijk laten evolueren: 
de vormgeving als afgeleide van de inhoud. 
Het regeerakkoord nam de inhoud over, 
maar wilde de vorm- het bestaande scholen
assortiment - constant houden. Er zijn sub
tiele interpretatieverschillen tussen Minister 
en VVD in dit opzicht. Wordt strak aan het 
bestaand stelsel vastgehouden, dan zal dit vrij
wel zeker leiden tot ontkrachting van de cen
trale gedachte achter de gemeenschappelijke 
basisvorming. 

• Ad Beslispunt V 
De WRR kiest niet voor tempo-, maar voor 
niveaudifferentiatie: twee niveaus per vak, 
plus een "combivariant" voor de sterk prak
tijkgerichte leerlingen. Voor de WRR is het 
daarbij van groot belang dat elke school bei
de niveaus geeft, dus gymnasium ook het lage 
en huishoudschool ook het hoge. In de prakti
sche uitwerking dreigt hiermee de hand te 
worden gelicht. Het regeringsvoornemen zal 
er in de huidige vorm waarschijnlijk toe leiden 
dat er toch direct na de basisschool een voor
sortering plaatsvindt in VWO/havo en mavo/ 
lbo-klanten. 
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N.B. DIT FORMULIER MAG GEKOPIEERD WORDEN! 

STANDAARD-FORMULIER voor het indienen van MOTIES & AMENDEMENTEN 

HB-advies 

PC-advies 

indieners: AAV/ARV/ASV/HB 
of (naam) 

woordvoerder: 

reserve-woordvoerder: 

contactpersonen: I. 

2. 

naam: 
tel. overdag: 

naam: 
tel. overdag: 

BETREFT CONCEPT-TEKST hoofdstuk: 

paragraaf 

pagina: 

MOTIE of AMENDEMENT? 

inkomend nummer: 

RC-controle: 

RC: motie/amendement/redactioneel/buiten orde 

congresboek A/B/C pag. 

kolom: 

Trefwoord: 

/kolom 

en 24 anderen 

lidm-nr.: 

lidm-nr.: 

lidm-nr.: 
's avonds: 

lidm-nr.: 
's avonds: 

regel: 

AARD WIJZIGING: schrappen/tussenvoegen/toevoegen/vervangen/ van t/m 

Eventuele tussengevoegde/toegevoegde/vervangende tekst: 

/regel 

De AA V/ARV/ASV van heeft deze motie/dit amendement met absolute meerderheid 
van stemmen vastgesteld op: 

(datum): te (plaats): 

I Afd./(S)Regio-voorzitter: (naam) •l Afd./(S)Reg;o-secretac;~ (noam) 

I 

lidm-nr.: 

lidm.nr.: 
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25 D66-leden, die deze motie/dit amendement ondersteunen: 

Naam: 

OI. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

lidm.nr.: 

Namen/lidmaatschapsnummers/contributiebetaling/gecontroleerd datum: 

16 .................. . 

handtekening: 

door: 

paraaf: 
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Nieuw aanbod PSVI 
Na veel overleg is de grote lijn bepaald voor het nieuwe seizoen. In deze 
Democraat kan het Politiek Scholings- & Vormingsinstituut de eerste 
nieuwe produkten aanbieden. Er kan weer worden ingetekend! Deze keer 
kondigen we het programma tot en met oktober aan. Verdere plannen 
volgen na de zomer. 

• Doe het meer zelf 
Voor het educatieve werk zullen we in D66 
de organisatorische capaciteit in de partij zelf 
meer moeten inzetten: dan bereik je veel 
meer mensen dan wanneer "Den Haag" het 
alleen doet. De bijeenkomsten die we hier 
aanbieden zullen dan ook bepaald niet de eni
ge zijn: wie zelf iets wil regelen kan steun 
zoeken bij het PSVI voor documentatie, spre
kers, voorbeeld-programma's en dergelijke. 
Maak een produkt op maat: doe het zelf! De 
bijeenkomsten die het PSVI wel nog volledig 
verzorgt kunnen een voorbeeld zijn dat 
wordt "gekopieerd", maar ze kunnen ook 
inspireren tot .eigen initiatieven die het PSVI 
langs de zijlijn ondersteunt. Wat zijn de 
plannen? 

• Ledenopvang 
De partij start in september een grote leden
werfactie. De nieuwe leden zullen kennis wil
len maken met mensen en ideeën van D66. 
Daarnaast zijn er veel leden die hun lidmaat
schap willen "verdiepen": meer inzicht krij
gen, meer betrokken zijn bij politieke discus
sies, actiever worden of wellicht één onder
werp politiek beter beheersen. Anderzijds 
heeft de partij deze mensen nodig: omdat ze 
in een "witte vlek" wonen (nog zonder afde
ling), voor het kader of voor een gezonde 
politieke discussie (lokaal, provinciaal, natio
naal). Hoe kan deze ledenbinding worden be
vorderd? 

I) Op de eerste plaats door de huidige leden 
zelf. Het PSVI ontwikkelt daarvoor een paar 
werkmodellen, met praktijkvoorbeelden hoe 
een afdeling, regio of andere groep mensen 
dat kan aanpakken. Dit inspiratiemateriaal zal 
eind september beschikbaar zijn, wellicht al 
eerder. Bijvoorbeeld: een globaal programma 
voor drie opeenvolgende avonden in een af
deling met tips voor de begeleiding en onder
werpenkeuze. Deze bijeenkomsten (thuis, in 
een zaaltje of juist informeel) worden georga
niseerd door "voortrekkers"; mensen die het 
initiatief nemen voor uitnodiging van 
(nieuwe) leden en het nodige regelwerk. 
Ook bij de uitvoering zal het PSVI vaak kun
nen (laten) adviseren. 
2) Op de tweede plaats met actuele docu
mentatie. Het PSVI heeft enig nieuwe druk
werk in ontwikkeling dat mensen thuis alleen 
of in kleine groepen kunnen gebruiken, met 
algemene informatie over de partij. Ook dit 
materiaal zal eind september beschikbaar zijn, 
wellicht al eerder. Lees daarvoor de volgende 
Democraten. Gelukkig hoeft niet alles ver
nieuwd te worden: de bestaande videofilms 
Twintig jaar optimisme en Een reden 

van bestaan zijn bijvoorbeeld uitstekend 
geschikt om bijeenkomsten te voeden met 
discussiestof. Beide zijn te koop of te huur. 
Dit najaar richten we ons nog vooral op stof 
voor D66 in het algemeen: historie, struc
tuur, ideeëngoed. In het voorjaar komt daar 
de verdieping op thema's bij. Te denken valt 
aan een discussie-set euthanasie, referendum, 
openbaarheid van bestuur, en setjes die de 
voorbereiding op een AL V beter mogelijk 
maken. 
3) Op de derde plaats met initiatieven die 
het PSVI volledig uitvoert. Naast het aan
bieden van drukwerk is dat o.a. een algemene 
kennismakingsdag 066 voor nieuwe le
den met de partij, op zaterdag 26 septem
ber. Verder een verdiepingsdag D66 voor 
mensen die eens willen doorpraten over de 
beginselen van de partij, op zaterdag 17 
oktober. Beide zijn bedoeld voor mensen 
die niet kunnen terugvallen op andere onder
delen van de partij voor de organisatie ervan. 
Intekening is nu reeds mogelijk! Verdere 
PSVI-bijeenkomsten hierover zullen niet via 
de Democraat, maar rechtstreeks aan moge
lijk publiek worden bekendgemaakt. 
Met ledenopvang willen we veel bereiken: 
mensen kennis laten maken met D66-ideeën
goed, met partijgenoten, thema's uitspitten, 
politieke discussie voeren, organisatie ver
sterken, bewuster lidmaatschap bevorderen, 
ervaring laten opdoen en noem maar op. Hoe 
dat het best kan zal per geval verschillen, maar 
er zijn genoeg overeenkomsten om centrale 
ondersteuning mogelijk te maken. Het PSVI 
zal die graag aanbieden, met eventueel mate
riaal voor kostprijs. Neem contact met ons 
op, wanneer u initiatieven wilt nemen! 

• Communicatietraining 
Op zaterdag 5 september en 3 oktober 
organiseren we een training Spreken in het 
openbaar, waarop nu al kan worden ingete
kend. Vol is vol! Bij teveel aanmeldingen krij
gen raads- en statenleden voorrang. Ook 
hiervoor geldt dat we mensen aanmoedigen 
zelf te organiseren: het PSVI zoekt dan trai
ners en levert oefeningen; u regelt zelf een 
zaal, de deelname, financiën en apparatuur. 
Later in het jaar hopen we ook training in 
vergadertechniek te kunnen aanbieden. 

• Politieke discussie 
Het PSVI maakt de uitgave mogelijk van het 
tijdschrift Voor de D'Raad waarin discussie 
wordt gevoerd over raads- en statenpolitiek. 
Vijf uitgaven per jaar voor slechts f 36,00! 
Ruimte voor meer toelichting hebben we de
ze keer niet, omdat we een grote bijeen
komst willen aankondigen: 

10oktober: 
kamertjesdag 
raads· & staten
politiek 
Ontmoet de D66-raads- & statenleden en al 
die andere partijgenoten die geïnteresseerd 
zijn in lokale en provinciale politiek! jaarlijks 
organiseert het PSVI met de Commissie Ad
vies Raads- & Statenleden (CAR) een stu
diedag met keuze-menu: 's ochtends en '. 
s middags vier onderwerpen tegelijk in aparte 
subgroepen. Vandaar de naam "Kamertjes
dag". In de pauzes is volop gelegenheid voor 
informeel overleg. In de subgroepen wordt 
gepraat over actuele onderwerpen, gekozen 
na een brede behoeftepeiling. De dag wordt 
inclusief lunch, consumpties en materiaal voor 
kostprijs aangeboden. Helaas hebben we de 
prijs nog niet kunnen vaststellen i.v.m. begro
tingsoverleg. Laat dat u echter niet weerhou
den nu reeds voorlopig in te tekenen! De 
Kamertjesdag vindt plaats in Ede. 
Op de agenda staan de volgende onder
werpen: 

• Kamertjesdag- ochtend: 
I) MILIEU-EFFECT RAPPORTAGE. Hoe 
moeten provincies en gemeenten omgaan 
met de verordeningen en de praktijk van de 
regelingen die het rijk onlangs vaststelde? 
Discussie en technische toelichting. 

2) KUNSTBELEID. Binnenkort verschijnt via 
het SWB-D66 een "Kunstennota", daarnaast 
vroegen verschillende mensen om dit thema. 
Hoe gaan we met de kunsten om in gemeen
ten en provincies? 

3) TGV: HOGE SNELHEID$ TREIN. Een 
onderwerp bij uitstek waar raden en staten 
over moeten praten. D66 zal zijn standpunten 
moeten verkennen, belangen moeten afwe
gen van kleine en grote steden, landelijke 
gebieden, Europa-integratie, economische 
functie 'etcetera. Hoe sterk botsen de opinies 
binnen onze partij? 

4) BESTRIJDING VAN CRIMINALITEIT. 
Vorig jaar kwam de kleinere criminaliteit aan 
de orde, nu zullen we ons op de grotere lijnen 
concentreren. Waar liggen onze prioriteiten, 
en hoe kun je daar in raad of staten mee 
omgaan? 

• Kamertjesdag- middag: 
I) KLEINE DORPEN-PROBLEMATIEK. 
Ver van de steden raken kleine kernen hun 
voorzieningen kwijt: winkels, bibliotheek, 
scholen. Vlak naast de grote steden verliezen 
kernen hun identiteit, slibben dicht. Welke 
problemen spelen er nog meer? Wat voor 
invloed is erop mogelijk? 

2) INTERNATIONALE ZAKEN. Het Arn
hems college struikelt op Zuid-Afrika, er 
wordt gelobbied voor boycot van Woens
drecht-bedrijven, vredesonderwijs, lokale 

Vervolg op pagina 18 
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Emancipatie 
netwerk D66 
Op elke eerste dinsdag van de maand verga
dert in Den Haag het Emancipatie Netwerk 
van D66. We beginnen dan om ca. 18.30 uur 
met een drankje en eten daarna ook een hapje 
met elkaar. Het afgelopen jaar was het Grieks 
restaurant Rhodos aan het Buitenhof de ver
zamelplaats. 

Het Netwerk wordt onder de paraplu van 
het PEAC georganiseerd en is tot dusverre in 
de eerste plaats bedoeld geweest ter onder
steuning van de werkzaamheden van de vrou
welijke Eerste- en Tweedekamerleden op 
emanicipatiegebied. Verder werden er con
gressen (moties, amendementen) voorbereid 
en kwamen allerlei zaken op emancipatiege
bied zowel binnen als buiten de partij aan de 
orde. 

Vervolg van pagina 17 

ontwikkelingshulp ... Hoever willen we gaan 
met initiatieven rond internationale zaken in 
raden of staten? 

3) FACETBELEID EMANCIPATIE. Wat 
voor aandacht wordt er besteed aan emanci
patie bij de verschillende beleidsterreinen, en 
welke mogelijkheden laten we wellicht lig-

De bijeenkomsten, die overigens zeer ge
animeerd zijn, voldoen om een aantal redenen 
slechts ten delen aan het doel. Meer en meer 
zijn ze geworden tot een gezellig ontmoe
tingspunt voor een aantal vrouwelijke en een 
enkele mannelijke D66-ers uit Den Haag en 
(voornamelijk nabije) omgeving. 
Dit zo zijnde - contacten zijn immers heel 
belangrijk! -willen we op het laatste voor de 
toekomst de nadruk gaan leggen, echt "net
werken" dus, maar tegelijkertijd méér D66-
ers uit het land bij de bijeenkomsten betrek
ken. Maar die komen niet zomaar, daar zijn 
we ons van bewust. Vandaar het volgende 
plan dat in het Netwerk en in het PEAC is 
goedgekeurd. 

I. We gaan door met de bijeenkomsten op 
de eerste dinsdag van de maand in Den Haag, 
op een nader te bepalen, rustige plaats, waar 
we (ietS eenvoudigs) kunnen eten en drinken. 

2. Tijdens die bijeenkomsten ontmoeten 

gen? Moet het wel op de gangbare manier? 
Het PEAC ondersteunt de voorbereiding 
hiervan. 

4) GROTE STEDEN-OVERLEG. Ontmoe
ting van raadsleden uit de grote gemeenten 
en andere geïnteresseerden, waarbij de agen
da volledig wordt bepaald door de actualiteit. 

~----------------------------
• Antwoordbon 
0 KENNISMAKINGSDAG D66: 26 september '87 

0 VERDIEPINGSDAG D66: 17 oktober '87 

0 KAMERTJESDAG: I 0 oktober '87 

0 TRAINING SPREKEN IN HET OPENBAAR: 5 september (voorrang voorraads-en 
Statenleden, verder volgorde van aanmelding) 

0 TRAINING SPREKEN IN HET OPENBAAR: 3 oktober '87 

SCHRIJF MIJ IN VOOR DE AANGEKRUISTE BIJEENKOMSTEN. 

De precieze prijs en plaats verneem ik bij de bevestiging. 

0 VOOR DE D'RAAD: Noteer een abonnement; voor mij in 1987. De drie reeds verschenen 
nummers krijg ik toegestuurd, met betaling wacht ik op de acceptgiro. 

D HULP! Kan het PSVI ons ondersteunen bij het volgende initiatief? 
Graag contact tijdens kantooruren op telefoonnumer: 
Onderwerp: . . . . . . . . . . . 

.056 EN NU IETS HEEL ANDERS:. 

NAAM 
ADRES 
POSTCODE, PLAATS 
TELEFOON (eventueel) 
FUNCTIE IN D66 (eventueel) 

Opsturen naar Politiekscholings-en vormingsinstituut D66 
Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
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D66-ers uit het land, en vrouwelijke D66-
kamerleden en DB/HD-Ieden elkaar voor in
formele uitwisselingscontacten met uiteraard 
het accent op emancipatiezaken. 

3. Ter stimulering zal een gastinleider wor
den uitgenodigd die interessante achter
grondinformatie zal geven over het voor die 
maand gekozen onderwerp. 

4. De samenstelling van het gezelschap zal 
wisselen. Vaste kern zijn de deelnemers aan 
het Netwerk in de huidige vorm. Daarnaast 
zal iedere maand een andere provincie wor
den uitgenodigd deel te nemen. Onze erva
ring is, dat het voor veel D66-ers te bezwa
rend is maandelijks voor dit doel naar Den 
Haag te komen, terwijl men in principe graag 
aan een dergelijk netwerk zou willen deelne
men. Wij denken op deze wijze aan een con
tactmogelijkheid tussen "Den Haag en de 
provincie" tegemoet te kunnen komen. 
Om daaraan zo goed mogelijk invulling te 
geven, willen we de provincies op "hun bij
eenkomst het (hoofd)onderwerp laten bepa
len en wordt de inleider in overleg met hen 
gekozen. 

We hopen uiteraard dat dit een stimulans zal 
zijn voor het ontstaan/uitbouwen van net
werken in de provincies ter ondersteuning 
van staten- en raadsleden die zich met eman
cipatiezaken bezighouden. In Noord-Holland 
is men al bezig zo'n netwerk van de grond te 
krijgen. 

Het plan is voorgelegd aan de statenfracties 
en regiobesturen en hen is om medewerking 
gevraagd. Gezien vanuit Den Haag zijn van 
veraf en dichtbij al leuke reacties gekomen. 
Zuid-Holland is bereid de spits af te bijten, 
met een verderafgelegen provincie zijn er al 
contacten over de tweede bijeenkomst na de 
zomervakantie. Ik roep vanaf deze plaats op 
zo spoedig mogelijk te reageren, zodat ik een 
jaarplanning kan maken voor de periode sep
tember 1987 t/m juni 1988. 
Reacties graag aan Bazuinhof 2, I 544 XN 
Zaandijk. Tel. 075-286966. 

Marie-Louise Tiesinga 
coördinator 

Vredesplatform 
Willen die afdelingen van D66, die actief mee
draaien in het plaatselijke vredesplatform, 
soms eens contact opnemen met afdeling 
Driebergen1 
Wij zijn benieuwd, hoe zij zich opstellen bij 
acties of brieven, die in D66-ogen wat ver 
gaan. 
Marleen Kamperman-Mulder voorzitter 
steunfractie/penningmeester 
Bestuursafdeling Driebergen 
Schippersdreef 65 
3972 YB Driebergen 
03438-17084 



Wat er overbleefvan het ropport Dekker 

Veranderingsbereidheid 
kabinet blijft steken in 

kostenbeheersing 
De commissie Dekker heeft met het rapport over de reorganisatie in de 
gezondheidszorg een fikse knuppel in het hoenderhok gegooid. De vlag 
"Bereidheid tot verandering", die de lading van de adviezen dekt, lijkt 
veeleer het tegenovergestelde effect te hebben: Betrokken partijen trek
ken zich terug in hun bastion en slaan vanachter stevige vestingwallen de 
aanvallen af. 

foto's Henk de Kruyf 

De politieke partijen reageerden vooralsnog 
terughoudend of afwijzend op Dekkers grote 
schoonmaak. Het Kabinet kostte het weinig 
moeite de krenten uit de pap te halen. Dek
kers bezuinigingsmaatregelen vielen in goede 
aarde en werden juichend overgenomen. 
Maar de grondgedachte van het advies, de 
herziening van het verzekeringsstelsel door 
invoering van een basisverzekering, werd 
door de regering afgewezen. Binnen D66 is 
de discussie over de nieuwe jas van de ge
zondheidszorg in volle gang. Al in februari 
vormde de toekomst van de gezondheids
zorg het belangrijkste thema van het D66-
voorjaarscongres. 
Na het voorjaarscongres werd door het 
Hoofdbestuur een ad hoc commissie onder 
voorzitterschap van oud DB-lid Ewout Cas
see ingesteld, die de besluiten van de AL V 
verwerkt tot een D66-visie op de voorstellen 
van de commissie Dekker. De voorlopige 
stukken gaan vergezeld van de titel "Bereid
heid tot zorg. "In september verwacht de 
commissie haar advies afgerond te hebben. In 
oktober volgt een studiedag over de gezond
heidszorg. De commissie was ook betrokken 
bij het opstellen van de reactie van de D66-
fractie op het Kabinetsstandpunt over 
Dekker. 

• Dekker: De pluspunten 
Erwin Nypels heeft, ondanks zijn kamerlid
maatschap van het eerste uur, deze zittings
periode voor het eerst volksgezondheid in 
zijn portefeuille. "Dat heeft wellicht het na
deel van een moeilijk oriëntatievermogen, 
maar in ieder geval het voordeel van het niet 
vastgeroest zijn", naar zijn zeggen. 
Aan hem de vraag waarom D66 van alle partij
en de meest positieve eerste reactie had op 
het rapport van de commissie Dekker. "D66 
heeft vrijwel vanaf de aanvang van haar be
staan invoering van een volksverzekering 
ziektekosten voorgestaan. Dat was en is nog 
steeds een goed alternatief voor enerzijds het 
bestaande verbrokkelde systeem, dat uit
eenlopende rechten op en prijzen van ge
zondheidszorg tot gevolg heeft, en anderzijds 
een genationaliseerde gezondheidszorg. De 
door D66 beoogde volksverzekering houdt 
een systeem in, waarin essentiële voorzienin
gen van de gezondheidszorg voor alle burgers 
toegankelijk zijn. De toegankelijkheid is af
hankelijk van het invoeren van een premie 
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naar draagkracht. Het principe van een volks
verzekering is de basis van het rapport van de 
commissie Dekker, vandaar onze positieve 
reactie." 
D66 waardeert eveneens de opname van en
kele eerstelijnsvoorzieningen in het basispak
ket- zoals gezinszorg en thuishulp- positief. 
Nypels: "Daarmee komt een einde aan de 
verbrokkelde financieringswijze die de beste 
behandeling nogal eens belemmert. Nu kun je 
de situatie tegenkomen dat thuiszorg beter is 
voor de patiënt, goedkoper is voor de samen
leving, maar duurder voor de patiënt." 
Ook het opheffen van het onderscheid tussen 
ziekenfondsen en particuliere verzekeraars 
beschouwt Nypels als een pluspunt. Om re
denen van efficiency is D66 voorstander van 
een beperkte werking van het vrije marktme
chanisme in de gezondheidszorg. Volgens Ny
pels heeft het daarnaast een postitief nevenef
fect: "Hoewel er in theorie geen onderscheid 
meer is tussen een ziekenfondsverzekerde en 
particulier verzekerde patiënt, wijst de prak
tijk nogal eens anders uit. Deze ontoelaatbare 
situatie komt te vervallen." 

• Dekker: De minpunten 
"Het rapport van de commissie Dekker bevat 
goede elementen, maar ook een aantal zwak
ke punten", stelt Cassee vast. "Een daarvan is 
de controle op de kwaliteit van de gezond
heidszorg. Dekker werkt vanuit het perspec
tief van het vrije marktmechanisme en legt de 
kwaliteitscontrole teveel in handen van de 
mensen die de markt bepalen. Wij vinden dat 
voor kwaliteitswaarborg een objectieve con
trole noodzakelijk is. Gezondheidszorg is 
geen afwasmiddel." 
Op twee principiële punten maakt D66 be
zwaar tegen de voorstellen van de commissie 
Dekker: de samenstelling van het basispakket 
en de wijze waarop de premie naar draag
kracht wordt vastgesteld. Het basispakket 
van de commissie Dekker bevat geen genees
middelen, fysiotherapie, tandheelkundige 
hulp boven de 18 jaar en een aantal voor 
vrouwen essentiële voorzieningen, zoals 
zwangerschapsafbreking. Nypels: "Wij zijn 
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van mening dat het basispakket dicht in de 
buurt moet blijven van het huidige zieken
fondspakket, inclusief AWBZ. Een definitief 
standpunt kan ik daarover nog niet geven, dat 
wordt nog uitgezocht. Uitgangspunt is dat 
alle vitale onderdelen van de gezondheids
zorg in het basispakket moeten worden op
genomen." 
Ewout Cassee zegt daarover: "Spreekt de 
commissie Dekker over 85% van het huidige 
pakket, wij neigen veel meer naar een per-

De gezondheidszorg 
volgens Dekker 
In een sc;hets van de situatie van de gezond
heidszorg in Nederland zijn kortweg drie 
zaken van belang. · 
Ten eerste kenmerkt de huidige gezond
heidszorg zich, naar men zegt, door afwe
zigheid van evenwichtigheid, doelmatig
heid, structuur en samenhang. 
Ten tweede laat de toekomst eerder een 
toename dan afname van de vraag naar ge
:zondheidszorg zien, mede door de sterke 
vergrijzing van de samenleving. 
Ten derde bevat het regeerakkoord een 
bezuiniging van I ,2 mUjard op de collectieve 

, financiering van de gezondheids:zorg. 
En zo kwam het dat de regering de commis
sie Structuur.en Financiering Gezondheids
zorg installeerde onder voorzitterschap van 
Dekker met de opdracht te adviseren over 
volumebeheersing, vereenvoudiging van 
het stelsel van ziektekostenverzekering en 
deregulering. 
Binnen zes maanden lag er een advies, dat in 
grote lijnen op het volgende neerkomt. Het 
volume kan beheerst worden. mits je de 
patiënt, de zorgverfener en de verzekeraar 
kastenbewust maakt. Voor de patiënt bete
kent dat kunnen kiezen voor goedkopere 
kwalitatief goede voorzieningen, bijv. thuis
verpleging l.p. v. ziekenhuisverpleging. V oor 
de zorgverlener betekent dat zich richten 

centage van pakweg 98%. Omwille van de 
solidariteit is dat noodzakelijk." De pre
mieheffing naar draagkracht die de commissie 
Dekker voorstelt- 4,2% over een inkomen 
tot f 64.550,00- houdt te weinig rekening 
met de individualisering die D66 voorstaat. 
Nypels: "In de huidige ziekenfondsregeling 
zijn de gezinsleden gratis meeverzekerd. De 
premie van een alleenstaande en een "gezin
sonderhouder" is exact dezelfde. Sinds jaar en 
dag is dat een doorn in het oog van D66. Er 
wordt een overtrokken solidariteit gevraagd 
van de alleenstaanden ten opzichte van de 
gezinnen. Ik kan me voorstellen dat je ook in 
de basisverzekering differentieert. Theore
tisch zou je kunnen stellen: 2% voor een 
alleenstaande, 4% voor een niet verdienende 
partner en I% extra per kind." En hier komt 
de door D66 vurig bepleite individualisering 
om de hoek. Ewout Cassee heeft nog een 
andere optie: "Optimale individualisering zou 
betekenen de premieheffing naar draagkracht 
zo laag mogelijk te houden ten voordele van 
de nominale premie. De wijsheid ligt waar
schijnlijk in het midden." 

• Op de lange baan 
Nog voor de regering haar uiteindelijke 
standpunt over het rapport Dekker kenbaar 
maakte, werd al duidelijk dat de belangrijkste 
boodschap van het selecte gezelschap ge
zondheidsdeskundigen in de wind zou wor
den geslagen. Het advies, zo benadrukte de 
commissie immers keer op keer, vertoont 

op de vraag, een kwalitatief goed aanbod 
leveren en daarbij een niet al te hoge prils , 

' bedingen om niet buiten de markt te vallen. 
V oor de verzekeraar betekent dat geen 
onderscheid meer tussen de ziekenfonds
verzekering en de particuliere verzekering. 
Gezamenlijk zullen zij in onderlinge concur
rentie overeenkomsten moeten sluiten met 
zorgverleners die een kwalitatief goed aan
bod garanderen tegen scherpe prijs. Het 
stelsel van ziektekostenverzekering kan 
aanzienlijk vereenvoudigd worden door de 
invoering varreen voor iedereen verplichte 
basisverzekering voor die voorzieningen 
van gezondheids-en maatschappelijke zorg, 
die op de vrije markt nauwelijks te verzeke
ren zijn of gevoelig zijn voor alternatieven 
(substitutie, volgens de commissie Dekker). 
De toegankelijkheid tot deze basisverzeke
ring wordt gegarandeerd door het heffen 
van een premie naar draagkracht. Daarnaast 
kent de basisverzekering een nominale pre
mie, waarvan kostendekkendheld en moge
lijkheid tot eigen risico de principes zijn. 
Voor de niet in het basispakket vallende 
voorzieningen is men vrij zich aanvullend op 
nominale basis te verzekeren. 
Gedereguleerd kan er worden door de 
overheid slechts een voorwaardenschep
pende en kwaliteitsbewakende rol toe te 
bedelen. De overheid bemoeit zich dus niet 
meer met de inhoud van de gezondheids
zorg. 



een sterke samenhang en alleen door het 
overnemen van ook de structurele voorstel
len kan het beoogde doel van een gezonde 
gezondheidszorg bereikt worden. Het Kabi
net dacht er echter anders over en stelde, 
onder druk van oplopende kosten, voor het 
basispakket voor de ziekenfondsverzekering 
drastisch te verkleinen zonder herziening van 
het verzekeringsstelsel. 
Tijdens de Eerste Kamerbehandeling van de 
Kabinetsbesluiten naar aanleiding van het rap
port Dekker- de UCV van 22 juni- stonden 
dan ook in wezen een aantal "ordinaire" be
zuinigingsmaatregelen ter discussie. 
Voor D66 was dat een reden om de bezuini
gingsvoorstellen principieel af te wijzen. Maar 
de maatregelen zijn ook inhoudelijk nauwe
lijks consistent. 
- De eigen bijdrage voor specialistische hulp 
van 25 gulden zal noch aan de vraagzijde, noch 
aan de aanbodszijde effect sorteren. De medi
cijnknaak kan daarbij als voorbeeld dienen: 
Boven een bepaalde inkomensgrens wordt de 
knaak vlot betaald voor- vaak overbodige
medicijnen. Onder een bepaalde inkomens
grens vormt de knaak een belemmering voor 
het aanschaffen van- vaak noodzakelijke
medicijnen. 
- Tandheelkundige hulp voor mensen ouder 
dan 18 jaar uit het ziekenfondspakket halen 
valt niet te rijmen met het uitgangspunt van 
de preventieve zorg. Een eigen bijdrage voor 
tandartsbehandeling is wel bespreekbaar, 
maar minder abrupt als nu voorgesteld. 
- Een eigen bijdrage instellen voor verpleeg-

huizen op grond van de gelijkstelling van ver
pleeghuizen en bejaardenoorden komt niet 
overeen met de financiering van deze zorg. 
Bejaardenoorden worden betaald uit de alge
mene middelen, terwijl de patiënt in een ver
pleegtehuis al betaald heeft voor zijn verblijf 
via de AWBZ. 

• Koopkrachtplaatjes 
Als een belangrijke reden om nog geen be
sluit te nemen over de invoering van een 

"Parlementaire fotografie ... van Colijn tot Lubbers" is het thema van een fototentoonstelling 
in het Haagse Historisch Museum en de titel van een bij de Staatsuitgeverij verschenen 
overzicht van vijftig jaar politieke platen. Vele generaties politici in momenten van vreugde, 
spanning en gewichtigheid zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. D66 doet de 2e helft van het 
boek mee. Terlouw in de Kamer, tijdens de kabinetsformatie en aan het roer op woelige 
wateren en Van Mierlo achter de buis, op de loc tijdens de campagnestart in 1986 en-zie boven 
-luisterend naar een stel Jonge Democraten op een campagnebijeenkomst in 1968. 

Foto Daniël de Koning 

basisverzekering voerde het kabinet de on
duidelijkheid over de inkomenseffecten voor 
bepaalde groepen verzekerden op. Ook an
dere politieke partijen zetten vraagtekens bij 
de gevolgen voor de koopkracht. Zo wijst het 
CDA op de daling van de koopkracht van 
mensen met grote gezinnen en verzet de 
PvdA zich tegen de koopkrachtaantasting van 
de lagere inkomens. 
De kritiek op de negatieve inkomenseffecten 
voor m.n. de grote gezinnen deelt D66 niet. 
Nypels: "Die kritiek is alleen terecht als je de 
huidige premieheffing als uitgangspunt juist 
vindt. Wij vinden nu eenmaal dat de grote 
gezinnen tot nu toe te weinig premie hebben 
betaald. En daar waar deze verschillen bij het 
invoeren van een nieuw systeem groot zijn, 
zijn er altijd ovegangsmaatregelen te be
denken." 
Tijdens de UCV over het rapport Dekker 
tekende zich verrassend genoeg toch een ka
mermeerderheid af voor invoering van een 
basisverzekering doordat het CDA de ge
dachte van een wettelijke volksverzekering 
niet afwees. CDA, PvdA, D66 en GPV von
den elkaar in een motie waarin staatssecreta
ris Dees wordt opgeroepen om in oktober 
een "blauwdruk" te presenteren voor een 
wettelijke volksverzekering tegen ziektekos
ten. Het blijft natuurlijk de vraag of een der
gelijke basisverzekering metterdaad ook zal 
worden ingevoerd. Ook D66 zal voor zij het 
uiteindelijke standpunt over een basisverze
kering bepaalt een zorgvuldige afweging 
moeten maken tussen enerzijds het belang 
van de individualisering en anderzijds het soli
dariteitsprincipe. 

lrma van Scheijndel 

Mijlpaal van drie 
ton 
Donderdag Hoofdbestuursdag in het Walhal
la van Neerlands hobby nr. I: vergadercen
trum Jaarbeurs. Deze achttiende juni 1987 is 
voor D66 een mijlpaal, waar je à la Sonneveld 
eens rustig op plaats neemt. Vandaag staat op 
de agenda de jaarrekening 1986. En daarin, 
voor het eerst sinds 1981, geen negatief eigen 
vermogen meer. Ofwel: we staan staan niet 
meer rood. Vijf jaar bezuinigen, ploeteren en 
bedelen bij de leden om een gat van drie ton 
weg te werken. Er gaat een zucht door de 
gelederen van de negentien aanwezigen. Jam
mer dat de gevulde koeken op zijn aan het 
buffet, ik had dit dramatisch moment graag 
passend kracht bij gezet. 
Na afloop van de vergadering praat ik aan de 
bar nog wat na met Roland de Bruin, regio 
hoofdbestuurslid voor Noord-Brabant. Hij is 
het langst zittend bestuurslid van het hoofd
bestuur. Om half twaalf staan we op van de 
mijlpaal. Politiek kent geen eindbestemmin
gen, alleen mijlpalen. We moeten verder. 

Tom Kok 
Eerste Penningmeester 
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"Afslanking geen 
afgewogen diëet" 
De afslanking van de rijksoverheid 
krijgt steeds meer het karakter van 
een willekeurige rantsoenering in 
plaats van een afgewogen diëet. 
Aldus de harde kritiek van D66 op de 
wijze waarop het kabinet tracht het 
aantal ambtenaren te verminderen 
en tegelijkertijd de kwaliteit van de 
structuur te verbeteren. 
Volgens de fractie heeft het kabinet 
zich schromelijk verkeken op de af
slanking, zowel wat betreft kwaliteit 
en kwantiteit als het tempo. 
Fractiewoordvoerder jacob Kohn
stamm voorziet een volsterkt wille
keurige en chaotische ontwikkeling, 
die ten koste zal gaan van de kwaliteit 
van de overheids-dienstverlening en 
waarvan de financiële opbrengst twij
felachtig is. 

• Decentralisatie 
Kritiek geeft D66 ook omdat de amb
tenaren "achter het loket" vooral de 
dupe lijken van de huidige plannen, 
terwijl juist gereorganiseerd zou 
moeten worden op het centrale be
leids- en controleniveau. Hierdoor 
komt het streven naar meer decen
tralisatie onder sterke druk te staan. 

Engwirda: 
Nog meer affaires 
De versterking van de controlefunc
tie binnen de departementen en de 
"herontdekte" controlerende taak 
van het parlement zal de komende 
tijd leiden tot het ontdekken van 
nieuwe fraudes en affaires. Deze 
verwachting sprak Maarten Engwir
da uit tijdens een studiedag van Ne-
derlandse accoutants. · 

Volgens Engwirda-voorzittervan de vas
te Kamercommissie voor de Rijksuitgaven 
- blijfthet niet bij het RSV-schandaal, de 
Walrusaffaire, de visfraude en de zaak van 
de woningbouwsubsidies. 
"Het kan niet anders dan dat Kamer en 
departementen de komende tijd het ei
gen nest vaker zullen moeten bevuilen", 
aldus de D66'er. "We moeten ons echter 
door die periode heenbijten, om in de 
toekomst de vruchten te kunnen plukken 
van een beter beleid door betere con
trole." 
De Democraat kondigde aan dat de bouw 
van de Willemspoorttunnel in Rotterdam 
en de mogelijke aanschafvan gevechtshe
licopters door Defensie als zogenaamde 
grote projecten gaan vallen onder de ver
beterde "bewaking" door de Commissie 
Rijksuitgaven. 
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Politieke cultuur niet onderhandelbaar 

''Zo vertrekken 
geen schande" 

Wij sluiten onze ogen niet voor de 
kwaliteit van de maatregelen, die 
de minister intussen heeft getrof
fen, maar wij constateren wel dat 
de EG-commissaris voor visserij 
nog op I december van het afgelo
pen jaar oordeelde dat Nederland 
er wat de preventie van quota
overschrijdingen betreft het 
slechtst voorstaat van alle lid
staten. 

Aldus begon Dick T ommel namens D66 het 
laatste deel van zijn bijdrage in eerste termijn 
aan het debat over de visfraude, dat leidde tot 
conclusie dat volgens D66 minister Braks zijn 
zetel beschikbaar moest stellen. 
Ik wil niet verhelen, aldus Tommel, dat het 
gaat om een minister die grote kwaliteiten 
heeft en die wij beschouwen als één van de 
goede ministers van dit kabinet. Dit neemt 
niet weg dat hij door allerlei omstandigheden 
buiten hem om, maar mede ook door eigen 
toedoen, in een precaire situatie is gekomen. 
Het door ons sterk gekritiseerde beleid 
strekt zich uit over vele jaren. Opeenvolgen
de bewindslieden hebbben dat beleid gestalte 
gegeven en waren daarvoor ieder voor zich 
verantwoordelijk. Zij zijn voor aanspreek
baarheid daarop uit het zicht verdwenen. En 
hoeveel waardering men ook kan hebben 
voor een bewindsman, volgens de regels van 
het ongeschreven staatsrecht is het de in 
functie zijnde bewindsman die verantwoor
delijkheid draagt voor die keten van beleids
daden waaraan hij op verschillende momen
ten heeft deelgenomen en nog deelneemt. 
Het staatsrecht creëert in deze opvatting 
doelbewust een zondebok. Dat slaat niet op 
de persoon van de minister, dat slaat op zijn 
staatsrechtelijke positie. Er zijn verantwoor
delijkheden die in grote mate losstaan van 
persoonlijke schuld. 
Dat is een mensonvriendelijke situatie, die 
onvermijdelijk is in het functioneren van het 
controlesysteem. Maar die situatie is niet 
voor niets gecreëerd. Laten wij onder ogen 
zien wat er op het spel staat. 
Daar is in de eerste plaats een algemene on
gerustheid over het verschijnsel van toene
mende normvervaging, waardoor het sociale 
functioneren van een gemeenschap steeds 
moeilijker wordt. Het lijkt erop dat waar dit 
eigenlijk altijd al een noodzaak is geweest, het 
in deze tijd meer dan ooit geboden is dat de 
overheid op het punt van naleven van regels, 
het zich houden aan afspraken, en het een 
betrouwbaar partner zijn in de Europese Ge
meenschap, het goede voorbeeld geeft, wil zij 

• Dick Tommei 

burgers tot eenzelfde gedrag bewegen. Een 
minister die van zijn boeren gaat vragen om 
naar eer en geweten de juiste mestover
schotten op te geven, hetgeen voor hen een 
grote belasting kan zijn, moet beschikken 
over een vanzelfsprekend en niet aangetast 

Als eerste gaf de fractie van D66 in 
het Kamerdebat over de visfraude 
duidelijkheid over de positie van 
minister Braks: De minister zou 
zelf moeten opstappen omdat hij 
politiek verantwoordelijk is voor 
een jarenlang tekortschietend be
leid. De minister bleek het niet eens 
met deze opvatting van D66 over 
de politieke cultuur, want "ik zal 
me krachtig inzetten voor een be
ter beleid in de toekomst." 
Voor D66 was deze opstelling aan
leiding tot het indienen van een mo
tie met de PvdA waarin het tekort
schieten van de minister en zijn ver
antwoordelijkheid voor het bewust 
niet loyaal uitvoeren van de EG-re
gels werd vastgelegd. 
In de toelichting op de motie zette 
namens zijn fractie Dick Tommei 
de opstelling van D66 consequent 
voort: Een minister zou met een 
dergelijke door de Kamer aan
vaarde motie niet moeten willen 
aanblijven. 



moreel gezag hiervoor. Hetzelfde geldt naar 
andere landen toe. 
Wij scharen ons niet bij degenen die roepen 
dat het gezag van de minister in Brussel door 
deze zaak ernstige schade heeft opgelopen. 
Daarvoor heeft hij op vele andere terreinen 
in dat forum teveel goodwill verzameld. Maar 
hier geldt niet zozeer de persoonlijke positie 
van de minister, maar de positie van een klein 
land, dat als alles verloopt, zoals wij dat zou
den willen, in de toekomst nog meer dan nu 
het geval is afhankelijk wordt van de bereid
heid van andere landen, b.v. op het gebied van 
milieuproblemen, om zich strikt te houden 
aan afspraken die er in Europees verband zijn 
of moeten komen. Juist ons kleine land heeft 
groot belang bij het houden van recht op 
spreken. Dat recht van spreken hebben wij 
verloren en wij moeten het terugwinnen. 
Volgens Tommei is er vervolgens ook een 
element naar de vissers toe dat de aandacht 
vraagt: Door het toegeeflijke beleid dat is 
gevoerd -ogen sluiten, WIR-premies, ver
groten in plaats van verkleinen van vangstca
paciteit-, door de gevaarlijke cultuur die op 
het ministerie heerst van aanschurken tegen 
het bedrijfsleven is een verwachtingspatroon 
opgebouwd bij de vissers, waardoor iedere 
impuls ontbrak om zich voor te bereiden op 
een toekomst van beperking die onverbidde
lijk moest komen. Zachte heelmeesters ma
ken ook hier stinkende wonden. En er is door 
het gevoerde beleid een medeverantwoor
delijkheid gegroeid van de overheid voor de 
slagen die nu extra zwaar zullen gaan vallen in 
de visserijsector. 
Tommei verder: in al deze overwegingen is 
mijn fractie tot de conclusie gekomen dat het 
op zijn plaats zou zijn wanneer de minister 
vanuit die staatsrechtelijke verantwoorde
lijkheid waarover ik zojuist sprak, zijn porte
feuille ter beschikking zou stellen. Wij besef
fen dat zo'n opvatting niet meer tot onze 
politieke cultuur behoort, maar wij zouden 
willen dat deze er weer in terug kwam. Op 
deze wijze vertrekken is geen schande, inte
gendeel. De fractie heeft het pijnijke besef dat 
dat persoonlijk een hard gelag is, maar het is 
voor de politiek als geheel de enige mogelijk-

D66 op bres voor kleine 
scholen 
D66 verzet zich tegen de wijze waarop 
het kabinet binnen een half jaar 
driehonderdvijftig kleine basisscholen 
wil sluiten. 
Volgens woordvoerderAad Nu is houden de 
regeringsplannen te weinig rekening met de 
eigen situatie van een stadswijk of een kleine 
kern. Hij bepleit daarom een alternatief plan, 
waarbij niet wordt gewerkt langs landelijke 
criteria. 
D66 accepteert dat zo mogelijk het aantal van 
driehonderdvijftig niet volledig wordt ge
haald. Nu is vindt bovendien dat de operatie 
een jaar moet worden uitgesteld, om alle 
betrokkenen meer tijd te geven in te spelen 
op de nieuwe situatie. 

BINNENHOF 

heidom morele zeggingskracht te herwin
nen. Het is een opvatting die geen moreel 
oordeel inhoudt over de minister, maar die 
voortkomt uit een oordeel van hoe naar onze 
opvatting politieke macht zou moeten func
tioneren. 
Voor ons zijn die normen niet onderhandel
baar. Wel of het om een situatie gaat waarop 
die normen van toepassing zijn. Deze visie op 
macht, de daarin verwerkte normen, zijn niet 
onderhandel baar. Die heb je of die heb je niet. 
Wat wel gewogen moet worden is het ge
wicht van de zaak zelf, voor de toepasbaar
heid van die normen. Naar ons gevoel is dat 
hier het geval, maar de gedachtenwisseling 
zelf moet het laatste materiaal voor die weg
ing leveren. Er zijn dus twee zaken aan de 
orde. Aan de ene kant de visie op het functio
neren van macht in een parlementaire demo
cratie met de daaruit voortvloeiende verant
woordelijkheden. En aan de andere kant: de 
weging van de zaak in al zijn omstandigheden 
voor de vraag naar de toepasbaarheid van die 
normen. 
En daarom willen wij de minister met klem 
vragen om zijn oordeel over beide zaken te 
geven. Dus niet alleen aandacht te geven aan 
de mate van schuld, de verwijtbaarheiden de 
verzachtende of verzwarende omstandighe
den, maar zich ook uit te spreken over die 
politieke en staatsrechtelijke visie op verant
woordelijkheden zelf. 

In hetkort 
ONDERMIJNEN-De regering moet 
commerciële sancties treffen tegen on
dernemingen die doelbewust het Neder
landse wapenexportbeleid ontduiken en 
ondermijnen. Deze stelling verdedigde 
Maarten Engwirda in de Tweede Kamer, 
omdat is gebleken dat strafrechtelijke 
sancties niet altijd mogelijk zijn. 

AIDS- Het kabinet moet komen met 
een etisch-juridisch kader waarbinnen 
verzekeraars moeten opereren wat be
treft de ziekte aids en ziekten die gene
tisch kunnen worden verspreid. Op ini
tiatief van Louise Groeneman heeft de 
Tweede Kamer daarop aangedrongen. De 
kamer was het met de D66-woordvoerd
ster eens dat dit aspect tot nu toe zwaar 
wordt verwaarloosd. 

TABAK-De rechten van niet-rokende 
werknemers bij particuliere bedrijven 
moeten evenzeer worden gewaarborgd 
als die van ambtenaren. Aldus Erwin Ny
pels bij de behandeling over de nieuwe 
Tabakswet, die vindt dat het daarin ge
maakte ondescheid onaanvaardbaar is. 
Volgens het kabinet moet de overheid het 
bedrijfsleven slechts het goede voorbeeld 
geven en gaat het niet aan het bedrijfsle
ven op dit punt de wet voor te schrijven. 

ABP-wet en bevolkingsregistrotie 

WD over de streep 
De verzelfstandiging van het ABP-pensioenfondsbestuur en meer privacy 
voor de burger wat betreft de bevolkingsregistratie. Op die twee punten 
heeft D66 in samenwerking met de PvdA de VVD-fractie in de Tweede 
Kamer over de "coalitie"-streep getrokken. 

Spanningen ontstonden in het kabinet nadat 
bleek dat de VVD volhardde in de steun voor 
amendementen van Erwin Nypels (D66) en 
Hans Aiders (PvdA) op de Structuurwet 
ABP; het politieke antwoord op de ABP
affaire. De oppositie onder leiding van de 
D66-pensioendeskundige en de PvdA
woordvoerder vindt de daarin voorgestelde 
verzelfstandiging niet ver genoeg gaan en 
wordt daarin gesteund door de VVD. 
Premier Lubbers kondigde - nadat het debat 
tot twee keer toe op verzoek van het kabinet 
werd geschorst- aan dat als de oppositie zijn 
zin krijgt, het kabinet het totale wetsvoorstel 
zal intrekken. Het zou de eerste keer zijn dat 
een kabinet onder zijn leiding daartoe over
gaat. 

• Verbazing 
Spanningen tussen de twee regeringsfracties 
waren het gevolg van twee aangenomen mo
ties van Jacob Kohnstamm over de toeganke
lijkheid van persoonsgegevens wat betreft de 
bevolkingsadministratie. 
Tot verbazing en verbijstering van het CDA 

wist de D66' er de VVD te bewegen deze 
moties te steunen, waardoor met name ker
ken niet meer automatisch gebruik kunnen 
maken van de gegevens. 

• Privacy 
De burger moet voortaan persoonlijk toe
stemming geven voor opname in het register 
van kerkgenootschappen. Geeft hij of zij die 
toestemming niet dan worden geen gegevens 
meer verstrekt aan kerken over geboorte, 
overlijden, huwelijk en verhuizing. 
Deze informatie blijft - tegen de wil van het 
kabinet- dankzij de moties van D66 voorbe
houden aan publieke organen als pen
sioenfondsen en organisaties op het gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg en maat
schappelijke dienstverlening. Een meerder
heid van de Tweede Kamer steunde de opvat
ting van D66 dat in het belang van privacybe
scherming informatie aan derden (zoals kerk
genootschappen) alleen beschikbaar mag 
worden gesteld na toestemming van betrok
kenen. 
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PORTRET 

PEAC-Voorvrouw lrmo van Scheijndel: 

D66 is niet emancipatie· 
ongevoelig 

Ze behoort tot de categorie trou· 
we, nog steeds actieve D66-ers van 
na de oproep van Jan Terlouw. De 
categorie voor wie het snel ging: in 
1978 gekozen in de gemeenteraad, 
in 1982 fractievoorzitter. De 
nieuwe voorzitter van het Politiek 
Emancipatie-Activeringscentrum 
van D66. Stapt welbewust, leuk ge
kleed door het leven. Werkt hard, 
met oog voor individu èn groep. 
Doet soms schokkende uitspraken, 
met guitige blik. Vindt D66 niet 
emancipatie-ongevoelig. 'n Ge
sprek met een leuk mens. 

,.Ik heb Nederlands gestudeerd en werk als 
docente aan een VWO/HA VO-Scholenge
meenschap. Naast m'n studie gewerkt en in 
die tijd politiek actief geworden. Ik ben in juni 
1978 in de Raad van Voorburg gekozen en in 
diezelfde maand afgestudeerd. Dat was een 
hectische tijd. Je kent het zelf: meehelpen een 
afdeling oprichten, werkgroepen volgen, je 
verdiepen in de gemeentepolitiek, 'n pro
gramma schrijven en voor je het weet zat je in 
de Raad. Ik heb er acht jaar gezeten, de twee
de periode als fractie-voorzitter. In een klei
ne fractie- eerst met z'n drieën, later met z'n 
tweeën- bestrijk je vrijwel alle beleidsterrei
nen. Dat kost veel tijd, zelfs met een goeie 
steunfractie en werkgroepen. Maar jewordt 
wel veelzijdig. In 1986 heb ik me niet meer 
kandiadaat gesteld. Ik wilde het wat rustiger 
krijgen. Maar wat even belangrijk is: ik merkte 
dat ik na acht jaar iets van de dynamiek was 
kwijtgeraakt. Je wordt onderdeel van het sys
teem, je verontwaardiging slinkt. Het werd 
tijd voor iemand anders met een frisser, radi
caler opstelling." 

• Docent 
,.Wat voor soort docent ik ben? Ik denk dat ik 
redelijk veel eis van m'n leerlingen. Ze weten 
heel goed waar de grenzen liggen, die liggen 
bij mij heel ver. Autoritair? Zeker, maar ik kan 
ook reuze gezellig zijn. Ik probeer de leerling 
iets meer mee te geven dan het vak. Zo 
relativeert het een het ander, maar inspireert 
ook het een het ander. De leerlingen voelen 
dat heus wel aan. Nee, ze tutoyeren mij niet. 
Dat vind ik niet nodig. Dat leidt wel eens tot 
leuke situaties. Vijftien vrouwen en meiden 
bij elkaar, waaronder (oud) leerlingen. De 
laatsten zeggen nog steeds mevrouw Van 
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"Vrouwen hebben nog niet zoveel ervaring, moor de praklijk 
wijst uit dot ze zich voor 200% inzetten." 

Scheijndel. Dat kan best veranderen, maar dat 
moet je niet forceren." 

• Roeien 
,.Roeien is naast lesgeven en andere activitei
ten een heerlijke ontspanning. Maar tegelij
kertijd heel moeilijk en zwaar. Twee keer per 
week trainen op zaterdag- en zondagmorgen. 
Een half uur heen en terug op de fiets. Na 
afloop met de groep iets drinken. Als ik tijd 
heb roei ik ook wedstrijden, maar dat bete
kent ook twee keer extra trainen per week. 
We hebben een leuke coach. Tegen de zestig 
en helemaal vergroeid met het water. Heeft 
het altijd over ,.zijn mannen", terwijl het alle
maal vrouwen zijn, maar hij bedoelt het niet 
negatief." 

• Emancipatiefilosofie 
,.Mijn inzet is een heel nuchtere: eraan mee
werken om een gelijkwaardige positie van 
mannen en vrouwen te bewerkstelligen. In 
theorie klopt het allemaal, maar in de praktijk 
moet het voortdurend bevochten worden. 
Hoopvol is dat emancipatie gewoon niet 
meer weg te denken is. Maar het moet, ook in 
onze partij, nu echt gaan gebeuren. D66 is 
niet emancipatie-ongevoelig. Individualise
ring is de kern van onze emancipatiefilosofie. 
Ons uitgangspunt is heel emancipatoir, maar 
het initiëren van emancipatiepunten en het 
activeren van vrouwen is nog steeds noodza
kelijk. 
Het spanningsveld is duidelijk. Bij de Provinci
ale Statenverkiezingen hebben hoge plaatsen 
voor vrouwen op de lijsten bij mannen veel 
aanleiding gegeven tot kritiek. Maar je kunt er 
niet omheen: als je emancipatie van vrouwen 

nastreeft, nemen vrouwen plaatsen van man
nen in. Lange tijd waren vrouwen nog niet 
zover, maar nu is de tijd aangebroken dat een 
aantal hoog gekwalificeerde vrouwen zich 
politiek en bestuurlijk aanbiedt. Dat doet pijn, 
ja, dat is niet gemakkelijk. Maar uit emancipa
tie-oogpunt is grote ervaring veel, maar niet 
alles. Voor mij is kwaliteit doorslaggevend, 
maar je moet wel opletten wie de criteria 
daarvoor aanlegt. Vrouwen hebben nog niet 
zoveel ervaring, maar de praktijk wijst uit, dat 
als ze zich inzetten, ze dat ook voor 200% 
doen en in korte tijd het gebrek aan ervaring 
inhalen. Je moet in de bestuurlijke en poli
tieke cultuur dus nuchter opereren, niet vast
geroest zitten in oude patronen." 

• Plannen PEAC 
,.Als voorzitter kreeg ik te maken met de op 
de vrouwenconferentie aangenomen motie 
over nieuwe acties van het PEAC. De enquê
te voorafgaand aan de conferentie had boven
dien uitgewezen, dat het PEAC voor veel 
mensen onduidelijk is. Onze nieuwe plannen 
worden binnenkort gepubliceerd. Meerdan 
voorheen willen we proberen emancipatie te 
activeren in zoveel mogelijk geledingen van 
D66. We zijn een adviescommissie van het 
Hoofdbestuur en dus willen we vroegtijdig 
worden ingeschakeld bij de voorbereiding 
van congressen. SWB-rapporten vooraf be
kijken op emancipaitiepunten. Dat is ove
rigens al toegezegd. Een SWB-vertegen
woordiger heeft nu zitting in het PEAC-be
stuur. De basis gaat alle aandacht krijgen. He
laas hebben we geen emancipatiewerkster 
meer. T rudy Theuvenet besteedde daar veel 
(ook onbetaalde) tijd aan. Met het PSVI wor
den vormings-en trainingscursussen voor 
vrouwen georganiseerd, voor raadsleden 
themabijeenkomsten gehouden, bijvoorbeeld 
over facetbeleid. Jouw plannen voor een 
nieuwe opzet van het Emancipatie-Netwerk 
en in het verlengde daarvan het initiëren van 
provinciale netwerken passen prima in onze 
opzet. Het PEAC is daar blij mee en we 
zullen, zeker ook in de provincie, actede 
présence geven." 

• Politieke ambities? 
,.Ik weet dat nog niet zo goed. Ik heb een 
vertegenwoordigende functie verruild voor 
een bestuurlijke binnen de partij. Toch weer 
iets, omdat ik dol ben op D66. Voorlopig doe 
ik de Democraat en het PEAC. Maar wie 
weet. .. " 

Marie-Louise Tiesinga 
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Ledencollege gaat politieke besluitvorming stroomlijnen 

PARTIJSTRUCTUUR AAN 
HERZIENING TOE 
Het Hoofdbestuur van D66 heeft 
besloten om het voorstel van de 
"Adviesgroep Partijstructuren ", 
een ad hoc commissie met als taak 
op korte termijn advies uit te bren
gen over de huidige partijstructuur, 
integraal voor te leggen aan de le
den van de partij. 
In een begeleidende brief schrijft 
het HB in het advies een goede ba
sis te zien voor het in gang zetten 
van een brede discussie in de partij 
over het verbeteren van de partij
structuur. 

De Adviesgroep onder voorzitterschap van 
de Nijmeegse oud 'wethouder Wim Vrijhoef 
heeft zich de afgelopen maanden gebogen 
over verschillende knelpunten binnen de par
tijorganisatie. Uitgangspunt daarbij is ge
weest dat de organisatie van de partij ten 
dienste moet staan van de politieke functie 
die de partij heeft en moet passen in de inter
ne partijcultuur. ln het licht van die D66 cul
tuur wil de commissie dan ook niet tornen aan 
het one rnan-one vote systeem bij de poli
tieke besluitvorming. 
De belangrijkste tekortkomingen van de hui
dige partijorganisatie zijn volgens de Ad
viescommissie: 

De Algemene Leden Vergadering functio
neert niet bevredigend. Met het door elkaar 
heen lopen van de politieke stellingnames en 
gedetailleerde specialistische discussies func
tioneert de AL V niet als sluitstuk van een 
brede politieke discussie in de partij. 
De locale en regionale ledenvergaderingen 
hebben te weinig inbreng bij de landelijke 
politieke visie. 
De positie van de regio-HB leden is diffuus en 
er bestaat een informatiekloof tussen H B en 
de basis van de partij . 
Er is een onvoldoende afbakening van de ver
antwoordelijkheden van fractie en HB bij het 

De politieke besluitvorming moet op de congressen beter tot haar recht komen. 

ontwikkelen en vertalen van de politieke 
visie. 
Er is geen gestructureerde inzet van poten
tiële kennis in de partij en te weinig aandacht 
voor de begeleiding van partijleden. 

Het meest verstrekkende voorstel van de 
commissie is het ombuigen van de huidige 
Adviesraad in de richting van een "Ledencol
lege" dat op basis van evenredige vertegen
woordiging samengesteld zou moeten 
worden. 
Zwaartepunt van de politieke plaatsbepaling 
van de partij blijft liggen bij de Algemene 
Ledenvergadering, maar de politieke discus
sie in de partij dient beter te worden gestruc
tureerd. Het in te stellen "Ledencollege" 
heeft daarin een belangrijke taak en zal het 
Hoofdbestuur namens de AL V kunnen con
troleren. 
Het Hoofdbestuur verliest in de voorstellen 

van de commissie Vrijhoef zijn regionale com
ponent en zal meer taakgericht gaan werken. 
De besluitvorming door de AL V wordt ver
beterd door een degelijker inhoudelijke on
derbouwing van de beslispunten en selectie 
van de voorgestelde amenderingen. 
Het beleidsprogramma moet worden afge
schaft en de congressen zullen projectmatiger 
voorbereid gaan worden. 
Na behandeling van nota's en beslispunten in 
de afdeling en regio's vindt een voorselectie 
plaats van de amendementen. Het" Ledencol
lege "legt alleen die voorstellen aan de AL V 
voor die de steun van tenminste eenderde 
van het Ledencollege krijgen. 
Het Hoofdbestuur verwacht op het najaars
congres van 1988 de besluitvorming over de 
gewenste interne partijstructuur te kunnen 
afronden. Het advies en de begeleidende brief 
van het Hoofdbestuur staan afgedrukt in deze 
Democraat. 
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COMMENTAAR 

Partij politieke bespiegelingen bij het 
begin van het parlementaire jaar 
Wie op een D66-bijeenkomst verzekerd wil zijn van een open doekje moet verkondi
gen dat het hoog tijd wordt voor een kabinet zonder het CDA. Dit spontane applaus 
is slechts gedeeltelijk te verklaren uit inhoudelijke kritiek op de politieke koers van 
Lubbers en De Vries. Op de voor ons zo belangrijke immateriële punten wijken de 
Christen-democraten onmiskenbaar van ons af. Op sociaal-economisch gebied is de 
kloof daarentegen veel minder groot. 
Nee, de algemene D66 irritatie schuilt vooral in de màchtsposities die het CDA in 
politiek en maatschappij inneemt en vooral de wijze waarop het daarvan gebruik 
maakt. Stenen des aanstoots worden ons ongevraagd en in serie aangeleverd. De 
meest recente is het slechte euthanasie-voorstel van de regering: een typisch voor
beeld van een met liberale (Korthals-Aites') pen geschreven Christen-democratische 
tekst waardoor geen enkele betrokkene meer weet waar hij aan toe is. We moeten 
erkennen dat het CDA het tot nu toe electoraal beter heeft gedaan dan velen 
verwacht hadden. Maar zelfs Lubbers heeft niet het eeuwige politieke leven. Het is er 
de confessionelen dan ook veel aan gelegen het huidige succes een hechtere basis te 
geven. De greep op de politiek moet worden verzilverd; de macht moet verschoven 
worden naar de (door het CDA geleide) maatschappelijke organisaties. Dit proces 
dient gepaard te gaan met een verdieping en verbreding van de ideologische grond
slag. Niet voor niets hebben onlangs de van trots glimmende CDA-leiders een 
"ideologische kaderschool" opgericht. 
Dit brede CDA offensief zal er ongetwijfeld toe leiden dat elders de druk toeneemt 
om tot een PvdA-VVD-D66 samenwerking te komen. Vooral ook in D66 kring. Het 
aantrekkelijke van zo'n coalitie is immers dat met het breken van (de arrogantie van) 
de CDA-macht de "immateriële" meerderheidsoplossingen niet meer geblokkeerd 
kunnen worden door een politieke minderheid in ons land . 
Hoe lonkend dit perspectief ook mag zijn, D66 zou er verkeerd aan doen hier 
blindelings op af te stevenen. Een onbevangen beschouwing leert dat aan zo'n streven 
voor ons nogal wat risico's vastzitten. Als D66 het voortouw neemt om tot een 
PvdA-VVD-D66 kabinet te komen zijn er twee mogelijkheden. Of het lukt wel, of het 
lukt niet. In het laatste geval zijn wij de falende bruggenbouwer, een functie met een 
slechte beloning (in het verleden zijn wij zwaar gestraft voor zo'n rol) en met weinig 
toekomstperspectieven. 
Indien de socialisten en oud-liberalen echter wèl gaan samenwerken is het niet 
denkbeeldig dat voor D66 de poedelprijs klaar ligt: de politieke concurrentie en 
misschien ook de kiezer zal ons als overbodig afdoen, zeker als de PvdA en de VVD 
samen over een meerderheid beschikken. 
Kortom, we moeten er voor waken dat onze wens de vader van de analyse wordt. 
PvdA en VVD zijn alles behalve natuurlijke bondgenoten. Kunnen zij op immaterieel 
terrein steeds meer tot zaken komen, de politieke agenda blijft helaas grotendeels 
met zeer aardse zaken gevuld. En daarin verschillen de twee partijen nog steeds vrij 
diepgaand van mening. Sterker nog, zij ontlenen er hun identiteit en aantrekkings
kracht voor hun specifieke achterban aan. Het huidige verzet van de PvdA tegen het 
VVD stokpaardje van de belastingverlaging is in dit opzicht meer dan symptomatisch, 
het is symbolisch. De kans op een vruchtbare PvdA-VVD samenwerking is en blijft 
gelijk aan de mate waarin de maatschappelijke verhoudingen als rechtvaardig en 
gestabiliseerd worden ervaren. 
Hoe terecht daarnaast onze bedenkingen over het CDA ook mogen zijn, we moeten 
ons geen overdreven angst voor de toekomstkansen van deze partij laten aanpraten. 
Haar intrinsieke kracht is kleiner dan zij lijkt. In de Nederlandse politiek zijn partijen 
met een charismatische leider wel vaker groter geworden dan zij konden blijven. Haar 
huidige voorspoed berust bovendien ook op de chaos in de VVD en in mindere mate 
op de ongeloofwaardigheid van de tegenwoordige PvdA. Daar komt bij dat in 
Nederland het geloof als politiek bindmiddel een uiterst onzekere toekomst heeft. 
Binnen de katholieke kerk bestaan grote problemen. Protestanten zijn traditioneel 
sterk verdeeld. Anders gezegd: kaderscholen geven op zichzelf geen enkele garantie 
dat de afgestudeerden hun boodschap ook kwijt kunnen aan de armzaligen zonder 
diploma. 
De conclusie uit dit alles voor D66 moge duidelijk zijn: we moeten ons vooral niet 
laten verleiden partijpolitieke strategieën te ontwikkelen, maar voortgaan op onze 
volstrekt onafhankelijke koers. Laten we ons ook het komende parlementaire jaar 
concentreren op onze constructieve oppositie rol, waarbij elk voorstel uitsluitend op 
zijn eigen- D66- merites wordt beoordeeld. Op termijn moeten we blijven streven 
naar een situatie waarin alle samenwerkingsvormen denkbaar zijn. Maar zover is het 
nog niet. 

Bob van den Bos 
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Wat mogen wij van de enquête bouwsubsidies verwachten? 

AFSPRAAK IS AFSPRAAK 

Wie de eerste openbare verhoren 
in de parlementaire enquête bouw
subsidies op de televisie heeft ge
volgd- en welke Democraat laat 
zich zo'n schouwspel ontgaan?
moet zich moedeloos hebben afge
vraagd welk resultaat straks uit dit 
welles-nietes-spelletje gehaald kan 
worden. De ambtenaren beweren 
dat er nooit afspraken zijn gemaakt 
over welke regeling dan ook, de 
geldschieters daarentegen zeggen 
dat niemand zich aan de regelingen 
hield, maar dat zulks "oogluikend" 
door de achtereenvolgende be
windslieden werd toegelaten. Was 
er een "herenovereenkomst", zo
als de ene partij beweert, of was 
iedere controle overbodig omdat 
de regelingen "zelfregulerend" wa
ren? Nog voor het eerste openbare 
verhoor begon, hadden wij een ge
sprekje met commissielid Dick 
Tommei over de vraag wat onze 
verwachtingen mogen zijn. 

.,De enquête is niet ingesteld om koppen te 
laten rollen", zegt hij . .,Integendeel, misschien 
moeten we achteraf mensen rehabiliteren. 
We moeten antwoord hebben op twee vra
gen: wat was er fout en hoe doen we dat in de 
toekomst beter? Het gaat dan zowel om de 
instelling van een adequaat controlesysteem
en niet alleen in de bouw, maar ook in allerlei 
andere ambtelijke sectoren- het gaat ook 
om de fase daarvoor: hoe komen regelingen 
tot stand en is de Kamer daarbij wel attent 
genoeg? 

Je hoeft de Handelingen er maar op na te 

lezen om te zien dat de Kamer voor het punt 
controle nooit zoveel aandacht heeft gehad. 
Dat is natuurlijk ook niet het eerste waar je 
aan denkt bij het instellen van een subsidie
regeling. Het gaat erom dat je je doelstelling 
bereikt. Voldoende woningen of behoud van 
werkgelegenheid of wat je met je regeling 
ook wilt bereiken. Daar komt nog bij dat het 
tot voor kort jaren duurde voor je als Kamer 
een goedgekeurde jaarrekening van een de
partement onder ogen kreeg. Als je vijf jaar 
na dato te horen krijgt wat de feitelijke uitga
ven geweest zijn, dan valt er alleen nog maar 
te constateren dat dat goed of niet goed was, 
maar politieke consequenties kun je er nau
welijks meer aan verbinden. Nu komt daar 
verbetering in, zoals ook de begrotingsvoor
bereiding een stuk verbeterd is in vergelijking 
met een paar jaar geleden. Naast de fact
finding is er vaak ook nog een instructie door 
ambtenaren van het betreffende departe
ment aan de leden van de vaste kamercom
missie en aan fractiemedewerkers over hoe 
die begroting in elkaar zit, over wat er wel of 
niet relevant is voor het financieringstekort. 
Die aanpak is een direct gevolg van de activi
teiten van de commissie voor de rijksuit
gaven. 

Het is voor een kamerlid soms wat gênant om 
te ontdekken dat iets op een bepaalde manier 
wordt geregeld alleen omdat er tussen twee 
departementen is afgesproken dat het zo ge
regeld zal worden. Daarom zullen we in de 
openbare verhoren ook zeker aandacht be
steden aan de vraag: wie heeft wat afgespro
ken en is dat terecht? Een andere vraag die 
zeker ook gesteld gaat worden is: waren de 
cijfers die aan de Kamer werden voorgelegd 

Wat mij in deze enquête bijzonder boeit 
is het antwoord op de vraag: hoe werkt 
het bestuur? Hoe maakt het bestuur 
bepaalde regelingen? Waarom zo en 
niet anders? En waarom bepaalde rege
lingen wel en andere niet? Wat leggen 
we vast en wat loten we aan het toeval 
of aan de omstandigheden over? 

van dien aard dat kamerleden konden begrij
pen wat er aan de hand was? Als je met 
dezelfde woorden al tegengestelde dingen 
kunt bewijzen, hoeveel gemakkelijker is dat 
dan niet met cijfers? 
Om kamerlid te worden moet je wel kunnen 
lezen en schrijven, maar niemand zal je er op 
aankijken als je geen balans kunt lezen. Eigen
lijk is dat vreemd, want één van je taken is 
toch het controleren van de grootste begro
ting van Nederland. Het presidium van de 
Kamer heeft dat kennelijk ook onderkend. 
Op dezelfde dag waarop de openbare verho
ren beginnen, start ook een cursus voor ka
merleden en fractiemedewerkers op het ge
bied van begrotingen en balansen. Een soort 
boekhouden en handelsrekenen zal ik maar 
zeggen. De belangstelling daarvoor is bijzon
der groot. Niemand geneert zich ervoor om 
toe te geven dat hij of zij niet helemaal op de 
hoogte is, of in elk geval zijn of haar kennis 
nog eens even wil toetsen. 
Je moet de resultaten van zo'n enquête niet 
overschatten. Kijk maar naar de RSV -enquê
te. Je zou veronderstellen dat de subsi
diestroom in de richting van een aantal grote 
bedrijven nu veel meer aandacht zou krijgen 
dan vroeger het geval was. Ik zie dat niet zo. 
Onder de noemer van werkgelegenheid, 
technologiestimulering of iets dergelijks, gaan 
nog altijd grote bedragen weg. De Kamer 
praat daar nu wel over, maar nog steeds in 
termen van .,het is eigenlijk onvermijdelijk". 
En je ontkomt daar ook niet aan als je wilt 
concurreren met gelijksoortige bedrijven in 
Duitsland en Frankrijk. Het zou overigens 
veel beter zijn om die concurrentiepositie 
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Discussie over voortgezette basisvorming: 

BESLISSING OP BASIS VAN 
CONSENSUS GEWENST 
Ruim anderhalfjaar na het verschijnen van het 
WRR-rapport .,Basisvorming in het onder
wijs" zal het D66 congres zich op 31 oktober 
a.s. uitspreken over de voortgezette basis
vorming in het onderwijs. Het hoofdbestuur 
heeft daarover een notitie opgesteld die een 
aantal beslispunten bevat. Als deze (al dan niet 
geamendeerd) door het congres worden aan
vaard, beschikt D66 over een actueel beleids
standpunt m.b.t. de voortgezette basisvor
ming in het onderwijs. Dat is belangrijk in het 
licht van de politieke discussie die thans over 
dit onderwerp gaande is en die hopelijk over 
niet al te lange tijd leidt tot besluitvorming. 
Graag wil ik van de geboden gelegenheid ge
bruik maken om bij de HB-notitie enige kant
tekeningen te plaatsen die wellicht de discus
sie over dit onderwerp wat kunnen stimu
leren. 
Allereerst moet worden opgemerkt dat het 
de allerhoogste tijd wordt dat er een poli
tieke beslissing komt over het meest bran
dende onderwijskundige vraagstuk dat nu al 
bijna twintig jaar de gemoederen in Neder
land bezighoudt. Zeer terecht heeft Aad Nu is 
in de vorige Democraat, bij de presentatie 
van de notitie van het HB, gewezen op de 
noodzaak van een duidelijke uitspraak over de 
basisvorming, teneinde de patstelling die is 
ontstaan, te doorbreken, ondanks de behoef
te aan rust in het onderwijs na alle hervormin
gen van de laatste jaren. 
Op de tweede plaats heeft het HB m.i. een 
juiste beslissing genomen door in de notitie 
niet een volledig nieuwe weg voor de basis
vorming te kiezen, maar uit te gaan van het in 
vele opzichten goede WRR-rapport, waaraan 
een verdere uitwerking en nuancering is ge
geven zowel m.b.t. de inhoud als m.b.t. de 
vormgeving van de basisvorming. Na alle be
leidsnota's en (concept)wetsvoorstellen over 
dit onderwerp dienen er nu eindelijk beslis
singen genomen te worden op basis van een 
zo groot mogelijke consensus over uitgangs
punten, doelstellingen en eindtermen van de 
basisvorming. Het WRR-rapport biedt daar
voor de beste mogelijkheden. Het aantrekke
lijke van de HB-notitie is voorts dat het op 
een aantal punten een duidelijker positie kiest 
dan het WRR-rapport. Dit laatste is met na
me het geval bij de vormgeving van de basis
vorming en de relatie t.o.v. het basisonder
wijs en de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs. 

De HB-notitie kent vijf beslispunten, die een 
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Bestuur van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Binnen D66 is hij lid van de 
werkgroep Hoger Onderwijs. 
De HB-notitie .,D66 over voortgezette basis
vorming", staat in Democraat nr. 6, 7 juli 
1987. 

samenhangend geheel vormen. Er is niet ge
kozen voor een beleidsnota waarin de keuzes 
impliciet worden gemaakt, maar voor beslis
punten met een toelichting. Dit heeft het 
voordeel van een flexibele aanpak, waardoor 
in een later stadium aanpassingen aan de 
standpuntbepaling mogelijk zijn zonder het 
besluitvormingsproces weer van voren af aan 
te moeten beginnen. 

Het eerste beslispunt vraagt om een principe
beslissing m.b.t. verlenging en verdieping van 
de basisvorming in de gehele eerste fase van 
het voortgezet onderwijs. Dit is een belang
rijke uitspraak, omdat hiermee afstand wordt 
gedaan van het tot nu toe gevoerde .,twee
sporenbeleid". Gezien de steeds ook door 
D66 onderschreven uitgangspunten en doel
stellingen van middenschool en VBAO, lijkt 
deze principe-uitspraak logisch daaruit voort 
te vloeien. De toelichting geeft bovendien 
voldoende garanties om de bezwaren die aan 
de verlengde basisvorming kleven, te onder
vangen. 
Het tweede beslispunt vraagt om een goed 
invoeringsplan, een adequaat financieel plaat
je, een grote mate van betrokkenheid van 
degenen (docenten) die met de uitvoering 
zijn belast en een lange invoeringstijd. Enkele 
van deze elementen zijn ook terug te vinden 
in het WRR-rapport, andere niet. Van belang 
is de beschikbaarheid van financiële middelen. 
Zoals bij zoveel hervormingen gaat ook hier 
de kost voor de baat uit. Gedurende de in
voeringsfase zullen extra middelen moeten 
worden ingezet, met name om overbelasting 
van de docenten tegen te gaan. 

In het kader van de inhoud en vormgeving van 
de basisvorming zijn de beslispunten 111 en IV 
van groot belang en wijken zij ook het meeste 
af van de opvattingen van het WRR-rapport. 
In het derde beslispunt wordt een inhoudelijk 
evenwicht bepleit tussen niveauverhoging 
van kennis en vaardigheden, compensatie van 
eenzijdigheden in de persoonlijke ontwikke
ling en versterking van het gemeenschappelijk 

cultuurgoed. Hiermee wordt het gevoelige 
terrein van het niveau en de aard van en de 
hoeveelheid vakken in de basisvorming betre
den. De notitie doet geen uitspraak over het 
aantal vakken dat gegeven moet worden, 
noch over het niveau ervan. In de toelichting 
wordt getracht door middel van een zekere 
clustering van vakken de kool en de geit wat 
te sparen. Dat is begrijpelijk, omdat juist over 
dit onderwerp door het WRR-rapport heel 
concrete uitspraken worden gedaan die een 
storm van reacties uitlokten, niet in het minst 
door allerlei belangengroeperingen. Aange
zien het HB slechts beslissingen op hoofdpun
ten vraagt, kan men vrede hebben met deze 
benadering, maar het lijkt mij zonder meer 
gewenst dat D66 zo spoedig mogelijk meer 
concreet op deze problematiek ingaat en een 
standpunt bepaalt, aangezien de vaststelling 
van vakken en de niveaus daarvan mede ge
volgen hebben voor de programmering van 
het basisonderwijs en de verschillende rich
tingen van het voortgezet onderwijs. 
In beslispunt IV wordt een uitspraak gedaan 
m.b.t. de vormgeving van de basisvorming, die 
duidelijk afwijkt van het WRR-rapport en m.i. 
op goede gronden. Uitgangspunt is een basis
vorming van I 0 jaar, afgesloten met een cen
trale toetsing en einddiploma voor iedereen, 
dat in principe toegang geeft tot alle vormen ' 
van vervolgonderwijs. Als basisvorming be
doeld is voor alle burgers, dan moet ook 
iedereen hetzelfde onderwijs krijgen dat op 
één niveau wordt getoetst en dat in beginsel 
gelijke startmogelijkheden biedt voor vervol
gonderwijs. Door te kiezen voor een continu 
leerproces van I 0 jaar kan dit doel worden 
bereikt. De institutionele scheiding tussen ba
sisschool (7 jaar) en een aparte school voor 
voortgezette basisvorming (3 jaar) zal in de 
constructie van het HB het continue leerpro
ces niet in de weg staan. Het heeft bovendien 
het voordeel dat de basisvorming één jaar 
korter duurt dan in de voorstellen van het 
WRR-rapport, waardoor een aantal proble
men van leerpsychologische aard tengevolge 
van een erg lange gemeenschappelijke basis
vorming worden weggenomen. 

De consequentie van de basisvorming voor 
iedereen is terug te vinden in beslispunt V. 
Het WRR-rapport zoekt de oplossing voor 
verschillen in aanleg, motivatie etc. tussen 
leerlingen door twee eindniveaus te creëren. 
Daarmee wordt een ongelijkheid in de basis
vorming geïntroduceerd, die de uitgangspun-
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eerlijk te noemen en niet een of andere 
smoes te bedenken. Maar dan heb je weer te 
maken met Brussel en de oneerlijke concur
rentie binnen de Gemeenschap. 

Wat mij in deze enquête bijzonder boeit is 
het antwoord op de vraag: hoe werkt het 
bestuur? Hoe loopt het bestuurlijk proces? 
Hoe maakt het bestuur bepaalde regelingen? 
Waarom zo en niet anders? En waarom be
paalde regelingen wel en andere niet? Wat 
leggen we vast en wat laten we aan het toeval 
of aan de omstandigheden over? Dat zijn inte
ressante vragen voor iedereen die zich met 
bestuurlijke zaken bezighoudt, hetzij in de 
politiek, hetzij op ander vlak. Als je iets àf
spreekt noteer dan ook de overwegingen. 
Daar kun je later veel plezier van hebben. 
Vooral ook waarom je iets indertijd zo en niet 
anders hebt besloten. Ik ken een afdeling die 
jaren geleden een klapper heeft aangeschaft, 
waarin al dit soort zaken werd opgeschreven. 
Bijvoorbeeld waarom men in verkiezingstijd 
wel de ene activiteit, maar niet de andere 
ondernam. Latere verkiezingscommissies 
kunnen daar op terugvallen, niet om het klak
keloos over te nemen, maar wel om kennis te 
nemen van de argumenten die indertijd tot 
een bepaalde besluitvorming hebben geleid. 

Een tweede vraag, die onmiddellijk bij de 
vorige aansluit, is de kwestie hoe verschillen
de belanghebbenden met een bepaalde rege
ling omspringen. Ook dat is van belang voor 
de dagelijks praktijk van het besturen. Wordt 
een regeling altijd hetzelfde geïnterpreteerd? 
Is een regeling gemakkelijk naar verschillende 
kanten uit te leggen? Of kan een project of 
plan gemakkelijk in de richting van de regeling 
verbogen worden? Zaken die straks in de 
enquête bouwsubsidies aan de orde komen, 
maar waar we ook in ons plaatselijke be
stuurlijke tuintje wat aan hebben. Als het een 
resultaat van deze parlementaire enquête kan 
zijn dat we daar wat beter op gaan letten, dan 
vind ik het alleszins de moeite waard." 

Tot zover Dick Tommel. Kijkt u vanavond 
ook weer? 

Stijn Verbeeck 
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ten en doelstellingen geweld aan doet. De 
HB-notitie kiest niet voor niveaudifferentia
tie, maar voor tempodifferentiatie. Dit houdt 
in dat alle leerlingen wel hetzelfde eindniveau 
moeten halen, maar dat ze min of meer hun 
eigen tempo kunnen bepalen. De toelichting 
op het beslispunt gaat uit van een variabele 
tijdsduur van de basisvorming van minimaal9 
en maximaal I I jaar. Deze benadering is m.i. 
verre te prefereren boven de aanpak van het 
WRR-rapport. 

Tom Stoelinga 

NIEUWS 5 

D66 PRESENTEERT NOTA 
OVER KUNSTBELEID 
"Kunst is een bindmiddel in een sa
menleving die door individualise
ring verbrokkelt en dus heeft de 
overheid een speciale verantwoor
delijkheid ten aanzien van de 
kunst". 
Met deze stelling begon Hans van 
Mierlo de presentatie van de 
nieuwe Kunstnota van de Tweede 
Kamerfractie van 066. Achter de 
tafel in Nieuwspoort waren even
eens aanwezig het Kamerlid Aad 
Nu is en Hans Onno van den Berg, 
kunstcriticus en drijvende kracht 
achter de nota. 

In de nota, die de voorzichtige titel "Kunstbe
leid: Een plaatsbepaling" meekreeg, kiest D66 
partij in drie thema's die momenteel de dis
cussie over het kunstbeleid beheersen. Inge
gaan wordt op de vraag hoe bepaald kan wor
den of kunst kwaliteit heeft en wie dat oor
deel zou moeten uitspreken; op het pro
bleem waar de eerste verantwoordelijkheid 
hoort te leggen voor het kunstbeleid van de 
overheid en op de relatie tussen culturele 
instelling en geldschieters, de sponsors of 
subsidiant. 
"Wat de markt doet is welgedaan (waarbij 
wel- op "goed" en "al" slaat) is volgens de 
nota het uitgangspunt van een verantwoord 
kunstbeleid. Primaire taak van de overheid is 
het stimuleren van deze kunstmarkt. Zij kan 
de vraagzijde versterken door het stimuleren 
van de belangstelling van het publiek, de aan
bodzijde door een grote nadruk op kwaliteit 
en kwaliteitsbevordering, bescherming van 
de posite van kunstenaars als kleine zelfstandi
gen en een accommodatiebeleid dat het mo
gelijk maakt de kunsten uit te oefenen. 
In het onderwijs dient meer aandacht te ko
men voor kunstzinnige vorming, waarvoor nu 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn. Van 
overheidswege dient het odium van vrijblij
vendheid rond deze vakken te worden tegen
gegaan: ledere leerling moet het recht heb
ben om na de eerste fase van het voorgezet 
onderwijs een kunstzinnig vak als examenvak 
te kiezen. 
De training en scholing van kunstenaars moet 
beter ondersteund worden door de over
heid. Zoals de tweede fase van het weten
schappelijk onderwijs de wetenschappelijk 
begaafden de gelegenheid biedt zich verder 
te ontwikkelen, zo moet ook het kunston
derwijs een aantal werkplaatsen kennen waar 
kunstenaars hun creativiteit en zeggenschap 
verder kunnen ontwikkelen. ledere kunstdi
scipline zou zo'n werkplaats moeten krijgen: 
Film en fotografie, muziek, toneel en dans. 
Musea, muziek- en toneelgezelschappen 
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moeten meer ruimte krijgen om via sponso
ring eigen inkomsten te verwerven om zo 
zelfstandig te kunnen opereren. 
Om te voorkomen dat sponsoring leidt tot 
een te grote invloed van de geldschieters op 
het artistieke produkt bepleit D66 de invoe
ring van een door instellingen en sponsors te 
onderschrijven code waarin bindende afspra
ken worden gemaakt. Niet alleen over de 
artistieke uitgangspunten, maar ook over de 
toegankelijkheid van voorzieningen en bij
voorbeeld de verkoop van kunstvoorwerpen. 
D66 is overigens niet principieel tegen de 
verkoop van kunstschatten, op voorwaarde 
dat daarmee een aankoopbeleid mogelijk 
wordt ter verbetering van de collectie. 
De nota is uitgegeven door de Stichting We
tenschappelijk Bureau D66 en is te verkrijgen 
door overmaking van f 5,- (niet-leden 
f 7,50) op giro 33.222.13 t.n.v. penningmees
ter SWB-D66 in Den Haag onder vermelding 
van nummer 68. 

PARTNERS 
IN 
VREDE 
Het vredesburo van 
Pax Chris ti in 
Nicaragua: 
Een brug tussen u en 
mensen daar: partners 
in vrede. 
Partners steunen 
elkaar. Steun ook! 

giro 306090 t.n.v. 
VREDESWEEK 
Den Haag 
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D66ende 
basisvorming? 
,.De leerling terug in het Procrustesbed. Past 
hij of zij niet, dan een jaartje eraf of erbij. 
Passen zal die." 
Dit is de belangrijkste teneur, die ik proef uit 
het artikel: D66 over voortgezette basisvor
ming in het onderwijs. Democraat no. 6, 7 juli 
1987. 
Eindelijk zijn we in Nederland zover, dat we 
toegroeien naar goede inzichten over diffe
rentiatie in het onderwijs, waartoe zeker ook 
de niveaudifferentiatie behoort. De ontken
ning van een behoefte aan niveaudifferentiatie 
en de poging dit alles terug te brengen tot ... 
,.een kwestie van tijd" betekent het terugzet
ten van de klok. 
Ook andere punten uit het artikel zijn aan 
zware discussie onderhevig. 
Voorbeelden: 
I. De functie van eindtermen voor de basis

vorming en de betekenis van de begrippen 
schoolgerichte en kindgerichte eind
termen. 

2. De duur van de basisvorming. Waarvan is 
die afhankelijk? 

3. De duur van de voorbereidingstijd. 
Tien jaar is te lang. In onderwijsland schuift 
men dan de zaak op de lange baan. 
Daarnaast komt de kwaliteit van het onder
wijs te weinig aan bod, evenals de rol van de 
leerkracht en diens opleiding. 
Kortom: 
Dit artikel, waarin zeker in de eerste drie 
beslispunten veel goede ideeën staan, vereist 
eerst een nadere bestudering, alvorens het 
rijp is voor besluitvorming op een congres. 
De discussies zullen voor een congres te sterk 
technisch-vakinhoudelijk zijn. 
Mijn voorstel: 
Laat tijdens dit congres enkele personen over 
een bepaald onderdeel een korte inleiding 
houden, steeds gevolgd door een discussiant. 
Laat de congresgangers met die visies terug
gaan naar hun afdelingen. Stel het artikel ter 
discussie in een breder samengestelde groep. 
Stel de zaak weer aan de orde op het voor
jaarscongres '88 voor besluitvorming. 

Voortgezette 
basisvorming 

Jaap Boererna 

De voorgenomen besluitvorming met be
trekking tot het voortgezet onderwijs heeft 
mij in hoge mate verontrust. De politiek 
dreigt weer een mammoettanker, of liever 
bavo-tanker, op de verkeerde koers te zet
ten, zodat die nog jaren de verkeerde kant 
uitvaart. De vlag waaronder hij vaart is een
vormigheid: 

• ledere leerling doet hetzelfde pakket met 
dezelfde eindtermen. De enige keuze is het 
tempo: een keuze uit twee mogelijkheden. 

IK V IN D 

D66lijkt de eenvormigheid te willen verster

ken door ook het in de regeringsplannen ge
dachte niveauverschil uit te bannen. 

Er is mijns inziens geen rechtvaardiging voor 
een systeem dat alle leerlingen in al hun va
riëteit in een dergelijke dwangbuis perst. In 
plaats van wat het uitgangspunt zou moeten 
zijn gelijke kansen op het ontwikkelen 
van aanwezige talenten komt de ver
plichting examen te doen in een basis
pakket. 
De basisfout die in het systeem zit kan op 
twee manieren worden omschreven: 
• het voorgestelde systeem past de leer
ling aan aan het onderwijs 
• het voorgestelde systeem doet geen 
recht aan de verscheidenheid aan talen
ten van leerlingen. 

In die laatste verscheidenheid zit de wezenlij
ke onrechtvaardigheid waardoor een impli
ciete ongelijkheid van kansen ontstaat. De 
manier om met dat onrechtvaardige uitgangs
punt om te gaan is niet eenvormigheid, het 
vermijden van niveauverschillen, want dan 
doe je alle leerlingen die afwijken van de 
,.norm" te kort, maar verscheidenheid, diver
siteit= keuzemogelijkheid voor de leerling 
= het onderwijs past zich aan. 

Beslispunt 5 is in dit kader niet alleen onaan
vaardbaar, maar ondoordacht. Er worden 
twee argumenten genoemd om niveauver
schillen te vermijden: 
I. onoverzichtelijkheid 

we moeten dus alle leerlingen hetzelfde 
laten leren omdat we het anders niet kun
nen bijhouden!? Naast een voor allen gelij
ke basis zou er juist een zo groot mogelij
ke diversiteit moeten ontstaan: dat is goed 
voor de leerling en voor de maatschappij. 

2. Niveaudifferentiatie is in strijd met de ge
dachte van basisvorming voor allen. 
Dat is niet zo als de basisvorming minimaal 
50% van de tijd in beslag neemt, en de 
differentiatie daarbuiten plaatsvindt. 
Zwakke leerlingen hebben dan in de extra 
tijd de mogelijkheid tot extra oefening. 

Aan de diversiteit probeert men in de voor
gestelde plannen recht te doen door het ba
sispakket dermate uitgebreid te maken dat er 
voor iedere leerling wel iets bij zit. Maar dat 
leidt tot: 

I . een ongewenste mate van versnippering 
(van alles 2 uurtjes, net zodanig dat juist de 
zwakste leerling er niets aan heeft) 

2. de zwakkere leerling zich ook niet kan 
concentreren op die vlakken waar hij wel 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft en die 
hem kansen geven op de arbeidsmarkt 

3. de meer getalenteerde leerling niet gemo
tiveerd wordt zijn talenten te ontplooien. 

De enige manier om diversiteit te bereiken 
en te zorgen voor gemeenschappelijke basis
vorming op een verantwoorde manier is in 
een combinatie van: 

basispakket 
ne, en, wi, aa, ge, 

sport (hoewel meer 
buitenschools) crea
tieve vakken 

keuzetijd 

eventueel afmaken of 
aanvullen basispakket 

andere vakken na 
oriëntatieperiode 

verplichte oriëntatie in: 
fa, du, na, sc, bi, in(for-
matica) technische 
vakken 

In alle basisvakken en keuzevakken wordt een 
eindtoets gedaan maar in de keuzevakken 
soms al na korte tijd. 

Het onderwijs in de basisvakken vindt gedu
rende een deel van de tijd plaats in heteroge
ne groepen, zo mogelijk in projectonderwijs 
of thema-onderwijs, en wordt zo veel moge
lijk gerelateerd aan de maatschappelijke wer
kelijkheid. 

C. M. Struik 

Nieuwe Grondwet 
In Nederland gaat nog steeds veel fout. In 
laatste instantie is dat terug te voeren op 
onze volstrekt verouderde Grondwet. 
Het basisconcept van die Grondwet dateert 
nog uit de tijd van de paardetram en de trek
schuit. Door de enorme hoeveelheid gede
tailleerde wijzigingen om de GW aan te pas
sen is een volstrekt ondoorzichtig geheel 
ontstaan waarin geen normale burger de weg 
weet. 
De Nederlandse GW is geheel tot stand ge
komen buiten de bevolking om. Er is nooit 
over gestemd. Onze GW is in elkaar gezet 
door ambtenaren en politici in het belang van 
dezelfde ambtenaren en politici. 
Het resultaat daarvan is dat de gewone bur
ger in feite niets te vertellen heeft. 
De enige manier om dat daadwerkelijk te 
veranderen is: het doen opstellen van een 
compleet nieuwe GW aangepast aan de huidi
ge situatie zodanig dat er ook in de 21 e eeuw 
mee gewerkt kan worden. Een volledig 
nieuwe GW opgesteld door gewone burgers 
in het voordeel van de gewone burgers. 
Niet meer zoals vroeger uitgaande van ,.het 
Koningshuis" maar uitgaande van de rechten 
en vrijheden van de gewone burger. Een GW 
waarin de bureaucratie geen rechten meer 
heeft om de burgers te koeieneren en uit te 
zuigen, maar waarin die bureaucatie alleen 
nog plichten heeft tegenover de burger. 
Een GW uitgaande van het recht van de bur
ger om zelf de eigen zaken te regelen zonder 
bemoeienis van talrijke bureaucraten. Dat is 
pas echt democratie. 

Voor het opstellen van een basisconcept van 
een volledig nieuwe GW zoek ik mensen die 
daaraan mee willen helpen. 

Martin Schenkels 
Saturnusstr.l 

5101 TWDongen 



DEMOCRATEN 

Actie brengt f 19.135,19 op 

D66 steunt nieuw Zuid-Afrikaans 
weekblad "South" 

Door deze blijk van solidariteit rolde in 
februari van ditjaar het eerste num
mervan South van de pers. Het is nog 
te vroeg om te zeggen of het initiatief 
volledig zal slagen. Het is immers be
kend dat de Zuidafrikaanse overheid in 
de loop der jaren blijk heeft gegeven 
van een grote inventiviteit in het muil
korven van de lokale en nationale pers. 
Uit het commentaar van de hoofdre
dactie in een van de eerste nummers 
blijkt de vastberadenheid om door te 
gaan grootte zijn. 
Een dergelijk uitgangspuntvan men
sen in het heetstvan de anti-apart
heidsstrijd is ook voor ons een aan
sporing om onze steun voort te zetten. 

De actievan D66terondersteuning 
van het Zuid-Afrikaanse weekblad 
South heeft ruim 19 duizend gulden 
opgeleverd. 
Op de oproep van het Hoofdbestuur 
reageerden 7631eden met gemiddeld 
f 25,- per gift. 
Het initiatief om te komen tot het uitge
ven van een nieuwweekblad in de 
Kaapprovincie-Zuid-Afrikastamt uit 
1986. Tot de initiatiefnemers behoor
den naastvooraanstaande mensen uit 
de media-wereld ook vooraanstaande 
anti-apartheidsactivisten. 

Het nieuwe weekblad geeft een stem 
aan vervolgden en onderdrukten in de 
Kaapprovincie en vormt een tegen
wicht voor de nieuwsvoorziening die 
voornamelijk gecontroleerd wordt 
door de overheid en/ of het bedrijfsle
ven. Het blad zoekt daarbij samenwer
king met andere kritische media uit on
der andere Transvaal en Natal. 
Voor het opzetten en uitgeven van een 
dergelijk blad is veel geld nodig, geld 
dat niet uitsluitend opgebracht zou 
kunnen worden door de mensen voor 
wie het blad bestemd is. Immers, ook 
in Zuid-Afrika kan een krant oftijd
schrift alleen financieel onafhankelijk 
worden doorvoldoende inkomsten uit 
advertenties. Zeker in een beginperio
de is ditvoor een blad datzich in Zuid
Afrika duidelijk maatschappij-kritisch 
opstelt geen eenvoudige opgave. Men 
heeft zich daarom voor het verkrijgen 
van het beginkapitaal gewend tot een 
aantal bevriende donororganisaties in 
Zweden en Nederland. 
Dankzij de bereidheid van deze organi
saties, waaronder D66. om uit particu-

I i ere bronnen een flink kapitaal op tafel 
te leggen, bleek het mogelijk om voor 
meer dan f 100.000,- aan aanvullende 
fondsen van de Europese Gemeen
schap te verkrijgen. 

Jan Lucas van Hoorn 
Secretaris Buitenland 066 

Concept-Agenda 45ste ALV-31 oktober 1987 in 
De Flint te Amersfoort 

09.30uur: 1. Opening door partijvoorzitter 

09.35uur: 2. Benoeming notulen- en stemcommissie 

09.40uur: 3. Toelichting stemprocedure 

09.45uur: 4. Financiën: - jaarrekening 1986 
begroting 1988 

10.00 uur: 5. Presentatie kandidaten 
Opening stembussen 

10.15uur: 6. Onderwijs 

11.45uur: 7. Toespraak Partijvoorzitter 

12.15uur: 8. Onderwijs (vervolg) 

12.45uur: 9. Lunch- sluiting stembussen 

12.45uur: Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan kamerleden 

13.30 uur: Discussiebijeenkomst Zuid-Afrika 1) 

13.30uur: Discussiebijeenkomst werkgelegenheid 1
) 

15.15uur: 10. Actuele politieke moties 

15.30uur: 11. Toespraak Voorzitter Tweede Kamerfractie 

16.00uur: 12. Sluiting door partijvoorzitter 

1) Beide bijeenkomsten vinden gelijktijdig plaats in verschillende 
ruimtes. 
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Vacatures 
besturen en . . 
comm1ss1es 

Dagelijks Bestuur 
1e penningmeester 
secretaris organisatie 
secretaris buitenland 
2e penningmeester 
1 e publiciteitscoördinator 
2e publiciteitscoördinator 
Tom Kok stelt zich herkiesbaar als 1 e 
penningmeester. 
Tineke Stegeman, Jan Lucas van 
Hoorn, Flip Huisman, Kees van de 
Brink enEdoSpier stellen zich niet her
kiesbaar wegens drukke werkzaam
heden. 

CONGRES 

Programmacommissie 
1 vacature 
Wegens vertrek naar het buitenland 
van de huidige voorzitter/lid is er 1 va
cature voor een lid van de Program
macommissie. De voorzitter wordt 
niet in functie gekozen, maar de PC 
kiest een voorzitter uit haar midden. 

Rapportagecommissie 
1 vacature 
Marin Engelhard stelt zich niet her
kiesbaarwegens drukke werkzaam
heden. 

Financiële commissie 
1 vacature 

Reglementair aftredend is Jan Prevoo 
als voorzitter/lid van de FC. 
De voorzitter wordt niet in functie ge-

Bon voor congresboek(en) 
Ondergetekende 
Naam: 
lidnr.: 
(i.v.m. autom. adressering) 
adres: 
postcode/plaats: 
ontvangt graag ___ exemplaren van het congresboek voor 31 oktober 1987 

BON (GEFRANKEERD) ZENDEN NAAR BEZUIDENHOUTSEWEG 195, 2594AJ 
DEN HAAG 

Ledenwerving in (Oost-)Groningen 
D66 heeft bewezen bestaansrecht te 
hebben. Het is nu de tijd het ledental op 
peil te brengen en de organisatie te ver
sterken. De regio Groningen richt zich 
op de minder sterke gebieden. 

Dat de afgelopen jaren voor D66 niet de 
meest rooskleurige waren weten we. Ook in 
de regio Groningen kwamen afdelingen in de 
problemen: te weinig leden en vooral ook: te 
weinig actieve leden. Het regiobestuur wil 
het aantalleden nu vergroten en de afdeling 
versterken. Na de gemeentelijke herindeling 
in de provincie moet D66 in alle gemeenten 
met een goede kans op succes kunnen mee
doen aan de raadsverkiezingen. Een partij die 
groot wil zijn en een vaste aanhang wil heb
ben moet altijd verkiesbaar zijn. In Oost-Gro
ningen is een groep van individuele leden ac
tief (met instemming van het regiobestuur). 
Wij gaan activiteiten organiseren die bedoeld 
zijn om leden te werven en zo de afdelingen 
te versterken. Het gebied dat we bestrijken 
bestaat uit: 
Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadska
naal, Winschoten, en de omgeving. Het gaat 
hier vooral om gemeenten waar D66 net wel 
of net niet in de raad vertegenwoordigd is. 

Hierna zal de aandacht worden besteed aan 
gemeenten waar het D66-geluid nog hele
maal niet te horen is. 
D66 presenteren we als een partij die weet 
waar ze staat, die vertrouwen heeft in zich
zelf. (Want een goede partij heeft wel een 
krans nodig, zelfs drie: stemmers, leden en 
actieve leden.) In de gemeente waar een acti
viteit plaatsvindt worden de inwoners bena
derd d.m.v. een huis-aan-huis-folder waarin 
de mensen worden opgeroepen informatie 
aan te vragen of lid te worden van D66 en/ of 
de Jonge Democraten (via een gratis ant
woordnummer). En ze worden uitgenodigd 
voor de bijeenkomst. 
Daar bent u ook van harte welkom! De eer
ste activiteit: 

Regionale journalisten ondervragen: 
- Bonne Spieker, PVDA 
- een Tweede-Kamerlid, VVD 
- Dick T ommel, D66 
o.l.v. Koosje van Doesen, voorzitter 
van D66-Statenfractie 
plaats: Wijkcentrum Dukdalf, De 
Reede I, Veendam 
datum: 25 september 1987 
tijd: 20.00 uur. 

kozen, maar de FC kiest een voorzitter 
uit haar midden. 

landelijke Verkiezingscommissie 
Op het congres van 28 februari 1987 is 
Johan Beek in de Landelijke Ver
kiezingscommissie herkozen. Voor het 
komend congres is er één vacature. 
Hetzittende lid wiens reglementaire 
eerste termijn afloopt, Rob Boerrigter, 
steltzich herkiesbaar. 

SWB-bestuur 
Er zijn 4 vacatures. Bij het ter perse 
gaan van dit blad was nog niet bekend 
of3 van de 4zittende leden, Leo de 
Graaf, Hin Oey en Piet van Baarse I zich 
herkiesbaar stellen. Hans van Zij st 
stelt zich herkiesbaar voor de 4e vaca
ture. 

PSVI-bestuur 
Er zijn 2 vacatures. Behoudens statu
tenwijzigingen stellen de zittende le
den wier statutaire termijn afloopt zich 
herkiesbaar voor deze 2 vacatures. 

Kandidaatstellingsformulieren zijn te 
verkrijgen bij het Landelijk Secreta
riaat. 
Ondertekende kandidaatstellingsfor
mulieren dienen binnen te zijn bij het 
Landelijk Secretariaat uiterlijk 29 sep
tember 1987 om 12.00 uur. 

10e ALV Jonge 
Democraten 
Op zaterdag 14 en zondag I 5 november con
gresseert de JD in jeugdherberg De Win
droos in Rotterdam. De onderwerpen zijn: 
hoger onderwijs, Europa en milieu. Gastspre
kers zijn: Lau rens- Jan Brinkhorst en Rob 
Tiel man. Brinkhorst zal in zijn functie van se
cretaris-generaal milieu, consumentenbe
scherming en nucleaire veiligheid van de EEG 
spreken. Het onderwerp waarover hij zal 
spreken is Europa en milieu. Tielman, de eer
ste hoogleraar humanistische filosofie, zal een 
verhaal houden over het verschil tussen poli
tieke en levensbeschouwelijke waarden en 
normen. Plaats: Jeugdherberg De Windroos, 
Rochussenstraat I 07- I 09 Rotterdam. Aan
vang zaterdag: 12.00 uur. 

Zaterdag 24 oktober organiseert de J Deen 
themadag over milieu als voorbereiding op 
het november-congres. 
Plaats: Groothandelsgebouw vlaknaast het 
Centraal Station in Rotterdam. Tijd van I 2.00 
tot 17.00 uur. 
D66 leden zijn van harte welkom. 
Meer informatie over de bijeenkomsten bij: 
Erik Hordijk 0 I 0-4143553. 



PARTIJNIEUWS 

Partijstructuur onder de loep 
Het hoofdbestuur heeft zich de afgelopen maanden beraden op de interne 
partijstructuur en heeft zich daarbij afgevraagd of de huidige partijstructuur nog 
steeds de meest geschikte is voor de totstandkoming van politieke besluiten, 
die in voldoende mate zijn voorbereid en worden gedragen door de leden. 

Ten aanzien van de besluitvorming 
worden zowel vanuit de basis als op 
meer centraal niveau kritische kantte
keningen geplaatst, die om nadere be
zinning vragen. De volgende punten 
komen daarbij vaak naar voren: 
1. De tussenpositie van de regionale 

vertegenwoordigers in het Hoofd
bestuurwordt als moeilijk ervaren. 
De terugkoppeling naarregiobe
stuur en afdelingen levert proble
men op. Ook is er een informa
tieachterstand van de regio-HS-le
den ten opzichte van de leden van 
het Dagelijks Bestuur. 

2. De taakafbakeningtussen het 
Hoofdbestuur en de Adviesraad en 
tussen de Adviesraad en andere 
partij-organen als bijvoorbeeld de 
SWB of deALVis niet geheel duide
lijk en niet goed afgestemd. 

stuur heeft besloten het advies zonder 
begeleidend commentaar aan dele
den voorte leggen. 

Graag verneemt het Hoofdbestuur uw 
reacties vóór 10 december 1987 en zal 
deze betrekken bij de voorbereiding 
van besluitvorming over de interne 
partijstructuur door de ALV. 

Het zou prettig zijn, als de reacties zich 
vooral richten op de hoofdpunten van 
de voorstellen van de commissie. 
Een van de hoofdpunten is het ver
strekkende voorstel om de huidige Ad
viesraad om te buigen in de richting 
van een .. Ledencollege". Dit college 
zou vooral deAL V enigszins moeten 
ontlasten, hetgeen de kwaliteit van de 
besluitvorming door de ALV zou moe
ten bevorderen. 

Andere belangrijke punten zijn de 
door de commissie voorgestelde wijzi
ging in de samenstelling van het 
Hoofdbestuur en de wijzigingen op het 

gebied van commissies en werk
groepen. 
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De commissie ad-hoc heeft zich bereid 
verklaard haarvoorstellen desge
wenst in vergaderingen van afdelin
genen/of regio's te komen toelichten. 
Verzoeken om een toelichting moeten 
aan het partij-secretariaatworden ge
richt. 

De commissiezal de binnengekomen 
reacties van leden, afdelingen en re
gio's bundelen en van commentaar 
voorzien. Op basis van de reacties uit 
de partij adviseert de commissie het 
Hoofdbestuur bij het opstellen van een 
beslispuntenlijst. De planning is deze 
eind 1987 en begin 1988 ter advisering 
aan de Adviesraad voor te leggen, 
waarna de ALV van 5 en 6februari 
1988 een uitspraak over deze beslis
punten kan doen. De definitieve be
sluitvorming over de gewenste inter
ne partijstructuur door middel van wij
zigingen van statuten en huishoudelijk 
reglement zal in dit tijdschema tijdens 
de ALV van najaar 1988 kunnen plaats
vinden. 

Met belangstelling zien wij de reacties 
tegemoet. 

Het Hoofdbestuur 

3. De AL V functioneert niet in alle op
zichten bevredigend. Veel tijd 
wordt besteed aan de behandeling 
van vaak specialistische onderwer
pen, waar slechts weinig leden zich 
bij betrokken voelen. De ALV zou 
enigszins ontlast moeten worden 
om zijn wezenlijke taak, de politieke 
besluitvorming, meertotzijn recht 
te doen komen. Daarnaast moet de 
regionale betrokkenheid meertot 
zijn recht kunnen komen. 

Advies van de Adviesgroep 
Partijstructuren 

4. In D66 is een veelheid aan commis
sies, werkgroepen, projectgroepen 
en andere groepen totwasdom ge
komen. Soms worden deze vanuit 
de SWB begeleid, soms door het 
PS VI of door het Hoofdbestuur. Het 
is de vraag of de politieke gedach
ten-ontwikkeling binnen de partij 
bij deze veelheid is gebaat. Moet uit 
het oog punt van efficiency niet 
naar een andere vorm van inscha
keling van deskundige en/ of geïnte
resseerde partijleden worden ge
zocht? 

Deze vragen hebben het Hoofdbestuur 
ertoe gebracht een ad-hoc-commissie 
"Adviesgroep Partijstructuren" in te 
stellen met detaakop kortetermijn 
een advies op hoofdlijnen uit te bren
gen over de huidige partijstructuur. 

Onlangs heeft de Adviesgroep advies 
uitgebracht. 
Het Hoofdbestuur is van mening dat 
het advies een goede basis biedtvoor 
het in gang zetten van een brede dis
cussie in de partij over de verbetering 
van onze partijstructuur. Het Hoofdbe-

Door het Hoofdbestuur van D66 is een 
ad-hoc-commissie ingesteld, .,Ad
viesgroep Partijstructuren", met als 
opdracht om op zo kort mogelijke ter
mijn advies op hoofdlijnen uitte bren
gen over de huidige partijstructuur. 
Niet omdat de huidige structuur op 
zichzelf slecht zou zijn, maar omdat het 
bij uitstek de tijd is om ons te bezinnen 
op mogelijke aanpassingen nu we in 
politiek .,rustiger" vaarwaterzijn ge
komen en ons kuynnen bezinnen op 
verbeteringen. Met name is de vraag
stelling van het Hoofdbestuur gericht 
geweest op: 
1. Hoe wordt de basis van de partij het 

best betrokken bij de politieke be
sluitvorming? 

2. Watzou daarbij de rol van huidige 
organen als HB, ALV, SWB, PSVI, 
AR, Programma- en Rapportage
commissie moeten zijn? 

3. Hoe mobiliseer je de deskundig
heid in de partij zodanig dat er zo 
doelmatig mogelijk een beroep op 
mensen wordt gedaan? 

De commissie heeft de volgende sa
menstelling: 

Wim Vrijhoef, voorzitter (oud wet
houder) 
Maarten van Gils 
Michel Jager (oud DB lid, burge
meester) 
Herman Schaper (oud DB lid, oud ka
merlid) 
Miekevan Wagenberg (oud DB lid) 

De commissie heeft zich eerst bezon
nen op de vraag: wat kenmerkt D66 als 
een politieke partij? Nader geformu
leerd: wat is de "partijcultuur" van 
D66 en welke zijn de sterke en de zwak
ke kanten daarvan? 
Uitgangspunt voor de commissie is 
geweest dat de organisatie van de par
tij ten dienste moet staan van de poli
tieke functie die de partij heeft, en 
moet passen in de interne partijcul
tuur. 
Hetwezen van een politieke partij is 
daarin gelegen dat een samenhangen
de visie op de samenleving wordt ont
wikkeld en dat door het binden van 
kiezers in democratischestructuren 
getracht wordt deze visie om te zetten 
in politieke standpunten. D66 heeft 
zich in zijn benadering altijd geken-
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merkt door een beroep te doen op de 
individuele creativiteit van mensen 
binnen en buiten de partij. Het organi
satorisch kader mag hierbij zo weinig 
mogelijk belemmeringen opwerpen. 
Deze benadering versterkt de leven
digheid en de open discussie in de par
tij, maar kent als nadeel dat de partij 
door te zwak organisatorisch kader 
kwetsbaar is voor abrupte schomme
lingen. 

Pa rtijfu net i es 
Kort samengevat zijn de belangrijkste 
functies van de partij: 
1. De politieke visie vertalen in con

crete stellingnames en voorstellen 
die gerichtzijn op het gewenste po
litieke resultaat. 

2. Doordit "politieke produkt" en 
door de partijcultuur belangstellen
den te binden en goede kandidaten 
voorvertegenwoordigende licha
men en andere openbare functies 
te kunnen werven. 

3. De partij zodanig organiseren- in 
overeenstemming met de partij
visie- dat bij de kiezer het vertrou
wen in de doelstellingen en conti
nuïteit van de partij ontstaat. 

De organisatie van de partij moet naar 
oordeel van de commissie dienstbaar 
zijn aan deze functies. Daarbij merkt de 
commissie op: 
a. De organisatie van een partij is voor 

de buitenwacht nietvan belang zo
lang de politieke visie maar helder 
en met kracht wordt gepresen
teerd. Overmatige concentratie op 
intern-organisatorische kwesties 
draagt het gewoon in zich dat de 
primairefunctiesvan de partij uit 
het oog worden verloren en leidt 
dan tot politieke bloedarmoede. 
Voorstellen totwijziging van de 
partij-organisatie zijn eerst zinvol 
wanneer zij gericht zijn op de ver
sterking van de politieke functies 
van de partij en de aandacht daar
van niet afleiden. 

b. De partij-organisatie moet ingebed 
zijn in het karakter en de cultuur van 
D66. Een starre en dogmatsiche 
vormgeving zou daaraan tegenges
teld zijn en dus een bedreiging vor
men voor de eigen leden binding. 

c. In dit licht bezien moet het one 
ma n-one vote systeem van D66 be
houden blijven. Het vormt als het 
ware het waarmerk van de partij en 
motiveert de leden om met weini
gen veel werk te verrichten. 

Tekortkomingen 
Op de organisatie van de partij zijn vol
gens de commissie de volgende- be-
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langrijkste-tekortkomingen aan te 
merken. 
1. De ALV functioneert niet bevredi

gend. Zij is niet het sluitstuk van 
een brede politieke discussie in de 
partij. Tijdens deALVlopen poli
tieke stellingnames en gedetailleer
de specialistische discussies door 
elkaar heen. Hoewel de ALV for
meel het hoogste politieke bes Iu it
vormende orgaan van D66 is kan 
hetdezeverantwoordelijkheid in de 
praktijk onvoldoende waarmaken. 

2. De functie die de lokale en regiona
le ledenvergaderingen voor de lan
delijke politieke visie zouden moe
ten hebben, komt niettot haar recht 
door te snelleprocedures op be
langrijke momenten en door niet 
goed gestroomlijnde voorberei
ding van besluiten van de ALV. 

3. De positie van de regio-HB leden in 
departij-en met name hun verant
woordelijkheidsrelatie met een 
achterban- is diffuus, zodat ondui
delijk blijft of de besluitvorming in 
het HB voldoende draagvlak heeft 
in de partij. 

4. De informatieklooftussen HB (ver
antwoordelijk voor de informatie
overdracht) en de basis van de par
tij is op dit momentte groot, juist 
waar het informatie over fractie- en 
HB-beleid betreft. 

5. De verantwoordelijkheden voor het 
ontwikkelen en in concrete steil ing
name vertalen van de politieke visie 
is tussen partij en fractie onvol
doende afgebakend. (Dit onverlet 
het uitgangspunt dat wij de eigen 
verantwoordelijkheid van de TK
fractie een groot politiek goed be
schouwen.) 

6. De inzet van potentiële kennis in de 
partij is teveel gebaseerd op toeval
lige relaties en te weinig gestuurd 
door de wetenschap welke leden 
watwillen en wat kunnen. 

7. Departijheeftteweinigaandacht 
voor de persoonlijke gevolgen van 
de inzet van leden (bv. bij het ver
liezen van hun politieke functies). 

Uitgangspunt 
Voor het ontwikkelen van haar voor
stellen heeft de commissie een aantal 
uitgangspunten gekozen: 
a. Bij de veranderingen in de partij

structuur staat voorop dat besluit
vorming over politieke standpun
ten op een brede basis moet 
steunen. 

b. De politieke discussie moet even
wel beterworden gestructureerd. 
De ALV moet het sluitstuk zijn van 
de politieke discussie in de partij en 
niet enkel van een specialistende
bat De afdelingen en regio's moe-

ten meertot hun recht komen in de 
voorbereiding van die besluitvor
ming. Die besluitvorming moet 
meer projectmatig tot stand komen 
en daartoe moet ook de organisatie 
worden aangepast. 

c. Een vertegenwoordigend orgaan 
kan een belangrijke rol spelen in de 
politieke discussie en besluitvor
ming. Tevens zal dit orgaan het HB 
namens de ALV kunnen contro
leren. 

d. Al die partijleden, die gekozen in 
partijfuncties verantwoordelijk zijn 
voor de politieke discussie, moeten 
via een structuur gecontroleerd 
kunnen worden door hun achter
ban via het afleggen van verant
woording. 

e. De partij moet zich richten op het 
innemen van concrete standpunten 
over politieke onderwerpen en op 
het verkiezingsprogramma. Het be
leidsprogramma moet op termijn 
hierdoorworden vervangen. 

f. Het bestuurvan de partij bestaat uit 
een Hoofdbestuur met ongeveer 10 
leden. De regionale component zal 
in het HB worden afgeschaft. 

De hierna volgende voorstellen zijn 
een aanzet tot verandering, geen ge
detailleerde uitwerking. Deze zal in 
een later stadium plaats moeten 
vinden. 

Dealgemene 
ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering is het 
hoogste orgaan in de partij met als 
belangrijkste functie het, door middel 
van politieke uitspraken, bepalen van 
de koers van de partij. 

Belangrijkste taken: 
1. Het vaststellen van de statuten. 
2. Het vaststellen van nota's/beslis

punten van politieke aard, hetaan
geven van politieke beleidslijnen. 

3. Het vaststellen van het verkiezings
programma. 

4. Het kiezen van het HB. 
5. Het instellen van partij-organen. 

De ALV stelt tot praktische uitwerking 
van haar bevoegdheden de volgende 
organen in: 
1. Het hoofdbestuur met als taken: 
a. Het voorbereiden en uitvoeren van 

politieke besluiten van deAL V. 
b. Het voorbereiden van kandidaats

stelling van leden voorvertegen
woordigende lichamen. 

c. Het bewaken en mede-uitdragen 
van de politieke koers van de partij. 

d. Het organiseren van de politieke 
discussie in de partij. 

e. Het organiseren van de informa-



tieverstrekking aan de partijleden. 
f. Het bewaken van de kwaliteit van 

de bezetting van namens de partij 
beklede functies. 

g. Het voor zover nodig aandacht 
schenken aan de partijpolitieke en 
persoonlijke omstandigheden van. 
mensen die in of namens de partij 
actief zijn (geweest). 

h. De beheerstaken van de partij. 

Het HB wordt door de ALV recht
streeks gekozen waarbij het de taken 
zijn die bepalen welke grootte het HB 
dient te hebben. Het in functie kiezen 
van de HB-Ieden voor iedervan deze 
taken kan hiermee tevens ter discussie 
worden gesteld. 

2. Een "Ledencollege" metals taken: 
a. In de voorbereiding voor besluit

vorming in deAL V: Advisering HB 
over onderwerpen voor politieke 
besluitvorming. 
Vaststellen voor HB van de punten 
van discussie op de ALV (beslis
punten) n.a.v. discussies over be
trokken onderwerpen in de partij. 

b. Het vaststellen van de begroting. 
c. Het vaststellen van het huishoude

lijk reglementen hetvoorstellen 
van statutenwijzigingen in finale 
vorm (ja/nee) voor de ALV. 

d. In het kader van taken eerder ge
noemd hetzodanig omgaan met de 
achterban van de leden van dit col
lege, dat men via terugkoppeling 
altijd met mandaat van deze achter
ban besluiten kan nemen. 

e. Hettussentijds over actuele poli
tieke onderwerpen adviseren aan 
en verantwoording vragen van het 
HB. 

Het" Ledencol lege" wordt gekozen 
door de leden en wel zo dat ieder lid 
van dit college vertegenwoordiger is 
van een zeker aantalleden waaraan 
regelmatig verantwoording wordt af
gelegd. De uitwerking van een sys
teem van evenredige vertegenwoordi
ging beschouwen wij als een taak voor 
het HB.In dit systeem moet de re
gionale component tot uitdrukking ko
men. De organisatie van deze achter
ban zou naar analogie van grotere af
delingen kunnen geschieden. 
De beslissingen van het college wor
den genomen met een gewone meer
derheid van stemmen. Amendemen
ten, alternatieve beslispunten e.d. 
hebben echter slechts eenderde van 
het "Ledencollege" nodig om op de 
ALV aan de orde te kunnen komen. 

Politieke stellingname 
De voorbereiding van politieke stel
lingname op deAL V zou de commissie 
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als volgt willen veranderen: 
1. Het beleidsprogramma wordt als 

politieke basis op termijn vervan
gen door het verkiezingsprogram
ma in combinatie met de beslispun
tennota's. 

2. HetHBstelt ruim van te voren de 
onderwerpen vast die per jaar op 
deALV'szullen worden behandeld. 

3. HetHBstelt na overleg met de SWB 
per onderwerp een commissie in
bestaande uit terzake deskundige 
partijleden- die een nota plus poli
tieke beslispunten opstelt. 

4. Het HB kan een speciaal thema
congres organiseren (in samen
werking met de SWB), opdat al in 
een vroeg stadium de opvattingen 
van geïnteresseerde partijleden 
naarvoren kunnen komen. 

5. Na ontvangst van de nota stelt het 
HB vast of het deze ter behandeling 
aan de partij wil voorleggen. Zo ja, 
dan stelt het HB aan de hand van de 
nota de beslispunten vast, die ver
volgens met de nota aan de afdelin
gen worden voorgelegd. 

6. Nota, beslispunten en de door de 
afdelingen voorgestelde amende
menten daarop worden vervolgens 
in het" ledencol lege" behandeld. 
De tekst van de nota wordt door het 
"ledencol lege" vastgesteld (bij ge
wone meerderheid van stemmen). 
Ten aanzien van de beslispunten en 
de amendementen daarop fun
geert het" ledencol lege" als zeef: 
alleen de voorstellen die de steun 
van tenminste eenderde van het 
"Ledencol lege" krijgen worden 
aan de ALV voorgelegd. 

7. Tenslotte besluit de ALV over de 
beslispunten. 

8. Hetverkiezingsprogram ma wordt 
in zijn geheel door de ALV vastge
steld. Ter voorbereiding stelt het 
HB een bijzondere programma
commissie in die een conceptpro
gramma opstelt. Dit gaat (na toet
sing door het HB) vervolgens de 
partij in en volgt de hierboven ge
schetste weg: 
afdelingen- "Ledencollege" (waar 
voorstellen tenminste eendere 
steun moeten krijgen)-ALV. 

9. De functie van de huidige algeme
ne programmacommissie vervalt. 
De rapportagecommissie wordt 
van een deel van haartaken ontlast. 

Aparte onderwerpen 
Door het formeren van aparte kleine 
commissiestervoorbereiding van no
ta's heeft de commissie bewust geko
zen voor een verandering van de werk
wijze van zowel HB, SWB als PSVI met 
daarbij de volgende bedoeling: 
Het SWB moet in de ogen van de com-
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missie meergaan werken als een echt 
wetenschappelijk bureau, en de nu 
door haar "open-werkgroepenstruc
tuur" veroorzaakte taak van opleider 
van partijkader afstoten. 
Dit houdt in dattussen HB en SWB wel 
afstemming moet plaatsvinden over 
de prioriteiten van te behandelen on
derwerpen vanuit het SWB. Dit geldt 
met name bij de instelling van de ge
noemde kleine commissies-waarbij 
de SWB nadrukkelijk bij de selectie van 
leden hiervan betrokken dient te 
worden. 

Het PSVI moet daarentegen de, in de 
ogen van de commissie steeds meer 
uit de verf komende, vormings-en op
leidingstaak verder uitbouwen zowel 
tegen de achtergrond van de partij in 
vertegenwoordigende en openbare 
functies noodzakelijke kwaliteit, als 
om intern goed opgeleide en van de 
juiste informatie voorziene partijleden 
voor bijvoorbeeld het" ledencol lege" 
en HB te kunnen leveren. 
Hierbij moet overigens sterk aandacht 
gegeven worden aan eigentijdse me
thoden van kennisoverdrachtwaarbij 
gedacht wordt aan bijvoorbeeld de 
toepassing van de computer en me
thodes als "politieke zomerweken". 
Daarbij stelt de commissie vast dat 
voor goede opleiding ons partijkader 
af en toe beslist een eigen bijdrage 
overheeft. 
Het HB heefttot taak deze zaken goed 
van sturing te voorzien. Tevens heeft 
het tot taak een data-base van de leden 
aan te leggen opdat de juiste leden 
voor bovengenoemde werkzaamhe
den kunnen worden ingeschakeld. 

lnformatieverstrekki ng 
Onder erkenning van het heilig goed 
dat redacties van aan de partij gelieer
de bladen onafhankelijk zijn, en ook 
moeten zijn, zal het HB zich moeten 
beraden op welkewijze onder haar 
verantwoordelijkheid de partij wordt 
geïnformeerd over alle relevante poli
tieke ontwikkelingen waarbij de partij 
een rol heeft gespeeld. Door zich hier
overfundamenteel te buigen moet het 
mogelijk zijn met de ten dienste staan
de bladen- Democraat, ldee66, Voor 
de D'raad- een sluitende regeling te 
treffen. 

Campagnes 
Het staat allang vast dat goedopgezet
te campagnes hun doel niet voorbij 
schieten. Toch wordt door D66 het 
wiel, gedeeltelijk, telkens weer uitge
vonden. Hetcampagnebeleid moet 
professioneler en bijvoorbeeld door 
een permanente "commissie ver-
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Aan het werk! 
Welkom, partijgenoot, in het nieuwe seizoen. D66 is wakker, na een zomer van 
luieren, bijlezen, archieven ordenen, eindelijk dat ene klusje doen en andere 
manieren van bijtanken. De één begint nu leden te werven, de ander bereidt 
algemene beschouwingen voor, de derde is al bezig de partij bestuurlijk op 1988 
voor te bereiden en overal worden plannen gesmeed. 

gres, enkele weken voor de nationale 
ledenvergadering. PSVI en CAR (Com
missie AdviesRaads-en Statenleden) 
organiseren voor hen een dag waar 
twee maal vier onderwerpen simul
taan in meerdere kamers worden be
sproken, met ruime pauzes om contac
ten te leggen en aan te halen. Deelna
me is mogelijk (à f 25,- inclusief 
lunch) na aanmelding bij het PSVI vóór 
vrijdag 2 oktober. De kamertjesdag 
vindt 10-10 plaats in congrescentrum 
De Reehorst. centraal gelegen in Ede. 

Een aanstekelijke golf van energie. Daarom tekent u nu in op de activiteiten die 
het Politiek Scholings- & Vormings-instituut deze zomer voorbereidde: 

Bijeenkomsten 
Tegen kostprijs organiseert het PSVI 
steeds op zaterdag de volgende bij
eenkomsten op een plaats, die wordt 
afgestemd op de woonplaats van de 
deelnemers. 
Verdiepingsdag D66: op 17 oktober 
(aanmelding uiterlijk woensdag 7 ok
tober). Voor mensen die een eerste 
kennismaking met de partij achter de 
rug hebben, hetverkiezings-of be
leidsprogramma gelezen hebben, en 
nu eens willen doorpraten over de 
ideeën en beginselen van de partij. 
Prijs: f 20,- inclusief lunch en con
sumpties. Het beleidsprogramma is 
desgewenst afzonderlijk te bestellen 
en te betalen bij de partij. 
Training spreken in het openbaar: op 
3 oktober (aanmelding uiterlijk vrijdag 
25 september) en op 14 november 
(aanleiding uiterlijkzaterdag 31 okto
ber, tijdens de ALV). Bij teveel aanmel
dingen krijgenraads-en staten leden 
voorrang en proberen we een extra 
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kiezingstechnieken" ter hand worden 
genomen, waarbij ook hier weer de 
kosten voor de baat uit zullen moeten 
gaan. 

Personen 
De kwaliteitvan de partij blijft 
vanzelfsprekend verzekerd door de 
actieve leden en de verkozen 
vertegenwoordigers. De begeleiding 
van deze leden vereist een nadere 
bezinning. Het niveau van de partij kan 
worden afgelezen aan de manier 
waarop hij zijn eigen mensen 
behandelt. 
Het HB dient zich te bezinnen op een 
begeleidingsstructuu rwaardoor de 
kwaliteit in de partij zo goed mogelijk 
tot zijn recht komt. De commissie stelt 
in dit kader voor om een aparte 
begeleidingsgroep in te stellen die 
zich over alle bij deze materie 
betrokken zaken een oordeel kan 
vormen. Hierbij zouden ook functie en 
inhoud van stemadviescommissies en 
de retentiecommissie aan de orde 
kunnen worden gesteld. 

bijeenkomst te regelen. Prijs nog on
bekend. 
Workshop omgaan met macht: op 21 
november (aanmelding uiterlijk dins
dag 10 november). Bedoeld voor men
sen met enige politieke ervaring, die 
de ethiek en praktijk van machtsuitoe
fening in het politieke bedrijfwillen be
zien met anderen aan de hand van do
cumentatie en gesprekken. Prijs inclu
sief lunch, consumpties en documen
tatie: f 25,-. 

Voor de D'Raad 
Ons blad voorraads-en statenpolitiek 
verscheen in juni met artikelen over 
gemeente-financiering, college-on
derhandelingen, welzijnsbeleid, mi
lieu-zaken en waterfietsen (jawel, uit 
Eindhoven!). Twee weken na deze De
mocraat verschijnt nummer vier, met 
diverse recensies en stof voor de ko
mende algemene beschouwingen. De 
jaargang 1987 met totaal ongeveer 80 
pagina's kost maar f 36,-. Nog lever
baar zijn verder 1986 (5 nrs. f 26,-) en 
1985 (4 nrs. f 15,-). (Prijzen exclusief 
porti.) 

De kamertjesdag, 
10oktober 
Het levendige kader dat D66 vertegen
woordigt in gemeenten en provincies 
komtjaarlijks bijeen op een eigen con-

Antwoordbon 

Het programma: 
10.30 Zaal open, ontvangst. 
11.00 Opening, met aansluitend vier 
subgroepen: Milieu-effectrapportage, 
Kunstbeleid, Hogesnelheidstrein en 
Crimi na I iteitsbestrijdi ng. 
12.45 Lunchpauze, met deze keer een 
extra subgroep: Burgemeestersbe
noemingen. Zie de toelichting hier
onder! 
14.15 Start middagprogramma in vier 
subgroepen simultaan. 
15.45 Politieke afsluiting, door Gerrit
Jan Wolffensperger, die lijnen legt van 
het deze dag besprokene naar wat er 
speelt op het Binnenhof en eventuele 
dringende vragen aan de Tweede Ka
mer-fractie beantwoordt; 
16.00 Organisatorische afsluiting, 
door Saskia van der Loo, die de CAR 
zal ontheffen van haar taak en een 
nieuw partij-orgaan zal installeren: de 
commissie Provinciaal & Gemeente
lijk Overleg. Deze commissie zal 
nieuwe initiatieven gaan nemen voor 
coördinatie in D66-raads- en staten po
litiek. Dit is dé gelegenheid om kennis 
te maken met de kersverse leden er
van, en desgewenst behoeften ken
baar te maken op dit gebied. 
± 16.30 Einde. 
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Noteer mijn naam op de klantenlijst bij wat ik aankruis: 
u Training Spreken in het openbaar 3 oktober (sluiting 25-9) 
o Training Spreken in het openbaar 14 november (sluiting 31-10) 
o Verdiepingsdag D66 (f 20,- sluiting 7-10) 
o Workshop Omgaan met macht (f 25,-, sluiting 10-11) 
u Kamertjesdag 10 oktober (f 25,-, sluiting 2-10) 
o Voor de D'Raad: u 1987 voor f 36,- o 1986 voor f 26,- u 1985 voor 
f 15,-. 

NAAM: ____________________________________________ __ 
ADRES: __________________________________________ __ 

POSTCODE, PLAATS: 
Telefoonnummer (evt.): ____________________ _ 

D66-functie evt.: 

Opsturen naar PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Telefonisch aanmelden kan ook: 070-858303. 



De onderwerpen 's ochtends: 
* Milieu-effectrapportage, ingeleid 
door R. Jonker, lid van de SWB-werk
groep milieu en deskundige terzake. 
Hoe moeten provincies en gemeenten 
omgaan met de nieuwe (rijks-)bepa
lingen? 
* Kunstbeleid, n.a.v. de nieuwe SWB
nota nr. 68-1987 .,Kunstbeleid: een 
plaatsbepaling". Ingeleid door de 
eindredacteur ervan, Hans Onno van 
den Berg. Op veler verzoek dit niet lou
ter-landelijke thema. 
* TGV; Hogesnelheidstrein, ingeleid 
door het statenlid Maarten Verwey die 
het overleg hierover binnen D66 coör
dineert. In septemberverkennen de 
SWB-werkgroepen het terrein, hier 
moet blijken in hoeverre onze volks
vertegenwoordigers het eens kunnen 
worden. Uiteraard is GerritJan Wolf
fensperger als betrokken kamerlid 
daarbij. 
* Criminaliteitsbestrijding, ingeleid 
door de hoofdcommissaris van politie 
in Haarlem, mr. M. A. Straver. Hoe sco
ren gemeenten en rijk bij het verhogen 
van de effectiviteit van onze politie, 
waar liggen meer mogelijkheden? 

De lunch-groep: 
* Nieuwe burgemeestersbenoe
mingen. 
Ongeveerom 13.15uurwordtde 
lunch in een aparte ruimtevoortgezet 
voorwie deel wil nemen aan overleg 
over de gespreksvaardigheid van D66-
ers die betrokken zijn bij sollicitaties 
naar burgemeestersplaatsen. Jacob 
Kohnstamm zal kort de (soms proble
matische) situatie schetsen. Daarna 
geeft Koos van Leeuwen enkele prak
tijkervaringen, als oud-lid van de com
missie die juist een nieuwe burgerva
der in Bodengraven aanzocht en als 
personeelsselecteu r bij de PTT voor 
topfuncties. Uit het gesprek dat hierop 
volgt met de aanwezigen zal moeten 
blijken of er in D66 behoefte is aan 
training van enerzijds leden van ver
trouwenscommissies en anderzijds 
sollicitanten. 

De onderwerpen 's middags: 
* Kleine dorpen-problematiek, inge
leid door Magda Berndsen (raadslid 
Boskoop) en Bate Wilpstra (interim
burgemeester van een kleine Groning
se plaats, oud-gedeputeerde). Wat ge
beurt er met allerlei voorzieningen in 
(verschillende soorten!) kleine ge
meenten? 
* Internationale zaken in raden of sta
ten: boycots van Woensdrecht-bedrij
ven, Zuid-Afrika boycots, vredeson
derwijs, ontwikkelingshulp, hoever 
willen we gaan? Ingeleid door Hans 
van Oerle, raadslid in Nijmegen. 
* Emancipatievia facet-beleid: een 
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SWB-symposium pleidooi hiervoorvan Lia Hagen-Grim
bergen (raadslid Haaksbergen en 
emancipatie-werkster Hengelo). aan
gevuld doorToos de Gier (oud-staten
lid). Moet je emancipatie inderdaad 
via de traditionele beleidsvelden be
vorderen? (voorbereid samen met het 
PEACvan D66). 
* Grote steden-overleg van raadsle
den en geïnteresseerden uit Amster
dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
De agenda wordt bepaald door de ac
tualiteit. 

Op dinsdagavond 6 oktober organi
seert de werkgroep Midden- en Klein
bedrijfvan de SWB een symposium 
naar aanleiding van het rapport van de 
Wetenschappelijke Raad van het Re
geringsbeleid (WRR) getiteld: "Op 
maat van het Midden- en Kleinbe
drijf". 

Minderhedenbeleid 
De Tweede kamerfractie zoekt 
verdere ondersteuning voor het 
minderhedenbeleid, met name 
voor hetActieprogramma Min
derheden en het PCG-beleid (in 
het kadervan de begroting '88). 
Geïnteresseerden kunnen bel
len naar Gerrit Jan Wolffensper
ger of Jacqueline de Boer (070-
182641). 

In memoriam Miel Nijst 

De avond wordt gevuld met inleidin
gen van prof. Douben,lid WRR en op
steller van het rapport, de Louise 
Groenman, en een paneldiscussietus
sen de inleiders en mr. E. Kruiderink, 
(KNOV) en drs. P.J. Vermeer, (Raad 
voor het Midden- en Kleinbedrijf). 
Hetsymposium staat ondervoorzitter
schap van prof. Lambooy (Universiteit 
van Amsterdam). 
Het symposium op 6 oktober begint 
om 19.30 uur in Hotel Smits, V reden
burg 14 in Utrecht (030-331232) en de 
toegang is vrij. 
Belangstellenden kunnen zich telefo
nisch aanmelden bij de SWB (070-
858303). 
ledereen is welkom! 

Op 27 juli 1987 is Mi el Nijst op de leeftijd van 72 jaar te Heerlen overleden. 
De D66-er Mi el Nijst is geruimetijd actief geweest voor D66-Limburg: in 
het begin vooral bij de opbouwvan de afdeling Heerlen, vanaf 14 juni 1986 
als plaatsvervangend regio-hb-lid en sedert 20 oktober 1986 als lid van het 
hoofdbestuur namens de regio Limburg. 
Het is Mi el helaas slechts driekwartjaar gegeven om in het hoofdbestuur 
zowel de Limburgse zaken te bepleiten als mee te denken over het landelijk 
beleid. Want Miel deed beide dingen: hijwerkte metvolle inzet mee in het 
hoofdbestuur als het ging om vooral de landelijke organisatie van D66 en 
tegelijk was hij in .,het Haagse" een actief pleitbezorgervan de Limburgse 
zaak. Nog recent toen bij de voorbereiding van de Eerste Kamer-verkiezin
gen het hoofdbestuurvoor Limburg een negatieve beslissing dreigde te 
nemen, zette hij zich krachtig in om tot een koerswijziging te komen. Mede 
door zijn inzet is dat gelukt en alleen al daarmee heeft hij velen in Limburg 
aan zich verplicht. 
Nog geen twee weken voor zijn overlijden, op 27 juli, was Mi el vanzelfspre
kend in Sittard aanwezig bij het overleg tussen een delegatie van het 
dagelijks bestuur met het regiobestuur aangevuld met de Statenfractie. 
Tijdens die bijeenkomst presenteerde Mi el zich op de wijze zoals wij die in 
Limburg van hem gewend waren: in onmiskenbare bewoordingen, zorg
vuldig elke vorm van franje vermijdend, voerde hij doelbewust het woord. 
Hij bepleitte de zaken waar hij voor stond met verve. Zeer hardnekkig, 
soms ook koppig, trachtte hij telkens anderen te overtuigen van wat hij als 
de juiste koers zag. Dàt was de democraat Mi el Nijstten voeten uit en zo zal 
hij ook in de herinnering van velen voortleven. 
Tevens gaan onze gedachten uit naar Elly, Mi els' echtgenote. Samen met 
Mi el deelde zij gedurende vele jaren lief en leed, ook dat van D66. Wij 
vertrouwen er op dat zij de kracht, die ook zij zo vaak heeft getoond, zal 
hebben om alleen verder te gaan. 
Het is moeilijk te vatten dat Mi el er niet meer is. Wie Mi el heeft gekend, 
weet dat hij in zijn 72e levensjaar nog zó vollevenslust zat, zó vol energie, 
die hij onder meer met overgave in de verdere opbouw van onze partij 
stopte. En daarvoor is D66 hem veel dank verschuldigd. 

Erikvan Keulen, 
voorzitter regiobestuur D66-Limburg 
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PEAC-plan: 

Duidelijk en ambitieus! 
Het nieuwe PEAC-bestuur heeft zich 
enige tijd beraden over de opdracht 
van de Vrouwenwerkconferentie 
1986: een duidelijk en gericht activitei
tenplan te ontwikkelen ter bevorde
ring van de emancipatie binnen D66 
en ter vergroting van het aantal ac
tieve D66 vrouwen. Zie hier het resul
taat! 

Gelijkwaardigheid 
Is er sprake van gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen in onze samenle
ving? In theorie lijkt het allemaal heel 
aardig, hoewel het ook daar oppassen 
geblazen is, maar de praktijk laat nog 
veel te wensen over. 
Hoofddoelstelling van PEAC-plan is 
dan ook: het realiseren van een gelijk
waardige positie van vrouwen en 
mannen in de samenleving. Zonder de 
belangen van de man uit het oog te 
verliezen, zal de vrouw in het PEAC
plan veelal centraal staan; haar vol
waardige plaats in de samenleving 
moet immers nog meer bevochten 
worden. 
Gelet op de hoofddoelstelling onder
scheiden zich 3 activiteitenvelden: 
1. binnen de politieke besluitvorming 
aandacht schenken aan voor vrouwen 
belangrijke zaken, 
2. hetaantal actievevrouwen binnen 
D66 vergroten, mede met het oog op 
een betere verdeling van bestuurlijke 
en politieke functies tussen vrouwen 
en mannen, 
3. het emancipatiebeleid van D66 
naar buiten vertegenwoordigen. 

Integratie 
Als strategie kiest PEAC voor integra
tie binnen de partij, wat zoveel wil zeg
gen als hetemancipatoirverstevigen 
van de bestaande organen. 
Als eerste komt daarvoor in aanmer
king het hoofdbestuur; PEAC is ten
slotte als adviescommissie aan het 
hoofdbestuur in het leven geroepen. 
Op het activiteitenlijstje staan: maan
delijks overleg tussen de kontaktper
sonen, uitwisseling van agenda's en 
notulen, het becommentariëren van 
congresstukken en het meewerken 
aan beleidsprogramma's. Onderwerp 
van overleg zal ook de status van PEAC 
zijn. Nee, niet weer de discussie over 
een aparte vrouwenorganisatie bin
nen de partij! Maar wel een zodanige 
eigen rechtsvorm, dat PEAC een grote
re zelfstandigheid krijgt. Het optreden 
naar buiten kan daardoor invloedrijker 
worden. 
Nieuw zijn de kontakten met het SWB. 
Ook daar is spraken van maandelijks 

overleg tussen de kontaktpersonen en 
uitwisseling van agenda's en notulen. 
Het bestuur van het SWB heeft de toe
zegging gedaan haar nota's voor een 
emancipatoire toetsing naar PEAC te 
sturen. 
In nauw overleg met het PS VI organi
seert PEAC minimaal eenmaal per jaar 
een specifieke op emancipatie gerich
te scholings- ofvormingsdag. Ove
rigens, op 10 oktober zal tijdens de ka
mertjesdag voorraads-en staten leden 
het thema 'emancipatie als facetbe
leid' op de agenda staan. 
Als tijd en medewerking het toestaan, 
hoopt PEAC de draad van de in het 
verleden zeer geslaagde emancipa
tiedagen weer op te pakken. 
Heel belangrijk is het kontakt met de 
jonge democraten. Helaas zijn daaro
ver door interne reorganisatie van de 
JD nog geen vaste afspraken gemaakt. 

Netwerk 
De taak van het PEAC voor de fracties 
van de eerste en tweede kamer is 
vooral gelegen in het signaleren van 
emancipatiebevorderende en niet te 
vergeten emancipatiebedreigende 
ontwikkelingen in de actuele en toe
komstige politiek. Een maandelijks 
kontakt daarover staat op de agenda. 
De PEAC-inspanning voor provinciale 
staten en gemeenteraden richt zich 
voorlopig op het initiatiefvan Marie
Louise Tiesinga, die voor de periode 
september 1987 t/m juni 1988 tijdens 
de emancipatie netwerk D66 bijeen
komst in Den Haag steeds een provin
cie uitnodigt en centraal stelt. Wellicht 
is dit een stimulans tot het ontstaan/ 
uitbouwen van netwerken in de pro
vincies ter ondersteuning van staten
en raadsleden die zich met emancipa
tie bezighouden. PEAC geeft bij die bij
eenkomstenactede présence. 

Emancipatiewerker 
D66 zal zeerzeker gebruik maken van 
de opnieuw gecreëerde mogelijkheid 
voor het aanvragen van een emanci
patiewerker. Het project heeft een 
duurvan 2 jaar en moet als doel heb
ben vergroting van de politieke partici
patie van vrouwen, m.n. binnen de ei
gen politieke partij en het openbaar 
bestuur. Naast de scholings-en vor
mingscursus in samenwerking met 
het PSVI zou toekenning van deze sub
sidiegelden een welkome aanvulling 
zijn om het doel' meervrouwen in ver
tegenwoordigende en bestuurlijke 
functies' te bereiken. 

Extern 

lrma van Scheijndel 
voorzitter 
kontaktpersoon Hoofdbe
stuur, SWB, PS VI 
vertegenwoordiger PVO 
070-871991 
Trudy Theuvenet 
vice-voorzitter kontaktper
soon Eerste en Tweede Ka
mer, PSVI 
vertegenwoordiger Breed 
Platform voor Economi
sche Zelfstandigheid voor 
Vrouwen 
020-714582 
Kitty Warburg 
secretariaat 
070-858303 (secretariaat 
D66, alleen's ochtends) 
070-476697 
Ruke van der Werf 
penningmeester 
vertegenwoordiger Neder
landse Vrouwenraad 
070-902094 
Mirjam Hommes 
vertegenwoordiger Breed 
Platform tegen Seksueel 
Geweld tegen Vrouwen en 
Meisjes 
vertegenwoordiger Associ
atie 
023-364511 
Marijke Dekker 
(Kontaktpersoon JD) 
010-4221580 
Gijs Woudenberg 
02159-14137 

PEAC heeft een duidelijke taak in het 
vertegenwoordigen van het D66 
emancipatiebeleid naar buiten. Zij 
heeft een vaste vertegenwoordigster 
in het Politiek Vrouwen Overleg, de 
Nederlandse Vrouwenraad, het Breed 
Platform Vrouwen voor Economische 
Zelfstandigheid, de Associatie, het 
Breed Platform tegen Seksueel Ge
weld tegen Vrouwen en Meisjes. Daar
naast geeft zijactede présence bij ad 
hocmanifestaties, mits in overeen
stemming met het D66 emancipa
tiebeleid. 

Talentenbank 
PEAC erkent dat het gepresenteerde 
plan ambitieus is en dat het een maxi
male inspanning van haar leden vergt. 
Dat laatste is toegezegd. Maar daar
mee zijn we er nog niet. Wil het PEAC
plan werkelijk slagen, dan is de steun 
van meeremancipatiegevoelige-en 
deskundige D66-ers onontbeerlijk. De 
eerste oproep voor de PEAC-talenten
bank heeft veel, majC-talentenbank 
heeft veel, maar nog niet voldoende 
reacties opgeleverd. Vandaar deze 
tweede oproep. Alvast bedankt! 
Tenslotte, via de Democraat zullen jul
lie regelmatig op de hoogte gehouden 
worden van de realisering van de 
PEAC-plannen. 

lrma van Scheijndel 
Voorzitter PEAC 
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Omgaan met mocht 

DE WEG NAAR DE TOP 
Het gaat D66 de afgelopen twee jaren weer 
voor de wind. We zullen ons nu moeten con
centreren op mogelijkheden om de opwaart
se lijn vast te houden. Op tal van terreinen 
kunnen we de partij nog versterken. ,.De weg 
naar de top" is één van die terreinen. In dit 
artikel wordt er voor gekozen om met name 
dat terrein te belichten. 
Onder de top in de partij wordt hier verstaan 
de Tweede Kamerfractie en het Dagelijks 
Bestuur, alsmede het Hoofdbestuur en de 
Adviesraad. Het doel van dit artikel is een lans 
te breken voor het bewuster omgaan met 
politiek talent door D66. 

Politieke functies aantrekkelijk maken 
D66 kenmerkt zich als politieke partij onder 
andere door het feit dat de weg naar de top 
voor ieder lid in gelijke mate open staat. Tot 
voor kort was er geen enkele sturing op de 
weg naar de top. Desondanks is het niet erg 
druk in de partijtop. De kandidaatstelling 
voor de Tweede Kamer levert weinig proble
men op. Dit geldt helaas niet voor het Dage
lijks Bestuur, het Hoofdbestuur en de Ad
viesraad. Het is moeilijk om voor deze orga
nen voldoende goede kandidaten te vinden. 
Dit is echter niet zo vreemd. Wie zeer actief 
is in niet-betaalde topfuncties binnen D66 zal, 
naast de benodigde capaciteiten, in voldoen
de mate moeten kunnen beschikken over tijd 
en geld. Zaken die meestal niet gelijk opgaan. 
Wie veel vrije tijd heeft komt vaak middelen 
tekort om zich volledig in de partij te kunnen 
storten. Andersom komt ook veelvuldig 
voor. Dit komt het functioneren van de ge
noemde organen niet ten goede. 
De aanslag op de beschikbare tijd leidt er toe 
dat veel potentiële bestuurders binnen de 
partij zich hoeden voor een lidmaatschap van 
het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur of 
de Adviesraad. Dit heeft weer als gevolg dat 
deze organen soms langdurig te kampen heb
ben met vacatures en minder goed functione
rende leden. D66 zal met alle mogelijke moei
te moeten trachten om het lidmaatschap van 
het Dagelijks Bestuur, het Hoofdbestuur en 
de Adviesraad aantrekkelijker te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld door deze colleges meer 
ondersteuning te geven. Daarnaast kan een 
duidelijke taakafbakening tussen deze partij
organen wel enig dubbel werk voorkomen. 

Ruud van der Steeg is oud-secretaris 
van afdeling Aalsmeer en was penning
meester en vice-voorzitter organisatie 
van de Jonge Democraten in de periode 
1984-1986. Daarnaast is hij liefhebber 
van het alpinisme. Dit artikel kwam 
deels tot stand op de weg naar de top 
van de Pigned'Arolla. 

Ook zou een ruimer financieel vergoedingen
stelsel een verbetering betekenen. 
Deze maatregelen kosten onherroepelijk 
geld. Is het voor D66 in dit verband nog wel 
opportuun om voor haar middelenbehoefte 
uitsluitend de eigen leden te benaderen? An
dere politieke partijen zijn er niet vies van om 
financiële steun buiten de kring van hun leden 
te zoeken. Geluiden uit de partij wijzen er 
bovendien op dat de frequentie waarmee de 
D66-acceptgirokaarten in de bus rollen haar 
maximum heeft bereikt. 

Interne Verkiezingen en 
Kandidaatstellingen 
Bij de vorigeTweede Kamerverkiezingen 
heeft het Hoofdbestuur een adviescommissie 
ingesteld die als taak had de leden te advise
ren over de geschiktheid van de kandidaten. 
Deze commissie heeft een lijst van vijftien 

Wat is de institutionele bedding van D66? Hoe vergroten wij de kwaliteit van ons politieke 
produkt? Hoe gaat D66 om met macht en het potentieel aan maatschappelijke en ideologische 
invloed? De vragen zijn niet nieuw, maar de antwoorden worden steeds opnieuw geformu
leerd. De Democraat haakt in op de gedachtenvorming over plaats en rol van de partij met een 
serie rond het thema Omgaan met macht. Het omgaan met politiek talent staat centraal in de 
eerste bijdrage. De weg naar de top. 

geschikte kandidaten opgesteld. Dit was een 
stap in de richting van meer sturing. De vraag 
is of deze richting de goede is, en zo ja, welke 
de volgende stappen zouden kunnen zijn. 
De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 
levert geen grote problemen op. Bij andere 
vertegenwoordigende functies ligt dat wel
eens anders. De oorzaak hiervan is wellicht 
gelegen in onze democratische interne ver
kiezingsprocedure Deze procedure heeft 
een aantal nadelen. Zittende kandidaten wor
den bijvoorbeeld zo goed als altijd herkozen. 
De meeste partijleden kiezen, bij gebrekaan 
informatie over andere (nieuwe) kandidaten, 
voor de oude bekende gezichten. Weinig 
doorstroming is het resultaat. 
Ook laat het terugsturen van de stemformu
lieren te wensen over. Bij de laatste ver
kiezing van onze Tweede Kamerkandidaten 
reageerde bijvoorbeeld minder dan de helft 
van de leden. Bij de interne verkiezingen voor 
de Adviesraad of de Provinciale Staten is de 
schriftelijke opkomst nog beduidend lager. 
Ter vergelijking: ongeveer 90% van de 
kiezers gaat voor de Tweede Kamer naar de 
stembus. 
We kunnen dus een vraagteken zetten bij 
onze interne verkiezingsprocedure. De deel
name van de leden dient te worden vergroot 
en de kansen van nieuwe kandidaten moeten 
hoger worden. 
Betere kansen voor nieuwe kandidaten kun
nen wellicht worden bereikt door middel van 
adviescommissies als bovengenoemde, maar 
ook door de kandidaatstellingen veel vroeger 
te laten plaatsvinden. De kandidaten hebben 
dan ruimschoots de gelegenheid om zich te 
presenteren op de Algemene Ledenvergade
ring, in het Hoofdbestuur, het Dagelijks Be
stuur, de Adviesraad en de Democraat. 
Bovendien heeft dit systeem het voordeel dat 
er al in een vroeg stadium duidelijkheid be
staat over de kandidaat-lijsttrekkers. Bij de 
huidige procedure komt die duidelijkheid pas 
laat. Zij, die nu reeds durven zeggen dat zij 
Hans van Mierlo zouden willen opvolgen, 
stellen zich hiermee te kw~tsbaar op en wor
den zo goed als zeker geen lijsttrekker. leder
een houdt zich dus zo veel mogelijk op de 
vlakte. 
Toch zou de partij er bijzonder bij gebaat zijn 
als we met wat meer (jonge, veelbelovende) 
gezichten naar buiten zouden treden. Binnen 
D66 geldt echter het adagium dat wie iets wil, 
zal moeten beschikken over voldoende poli
tieke moed. Vervolgens zal hij of zij op eigen 
kracht naar boven dienen te komen. Mee 
eens, maar waarom niet die politieke moed 
beter mogelijk maken door het creëren van 
een kandidaatstellingsprocedure die alle kan-
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HET KUNSTGEBIT VAN 
AMSTERDAM 

Het Amsterdamse stadhuis-mu
ziektheater is een klapperend 
kunstgebit, de bouwperikelen een 
gebed zonder eind. 
Direct na de zomervakanties kreeg 
de Amsterdamse gemeenteraad de 
zoveelste rekening gepresenteerd, 
een unicum in de Nederlandse ge
meentepolitiek. De raad werd een 
fiat gevraagd voor een reeds door 
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didaten tegelijkertijd én vroegtijdig dwingt 
tot een gelijke kwetsbare opstelling? 

Politieke Opleiding en Ontwikkeling 
Het aantrekkelijker maken van politieke func
ties binnen D66 en het verbeteren van de 
interne verkiezingsprocedure zijn belangrijke 
randvoorwaarden om de weg naar de top te 
vergemakkelijken. Cruciaal zijn echter de 
mensen die deze weg willen bewandelen. 
D66 zal veel actiever moeten zijn om mensen 
deze weg op te sturen. Dit betekent het 
structureel aftasten van de leden op interesse 
en politiek potentieel om door te groeien 
naar de top. Voor dit potentieel zal een uitge
breidtrainings-en opleidingsprogramma 
moeten worden opgezet. Ook zal er meer 
sprake moeten zijn van een soort carrièrelijn 
van Afdelingsbestuur naar Regiobestuur, Ad
viesraad, Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en 
Tweede Kamer. Momenteel kennen we te 
weinig een dergelijke patroon. Dit komt de 
opvulling van de functies niet ten goed. Wel
licht kan een toename van het aantallandelij
ke functies binnen D66 een bijdrage zijn aan 
zo'n meer gestructureerde carrière lijn. 

het College van B & Wuitgegeven 
bedrag van 80 miljoen gulden 
bouwkostenoverschrijding. Voor 
de D66 afdeling Amsterdam reden 
genoeg om de leden te consulteren 
over de politieke koers die de frac
tie tijdens dat debat diende te vol
gen. Loebas Oasterbeek doet ver
slag. 

Een actieve loopbaanbegeleiding, van bijvoor
beeld jongeren, is voor andere partijen geen 
onbekend verschijnsel. Met name binnen 
CDA en VVD worden vanuit de partijtop 
lijnen uitgezet waarvoor jongeren kunnen 
kiezen. D66 schiet hierin nog te kort. Dit is 
met name opvallend omdat D66, meer dan 
die andere partijen, kwetsbaar is als gevolg 
van een te kleine top. 

Conclusie 
Uit het voorgaande valt af te leiden dat D66 
veel bewuster zal moeten omgaan met de 
.,humaan resources" binnen haar gelederen. 
Het actief betrekken en betrokken houden 
van veelbelovende mensen is hiervan het be
langrijkste aspect. Voorts is het noodzakelijk 
om de .,topfuncties" binnen de partij aantrek
kelijker te maken en de kandidaatstellings
procedures zo aan te passen dat nieuwe men
sen meer kansen krijgen. Indien we dit kun
nen realiseren, zal het wat minder .. lonely at 
the top" worden. Voor een krachtig D66 is 
dit een vereiste. 

Ruud van der Steeg 

Anneke Goudsmi~ Ernst Bakker en loe 
Lap algen het debat over de miljoenen
overschrijdingen bij de bouw van de Sto
pera. 
Foto: Anefo 

Bij de raadsverkiezingen van 1978 had D66 
een eigen plan voor het Waterlooplein. Daar
in was een opera/theater opgenomen en de 
waterloopleinmarkt zou behouden blijven. 
Het werd een hard punt in de campagne. D66 
ging van I naar 3 zetels in de Raad. Bij de 
college-onderhandelingen werd dat punt in
geleverd. 

Na een half jaar presenteerde burgemeester 
Wim Polak plotseling een combinatieplan 
voor stadhuis/muziektheater van Holzbauer. 
Oud-raadslid Ernst Bakker herinnert het zich 
nog goed als wat .,aquarellen en natte vinger 
cijferwerk". In het raadsdebat voorspelde 
Bakker dat de kosten zouden kunnen uitlopen 
tot 500 miljoen. Hij werd weggehoond en 
begint nu langzamerhand gelijk te krijgen. 
Met alleen zijn stem en de PSP en de PPR 
tegen werd dat voorstel met 41 -4 in de raad 
aangenomen. Het kostte 306 miljoen, het Rijk 
droeg 230 miljoen bij. 
Nu, september '87, is er 125 miljoen over
schrijding. De raad debatteert over 81 mil
joen overschrijding, die al zijn uitgegven. Vol
gens Ernst Bakker is hiermee het budgetrecht 
van de raad met voeten getreden . .,De basis 
van deze besluitvorming is abominabel 
slecht", concludeert hij. 

Ledenvergadering 
Op een extra afdelingsvergadering ter voor
bereiding van dit raadsdebat (sept. '87) lagen 
twee moties ter tafel. In een bestuursmotie 
werd overwogen dat politieke verantwoor
delijkheid en persoonlijk verwijtbare schuld 
verschillende zaken zijn, die afzonderlijk be
antwoord kunnen worden. Het bestuur was 
van mening dat het tijd is voor een duidelijk 
signaal van een andere politieke cultuur en 



woensdag 9 september 
Jacob Kohnstamm is aanwezig op de AA V 
Leusden. Plaats: 't Claeverenblad, De Brink 
16. Aanvang: 20.00 uur. 

donderdag I 0 september 
Om 20.00 uur begint in Utrecht een 
discussiebijeenkomst van het Koninklijk Ne
derlands Aardrijkskundig Genootschap met 
Aad Nu is. 

vrijdag I I september 
Gerrit Jan Wolffensperger neemt in de Ge
vangenis te Scheveningen deel aan een forum
duscussie over vreemdelingenzaken. Van 
15.00 uur tot 17.00 uur. 

zaterdag 12 september 
Aad Nu is is aanwezig op de ARV Overijssel 
over de Beslispunten Onderwijs. Plaats: Café 
Vosman, Holten, Aanvang: I 1.00 uur 

donderdag17september 
Op de AAV Zwolle spreekt Maarten Engwir
da over de miljoenennota. Plaats: "Eigen Ge
bouw" Badhuiswal9. Aanvang: 20.00 uur 

Aad Nu is bezoekt de Sub-Regiovergadering 
in Eindhoven. Thema: Beslispunten voortge
zette basisvorming. Plaats: T ravalgar Pub, 
Dommelstraat 21. Aanvang: 20.00 uur. 

Vervolg van pagina 16 
sprak als zijn oordeel uit dat in deze omstan
digheden tenminste de wethouder Bouw 
Stadhuis/Muziektheater ontslag behoort te 
nemen. 
De andere motie van Ernst Bakker, Jasper de 
Jong, Patriek Poel man, Edo Spier en Rente de 
Weerd vertolkte de mening dat, op grond 
van het verslag van de onderzoekscommissie, 
het straks aan de raad is een antwoord te 
geven op de vraag of er bij deze budgetover
schrijding sprake is van verwijtbare nalatig
heid van één of meerdere portefeuillehou
ders. Pas dan zouden politieke consequenties 
dienen te worden getrokken. 
Ernst Bakker lichtte mondeling toe dat hij 
eigenlijk vond dat de betrokken wethouders 
de eer aan zichzelf hadden moeten houden en 
hadden moeten opstappen uit eigen bewe
ging. Deze motie werd door de AA V aange
nomen. 

Verantwoordelijkheid en schuld 
Afdelingsvoorzitter Bart Robbers krijgt ruim 
het woord aan de stamtafel van D66 in Frasca
ti. "Een keuze in deze situatie- waarbij je 
zegt er zijn fouten gemaakt en er moeten 
schuldigen worden aangewezen- kun je niet 
losmaken van de principiële vraag wie eigen
lijk de verantwoordelijkheid dragen. Het gaat 
erom hoe je omgaat met je macht en met je 
verantwoordelijkheid. Ik wilde die principiële 
discussie aan de orde hebben: de splitsing van 
verantwoordelijk zijn en schuld hebben. 

AGENDA 

maandag 21 september 
Erwin Nijpels is te gast op een thema-avond 
Gezondheidszorg/ Cie. Dekker van de afde
ling Deventer. Aanvang: 20.00 uur 
Info.: Rita Bos 
05700-1661 I. 

Aad Nu is is aanwezig in Café-rest. De Post
hoorn 
Markt 20, Schagen op een AA V over" Voort
gezette basisvorming" Aanvang: 20.00 uur. 

Doeke Eisma spreekt over de Algemene Be
schouwingen en milieu op de ARV Limburg 
Plaats: "De Oranjerie" in Roermond 
Aanvang: 20.00 uur. 

dinsdag 22 september 
Aad Nu is bezoekt de ARV van Noord-Hoi
land. Thema: Onderwijs 
Plaats: Smits Koffiehuis (t.o. Centr.Station) 
Amsterdam 
Aanvang: 20.00 uur. 

vrijdag 25 september 
Dick Tommei is aanwezig op de AAV Veen
dam. 

dinsdag 29 september 
Doeke Eisma spreekt over Natuur en land
schapsbehoud op de AAV Winterswijk. Aan
vang: 20.00 uur. 

Maar toen kwam er een stroming in de partij 
die zei van ja maar, als dat gebeurt en onze 
wethouder zou voor een dergelijk voorstel 
stemmen, dan zou hij de eenheid van het 
college van B&W doorbreken. Dan zal hij 
feitelijk zijn positie als collegiaal wethouder in 
gevaar brengen. Het is in ieder geval niet 
verstandig daar zelf aan te beginnen. Als je 
vermoord wordt is het nog tot daar aan toe. 
Maar zelfmoord plegen is weer iets anders. 
We hebben als bestuur daar tegenover ge
steld dat we ons natuurlijk wel goed moeten 
realiseren dat het heel gemakkelijk is om over 
andere politiek en zuiverheid te spreken als je 
oppositie bent, maar dat als je dat gaat inslik
ken zodra je deel uitmaakt van het dagelijks 
bestuur, en je dan ineens andere factoren laat 
meespelen, dat dan de zuiverheid er sowieso 
uit moet. Dat is dan geen zuiver bestuur maar 
een verstandig bestuur." 
"Maar de leden wilden anders", gaat Bart 
Robbers zonder bitterheid verder. "De leden 
besloten het argument van niet voortijdig je 
eigen positie in gevaar brengen zwaarder te 
laten wegen. Toen werd het zwaartepunt van 
de discussie verlegd naar verantwoorde
lijkheid en schuld "nu al oflater".ln de motie 
van de leden ging het om de volgorde van 
besluitvorming tot aan de eindconclusie van 
het onderzoek. Je mag niet iemand straffen 
voordat-ie schuldig is verklaard." 

Hij wist het al 
In een door sommigen als snijdende spanning 
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In Arnhem wordt de Algemene Regioverga
dering van Gelderland gehouden. Te behan
delen: Basisvorming voortgezet onderwijs 
(zie Democraat juli) Plaats: "De Marktstrae
te" van het provinciehuis te Arnhem. Aan
vang: 20.00 uur. 

zaterdag 3 oktober 
Algemene Regiovergadering regio Noord
Brabant. Plaats: Boerke Mutsaerts, Vijverweg 
I 0, Tilburg. Aanvang: I 0.00 uur. Agenda: fi
nanciën, verkiezing bestuursleden, informatie 
PS fractie, politiek item betreffende de pro
vinciale politiek. 

zondag 4 oktober 
Dick T ommel neemt deel aan een forum over 
Kritisch Faunabeheer in Vaals. 

dinsdag 6 oktober 
Louise Groenman spreekt op D66 sympo
sium over WRR-rapport Midden- en Kleinbe
drijf. Plaats: Café-Restaurant Smits, V reden
burg, Utrecht. Aanvang: 20.00 uur. 

zaterdag I 0 oktober 
Erwin Nijpels is te gast bij de oprichting van 
de JO-Drenthe. Hij spreekt over Algemene 
Beschouwingen, Troonrede en Miljoenenno
ta. Informatie: Erwin Benjamins, tel: 05280-
68519. 

ervaren sfeer zweeg iedereen op de afde
lingsvergadering nadrukkelijk over uitspraken 
van oud-wethouder Gerrit Jan Wolffensper
ger in de pers en voor Radio Stad, dat hij altijd 
al geweten zou hebben dat er overschrijdin
gen zouden komen en dat hij zonodig weer 
op dezelfde manier zou handelen. Afdelings
voorzitter Bart Robbers heeft daar wel vrede 
mee. "Kijk", zegt hij, "bij het uitschrijven van 
deze extra vergadering, die overigens uiter
mate druk werd bezocht, hebben wij ons 
aldoor op het standpunt gesteld dat het er nu 
niet om gaat een komische schets voor drie 
oude heren op te voeren, over wat er alle
maal is gebeurd in het verleden, maar om de 
fractie die er nu zit een produktieve discussie 
mee te geven, waar ze politiek mee uit de 
voeten kunnen." 

Oranje 
In het raadsdebat zei D66-fractievoorzitter 
Boudewijn van Oranje, overeenkomstig de 
wil van de AAV, dat D66 vindt dat B&W 
primair politiek verantwoordelijk is en dat na 
het verslag van de onderzoekscommissie be
keken moet worden welke politieke conclu
sies moeten worden getrokken. 

Slechts vier burgers volgden de debatten op 
de pub I ieke tribune. Onder henoud-raadslid 
Ernst Bakker, toekomstig lid van de onder
zoekscommissie Anneke Goudsmit en Loe 
Lap. 

Loebas Oasterbeek 
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Van regionale stem des volks tot schakel in een open bestuursmodel 

DE EVOLUTIE VAN DE 
ADVIESRAAD 
In het Huishoudelijk Reglement 
staat de Adviesraad omschreven 
als de regionaal weerkaatste "stem 
des volks". Ingesteld om op snelle 
wijze een vertegenwoordiging van 
de partij bij elkaar te kunnen roe
oen om de Kamerfracties en het 
Hoofdbestuur te adviseren 
over actuele politieke zaken, func
tioneert de Adviesraad nu alweer 
vele jaren als democratische "denk
tank". Vaak staat daarbij de rol van 
de Adviesraad zelf ter discussie, 
want helemaal duidelijk is de plaats 
van de Adviesraad in de partij-orga
nisatie nooit geworden. Die discus
sie zal de komende maanden zeker 
weer oplaaien na het advies van de 
"Adviesgroep Partijstructuren ", 
waarin voorgesteld wordt om de 
Adviesraad in haar huidige vorm op 
te doeken. De Democraat vroeg 
drie betrokkenen naar hun mening 
over de functie van de Adviesraad. 

Nicky van 't Riet raadslid van de Adviesraad in 
Utrecht, is zich de niet duidelijk uitgekritalli
seerde taak van de Adviesraad degelijk be
wust. Wat ze vooral mist is de terugkoppeling 
van het Hoofdbestuur en de Kamerfracties 
over de door de Adviesraad uitgebrachte ad
viezen. "Het is natuurlijk aan het HB en de 
fracties wat zij met het advies doen, maar te 
vaak blijft het onduidelijk wat er met de ad
viezen gebeurd is. In het verleden kregen de 
Adviesraadsleden vaak de indruk dat het 
Hoofdbestuur ons absoluut niet zag zitten. Er 
was irritatie over en weer zonder dat dit ooit 
goed uitgesproken is. Nu zijn er nieuwe men
sen gekomen en daarmee nieuwe gedachten 
over het functioneren van de Adviesraad. Het 
is van belang om daarover te spreken en eens 
te evalueren wat er momenteel met de ad
viezen van de Raad gebeurt. Er kan dan met
een een toetsing plaatsvinden van het nut en 
het effect van het werk dat de Adviesraad 
erin heeft gestopt". 

Een van die nieuwe mensen is de in februari 
verkozen vice-voorzitter organisatie Herman 
Kernkamp. Kernkamp ziet in de Adviesraad 
vooral "een platvorm, waar open over allerlei 
maatschappelijke en ideële kwesties gespro
ken kan worden zonder te verzanden in vrij
blijvendheid". Naar zijn mening zijn de me
ningsvorming en de vorming van een interne 

politieke cultuur voor een moderne partij van 
even groot belang als de besluitvorming door 
de congressen en gekozen vertegenwoordi
gers en speelt de Adviesraad daarbij een be
langrijke rol. 
Volgens Kernkamp is het vanzelfsprekend dat 
de adviezen van de Adviesraad vooral be
doeld zijn voor of uitgelokt worden door de 
Tweede Kamerfractie. Door de standpunten 
te toetsen aan een doorsnee van de partij 
krijgen ze meer gezag. Maar dat is volgens 
Kernkamp niet de enige taak van het orgaan. 
.. De Adviesraad speelt een belangrijke rol bij 
zowel ideevorming en -confrontatie als bij de 
kadervorming. Individuele profilering en 
"deskundigheid" vind ik minder belangrijk. Ik 
zou daarom dan ook willen pleiten voor een 
vrij strakke vergaderdiscipline en een goede 
voorbereiding van de discussie. Wat dat be
treft is het huidige presidium op de goede 
weg." 

Vigerend voorzitter Herman Frentz noemt 
de Adviesraad "een onmisbaar orgaan in een 
open bestuursmodel". En dat "open be
stuursmodel" is naar zijn mening van essen
tieel belang om de juiste politieke keuzen te 
kunnen maken in een veranderende samenle
ving. Opinievormend, richtinggevend en 
trendsettend moet de Adviesraad volgens 
Frentz anticiperen op de politieke issues van 
morgen; naar het Hoofdbestuur en de fractie 
toe en beleids-en programma-ondersteu
nend. 
.. In een veranderende samenleving heb je als 
volksvertegenwoordiger voortdurend veel 
en lastige keuzes te maken. Verlies je het 
contact met die veranderende samenleving, 
dan verzand je al gauw in een gesloten be
stuursmodel á la het huidige regeeraccoord 
van CDA en VVD. Een potdicht bestuursac
coord dat de regering een mandaat geeft 
voor vier jaar en aan de maatschappelijke rea
liteit voorbijgaat." 
D66 moet daar volgens Frentz juist openheid 
tegenoverstellen: 

"Iedere actieve D66-er en zeker een volks
vertegenwoordiger heeft oog en oor voor 
wat er om heen gebeurt. Hij luistert naar 
deskundigen en vormt daaruit zijn politieke 
stellingname. Zo belichaamt hij het open be
stuursmodel in zichzelf." 
.. De Adviesraad vervult in die realisatie van 
politieke stellingname een belangrijke scha
kelfunctie. Deskundigen brengen hun verhaal 
in de Adviesraad. Er wordt gediscussieerd 

over een aantal stellingen en vervolgens 
wordt een politieke mening geformuleerd in 
de vorm van een advies of een motie. Zo is 
koersbepalend gesproken over decentralisa
tie, Zuid-Afrika, drugsbeleid en onderwijs." 

Dat de Adviesraad in de voorbije jaren haar 
rol in de partijcultuur heeft weten te verster
ken lijkt voor de betrokkenen een factum. 
Toch klinkt ook enige scepsis door in het 
eindoordeel over het huidige functioneren. 
Zo stelt N icky van 't Riet: .. De Adviesraad is 
een nuttig orgaan dat zijn bestaansrecht ver
dient. Maar de Raad kan alleen functioneren 
als zowel het Hoofdbestuur als de Kamerfrac
ties daarvan overtuigd zijn. Als dat niet zo is
en dat zou ik onverstandig vinden- dan doet 
de Adviesraad er verstandig aan zichzelf op te 
heffen." 

Lustrum 
.. In het jaar van de meerderjarigheid van D66 
vieren de afdelingen Apeldoorn, Arnhem en 
Nijmegen gezamenlijk haar vierde lustrum op 
zaterdag 26 september 1987. Zij doen dit op 
een milieuvriendelijke plek, nl. de Bergerie op 
de Ginkelse hei aan de Verlengde Arnhemse
weg 99, onder Ede. De deelnemers worden 
vanaf I I .00 uur verwacht voor koffie met 
gebak. Om I 1.45 begint de viering. Ouders 
met kinderen zijn welkom. Na een speur
tocht in het struweel volgt een broodmaaltijd 
(kosten ouders f I 2,50, kinderen half geld). 
Bij de thee spreekt Hans van Mierlo de deel
nemers toe. De dag wordt besloten met een 
woord van partijvoorzitter Saskia van de Loo. 
Leden van andere dan de genoemde afdelin
gen kunnen zich opgeven bij Elia Vervaat, 
Burgemeestersplein 22, 6814 DN Arnhem, 
tel. 085-435796." 

Radio 
D66 is vanaf vrijdag I I september weer 
tweewekelijks te beluisteren op Radio V van 
18.20 tot 18.30 uur. 
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066 wlj'st kabinetsvoorstel af 

Euthanasie: 
Brevet van onvermogen 
Door de verenging van het vraag
stuk van een wettelijke regeling 
van euthanasie tot uitsluitend een 
regeling van de zorgvuldigheidsei
sen, geeft het kabinet een brevet 
van onvermogen af. Na jaren van 
politieke discussie blijft euthanasie 
in alle gevallen strafbaar en zet het 
kabinet in feite de klok terug. Aldus 
Jacob Kohnstamm in de eerste re
actie namens zijn fractie op het ka
binetsbesluit van vrijdag 29 au
gustus. 

Volgens Kohnstamm draait het kabinet met 
het zogenaamde compromis van CDA en 
VVD in feite de klok terug ten opzichte van 
de huidige situatie. 
"Al degenen die met het vraagstuk van de 
euthanasie worden of kunnen worden gecon
fronteerd- artsen, verpleegkundigen, pa
tiënten, het Openbaar Ministerie en de rech
terlijke macht- rest in de situatie die het 
kabinet voorstaat slechts vergrote rechtson
zekerheid. Met een strafwet die euthanasie 
verbiedt, de Wet Uitoefening Geneeskunde 
die aangeeft hoe de strafwet .,zorgvuldig" kan 
worden overtreden en het rechtersrecht 
waardoor euthanasie onder bepaalde om
standigheden niet meer strafbaar blijkt is er 
voor niemand meer een touw aan vast te 
knopen". 

Bemoeilijkt 
De D66-woordvoerder meent bovendien 
dat de positie van de arts extra bemoeilijkt en 
verzwaard wordt vergeleken met de situatie 
nu: De arts zal bij aanname van het regerings
voorstel én moeten voldoen aan de zorgvul
digheidseisen én de kans lopen desalniettemin 
vervolgd te worden. 
Mede om die reden heeft de artsenorganisa
tie KNMG zich al tegen het kabinetsvoorne
men uitgesproken. Ook de Nederlandse Ver
eniging voor Vrijwillige Euthanasie is tegen en 
blijft zich scharen achter het initiatief-wets
voorstel van D66. 

CDA-lijn 
Met Kohnstamm vinden de KNMG en NVVE 
dat het compromis van het kabinet in feite 
gelijk is aan de CDA-lijn. 
De fractie van het CDA in de Tweede Kamer 
heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat 
euthanasie strafbaar moet blijven en dat de 
gegroeide praktijk moet worden terugge
drongen. 

jacob Kohnstamm, Louise Groenman en A ad Nu is in de groene bankJeS. Waaroverdenken Zli deze drie D66-politici? 
De eerste misschien wel over de jongste ontwikkelingen rond het vraagstuk van de euthanasie: Hoe krijgen we de VVD terug op 
het rechte, liberale pad? En vergissen we ons als Louise Groenman zich het hoofd breekt over de winkelsluitingswet? Wat betreft 
A ad Nuis is het bijna zeker. Hij lijkt duidelijk in hogere kunstsferen. 
Over euthanasie en de winkelsluitingswet meer op deze pagina. Uitgebreide informatie over de mede door Nu is gepresenteerde 
kunstnota elders in de Democraat 

In zijn eerste reactie liet woordvoerder F. 
Borgman weten dat hij zich daarom helemaal 
in het voorstel kon vinden. VVD-zegsman L. 
Hermans zei het voorstel eerst nog nader te 
willen bestuderen en wilde nog niet inhoude
lijk reageren. 

Drie mogelijkheden 
Jacob Kohnstamm tenslotte: "De politiek rest 

slechts drie mogelijkheden. De eerste is het 
accepteren van het kabinetsvoorstel. De 
tweede is niets doen en dus de regeling van 
het vraagstuk overlaten aan de praktijk en de 
rechterlijke macht. De derde is het aan
vaarden van het wetsvoorstel van D66. Als de 
kamer in meerderheid zou kiezen voor het 
kabinetsvoorstel, kiest zij voor de slechtst 
denkbare optie. 

D66 houdt vast aan zeven uur 
De D66-fractie in de Tweede Kamer houdt vast aan het eigen wetsvoorstel 
dat winkeliers de mogelijkheid moet geven hun zaak tot zeven uur 
's avonds open te houden. Ook nu het kabinet zegt te streven naar een 
situatie waarin winkeliers kunnen kiezen voor avond- of dagopenstelling. 

Volgens D66-woordvoerdster Louise 
Groenman komt het kabinetsvoornemen niet 
tegemoet aan de behoefte van veel 
consumenten om direct na afloop van de 
werkdag eerste levensmiddelen te kopen. Ze 
acht het namelijk onwaarschijnlijk dat de 
winkeliers die in de dagelijkse levensbehoefte 
voorzien besluiten alleen's avonds geopend 
te zijn. De extra personeelskosten en 
problemen in de sociale engezinssfeer staan 
niet in verhouding tot het te verwachten 
rendement. 

Belangen 
Niet alleen de belangen van de consument zijn 
volgens haar door het kabinet over het hoofd 

gezien, ook die van de huidige winkeliers. 
De kleine middenstander die naast zich een 
avondwinkel gevestigd ziet, heeft geen 
instrument om zich tegen de concurrent te 
verweren. Slechts het grootwinkelbedrijf kan 
zich veroorloven om een avondwinkel naast 
de vestiging van overdag aan te houden. 

Blij 
Groenman-indienster van het D66-initiatief 
-is wel blij dat het kabinet nu eindelijk ook 
inziet dat er op het gebied van de 
winkelsluitingstijden iets moet veranderen 
vanwege het toenemende aantal 
alleenstaanden en tweeverdieners. 
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Meine Henk Klijnsma: 

IDEOLOGISCHE WORTELS 
GEEN OVERBODIGE LUXE 
Voor veel mensen vormt de stu
dententijd de gelegenheid om op 
enigerlei wijze bestuurlijke activi
teiten te gaan ontplooien. 
Dit geld zeker ook voor Meine 
Henk Klijnsma (28). Hij heeft van 
1980 tot januari van dit jaar deel 
uitgemaakt van het afdelingsbe
stuur van Groningen. Eerst als "ge
woon" lid, daarna als secretaris en 
tenslotte als voorzitter. Ook was 
hij actief als medewerker van de 
raadsfractie. 
Naast deze D66-activiteiten- of is 
het andersom?- heeft hij ge
schiedenis gestudeerd, terwijl hij 
bovendien op het punt staat om een 
opleiding juridische bestuurswe
tenschappen af te ronden. 
In het kader daarvan is hij begin '87 
voor een stage naar het ministerie 
van Binnenlandse Zaken vertrok
ken, alwaar hij momenteel (in een 
vaste betrekking) werkzaam is bij 
de afdeling bestuurlijk-juridische 
zaken. Na zijn verhuizing naar Den 
Haag is hij lid geworden van de re
dactie van "Idee 66". 
Een gesprek over het nieuwe ge
zicht van dit blad, zijn publikaties 
en de electorale noodzaak van ideo
logische wortels. 

"Het is een hele toer om Idee 66 op tijd vol te 
krijgen. Dat is iets wat wij als nieuwe redactie 
in het begin hebben onderschat. Zeker als je 
ernaar streeft om een bepaald kwalitatief ni
veau te behalen en te handhaven, valt het in 
het begin niet mee. Eén à twee avonden in de 
week kost het gemiddeld wel. En als je zelf 
schrijft komt daar natuurlijk nog wel wat tijd 
bij." 
"Over de waardering van de nieuwe opzet en 
lay-out hoor ik eerlijk gezegd niet zo veel. 
Wat ik wel weet is dat vooral de artikelen 
over milieu, ideologie en verkiezingsanalyses 
goed ontvangen zijn. Maar als redactie besef
fen we dat het in verschillende opzichten nog 
een stuk beter kan. Pas wanneer we zo'n 
I 000 abonnees hebben (het zijn er nu ruim 
800 -PvE) en we ruim voldoende kopy ont
vangen, is er reden tot tevredenheid." 

Drijfveer 
"Je kunt inderdaad wel stellen dat ik regelma
tig over het vrijzinnig-democratisch gedach-

Meine Henk Kleinsma: Het gericht na
denken over ideologie en strategie zou 
nu moeten gebeuren. Want over ander
halfjaar zijn er weer Europese ver
kiezingen en dan begint het electorale 
gevecht weer opnieuw. 

tengoed publiceer. Mijn interesse voor deze 
stroming is gegroeid tijdens mijn studie ge
schiedenis. Mijn scriptie gaat over de Vrijzin
nig Democratische Bond in Friesland. Ik heb 
dus uit die periode veel materiaalliggen dat ik 
nog regelmatig gebruik." 
"Dat ik daarover vooral publiceer in min of 
meer aan D66 gelieerde bladen is een bewus
te keus. Mijn drijfveer daarbij is het overbren
gen van een boodschap aan de D66-achter
ban. Een boodschap die inhoudt dat de partij 
een links-liberaal karakter heeft dat goed past 
in de vrijzinnig-democratische traditie. 

"Ik denk dat de situatie waarin de partij op dit 
moment verkeert, maakt dat er behoorlijk 
wat belangstelling is voor ideologisch getinte 
artikelen. Een aantal jaar geleden was dat niet 
zo. Toen werden velen doodziek van de zo
genaamde "ondertiteldiscussie". Kort daarna, 
tijdens de existentiële crisis, werd het naden
ken over ideologische wortels als een over
bodige luxe of als een laatste redmiddel ge
zien. Dat zijn natuurlijk geen goede randvoor
waarden." 

"Nu is het echter zo dat we weer wat ruimer 
kunnen ademhalen. Maar tegelijkertijd dient 
zich de vraag aan of er wegen zijn om een 
derde electorale instorting te voorkomen. Ik 

geloof dat het onderkennen van ideologische 
identificatiepunten een van die wegen is. 
Daardoor kan een sterkere binding van grote 
groepen kiezers aan D66 worden gereali
seerd. Uiteraard zonder dat het een dogmati
sche partij wordt, want dat is D66 per defini
tie niet. In mijn stukken probeer ik ook aan te 
geven, dat juist openheid en een pragmatische 
instelling kenmerken van de vrijzinnig-demo
cratische ideologie zijn. Dus dat sluit prima op 
elkaar aan." 

HB-commissie 
"Wat er in dit verband concreet zou moeten 
gebeuren? Er moet een club mensen met een 
verschillende achtergrond op formele basis 
bij elkaar worden gezet; bij voorkeur een ad 
hoc commissie van het hoofdbestuur. Hun 
opdracht zou kunnen luiden: Denk na over de 
rol van de partij in de komende tien jaar en 
besteed daarbij aandacht aan zowel ideologi
sche, als partij-politieke en organisatorische 
aspecten." 
"Uit het hoofdstuk "Ideologie" van hun ver
haal kunnen ideeën en hoofdlijnen worden 
afgeleid die op hun beurt weer indicatief zijn 
voor het beleidsprogramma. 
Daarnaast zou het partij-politieke en organi
satorische gedeelte bijvoorbeeld moeten 
gaan over het aantal zetels, leden en secreta
riaatsmedewerkers waarnaar D66 moet stre
ven. Kortom, dit gezelschap zou -los van de 
politiek van alle dag- een integrale visie moe
ten ontwikkelen." 

"Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende 
mensen zijn die over vruchtbare ideeën be
schikken en die bereid zijn om hieraan mee te 
werken. Ze hoeven namelijk helemaal niet zo 
lang bij elkaar te zijn. Een goed gestructureer
de bijeenkomst van een paar dagen, met on
dersteuning van een paar bekwame rappor
teurs en je komt een heel eind. Er is immers al 
heel wat over dit soort zaken geschreven. 
Maar deze mensen moeten natuurlijk wel 
worden gevraagd." 

"Het is bijzonder jammer dat het hoofdbe
stuur en de fractie op dit gebied nog geen 
enkele activiteit hebben ontplooid. Kennelijk 
hebben andere zaken prioriteit. Maar het ge
richt nadenken over ideologie en strategie 
zou nu moeten gebeuren. Want over ander
half jaar zijn er weer Europese verkiezingen 
en dan begint het electorale gevecht weer 
opnieuw." 

Peter van Eijk 
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KABINET VERLIEST AAN 
BESTUURSKRACHT 
"Een begroting die bijna geheel is 
dichtgetimmerd door correcties op 
wat mis gegaan is in het jaar daar
voor, verliest z'n slagkracht voor de 
toekomst. Als de begroting structu
reelstrafwerk wordt voor begane 
fouten, dan verliezen we praktisch 
het enige instrument dat we als Ka
mer en regering hebben om de 
kwaliteit van het leven in deze 
maatschappij voor nu en later in 
stand te houden dan wel te verbe
teren." 

D66-fractievoorzitter Hans van Mierlo legde 
met deze kritiek de zere vinger op de zere 
plek van de Miljoenennota 1988. De regering 
zadelt de samenleving het komende jaar op 
met de enorme overschrijdingen van het lo
pende jaar en "de oude koeien" (WIR, VUT 
en subsidieoverschrijdingen) die in de ont
werpbegroting ronddrijven, maken vier mil
jard extra bezuinigingen nodig, die de begro
ting geheel beheersen", aldus Van Mierlo. 

Kwaliteitsverlies 
Weinig waardering kon de D66-fractievoor
zitter opbrengen voor de openingszin van de 
Miljoenennota 1988. De daar gebezigde term 
"het beleid slaat aan" , "slaat werkelijk ner
gens op", stelde Van Mierlo dan ook aan het 
begin van zijn betoog vast. Volgens de D66-
fractie zijn de vooruitzichten lang niet zo 
rooskleurig als voorgesteld bij de presentatie 
van de begroting: De hoofddoelstelling van 
het kabinet, de bestrijding van de werkloos
heid is duidelijk in gevaar. De economische 
groei blijft achter. De loonmatiging staat op 
de tocht, terwijl die naar het oordeel van 
iedereen de onmisbare sleutel is voor herstel. 
Er is een verdergaand kwaliteitsverlies te sig
naleren op terreinen, waar dat absoluut niet 
zou mogen: op milieu, op onderwijs, op be
paalde terreinen van sociaal culturele zorg en 
op justitie. Tenslotte taant de bestuurskracht 

Algemene Beschouwingen 1987. De coalitie maakt een geintje. Foto: Stokvis. 

van het kabinet en boet het hele overheids
handelen, zowel van de Kamer als de regering 
aan moreel gezag en overtuigingskracht in. 

Investeringen 
Van Mierlo benadrukte het belang van de 
economische groei voor de verwezenlijking 
van de twee hoofddoelstellingen van het kabi
net, de terugdringing van de werkloosheid en 
het financieringstekort, en sprak zijn verba
zing uit over het feit "dat er in het totale 
beleid zo weinig impulsen zitten voor die 
economische groei. " Van Mierlo pleitte daar
om voor een drastische verhoging van de 
overheidsinvesteringen en de oprichting van 
een fonds waarinoverheids-en particulier 
kapitaal kunnen worden samengebracht en 
waaruit ondermeer investeringen voor de in
frastructuur en het milieu kunnen worden 
gefinancierd. 
Van Mierlo: "De overheidsinvesteringen zijn 
sinds 1980 met bijna 25 procent teruggelo-

pen. Er is bijnageen deskundige instantie te 
vinden in of buiten ons land die ons niet advi
seert de overheidsinvesteringen krachtig op 
te voeren en als dan minister De Koning in het 
Capitool zegt: Ja, dat zou eigenlijk moeten, 
maar er is geen geld, dan denk ik dat het 
primaat van het kwantitatieve denken hier 
een niveau bereikt, waarop je in je eigen 
staart bijt. Op die manier kom je er nooit." 

Namens de fractie drong Van Mierlo er bij het 
kabinet op aan om na de Algemene Beschou
wingen een nieuwe poging te doen om tot 
substantiële afspraken te komen met werkge
vers en werknemers. Om de koopkracht van 
de minima veilig te stellen stelde D66 voor 
om de kortingen op de gezinsverzorging en 
de individuele huursubsidies te laten vallen en 
voor zover nodig de tandartsenhulp weer in 
het ziekenfondspakket te brengen en de ei
gen bijdrage voor de specialist ongedaan te 
maken. 
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COMMENTAAR 

Partijorganisatie moet worden vernieuwd 

In de vorige Democraat is een bondig en grotendeels helder advies gepubliceerd ter 
herziening van onze partijstructuur. Het is verstandig de discussie hierover te starten 
op het moment dat de D66 positie politiek gestabiliseerd is. De noodzaak om tot een 
stroomlijning van de interne besluitvorming te komen zonder de partijcultuur aan te 
tasten, stond voor veel actieve partijleden immers allangere tijd vast. 

De Adviesgroep Partijstructuren heeft op overtuigende wijze de vinger gelegd op de 
zwakke plekken in de organisatie. De AL V moet inderdaad zodanig worden ontlast 
dat er uitsluitend discussie over politieke hoofdpunten plaatsvindt. Het is tevens een 
zinnige gedachte om een "Ledencollege" een deel van de taken van de AL V te laten 
overnemen. Onvermijdelijk gevolg hiervan is het ter ziele gaan van de Advies Raad. Er 
is evenwel echt geen reden om bij het verscheiden van die instantie dikke tranen te 
plengen. Mede door zijn beperkte mogelijkheden functioneerde de Raad toch al niet 
optimaal. Bovendien komt hij eigenlijk in een nieuwe gedaante met meer bevoegdhe
den terug. Ook de leden kunnen zich laten "herkiezen" . 
De wijze waarop Vrijhoef c.s. dit Ledencollege willaten verkiezen is evenwel niet erg 
duidelijk. De vereiste dat elk lid van dit college "vertegenwoordiger is van een zeker 
aantalleden waaraan regelmatig verantwoording wordt afgelegd" lijkt mij moeilijk te 
rijmen met het eveneens bepleitte systeem van evenredige vertegenwoordiging, ook 
al is er sprake van een "regionale component". Het verdient de voorkeur een 
districtenstelsel toe te passen, waarbij het aantal collegeleden wordt gerelateerd aan 
het aantal partijleden per district . 

Volgens Het Hoofdbestuur zelf levert de terugkoppeling van regionale HB-Ieden naar 
regiobestuur en afdelingen problemen op. Ook stelt het HB dat er een informatieach
terstand bestaat van regionale HB-Ieden ten opzichte van het DB. In dit verband doet 
de Adviesgroep het voorstel de regionale HB-vertegenwoordiging geheel af te 
schaffen. Wat hier ook van zij, logisch is het natuurlijk niet: wordt de terugkoppeling 
van het HB naar de regio verbeterd en de informatiekloof versmald als alle regio HB
Ieden voorgoed naar huis worden gestuurd? 

I ets anders is dat de grote omvang van het Hoofdbestuur efficiënte besluitvorming in 
de weg staat, zeker als mensen uit allerlei andere partijgeledingen aan de vergaderin
gen deelnemen. Indien de partij toch alleen een Dagelijks Bestuur wil, dan is het in elk 
geval noodzakelijk minstens twee DB-leden contacten met regio's tot taak te geven. 
Het DB behoeft daartoe niet te worden uitgebreid. De taken van de tweede 
publiciteitscoördinator en de tweede penningmeester kunnen zeer wel bij andere 
DB-functionarissen worden ondergebracht. 
Daarbij moeten we vasthouden aan het principe DB-leden in functie te kiezen, om alle 
goede redenen waarom we dit altijd hebben gedaan. 

Tenslotte een meer algemeen bezwaar. In de nieuwe opzet dreigen de procedures 
veel te lang te worden. Dat is nu niet bepaald "een versterking van de politieke functie 
van de partij", waar de Groep nota bene zelfvoor pleit. Ookgoede nota's en 
beslispunten kunnen na meer dan een jaar achterhaald zijn. Behalve in bekorting via 
zeer scherpe programmering, ligt een oplossing in opwaardering en vooral ook 
uitbreiding van het begrip "Actuele Politieke Motie". Op een ALV zouden ook 
"beslispunten" met een actualiserend karakter aan de orde moeten kunnen komen, 
die niet door de "zeef" van de partij zijn gegaan. Deze kritische kanttekeningen laten 
onverlet dat de Adviesgroep uitstekend werk heeft verricht. De voorstellen ver
dienen onze steun, zij het dat we enkele constructieve amendementen moeten 
maken. Maar daarin is de partij altijd goed geweest. 

Bob van den Bos 
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REPORTAGE 

SLEUTELEN AAN DE PARTijORGANISATIE 

WESPENNEST OF 
HONINGRAAD 
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DEN HAAG- D66 is bezig een vol
wassen politieke partij te worden. 
Daarom moeten de dingen beter 
gestructureerd worden, zo vindt de 
commissie-Vrijhoef, die een aantal 
voorstellen daartoe naar de leden 
gestuurd heeft. 
Het belangrijkste voorstel: de op
heffing van de Adviesraad, die ver
vangen wordt door een 'ledencolle
ge' met meer bevoegdheden en 
meer verantwoordingsplicht. 
Maar de Algemene Ledenvergade
ring blijft het belangrijkste orgaan 
en alle leden kunnen over alles blij
ven beslissen, zegt Wim Vrijhoef, 
voorzitter van de naar hem ge
noemde commissie. 

Toch is er enige argwaan bij een aantal leden. 
En niet alleen op dit punt. Ook het verdwij
nen van regio-HB-Ieden roept vraagtekens 
op. Bijvoorbeeld bij Herman Frentz, voorzit

ter van de Adviesraad. 
Frentz: "De commissie zegt: De taakom
schrijving van de regio-HB-Ieden, die alleen 
een adviserende stem hebben, is te diffuus en 
de binding met de regio's niet optimaal. 
Goed, maar waarom opheffen? Maak dan een 
duidelijker taakomschrijving. Dat is, op per-

soonlijke titel, mijn voorlopige mening". 

Partijraad 
Frentz heeft nog meer kritiek, al waardeert 
hij dat de omgevormde Adviesraad meer be
voegd- en verantwoordelijkheden krijgt. Bo
vendien vindt hij het goed dat de commissie 
talent meer wil koesteren en dat er voorstel
len worden gedaan voor een betere commu
nicatie tussen de verschillende partij lagen. 
"De kritiek van de commissie op de AL V deel 
ik echter niet. Volgens de commissie zou de 
behandeling van de begroting en het huishou
delijke reglement naar het Ledencollege gaan. 
Ik ben het daar niet mee eens. Dit staat haaks 
op het verenigingsrecht. 
,De verschuiving van verantwoordelijkheden 
van de ALV naar het Ledencollege zet de bijl 
aan de wortels van het in D66 gekoesterde 
one man-one vote systeem. Daarmee kap je 
een stukje bevoegdheid van elk lid af en dat 
vind ik verkeerd". 

Wim Vrijhoef reageert zo op de kritiek: "De 
AL V blijft in onze voorstellen het hoogste 
orgaan. Alle leden kunnen blijven beslissen 
over alles. Als eenderde van het aantal men
sen in het Ledencollege vindt dat een onder
werp toch naar de AL V moet, dan gebeurt 
dat. Het Ledencollege is daarbij een soort 
zeef. 
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.. Nu is het immers nog zo dat de AL V wel 

eens "misbruikt" wordt voor al te gedetail
leerde discussies tussen deskundigen. De le

den voelen zich daarbij niet betrokken, met 
alle gevolgen van dien. De echte deskundigen 
zien we nu vaak niet eens. Die zijn allang 
afgeschrikt door de discussies op congressen. 
Die echte deskundigen moeten we in werk
groepen proberen te krijgen, niet in het Le
dencollege". 

Volwassen 
.. D66 is bezig om naar een volwassen poli
tieke partij te groeien. Dan is het noodzake
lijk om dingen beter te structureren. Dat 
betekent dat je zaken beter, althans minder 
vrijblijvend organiseert dan nu het geval is", 
vervolgt Vrij hoef . 
.. Zo is de positie van regio-HB-Ieden op dit 
moment te vrijblijvend. Ze kunnen verant
woording afleggen naar de regio, maar hoe
ven dat niet. De communicatie naar de afde
ling is er al helemaal niet. Nu hangt het alle
maal teveel af van de regio-HB-Ieden zelf af. In 
ons advies niet, want dan worden de zaken 
duidelijker gestructureerd". 

"Een duidelijker taakomschrijving van regio
HB-Ieden, daar zitten haken en ogen aan. Dat 
heeft te maken met de afstand tussen het 
Hoofdbestuur en de afdelingen. Die is te 
groot en dat verander je niet zomaar. Boven
dien: als je de taak van een regio-HB-Iid dui
delijker omschrijft, wat heeft de Adviesraad 
dan nog voor zin? De Adviesraad heeft nu te 
weinig functie en inhoud. Kan geen vuist ma
ken, adviezen worden vaak genegeerd". 

Randstedelijke Activisten 
Dat het noodzakelijk is de communicatie tus
sen de verschillende lagen van de partij te 
verbeteren zoals Vrijhoef constatee rt.daar 
zullen veel D66'ers het wel mee eens zijn. 
Anders ligt dat misschien bij de invulling van 
het Ledencollege. 
Vrij hoef: "Veel D66'ers die ik over het Le
dencollege gesproken heb- mensen uit de 
"dunne D66-regio's"- zijn bang voor een te 
grote invloed van "randstedelijke activisten". 
Dat is ook de kritiek die deze mensen nu al op 
D66 hebben: teveel Randstad in de D66-poli
tiek. En ik denk inderdaad dat het Ledencol le
ge, dat volgens mij uit 50-75 mensen zou 
kunnen bestaan, een goeie mix moet zijn van 
mensen in de Randstad naar buiten. Wel meer 
mensen uit Zuid-Holland dan uit Zeeland na
tuurlijk, maar niet zodanig dat Zeeland zich 
buiten spel gezet hoeft te voelen". 
Partijvoorzitter Saskia van der Loo wil nog 
niet reageren op de voorstellen: "Dit is niet 
het moment om dat te doen. Tot I 0 decem
ber kan iedereen op het advies van de com
missie reageren. Op het voorjaarscongres 
komt het Dagelijks Bestuur met een voorstel 
in hoofdlijnen. Daar kan op het najaarscongres 
definitief over besloten worden. Ik wil de 
mensen nu niet voor de voeten lopen. In elk 
geval vind ik dit een advies dat het waard is 
om in de partij te worden besproken". 

Martin Voorn 



4 THEMA 

EN ZIJ LEEFDEN NOG 
LANG • • • 
Politiek handelen is het resultaat 
van een mengsel van rationele en 
irrationele motieven. Tot de irra
tionele ingrediënten kan gerekend 
worden de beeldvorming, die ten 
aanzien van een bepaalde groep 
burgers bestaat. Dat geldt voor 
"kapitalisten", woonwagenbewo
ners, ethnische minderheden, "de 
jeugd van tegenwoordig", en zo 
ook voor ouderen. 

Die beeldvorming komt vaak tot stand door 
min of meer traditionele, soms stereotype 
opvattingen, die we uit de omgeving krijgen 
aangereikt. Zo'n beeldvorming loopt steeds 
het risico te verstarren en niet mee te veran
deren met de werkelijkheid. Dat risico wordt 
groter als er weinig correctiemogelijkheid 
bestaat door eigen, nieuwe ervaringen. Dat 
laatste lijkt zich in het geval van ouderen voor 
te doen door de betrekkelijke afgezonderd
heid van ouderen van de rest van de maat
schappij. 
Daarom is het van belang onze beeldvorming 
van de ouderen te nuanceren. Uit een uitge
breid literatuur-onderzoek blijkt dat de ka
rakteristieken van ouderen (hun opvattingen, 
wensen, activiteiten etc.) meer bepaald wor
den door wat ze in hun leven hebben meege
maakt dan door hun leeftijd op zich. Zo verto
nen ouderen die in dezelfde periode werden 
geboren (een zgn.leeftijdscohort) veel meer 
overeenkomsten met zichzelf toen ze nog 
tien jaar jonger waren, dan met de groep 
ouderen die tien jaar eerder werd geboren. 
Anders gezegd: "de oudere" bestaat niet, el
ke vijf of tien jaar krijgen we andere ouderen, 

Vergrijzing en ontgroening van de samen
leving vraagt om een groot aantal poli
tieke keuzen. Verhoging van de AOW
premie of verlaging van de AOW-uitke
ring, een groter beslag op de voorzienin
gen van de gezondheidszorg en een uit
breiding van de bejaardenzorg zijn the
ma's waar we dagelijks mee geconfron
teerd worden. De toename van het aantal 
ouderen is echter veel meer dan een 
kwantitatief vraagstuk, waarbij de zorg
en lastkant van de ouderen benadrukt 
wordt. Bij en rond de ouderen doen zich 
ingrijpende veranderingen voor die van 
kwalitatieve aard zijn en evenzeer een 
politieke stellingname vereisen. Tref
woorden daarvoor zijn: emancipatie, vol
waardige maatschappelijke participatie, 
grotere keuzenvrijheid en zo mogelijk 
meer eigen verantwoordelijkheid. 

EN GELUKKIG? 

~\ 
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afhankelijk van wat ze collectiefhebben mee
gemaakt. 
Het probleem is nu, dat onze beeldvorming 
van ouderen veel minder snel verandert dan 
de ouderen zelf en we voortdurend het risico 
lopen achter de werkelijkheid aan te hinken. 
Voor het begrijpen van de huidige beeldvor
ming en de daarin noodzakelijke veranderin
gen is het goed te kijken naar de gebeurtenis
sen in de recente geschiedenis, die de oudere 
van vandaag min of meer bewust hebben 
meegemaakt. 

Het verhaal van de oudere 
Op één pagina is niet weer te geven welke 

D66 zal tijdens het voorjaarscongres van 
1988 de besluitvorming over de contou
ren van het ouderenbeleid afronden. 
In samenwerking met het Hoofdbestuur 
legt de SWB-werkgroep Ouderen mo
menteel de laatste hand aan een nota en 
een aantal beslispunten die als grondslag 
dienen voor de discussie in de partij. De 
beslispunten verschijnen volgende maand 
in de Democraat, de nota wordt half de
cember uitgebracht. 

Leo de Graaf schetst in deze Democraat 
in een eerste artikel uit een serie van drie 
het kader waarbinnen de discussie ge
voerd kan worden. De beeldvorming 
rond de ouderen is aan revisie toe en de 
vooronderstellingen waarop het oude
renbeleid gebaseerd is deugen niet, aldus 
de auteur. 

Hoe kunnen we zorgen voor een goede 
kwaliteit van het /even in de derde le
vensfase I Door alleen meer of althans 
voldoende zorgvoorzieningen? Door 
een welvaartsvaste AOW? Of moet er 
meer gebeuren? 

veranderingen de huidige generatie ouderen 
allemaal heeft meegemaakt. En natuurlijk is 
voor ieder het levensverhaal uniek, maar een 
aantal door allen gedeelde ervaringen vor
men de vaste bestanddelen van een soort 
collectieve herrinnering van deze generatie: 
Grote welvaartsschommelingen: tekorten 
tijdens de eerste wereldoorlog; hoog-con
junctuur in de twintiger jaren; depressie en 
massale werkloosheid in de dertiger jaren; 
oorlog en schaarste in de veertiger jaren; 
opbouw, gepaard aan soberheid en matiging 
in de vijftiger jaren; het feest van de bijkans 
onbegrensde welvaart in de zestiger jaren; 
interen op diezelfde welvaart ondanks veel 
economische dreigingen in de zeventiger ja
ren en tenslotte stagnatie en voor velen te
rugval in de tachtiger jaren. 
Maar per saldo was de koopkracht in 1975 
toch meer dan vijf keer zo groot geworden 
als in 191 5. Na het meemaken vanzo'n grote 
welvaartsstijging is het dan ook niet verwon
derlijk, dat slechts IS% van de hoogbejaarden 
ontevreden is over zijn inkomen. 
Nivellering van inkomens, vermogens en 
maatschappelijk aanzien; toen de nu 75-jarige 
werd geboren stonden er nog "heren en da
mes" tegenover knechten en meiden, werden 
die heren nog met "Weledel" aangeschreven, 
en konden zij zich het in dienst nemen van 
dienstbodes, keukenmeiden en chauffeurs op 
grote schaal veroorloven. Nu leeft ieder in 
een "jij en jou"-cultuur, en kun je op straat 
niet direkt aan ieders kleding zijn inkomen en 
maatschappelijke positie aflezen. T óen ( 1914) 
bezat 0,1% van de bevolking 25% van het 



vermogen en 95% bezat samen 20%. Nû 
bezit die 0, I% "nog maar" I I% en beschikt 
95% over bijna de helft van alle vermogens. 
In zijn jeugd zag hij de snelle opkomst van de 
verzuiling: het leven strikt gescheiden, elkaar 
verketterende groepen van de verschillende 
levensbeschouwingen. Nû maakt hij de ver
kruimeling van diezelfde zuilen mee. 

Huwelijksleed 
De huidige oudere zag het aantal kinderen in 
eengezin slinken van dikwijls 12 tot 2 à 3 en 
vele echtparen die bewust kinderloos willen 
blijven. T óen werd lief gedeeld en leed, ook 
veel huwelijksleed, knarsetandend met de
zelfde partner doorstaan. Nû zien ze hun kin
deren veel eerder bijna letterlijk de huwe
lijksknoop doorhakken. Mij is niet bekend 
hoeveel ouderen achteraf spijt hebben van 
vasthoudendheid aan het huwelijk, maar het 
zijn er ongetwijfeld velen. 
De huidige oudere ziet generaties na zich 
komen, die twee tot drie keer zo lang op 
school gezeten hebben. Van hûn generatie 
ging slechts 30% naar de kleuterschool en 
driekwart ging na het I 2e jaar werken. 
Toen de oudere van nu ging werken duurde 
de werkweek nog 48 uur en de vakantie 
hooguit enkele dagen. Dat was al een hele 
verbetering met de vóórgaande generatie, 
die dikwijls meer dan 60 uur per week werk
te. Er bestond nog veel zwaar lichamelijk 
werk onder slechte arbeidsomstandigheden. 
Omdat men dikwijls reeds op het twaalfde 
jaar begon, kon men het 50-jarige jubileum bij 
één baas nog halen. Gerekend over het gehe
le arbeidzame leven werkte men meer dan 
twee keer zoveel uren als de huidige school
verlater waarschijnlijk gemiddeld zal doen. 
Na zoveel arbeid loop je uiteraard een groter 
risico er versleten uit te komen en is het 
begrijpelijk dat een aantal van hen wil ge
nieten van een "rustige oude dag". 
De huidige oudere maakte een groot deel 
mee van de "eeuw van het kind", met zijn 
gevolgen voor de opvoedingsnormen en ge
zagsverhoudingen. Ook beleefde hij de twee
de vrouwen-emancipatie-golf. Beide vorm
den een duidelijk contrast met zijn eigen op 
gezagsgetrouwheiden autoriteitsgevoelig
heid gebaseerde opvoeding. Zal hij nu nog 
iets gaan meemaken van de "eeuw van de 
oudere"? Welke gezagsverhoudingen zal die 
kennen? 

AOW 
Bovenstaande opsomming is natuurlijk onvol
ledig. We zouden nog kunnen noemen de 
verandering in gezondheid (vroeger nog veel 
TBC) en gezondheidszorg, de opbouw van de 
verzorgingsstaat, de explosie van de informa
tievoorziening of het vanzelfsprekende van 
buitenlandse reizen voor grote delen van de 
bevolking. 
Het meemaken van al deze ontwikkelingen 
van de huidige oudere beïnvloedt zijn opvat
tingen, verwachtingen, angsten en teleurstel
lingen. 
Door die snelle veranderingen kon het ook 

THEMA 

gebeuren dat datgene, wat enkele decennia 
geleden nog werd beleefd als een grote socia
le verworvenheid, namelijk een voor ieder 
gegarandeerde AOW en de mogelijkheid op 
65-jarige leeftijd met werken op te houden, 
nu door sommigen eerder als een beperking 
kan worden beleefd, omdat men zolangza
merhand niet met 65 jaar mág ophouden, 
maar met 60 of 61 jaar min of meer móet 
ophouden, omdat de oudere werknemer ge
bruikt wordt als wisselgeld voor de jeugd
werkloosheid, terwijl die oudere zelf ge
zonder, vitaler, beter geschoold en meer 
geëmancipeerd is dan toen de AOW werd 
ingevoerd in 1956. 

Mythen 
Naast de beeldvorming, die voortkomt uit 
eigen ervaringen, bestaat ook een beeld
vorming, die gebaseerd is op traditionele op
vattingen, die eerder het karakter van my
then dragen. 
Ik zal er enkele noemen: 
"Na het vijftigste jaar nemen de vermogens 
en capaciteiten van de mens af". Onderzoek 
heeft geleerd dat deze mythe onjuist is. Men
sen behouden tot op hoge leeftijd hun intel
lectuele vermogens en capaciteiten, maar 
verschillen in één opzicht van de jongeren: 
het tempo. Ouderen hebben een lager tem
po, maar zijn tevens gemiddeld nauwkeuriger 
en consciëntieuzer. Deze traditionele opvat
ting hangt waarschijnlijk vooral samen met de 
slechte gezondheidstoestand van de vroege
re oudere. Bovendien blijkt voor het intakt 
blijven van de vermogens training en regelma
tige activiteit doorslaggevend. Rust doet 
meer roesten dan leeftijd. 
"Mensen gaan, naarmate ze ouder worden, 
steeds meer op elkaar lijken". Onderzoek 
leert dat de verschillen tussen mensen juist 
toenemen met de leeftijd, dus dat eerder de 
jeugdigen dan de ouderen uniform zijn in ge
drag en opvattingen. 
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Ouderen en politiek 
Zoals in het begin reeds gesteld staat de poli
tiek t.a.v. ouderen voor een dubbele opgave: 
een antwoord vinden op de toename van het 
aantal ouderen én op het verschijnen van de 

"nieuwe oudere". Beide betekenen, elk op hun 
eigen wijze: plaats maken voor de oudere. 
Onze huidige maatschappij is nog maar weinig 
op ouderen ingesteld. De vraag kan dan ook 
gesteld worden: Hoe leuk of vervelend is het 
eigenlijk om nu en over I 0, 20 en 30 jaar in 
Nederland oud te worden? Is het iets om naar 
uit te kijken of veel meer iets om te vrezen? 
Het gaat niet om een bepaalde bevolkings
groep, die geholpen moet worden, maar om 
ons allemaal, nu of in de toekomst. En het zal 
veelal niet gaan om een laatste, korte rustpe
riode, maar om tientallen jaren resterende 
levenstijd, nadat men met betaalde arbeid ge
stopt is, de kinderen vertrokken zijn, maar 
men zelf nog vitaal, geïnteresseerd en tot 
produktieve arbeid in staat is. Hoe kunnen we 
zorgen voor een goede kwaliteit van leven in 
deze derde levensfase? Door alleen meer of 
althans voldoende zorgvoorzieningen? Door 
een welvaartsvaste AOW? Of moet er meer 
gebeuren? Bijvoorbeeld door verbod van 
leeftijdsdiscriminatie er voor zorgen dat we, 
behalve een standen loze, een klassenloze en 
een sexe-loze maatschappij, óók een leeftijds
loze maatschappij krijgen? Of juist een maat
schappij, die bewust rekening wil houden met 
de specifieke mogelijkheden en beperkingen 
van ouderen, door b.v. bepaalde werkzaam
heden (of zelfs beroepen) voor hen te reser
veren? 

Wie moet zich verantwoordelijk voelen voor 
het lot van ouderen? Hun kinderen, door een 
formele zorgplicht, zoals in België? Of de 
overheid, die het laat afweten als de kas te 
krap wordt? Of zijzelf, door tijdig de benodig
de voorzieningen te treffen, voor de tijd dat 
ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen? 
Het is echter niet alleen de politiek, die te 
maken krijgt met het grotere aantal ouderen. 
Het overkomt mij steeds vaker, dat ik, me in 
mijn auto haastend van de ene afspraak naar 
de andere, mijn snelheid moet matigen omdat 
vóór mij, onverstoorbaar, een bestuurder de 
snelheid van 90 km wel genoeg vindt. Dikwij Is 
draagt zo'n bestuurder grijs haar. En ik moet 
bekennen dat hij (of zij, maar dat komt nu nog, 
niet zo veel voor, maar in de toekomst veel 
meer) milieuvriendelijker en verkeersveiliger 
rijdt dan ik. 

Tenslotte 
"En zij leefden nog lang ... en gelukkig?" 
De overheid en de politiek zullen nooit garan
ties kunnen bieden voor het geluk van de 
burgers, en zij moet dat ook niet proberen. 
Maar zij heeft wel tot taak om geluksbelem
merende faktoren die te wijten zijn aan de 
inrichting van onze samenleving op te sporen 
en systematisch uit de weg te ruimen. 
Ten aanzien van de ouderen heeft zij nog wel 
het één en ander te doen. 

LeodeGraaf 
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Woensdag 14oktober 
Gerritjan Wolffensperger geeftactede pré
sence op de AR V-Limburg te Venlo. Plaats: 
Hotel de Maagden brug, Leuhtenweg I. 

Donderdag IS oktober 
Dick T ommel spreekt op het .,Honger hoeft 
niet" symposium te Woerden. 

Zaterdag 17 oktober 
Dick T ommel is te gast op een bijeenkomst 
van de JO-Hoogeveen. Plaats: Wezuperbrug, 
Oranjekanaal22, Aanvang: 20.00 uur. 

Donderdag 22 oktober 
In de Frederikakazerne in Den Haag neemt 
Maarten Engwirda van 15.00 tot 18.00 uur 
deel aan een forumdiscussie over het Neder
landse Defensiebeleid. 

Vrijdag 23 oktober 
Aad Nu is brengt een werkbezoek aan de pro
vincie Friesland in verband met de kortingen 
op het onderwijs-voorrangsbeleid. 
Info: Kar in Oele. 

RTV 
Acht weken lang praat T onny van Verre op 
de vroegerezondagochtend met Hans van 
Mierlo: Op Radio 2 vanaf I 0.00 uur, vooraf
gaand aan het programma van Wllem Duys. 

Voor uw agenda: De partij-uitzendingen van 
D66 op Nederland 2 vanaf 19.12 uurzijn tot 
I april 1984 op de woensdagen 18 november, 
I 3 januari en 9 maart. 
De radio-uitzendingen zijn eenmaal in de 
veertien dagen op vrijdag vanaf 18.20 uur op 
Radio5. 

Hans Gruijters is een van de vier vaste forum
leden van het nieuwe tv-proramma van Mar
cel van Dam. Onder de noemer Welbe
schouwd worden maandelijks actuele poli
tieke problemen besproken. 
Tenslotte de tip om zaterdag 24 oktober met 
extra aandacht te kijken naar het Veronica
programma Klasgenoten ... 

Gruijters 
Eerst met verbazing, later met afkeer volgde 
ik de .. Act" van Gruijters- zorgvuldig inge
studeerd voor zijn optreden bij de enquête
commissie bouwsubsidies. Jarenlang heeft 
D66 vooropgelopen en gevochten voor 
openheid bij en controle op overheidsbe
moeienissen. Nu is die mogelijkheid er- wat 
een stap vooruit!! En daar zit hij dan, onze 
D66-exponent- onderuitgezakt- één brok 
piepschuim- klaar om alles en iedereen be
lachelijk te maken! Bah! 
Tommel!! Sliep je?? 

I.E. Clous-Veen 
Costerbeek 

AGENDA 

Zondag 25 oktober 
Aad Nu is vertegenwoordigt D66 in een fo
rumdiscussie over het kunstbeleid in Roosen
daal. Plaats: .. De Drie Weesgegroetjes". Mo
lenstraat 42. Aanvang: 15.00 uur. 

Maandag 26 oktober 
In het .,Speurhuis", Markt 99 te Helmond 
wordt een forumdiscussie gehouden over de 
winkelsluitingswet met o.m. Louise Groen
man. Aanvang 20.00 uur. 

Woensdag28oktober 
Louise Groenman is present op de AA V
Haarlem met als thema de gevolgen van het 
Kabinetsbeleid en de Algemene Beschou
wingen. 

Donderdag 29 oktober 
Aad Nu is gaat in .,'t Gulden Vlies", Breestraat 
125 te Leiden in debat met Minister Brinkman 
over het Cultuurbeleid. 
Aanvang: 19.45 uur. 

Jacob Kohnstamm is aanwezig op de AA V
Amsterdam, die om 20.00 uur begint. 

Zaterdag 31 oktober 
De Flint in Amersfoort is het decor voor de 
45ste Algemene Ledenvergadering van D66. 
Een uitgebreide aankondiging vindt u elders in 
dit blad. Aanvang: I 0.00 uur. Komt allen! 

Dinsdag 3 november 
Aad Nu is treft opnieuw Minister Eelco Brink
man. Dit keer in een forum over .,Leesbevor
dering, georganiseerd door de boekverko
persbond. Plaats: PapendaL Aanvang: I 0.00 

uur 

Donderdag 5 november 
In het Kerkcentrum .. De Goede Rede" in 
Almere-Haven wordt een culturele avond 
gehouden over Nescio. Aad Nu is houdt een 

lezing. 

Vrijdag 6 november 
Het laatste nieuws over de D66-inbrengen 
tijdens de begrotingsbehandelingen kunt u 
volgen door om 18.20 uur af te stemmen op 
de partij-uitzending van de Democraten 66 
op Radio Vijf. 

-advertentie-

S1DF 1Uf NADENKEN 

Stofvrije lucht is van essentieel belang voor 
de voortgang van onderzoek en produktie

processen. Bos en Eelman verzorgt 'turn-key', 
clean rooms, conform diverse standaards. 

Voor inlichtingen omtrent een veilige, schone 
en komfortabele werkatmosfeer zonder onge

wenste micro-organismen, stof e.d. kunt u 
kontakt opnemen met: 

-bas&eelrnan-
--clean roorntechnics --
schelphorst 48 1771 SN wieringerwerf tel.: 02272-2844 

RUIMTE VOOR SCHONE LUCHT 



DEMOCRATEN 

Bij de 45e Algemene Ledenvergadering 

Het congres danst de laatste tijd niet 
meer. De traditie van het vrijdag
avondfeest na schorsing van de verga
dering, lijkt enigszins vergeten, nu de 
laatste congressen in één dag zijn af
gewerkt. Een kosten-batenanalyse 
heeft voor de organisatie van de con
gressen een nieuwe zakelijkheid mee
gebracht, maar de cultuur van de wan
delgangen blijft gelukkig bestaan en 
voor het overige blijft er genoeg te 
feesten bij alle afdelingen die hun 
twintig-jarig bestaan vieren. 

De 45ste ALV staat in het teken van 
herbezinning op het onderwijsbeleid, 
in het bijzonderde basisvorming. Het 
onderwerp komt niet uit de lucht val
len. Na een schets van een vernieuwde 
basisvorming van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid 
volgde een wetsontwerp van de rege
ring, dat nu voor advies bij de Raad 
van State ligt. Dat betekent dat naar 
allewaarschijnlijkheid de Tweede Ka
mer in dit parlementaire jaar met de 
regeringsvoorstellen wordt gecon
fronteerd. 

Ook de D66-fractie zal dan een goed 
gefundeerd oordeel moeten geven 
overdeze voorstellen. Een oordeel dat 
gebaseerd is op een eigen visie op de 
wenselijkheid van vernieuwing en ver
lenging van de gemeenschappelijke 
basisvorming. 
Hetverkiezingsprogram ma 1986-1990 
stelt dat het onderwijsbeleid voor de 
eerste fase van het voortgezet onder
wijs is gericht op het geleidelijk naar 
elkaar toegroeien van het voortgezet 
basisonderwijs en het bestaande cate
gorale systeem. Het hoe en wat van dit 
groeiproces staat nu op het congres 
ter discussie. De besluitvorming nu, 
op dit congres, is daarom van wezen
lijk belang voor de opstelling van de 
partij en de fracties in de komende ont
wikkelingen. Dat in D66 een warme be
langstelling bestaat voor dit heel con
crete beleidsonderwerp mag blijken 
uit de vele moties en amendementen 
diezijn ingediend. 

Ook het komend congres wordt een po
litiek vragenuur gehouden met de Ka
merleden van D66. 

ze gast Frederick van Zyl Slabbert. En 
marge van het congres is gelegenheid 
gevonden om met hem van gedachten 
te wisselen over de ontwikkelingen in 
Zuid-Afrika en de internationale reac
tie daarop. De aanvankelijk voorgeno
men "fringe-meeting" oversociaal 
economisch beleid zal, met een zo vol
le agenda, op een ander congres moe
ten plaatsvinden. Het Hoofdbestuur 
wenst alle congresgangers een "ou
derwets" goed en plezierig congres 
toe. 

Zuid-Afrika 
Naast het onderwijsbeleid zullen op 
het congres ook de actuele politiek en 
de richting die de partij uitgaat aan de 
orde komen. Onder meer in de toe
spraken van partijvoorzitter Saskia 
van der Loo en Tweede Kamer-frac
tievoorzitter Hans van Mierlo. Bijzon
der op deze 45ste ALV is tenslotte de 
aanwezigheid en de toespraak van on- Thom de Graaf, secretaris politiek 

Agenda 45e ALV 31 oktober 1987 Flint Amersfoort 

09.30 uur 
09.35 uur 
09.40 uur 
09.45 uur 

10.00 uur 

10.15 uur 
11.45 uur 
12.15 uur 
12.45 uur 

13.30 uur 
14.00 uur 
14.30 uur 
aansluitend 
15.00 -15.45 
uur 

Opening door partijvoorzitter 
Benoemingen notulen- stemcommissie 
Toelichting stemprocedure 
Financiën -jaarrekening 1986 

-begroting 1988 
Presentatie kandidaten 
Opening stembussen 
Onderwijs 
Toespraak partijvoorzitter 
Onderwijs (vervolg) 
Lunch 
sluiting stembussen 
Tijdens de lunch is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen aan kamerleden 
Rede F. van Zyl Slabbert 
(eventueel rest onderwijs} Actuele Politieke Moties 
Toespraak Voorzitter Tweede Kamerfractie 
Sluiting door de partijvoorzitter 
Fringe-meeting over Zuid-Afrika politiek m.m.v. F. van 
Zyl Slabbert 
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Kandidaatstelling 
Vacatures verlengd 
Het Dagelijks bestuur heeft besloten 
de kandidaatstellingstermijn voor de 
vacatures in besturen en commissies 
te verlengen tot 20 oktober 1978 12.00 
uur. 
Voor het aanvragen van 
kandidaatstellingsformulieren kunt u 
bellen naar het Landelijk Secretariaat: 
070-858303. 
Alle vier aftredende PSVI
bestuursleden hebben zich 
herkiesbaar gesteld. 
In de Democraat van september 1987 
vindt u informatie over de vacatures. 

Verbouwing landelijk 
secretariaat 066 
Ook direct ná het congres van 31 ok
tober wordt de medewerkers van het 
landelijk secretariaat van D66 weinig 
rust gegund. 
Maandag 2 november wordt een con
tainer aan de Bezuidenhoutseweg te 
Den Haag geplaatst waarin een ge
deelte van de kantoorinventaris tijde
lijk wordt ondergebracht. 
Timmerlui, schilders en electriciens 
zullen gedurende twee weken in de 
weer zijn om op de begane grond een 
prachtige, volledig toegeruste verga
derkamer te realiseren! 
Een (gedeeltelijk) nieuw Dagelijks Be
stuur in een (gedeeltelijk) nieuw pand! 

Tijdens deze verbouwing zullen onze 
dagelijkse werkzaamheden wellicht 
wat moeizamer verlopen dan we ge
wend zijn. 
Na een maandenlange voorbereiding 
op stof en lawaai (veroorzaakt door 
verbouwingen van naast-gelegen 
panden) gaan we nu zelf stof happen. 

Tóch blijven we bereikbaar voor onze 
leden: 
Van maandag tot en met vrijdag, van 
9.00- 17.00 uur (070-858.303). 
We vragen wèl Uw begrip voor even
tuele ongemakken! 

Medewerkers landelijk secretariaat 
066, PSVI en SWB. 

Brinkhorst op ALV 
Jonge Democraten 
De 10eALVvan de Jonge Democraten 
zal op 14 en 15 november in jeugdher
berg De Windroos te Rotterdam ge
houden worden. Behandeld worden 
Europa, milieu en onderwijs. Gast
sprekers zijn Laurens-Jan Brinkhorst, 
directeur-generaal milieu, consumen-

PARTIJNIEUWS 

tenbescherming en nucleaire veilig
heid van de EG, en Rob Tielman, eerst 
hoogleraar humanisthische filosofie 
in Utrecht en oud-voorzitter van het 
Humanistisch Verbond. Verder zullen 
er verkiezingen gehouden worden 
voor de volgende LB-functies: voorzit
ter, vice-voorzitter organisatie en se
cretaris scholing & vorming. Tevens 
zal een nieuwe DEMO-hoofdredacteur 
worden verkozen. Plaats: Jeugdher
berg De Windroos, Rochussenstraat 
107-109,3015 EH Rotterdam. D66-le
den zijnvan harte welkom! 
Informatie bij: Coert Bruel, tel. 010-
4217607. 

Adviesraad 
Voor de adviesraad is weer een drukke 
tijd aangebroken. De AR streeft ernaar 
een duidelijker bijdrage te leveren aan 
de politieke meningsvorming binnen 
de partij in de periodetussen deAL V
uitspraken. De agenda van de komen
de adviesraadsvergadering, 14 no
vember a.s. te Utrecht zal weervolbe
zet zijn. 

Partijstructuur 
In een eerste ronde krijgt de AR de 
gelegenheid stoom afte blazen over 
het rapport van de commissie Vrijhoef 
over vernieuwing van de partijstruc
tuur.ln januari zal een tweede ronde 
volgen, waarin een definitief stand
puntzal worden bepaald met hetoog 
op de dan volgendeAL V. 

Ouderenbeleid 
Aan de hand van de notitie "Ouderen 
nu en straks" o.a. van de hand van Leo 
de Graaf zal de AR spreken over hoe 
het ouderenbeleid zich zal moeten ont
wikkelen. Opzet is te komen tot afron
dende besluitvorming over concrete 
adviezen. 
Meer hierover in de eerstvolgende De
mocraat. 

Stemadviesconm\<:.<:.\e<:. 
Een derde heet hangijzer, dat ter spra
ke zal komen, is de instelling van ste
madviescommissies. Besloten zal 
worden of een notitie voorbereid door 
de commissie Helfrich rijp is voor pu
blikatie. 

N.B. toehoorders zijn welkom bij de 
AR. Henk Bleumin~ 

Student zoekt 
informatie over 066 in 
jaren 1971-1977 
Pi eter Co pier studeert sedert 1981 Ge
schiedenis aan de Katholieke Universi 
teitte Nijmegen. In 1986 heeft hij een 
kandidaatsscriptiegeschreven over d1 
partijpolitieke strategie van D'66 in de 
periode 1966-1971. Voor zijn docto
raalscriptie zou hij graag een recon
structie van het wel en wee van D'66 ir 
hettijdvak 1971-1977 maken. Daarbij 
is hij echter verplicht gebruik te maker 
van archiefmateriaal en juist daarin is 
D66 zélf niet zo heel goed voorzien. 
Daarom hoopt hij dat D66-ers, die juis1 
in de jaren 1971-1977 een meer of min 
der belangrijke rol hebben gespeeld 
binnen hun partij, materiaal uit die tijd 
bewaard hebben en bereid zijn hem 
dat te laten zien. Daarbij kan men den
ken aan notulen van vergaderingen, 
interne nota's en dergelijke. In feite is 
alles welkom. Uiteraard zullenstukker 
die hem ter beschikking worden ge
steld met alle wetenschappelijke inte
griteit behandeld worden. Pi eter Co
pier hoopt dat D66-ers die denken dat 
zij hem verder op weg kunnen helpen, 
contact met hem opnemen. Vanzelf
sprekend zullen onvermijdelijke kos
ten door hem vergoed worden. Hij 
dankt u bij voorbaat voor uw mede
werking. Zijn ares is: Prof. Bromstraat 
92/9,6525 BG Nijmegen. Zijn telefoon· 
nummer is: 080-220019. 

Bon voor congresboek(en) 
Ondergetekende 
Naam: 
lidnr.: 
(i.v.m. autom. adressering) 
adres: 
postcode/plaats: 
ontvangt graag __ exemplaren van het congresboek voor 31 oktober 1987 

BON (GEFRANKEERD) ZENDEN NAAR BEZUIDENHOUTSEWEG 195,2594AJ 
DEN HAAG 



Bijeenkomsten 
PS VI 

Tegen kostprijs organiseert het PSVI 
steeds op zaterdag de volgende bij
eenkomsten op een plaats, die wordt 
afgestemd op de woonplaats van de 
deel nemers. 

Workshop omgaan met macht: op 21 
november. (Aanmelding uiterlijk dins
dag 10 november). Bedoeld voor men
sen met enige politieke ervaring, die 
de ethiek en praktijk van machtsuitoe
fening in het politieke bedrijfwillen be
zien met anderen aan de hand van do
cumentatie en gesprekken. Prijs inclu
sief lunch, consumpties en documen
tatie: f 25,-. 

Training spreken in het openbaar: op 
zaterdag 14 november. (Aanmelding 
uiterlijk op het congres; 31-1 0.) Vol is 
vol! Bij teveel aanmeldingen krijgen 
raads-en staten leden voorrang. De 
prijs staat nog niet vast omdat die af
hangt van het soort apparatuur en het 
aantal deelnemers. Hij zal echtertus
sen de f 25,-en f 60,-liggen. Ove
rigens is het mogelijk dat u zelf deze 
training organiseert: het PSVI zoekt 
dantrainersen levert oefeningen; u 
regeltzelfeen zaal, de deelname, fi
nanciën en apparatuur. 

Studiedag lokale/regionale media: op 
zaterdag 28 november. 
De nieuwe mediawettreedt komende 
jaarwisseling in werking. Dat heeft 
veel gevolgen voor het lokale en re
gionale mediabeleid. Raden en staten 
moeten bes I i ss en over bijvoorbeeld: 

•representativiteit van gegadigden 
voor een zendmachtiging; onder meer 
van belang i.v.m. hetsnel groeiende 
aantallokale omroepen; 
•materiële ondersteuning van om
roep-initiatieven met faciliteiten, glo
bale doelheffingen en of subsidies; 
•toelatingen tot het kabelnet en de 
voorwaarden daartoe; 
•het gebruikvan nieuwe media in ge
meentelijke c.q. provinciale voorlich
ting. 

Om ondermeer deze zaken binnen D66 
te bespreken, organiseren we een stu
diedag in nauwe samenwerking met 
deSWB-werkgroep Media & Telecom
municatie. Bedoeld voor elke partijge
noot die hiermee te maken heeft of 
krijgt. Zowel "zenders" met ervaring 
als "ontvangers" die zich oriënteren 
zijn welkom! De dag duurt ongeveer 
van 10.30 tot 15.00 uur, vindt plaats in 
een centraal gelegen oord (bericht 
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volgt) en kost f 25,- (inclusief lunch, 
consumpties en documentatie) 

Onder enig voorbehoud kunnen we de 
volgende sprekers reeds aankondi
gen: Ma rijke de Vuyst (statenlid D66 
Overijssel), Gerrit Jan Wolffensperger 
( portefeuillehouder in de Tweede Ka
mer), Frans Molenaar (behandelt loka
le media bij de Vereniging Nederland
se Gemeenten), Jos Paardekoopervan 
het Nederlands Instituut voor Lokale 
Omroep (NILO) en Pieterde Witvan de 
Organisatie van Lokale Omroep Ne
derland (OLON). 

Tezamen zullen zij toelichting geven 
op de (nieuwe) bevoegdheden van de 
lagere overheden en op het beleid dat 
D66 voorstaat in het gebruik daarvan. 
De SWB-werkgroep heeft een docu
mentatiemap in voorbereiding, die 
deelnemers tevoren zullen ontvangen. 
(Ondermeer daarom: aanmelding 
vóór 16-11.) In het programma zal 
ruimte zijn voorvragenrondes om toe
lichting en discussie over de D66-
koers. De precieze agenda hangt af 
van het aantal deelnemers. 
Wellichtten overvloede: in de Eerste 
en Tweede Kamerwas D66tégen deze 
wet, maar nu hij er komt moeten we er 
het beste van maken. Hoe? Kom 28 
november! 

Deelname te duur? 
Het PSVI biedt produkten aan voor de 
kostprijs van drukwerk, porti en hore
ca, en vaak voor minder dan dat. Toch 
blijkt het geld voor sommige mensen 
een belemmering voor deelname te 
vormen; met name de bijkomende 
reiskosten zijn soms bezwaarlijk. Voor 
deze groep heeft het PSVI een voor
ziening getroffen. Op verzoek kan het 
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PSVI tegemoet komen in de reiskosten 
en (in bijzondere gevallen) in de deel
name-kosten. De (terug-)betaling 
vindt dan achteraf plaats, na gebleken 
deelname. Een en ander gebeurt in 
overleg met de PSVI-penningmeester, 
via het bureau. 

Voor de D' Raad 
Ons blad voorraads-en statenpolitiek 
verscheen in juni met artikelen over 
gemeente-financiering, college-on
derhandelingen, welzijnsbeleid, mi
lieu-zaken en waterfietsen. Op 1 okto
berverzonden we nummer4; een ex
tra dikke uitgave. Veel aankondigin
gen en korte "gemengde berichten" 
voorwie bij wil blijven. Erik van der 
Hoeven komtaan het woord over de 
staats-opvatting van D66, het liberalis
me, decentralisatie, en de betekenis 
van een en ander voor raads- & Staten
leden. Twee recente VNG-nota's wor
den gerecenseerd: over deregulering 
en verbetering van huurwoningen. 
Drie artikelen over onderwijs: de 
nieuwe Rijksregeling Basiseducatie, 
de noodzaakvan remedial teaching en 
een bestuurscommissie openbaar on
derwijs. De discussie over automatise
ring vervolgt. In drie pagina's hebben 
we alle D66-statenleden vermeld met 
hun functies, portefeuilles en adres
sen, en een samenvattend overzicht 
daarvan. Bovendien geven we de taak
verdelingen bij onze Tweede Kamer
fractie. Alleen al hierom is dit een 
nummer om te bewaren of los te be
stellen! (f 5,00 + 1,75 porti). 
Ook uit het lezersonderzoek dat 
we deze zomer uitvoerden blijkt dat 
Voor de D'Raad beslistvoor meer le
den interessant is dan louter volksver
tegenwoordigers. Bestel eens een los 
nummer, ter kennismaking! 

Noteer mijn naam op de klantenlijst van wat ik aankruis: 
D Training spreken in het openbaar: 14-11-'87 (sluiting 31-1 0). 
D Workshop Omgaan met macht: 21-11-'87 (sluiting 10-11, f 25,-). 
D Studiedag lokale/regionale media: 28-11-'87 (sluiting 16-11, f 25,-). 
D VOOR DE D'RAAD '87 en verdertot opzegging: Noteer een abonne-

ment voor mij. De vier reeds verschenen nummers in '87 krijg ik toege
stuurd, met betaling wacht ik op de acceptgiro. 

D VOOR DE D'RAAD nabestelling: zend mij de jaargang '85 (f 15,-) en/ of 
de jaargang 1986 (f 26,-) (doorhalen wat niet gewenst wordt, prijzen 
exclusief porti). 

NAAM: .................................................. ··· .. 
ADRES: ................................................. · ... . 
POSTCODE, PLAATS: .............................. : ........... . 
TELEFOON (eventueel): ........................................ . 
FUNCTIE IN D66 (eventueel): .................................... . 

Opsturen naar PSVI-066, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Telefonisch kan ook: 070-858303. 
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KIEZEN MET NUANCE 
Hilversum- Nu het "vermaledijde" 
districtenstelsel in Engeland Mar
garet Thatcher voor de derde keer 
aan het premierschap geholpen 
heeft is het weer eens tijd om na te 
denken over het kiesstelsel in Ne
derland. Dat wordt erg weinig ge
daan. En dat terwijl het stelsel in 
Nederland al sinds "mensenheuge
nis" hetzelfde is. In feite is er op dat 
gebied nauwelijks iets veranderd 
sinds de 19e eeuw. 

Voor de goede orde: D66 heeft wel nage
dacht over een nieuw stelsel. De Democra
ten zijn voorstander van een meervoudig dis
trictenstelsel, nadrukkelijk anders dan het En
gelse systeem. 
Rein Schipper uit Hilversum, lid van D66, 
heeft nu iets nieuws bedacht: het I 0-stem
men kiesstelsel. De kiezer kan tien stemmen 
verdelen over de politieke partijen, zoals bij 
het songfestival. 

Verliezen 
Opiniepeiler NSS Marktonderzoek heeft ge
keken hoe het nieuwe systeem uitpakt. De 
resultaten daarvan werden gepresenteerd in 
Tros-Kamerbreed. 
Welnu: de grote partijen komen er niet best 
vanaf. De PvdA zou acht zetels verliezen en 
het CDA zelfs negen. De VVD zou drie zetels 
winnen, D66 vier en klein links in totaal 
zeven. 
De respons bij deze enquête was groter dan 
anders: 88 in plaats van 78 procent. Vooral 
jongeren en hoger opgeleiden zien het 
nieuwe systeem wel zitten. 
Tweederde van de ondervraagden maakte 
gebruik van de mogelijkheid tot stemverde-
l ing. Per persoon werd gemiddeld 2,24 partij
en gekozen. Gemiddeld werd 4,45 stemmen 
per partij toegekend. 
Van de geënqueteerden had 39% veel of ta
melijk veel waardering voor het kiesstelsel, 
50% weinig of geen waardering en I I% geen 
mening. 

Rectificatie 
Het artikel over de Stopera-debatten in 
de vorige Democraat leidde door een on
gelukkige ingreep van de eindredactie tot 
enige consternatie in de Amsterdamse 
D66-gelederen. 
Bouwdewijn Oranje (zonder van) was wel 
woordvoerder voor de D66-raadsfrac
tie bij het heikele onderwerp, maar daar
mee nog geen fractievoorzitter. Dat is 
sinds maart 1986 Marja Baak. 

2 PvdA 
3 CDA 

D66 

Holland, con I have your votes please! 

In aanmerking genomen dat het hier om een 
eerste kennismaking met een nieuw systeem 
gaat, kan deze beoordeling als gunstig wor
den beschouwd, zo vindt Schipper. 
Vooralsnog echter blijft 56% liever met één 
stem kiezen. 

Positief 
De politicoloog Van Schendelen is positief 
over het nieuwe systeem. "De voorkeur van 
de kiezer komt beter tot uitdrukking. Er zijn 
veel mensen die twijfelen. In het nieuwe sys
teem, dat serieuze aandacht verdient, kunnen 
die mensen genuanceerder hun stem tot uit
drukking brengen." 
Wel vindt Van Schendelen dat de politieke 
efficiëntie erdoor verslechtert. De grote par
tijen verliezen immers en kunnen dan, zo 
meent hij, waarschijnlijk moeilijker een coali
tie vormen. 

In de radio-uitzending was ook een "echte" 
politicus aanwezig. Van Houwelingen, staats
secretaris van defensie. Hij boorde het sys
teem finaal de grond in, wat niet vreemd is, 
omdat zijn partij, het CDA, er het slachtoffer 
van zou worden. 

A-politiek 
"In de politiek gaat het nu juist om het kiezen. 
Ditsysteem is a-politiek. Als je een nieuwe 
auto koopt moet je ook kiezen", zei Van 
Houwelingen. Van Schendelen vindt dit een 

onzinnig argument. En Schipper ook: "Veel 
kiezers twijfelen aan wie zij hun stem zullen 
geven. Ze weten eigenlijk niet zo goed welke 
partij te kiezen. Het tien stemmen stelsel 
geeft hen de mogelijkheid hun stem genuan
ceerder tot uitdrukking te brengen". 
"En de vergelijking met een auto gaat hele
maal niet op. De mensen kiezen niet voor of 
tegen bijvoorbeeld kernenergie. Ze moeten 
maar zien wat de politieke partijen met hun 
stem doen". 

Jan Vis is redelijk positief over het stelsel, al 
ziet hij als een belangrijk nadeel, dat het tellen 
van de stemmen veel meer tijd kost. 
Voor D66 pakt het stelsel prettig uit: D66 is 
voor veel mensen een alternatief naast de 
partij waar men gewoonlijk op stemt. In het 
tien stemmen stelsel kunnen die mensen D66 
relatief veel stemmen geven. 

Of het stelsel terzijnertijd wordt ingevoerd 
valt echter te betwijfelen. De grote politieke 
partijen, die het tenslotte voor het zeggen 
hebben, zijn er niet voor te porren. U raadt 
het al: omdat het ze zetels kost. 

Martin Voorn 
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Wim Letsehert 

KLEINE GEMEENTE KAN NIET 
ZONDER SAMENWERKING 
Onlangs werd in het Brabantse 
Esch (een klein plaatsje net onder 
Den Bosch met zo'n 2000 inwoners) 
een nieuwe burgemeester be
noemd. Nu is dat op zich geen ge
beurtenis waar de Democraat aan
dacht aan moet besteden, ware het 
niet dat het in dit geval ging om een 
D66-er. Wim Letsehert (33) heeft 
voorafgaand aan deze benoeming 
vooral ervaring opgedaan als amb
tenaar op locaal en gewestelijk ni
veau. Zijn loopbaan is begonnen bij 
de afdeling Algemeen bestuurlijke 
Zaken in Uithoorn. Daarna heeft 
hij gewerkt in de gemeente Haaks
bergen en het voormalige gewest 
Twente. Voor zijn overstap naar 
Esch was hij verbonden aan de afde
ling Milieuzaken van de gemeente 
Deventer. 
Zijn belangstelling voor het milieu 
vormde in 1978 overigens al de be
langrijkste drijfveer om lid te wor
den van D66. In de juist genoemde 
plaatsen is hij sinds die tijd, vooral 
in de locale politiek, "meer en min
der actief." In 1985 werd hij lid van 
het hoofdbestuur namens de regio. 
Door de verhuizing heeft hij deze 
functie "helaas" moeten neer
leggen. 

"Het burgemeesterschap is geen jongens
droom van me. Wel weet ik van huis uit wat 
de functie in de praktijk inhoudt; mijn vader is 
namelijk burgemeester. Maar tot voor ander
halfjaar geleden had ik nooit van mezelf ge
dacht dat ik zou reageren op een burgemees

tersvacature." "Door het lidmaatschap van 
het hoofdbestuur doe je veel contacten op en 
ontvang je veel informatie. Zo hoorde ik dat 
er wel plaatsen waren waar een D66-er een 
kans zou kunnen maken, maar dat er nauwe
lijks serieuze kandidaten uit onze gelederen 
solliciteerden. Op een goed moment werd 
me gevraagd of zo'n sollicitatie niets voor mij 
was." 
"Aanvankelijk reageerde ik zeer terughou
dend. Ik had net mijn HBA-studie (Hogere 
Bestuursambtenaar-PvE) afgerond en was he
lemaal niet met een dergelijke overstap bezig. 
Het burgemeesterschap leek me wel een 
boeiend vak, maar ik had nog nooit nagedacht 
over de vraag of ik zelf die positie zou am
biëren." 

Wim Letsehert (33), burgemeester van 
Esch (2000 inw.); .,Het burgemees
terschap is geen jongensdroom van 
me." 

"Maar na enige tijd kreeg ik toch zo'n gevoel 
van: acht ik ben nog jong, laat ik het maar eens 
proberen. Als ik nou vijf à zes jaar verder ben, 
dan maak ik wellicht een kans en dan heb ik in 
ieder geval een paar keer een benoemings
procedure doorlopen." 

De benoemingsprocedure 
"Esch was mijn vierde sollicitatie en ik had het 
vermoeden te kunnen rekenen op een ge
sprek met de vertrouwenscommissie. Dat 
bleek inderdaad het geval te zijn: ik werd 
uitgenodigd voor een gesprek en dat verliep 
erg plezierig. De leden van de commissie wa
ren het eigenlijk wel met elkaar eens. Wat 
daarna gebeurt onttrekt zich voor een be
langrijk deel aan je waarneming, maar het 
resulteerde op een gegeven ogenblik in een 
bezoek aan de minister van Binnenlandse Za
ken. Al met al is de procedure vrij snel afge
wikkeld. Eind januari is een en ander gaan 
spelen en op 29 april kreeg ik een telefoontje 
van de Commissaris der Koningin, die mij 
mededeelde dat ik was benoemd. Op 16 mei 
is de functie ingegaan dus ik had nauwelijks de 
tijd om mijn bureau in Deventer te ont
ruimen." 

"Welke factoren in de benoemingsprocedure 
een rol hebben gespeeld? Het D66-lidmaat
schap was geen pré- de raad bestaat alleen 
uit locale partijen- maar het was ook geen 
minpunt. Vermoedelijk is het feit dat in de 
I 31 gemeenten in Noord-Brabant slechts één 
D66-burgemeester zat, wel een factor van 
enige betekenis geweest. Ook was het ver
moedelijk niet ongunstig dat ik van katholieke 

huize ben, want Esch bestaat voor 85 procent 
uit mensen met een dergelijke overtuiging. 
Maar als ik de hele zaak recapituleer is door
slaggevend geweest, dat die vertrouwens
commissie zo positief was. En dat stemt mij als 
D66-er uiteraard tot tevredenheid." 

Bestaansrecht kleine gemeenten 
"Onvermijdelijk is dat er in de nabije toe
komst een pittige discussie zal worden ge
voerd over het bestaansrecht van kleine ge
meenten. Dat is overigens een goede zaak, 
want op afzienbare termijn is meer duidelijk
heid in dit verband noodzakelijk. Mijn visie is 
dat een kleine gemeente het beste inzicht 
heeft in de sociale en culturele verhoudingen. 
Het bestuur van zo'n gemeente is in het alge
meen in staat om problemen die samenhan
gen met die verhoudingen goed aan te pak
ken. Juist dat inzicht is daarbij van belang. Een 
groot deel van de politieke problemen in ons 

heeft naar mijn idee te maken met de te 
grote afstand tussen bestuurders en be
stuurden." 
"Een voorwaarde voor een succesvolle aan
pak is echter wel dat de locale aangelegenhe
den ook werkelijk onder de verantwoorde
lijkheid van het gemeentebestuur vallen. Dat 
is nu namelijk niet het geval. Een voorbeeld 
uit mijn eigen praktijk is dat de sociale dienst 
van Boxtel verantwoordelijk is voor de uitke
ringen aan inwoners van Esch. Dit werk be
steedt Esch dus uit. Hoewel 'Boxtel' deze 
taak goed uitoefent, mag duidelijk zijn dat de 
affiniteit met de uitvoering van dit werk in 
Esch groter zal zijn." 

"Tegelijkertijd besef ik maar al te goed dat 
een kleine gemeente bepaald niet alles zelf 
aankan. Neem alleen al het milieu. Op het 
moment dat ik hier wordt geconfronteerd 
met bodemverontreiniging, dan moet ik bij
voorbeeld naar een stadsgewest kunnen gaan 
met een verzoek om assistentie. Want ik heb 
zelf noch de mensen noch de middelen om 
iets te kunnen doen. Voor een gemeente als 
Esch is intergemeentelijke samenwerking dan 
ook een noodzaak. Dat heeft niets te maken 
met de wil om een vierde bestuurslaag in te 
stellen, ofschoon sommigen dat wel eens den
ken. Overigens zie je dat de meningen over 
dit onderwerp binnen D66 verdeeld zijn. Een 
discussie over intergemeentelijke samenwer
king lijkt daarom op korte termijn noodzake
lijk." 

Peter van Eijk 
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Omgaan met mocht 

EEN POTENTIEEL AAN 
•• 

POTENTIELE LEDEN 
Regelmatig worden door het 
Hoofdbestuur pogingen gedaan om 
meer leden te werven. Prima! 
In dit artikel wil ik proberen aan te 
geven hoe D66 een probleem(pje) 
in de samenleving kan helpen oplos
sen en er tegelijkertijd een aantal 
leden bij kan krijgen. 
De Tweede en Eerste Kamer zouden een 
perfecte afspiegeling moeten zijn van de Ne
derlandse samenleving. In de beide kamers 
zijn er erg veelleden afkomstig uit onderwijs 
en overheid. Volksvertegenwoordigers die in 
het bedrijfsleven werkzaam zijn geweest zijn 
er nauwelijks. 
De voorzieningen voor politiek actieve amb
tenaren of onderwijsmedewerkers zijn uit
stekend. 
In het bedrijfsleven staat men nogal gereser
veerd tegenover politiek actieve medewer
kers maar daarover straks meer. 
In "Den Haag" en daarbuiten wordt deze dis
balans in vertegenwoordiging tenminste als 
onbevredigend ervaren. 

Marktsector 
De in Nederland gevoerde economische, so
ciale en milieu politiek is primair de verant
woordelijkheid van politici. 
Veel overheidsmaatregelen raken de onder
neming. 
Het besturen van een onderneming wordt 
dus beïnvloed door beslissingen en opvattin
gen van politici. 
Aan elke maatregel gaat een politiek besluit
vormingsproces vooraf. Het is voor de on
derneming van belang om op de hoogte te 
zijn van deze processen en daarop invloed uit 
te kunnen oefenen. 
Anders gezegd de invalshoek van de markt
sector moet door de politiek op een juiste 
manier worden meegewogen in de besluit
vorming. 

Politiek en bedrijfsleven zijn gescheiden 
grootheden. 
Ondernemers zijn nauwelijks te vinden 
onder de volksvertegenwoordigers en 
politiek stinkt nog steeds een beetje in de 
ogen van de vrije ondernemers. In het 
tweede artikel van de serie omgaan met 
macht bepleit jeroen Hogervorst een 
toenadering. Het bedrijfsleven als ronsel
gebied van nieuw politiek talent. 

Jeroen Hogervorst is oud-secretaris or
ganisatie van de regio Groningen, was 
secretaris en voorzitter van het PSVI
D66 en is nu werkzaam bij een olie
multinational. 

Managers zijn over het algemeen van mening 
dat politici hun beslissingen sterk laten beïn
vloeden door electorale overwegingen (vrij 
vertaald: korte termijn bevrediging van be
paalde belangengroepen). Verder zijn zij van 
mening dat, enkele uitzonderingen daargela
ten, Tweedekamerleden weinig inzicht heb
ben in de gevolgen van hun beslissingen voor 
het bedrijfsleven. 
Hoe beide groepen (politici en managers) 
ook over elkaar mogen denken ze zijn wel 
afhankelijk van elkaar. 

Manager-politicus 
Vreemd genoeg hoort men in de onderne
mingen de volgende redenering omtrent ma
nagers en hun politieke ambitie: ofwel een 
manager is niet al te goed en dan mag hij zich 
met "plezier" een aantal jaren wijden aan de 
politiek. Mocht hij dan besluiten om niet te
rug te keren, dan zal het bedrijf daar niet om 
treuren. 
Ofwel een manager is echt goed en dan zal 
het bedrijf de betreffende persoon in principe 
niet laten gaan omdat hij bijna onmisbaar is 
(lees: weinig anderen zoveel geld voor het 
bedrijfkunnen verdienen als hij). 
Het komt mij voor dat deze redenering wat al 
te simplistisch is. Men gaat namelijk volledig 
voorbij aan de kennis en ervaring die de "ma
nager-politicus" zal opdoen in het politieke 
bedrijf. 

Bij terugkeer naar zijn bedr'1jf zal deze mana
ger aanzienlijk meer waard zijn door zijn op
gedane ervaring en contacten. 
Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen 
dat dit meer voor de multinationale onderne 
mingen dan voor het midden- en klein bedrijf 
zal gelden. 
Neem nu een willekeurige partij van redelijk4 
omvang zoals D66. Binnen deze partij zijn er 
naast een bescheiden aantal vertegenwoord i 
gende zetels tal van andere uiterst interessan 
te en leerzame organen en besturen. 
Iemand (uit het bedrijfsleven) die iets meer 
dan modaal actief is kan in principe toetreden 
tot een scala van uitermate aardige functies e 
activiteiten. 
De politieke invloed die men binnen D66 als 
"actief-lid" heeft is aanzienlijk en dus interes
sant. 
Desondanks heeft D66 een permanent gevul 
de vacatureportefeuille op vele niveau's. 

Onbekendheid 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat 
de hier zojuist beschreven knelpunten een 
oplossing voor elkaar zouden kunnen in
houden. 
D66 is een partij zonder dogmatische bindin
gen aan bepaalde belangengroepen. Dit bete 
kent dat een D66-politicus zich niet hoeft te 
laten leiden door de eerder genoemde korte 
termijn belangenbehartiging. 
Verder zijn onze politieke doelen op econo
misch, sociaal en milieu gebied niet echt afsto 
tend voor het bedrijfsleven. 
Wateen grotere instroom aan (actieve) le
den uit de marktsector beperkt is bijvoor
beeld de onbekendheid met de enorme mo
gelijkheden die een politieke partij zoals D66 
biedt. Mogelijkheden variërend van politiek 
inhoudelijke activiteiten tot puur bestuurlijk' 
taken. Als men in ondernemingen hiervan 
overtuigd raakt dan komen de bijbehorende 
regelingen vanzelf. 
Ik zou zo onbescheiden willen zijn om aan he1 
HB en de frakties te vragen om de volgende 
acties te nemen: 
I. Met een"zware delegatie" de tien groot

ste Nederlandse bedrijven te bezoeken e1 
daar (o.a.) deze problematiek te be
spreken. 

2. Een symposium te organiseren omgeven 
met de nodige publiciteit waar deze pro
blematiek (plus de D66 aanpak) centraal 

staat. 
)eroen Hogervors 
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NA EEN INF-AKKOORD 
"Een doorbraak", "historische be
tekenis", en soortgelijke kwalifica
ties. Euforie alom toen in Washing
ton principe-overeenstemming 
over een INF-akkoord was bereikt 
tussen de Russische en Ameri
kaaanse ministers van Buitenland
se Zaken, Shevardnadze en 
Schultz. Terecht, want het ziet er 
nu naar uit dat voor het eerst in de 
geschiedenis van de wapenbeheer
sing een akkoord kan worden geslo
ten waardoor wapens echt verwij
derd en vernietigd zullen gaan 
worden. 

Maar het betekent méér. Met de totstandko
ming van een INF-akkoord wordt ook een 
obstakel uit de weg geruimd dat de laatste 
tien jaar de Oost-West verhouding én de 
verhouding tussen West-Europa en de VS 
aanzienlijk heeft belast. Daardoor ontstaat de 
noodzakelijke ruimte voor verdere ontwik
kelingen. De hoogste prioriteit daarbij moet 
liggen op het terrein van de conventionele 
wapenvermindering. Doel daarvan moet niet 
alleen zijn het opheffen van bestaande on
evenwichtigheden, maar vooral ook het dras
tisch omlaagbrengen van het totale niveau van 
de conventionele bewapening aan beide 
zijden. 

Een doorbraak op één terrein kan ook andere 
wapenbeheersingsakkoorden ten goede ko-

men. Zo zijn de Amerikanen nu bereid om 
serieus te werken aan een uiteindelijk volle
dig verbod op kernproeven. Misschien kan 
zelfs vooruitgang worden geboekt op het 
terrein van de strategische en ruimtewapens, 
al is dat laatste, gezien de Amerikaanse positie 
ten aaanzien van SDI, waarschijnlijk iets te 
optimistisch en zullen we wat dat betreft 
moeten wachten op de volgende president 
van de Verenigde Staten. 

Spin-off 
Een algehele sfeerverbetering in de Oost
West verhoudingen als gevolg van een INF
akkoord kan op korte termijn wel een spin
off effect hebben buiten het directe terrein 
van de wapenbeheersing, en zou bijvoorbeeld 
positief kunnen uitwerken voor een aantal 
regionale kwesties waarin de opstellingen van 

de beide supermachten een doorslaggevende 
rol speelt, zoals Afghanistan en het Midden
Oosten (zowel voor wat betreft de situatie in 
de Perzische Golf als ten aanzien van een 
vredes-conferentie). 
Voor de Europese veiligheidssituatie is de 
totstandkoming van een INF-akkoord van
zelfsprekend van het allergrootste belang. 
Maar met zo'n akkoord dienen zich tegelijk 
enkele vragen aan over de toekomst van de 
Europese veiligheid, die nu niet veellanger 
meer op beantwoording kunnen wachten. 
West-Europa is weer een stap dichter bij het 
moment waarop het voor zichzelf én voor de 
Amerikaanse bondgenoot duidelijkheid moet 
zien te krijgen over de ondergrens van de 
nucleaire ontwapening in Europa. 
Vragen die daarmee samenhangen hebben 
betrekking op kwesties als de Europese af
hankelijkheid van de VS, de geloofwaardig
heid van de Amerikaanse nucleaire garantie 
voor Europa, de aanwezigheid van Ameri
kaanse troepen in Europa, de rol van de Britse 
en Franse kernmachten vcoor de Europese 
veiligheid, en in z'n algemeenheid de tot
standkoming van een Europese veiligheids
identiteit. Bij dit alles is met name de positie 
van de Duitse Bondsrepubliek van centraal 
belang. 
Allemaal geen onbelangrijke zaken dus, waar
in Nederland als huidige voorzitter van de 
Westeuropese Unie (WEU) een rol heeft te 
spelen, en ook zou kunnen spelen. Maar he
laas wisten CDA en VVD, binnen één dag 
nadat in Washington de principe-overeen
stemming was bereikt, een'zaak van Europees 
en wereldwijd belang terug te brengen tot de 
nationaal-politieke kwestie van de Neder
landse kerntaken van de F-16 en de Orion. 

Afstoten en afschuiven 
D66 heeft die koppeling uit het regeerak
koord tussen plaatsing van kruisraketten en 
het afstoten van de kerntaken van de F- 16 en 
de Orion van het begin af aan van de hand 
gewezen. 
De Nederlandse kerntaken behoren op hun 
eigen mérites beoordeeld te worden. Op 
grond van die beoordeling is D66 tot de con
clusie gekomen dat de grootste risico's ver
bonden zijn aan het nucleaire geschut, en dat 
in Navo-verband allereerst gestreefd moet 
worden naar afschaffing van deze nucelaire 
taak. 
Het belang van de nucleaire taak van de F-16 
vliegtuigen, zowel politiek als militair, en van 
de Orion-patrouille-vliegtuigen, dat vooral 
politiek is, rechtvaardigt het vooralsnog 
handhaven van deze beide taken. Bovendien 
zouden deze taken, als zij niet langer door 
Nederland zouden worden uitgevoerd, wor
den overgenomen door andere Navo-landen. 
Er zou dus geen sprake zijn van het afstóten 

van kerntaken, maar van het afschuiven ervan 
op de bondgenoten. 
D66 is niet geïnteresseerd in het verplaatsen 
van risico's, maar in daadwerkelijke vermin
dering van risico's. En daarvoor is het niet erg 
bevorderlijk als Nederland voor zichzelf 
weer een uitzonderingspositie zou creëren. 
Dat gaat slechts ten koste van de Nederland
se geloofwaardigheid, in deNavo én als voor
zitter van de Westeuropese Unie. En dat ver
mindert de Nederlandse mogelijkheden om 
een constructieve invloed uit te oefenen aan
zienlijk, uitgerekend op een moment dat de 
omstandigheden daarvoor, vanwege het Ne
derlandse Weu-voorzitterschap, uitermate 
gunstig zijn. De inzet nu is veel hoger, en de 
mogelijke resultaten zijn veel belangrijker, 
dan twee Nederlandse kerntaken. 

Internationale termen 
De nationale discussie over de Nederlandse 
kerntaken dateert uit een periode waarin het 
wapenbeheersingsproces stagneerde. Maar 
inmiddels is die discussie door de ontwikke
lingen achterhaald. Er staan nu zaken op het 
spel die van veel verdergaand belang zijn. Ik 
heb er een aantal van genoemd, met als meest 
urgente de vermindering van de conventio
nele bewapening in Europa. Dat moet nu 
bovenaan de agenda komen te staan, en daar 
moet alle inspanning nu op worden gericht. 
De tijd van nationale discussie is voorbij. De 
Nederlandse veiligheidsdiscussie moet weer 
in internationale termen worden gevoerd. 
Ook de PvdA lijkt dat inmiddels te hebben 
ingezien, afgaande althans op de woorden van 
fractie-voorzitter Wim Kok onlangs op de 
PvdA-partijraad ("Nederland is geen eiland"). 
De regeringspartijen CDA en VVD zouden 
er goed aan doen de Nederlandse geloof
waardigheid te stellen boven het interne 
steekspel in de coalitie. 

Waar we tenslotte allemaal voor moeten uit
kijken is het verkopen van de huid voordat de 
beer geschoten is. Er mag dan principe-over
eenstemming zijn, het akkoord is nog niet 
getekend. Het zal wel typisch Nederlands zijn 
om de discussie in dit stadium alweer tot 
nationaal niveau terug te brengen. Maar dat 
"typisch Nederlands", daar moeten we in de 
veiligheidsdiscussie nu eens van af. 

Arjen Bouter 
D66 fractie-medewerker Defensie 
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, 
DECLICHE'S 
DOORGEPRIKT 
De regering onderbouwt de af
braak van de kwaliteit van de sa
menleving en de noodzaak van ver
dere bezuinigingen met cliché's, die 
in zichzelf wel een gedeelte van de 
werkelijkheid verklaren, maar te
gen de achtergrond van het rege
ringsbeleid met wantrouwen beke
ken moeten worden. 

Hans van Mierlo wijdde een gedeelte van zijn 
Algemene Beschouwingen aan het doorprik
ken van de ideologieën die een tegenwicht 
moeten vormen voor het "no nonsense" -ge
zicht van het Kabinet. "Ik heb veelliever dat 
een minister tegen me zegt: Ik vind het ver
schrikkelijk dat ik je clubhuis moet afnemen, 
maar ik heb geen centen meer, dan dat hij 
tegen me zegt: Ik neem je je clubhuis af en dat 
is góed voor je." Een aantal passages uit de 
rede van Van Mierlo hebben we voor u over
genomen. 
"De onmacht van de politiek om een greep te 
houden op de processen, die onze samenle
ving werkelijk inrichten brengt het verlangen 
voort naar nieuwe ideologieën. En in ideolo
gisch opzicht is het afgelopen jaar een stuk 
vruchtbaarder geweest dan in het bestuurlij
ke. De oogst is samen te vatten met: een 
terugtredende overheid van een zorgzame 
verantwoordelijke, dan wel warme geborgen 
samenleving in een overbelaste democratie. 
In alle segmenten van deze zin zit iets moois 
en waars en de discussie daarover moet zeker 
doorgaan, mits we die maar voeren met de 
nodige achterdocht ten aanzien van de her
komst van die nieuwe concepties. Want het 
pak van de zorgzame samenleving, waarvan 
minister Brinkman de kleermaker is, is voor
shands verdacht zorgvuldig gesneden op de 
maat van de bezuinigingen en iemand als mi
nister Deetman ziet dat haarscherp. Die zegt: 
"Ik heb die zorgzame samenleving niet nodig, 
ik moet gewoon de broekriem aanhalen." 

Achterdochtig 
"Het onvermijdelijke maar te gaan liefhebben 
is vaak een deugdelijk middel om je door het 
leven te slaan, maar om in politicis het nood
zakelijke te verheffen tot je doelstelling, tot 
je ideaal zelfs, maakt je conceptie verdacht, 
hoewel er waardevolle elementen in zitten. 
Rationalisaties, of liever idealisaties van on
macht of noodzaak zijn te vaak de basis voor 
ideologieën geweest. Wie wil niet dat we 
elkaar meer liefhebben en meer voor elkaar 
zorgen? En misschien kan dat ook wel, en 
natuurlijk kunnen het noodzakelijke en het 
wenselijke ook samenvallen, maar ik begin 

met achterdochtig te worden als een minister 
met een knarsende wet in de hand of een 
diktaat van de minister van Financiën naar de 
tien geboden gaat wijzen. We moeten de 
zaken niet omkeren: de tien geboden zijn er 
niet omdat de wet faalt, de wet is er omdat 
we in het dagelijkse leven ten opzichte van de 
tien geboden tekortschieten." 

Overheid als voorbeeld 
"Beslissend voor welk concept van samenle
ven dan ook- zorgzaam, verantwoordelijk, 
warm, geborgen- is de vraag of de burgers 
zelfhet gevoel hebben in een gemeenschap te 
leven waar zij iets mee te maken hebben, 
waartegenover zij een verantwoorlijkheid 
voelen, omdat zij ook een zekere verant
woordelijkheid terug ervaren. 
Nog niet zo lang geleden, toen vanzelfspre
kende groepsverbanden in een organische 
structuur tot de overheid reikten, was dat 
gemakkelijker. Nu het individualiseringspro
ces, dat de rode draad is door de geschiedenis 
van de Westeuropese beschaving, door die 
verbanden heenschiet en in z'n laatste fase 
komt, waarin het om de burger als individu 
gaat, wordt het onderhouden van dat ge
meenschapsgevoel zonder welk wij niet kun
nen, een steeds zwaardere opdracht. En hoe 
paradoxaal dat ook mag lijken, juist in die 
situatie behoort de rol van de overheid als 
symbool van het feit dat er nog een gemeen
schap is, eerder toe te nemen dan af. Niet in 
kwantitatieve zin, maar in kwalitatieve zin. Ik 
bedoel: het voorbeeld zijn. Als je als overheid 
wilt dat de mensen wat zorgzamer voor el
kaar worden dan moet je in de eerste plaats 
een zorgzame overheid zijn, dat wil niet zeg
gen de zorgen van de burgers op je nek laden, 
maar daar waar je een taak hebt, hem zorg
zaam uitvoeren. De chaos bij de studiefinacie
ring is daarvan geen voorbeeld. Het hele on-

derwijsbeleid het afgelopen jaar is hiervan 
geen voorbeeld. 
De rekening voor onzorgvuldig bestuur 
wordt eerst door de burgers betaald, maar 
daarna krijgt de overheid die terug geser
veerd in de vorm van achterdocht en tegen
stand. 
Als de overheid wil dat de mensen hun belast
bare bedragen eerlijk opgeven, en de boeren 
hun mestoverschotten, dan moet de overheid 
ook eerlijk de visquota opgeven. 
Als de overheid wil dat de mensen hun ver
antwoordelijkheid dragen, moet de overheid 
niet de indruk wekken voor zichzelf andere 
maatstaven aan te leggen. Dat deed zich voor 
bij de affaire-Braks, maar ook op een andere 
manier bij Brokx. 
Als de overheid wil dat die mensen zich aan de 
wet houden, dan moet de overheid ook wet
ten maken die zij zelf kan handhaven en vooral 
in plaats van hypocriete wetten, die vaak al
leen de norm redden, die door de praktijk 
mag worden ui gehold, eerlijke wetten, waar
in norm en praktijk elkaar dekken." 

Erosie 
"Tenslotte zijn er bij uitstek twee gebieden 
waarop de burger dagelijks ervaart dat hij 
leeft in een gemeenschap en afhankelijk is van 
de gemeenschap. Dat zijn het milieu en de 
rechtshandhaving. 
Als de minister-president in zijn interessante 
betoog over de overbelaste democratie de 
normvervaging van de burger aan de orde 
stelt, dan wil ik hier tegenover stellen dat 
normvervaging nergens zo dreigt als op deze 
twee gebieden, wanneer de overheid haar 
primaire staatstaak niet overtuigend uitoe
fent. Een tekortschietende overheid zal ner
gens zo sterk de erosie van het gemeen
schapsgevoel bevorderen als juist op deze 
terreinen." 
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D66 ais waakhond rechtsbescherming 

VRAAGTEKENS BIJ 
PLAN KORTHALS AL TES 
D66lijkt steeds meer de positie in 
te nemen van waakhond waar het 
gaat om rechtsbescherming. Als 
enige kamerleden plaatsten Wolf
fensperger (justitie) en Kohn
stamm (politiezaken) grote vraag
tekens bij het plan van minister 
Korthals Altes om verdachten niet 
meer vrijuit te laten gaan na fouten 
van Justitie. 

De twee D66'ers vinden dat de minister van 
Justitie te makkelijk inspeelt op de publieke 
opinie. "Als hij stelt dat het van de gekke is dat 
criminelen vanwege een vormfout op vrije 
voeten komen, klinkt dat sympathiek", aldus 
Wolffensperger. "Maar juist een minister van 
Justitie moet zich ook heel openlijk afvragen 
of hij met een plan om dit probleem aan te 
pakken niet op gespannen voet komt met de 
uitgangspunten van ons rechtssysteem". 

Zorgeloos 
Wolffensperger erkent dat het weghalen van 
overbodig geworden procedure omwegen 
een bijdrage kan zijn om politie, justitie en 
rechtelijke macht minder te belasten. "Maar 

daarover moet veel minder zorgeloos ge
sproken worden dan de minister zelf doet". 
Ook Kohnstamm vindt het terecht dat Kort
hals Altes zich zorgen maakt over justitiële 
missers. Hij vindt echter dat de minister het 
probleem aan de verkeerde kant aanpakt. 
"Fouten van justitie zijn te wijten aan de over
belasting van het apparaat. Als je zorgt voor 
meer geld, een betere toerusting en meer 
rechters zal veel minder sprake zijn van 
fouten". 

Redenatiefout 
Volgens de oud advocaat maakt de minister 
wat betreft de overbelasting van justitie de
zelfde redenatiefout als inzake de overbelas
ting van de politie. "Bij justitie knabbelt hij aan 
de rechtsbescherming, bij politie aan de pre
fentieve taken. In beide gevallen verschuift hij 
de problemen naar de toekomst". 
"Als de rechtsbescherming wordt aangetast, 
neemt de rechtsonzekerheid toe. En hef je de 
preventieve taken van de politie op 
(verkeersonderricht, inbraakprefentie) ne
men op de duur het aantal overtredingen en 
misdrijven waarmee de politie wordt gecon
fronteerd toe. Dan zijn we veel verder van 
huis". 

Eisma teleurgesteld in Nijpels 
"Veel woorden en weinig daden", zo kapittelt D66-milieuwoordvoerder 
Doeke Eisma het beleid van VVD-minister Nijpels tot nu toe. De gang van 
zaken rond het al dan niet verbieden van fosfaten in wasmiddelen is voor 
het kamerlid de druppel die de emmer doet overlopen. 

Volgens Eisma komt van de meeste voorne
mens van de minister weinig terecht. "Hij 
gaat de bocht door voor druk uit het bedrijfs
leven zoals in het geval van de fosfaten. Of hij 
blaast zo hard van de toren dat zijn collega
ministers- die hij nodig heeft om zijn beleid 
te verwezenlijken- afhaken". 
Als voorbeelden van dat laatste noemt de 
D66'er het plan om de verkeersmobiliteit 
terug te dringen, waar minister Smit-Kroes 
een streep doorhaalde. En minister Braks van 
Landbouw weigerde uiteindelijk mee te wer
ken aan Nijpels plannen om via aanpak van de 
overbemesting de zure regen te bestrijden. 
Eisma geeft toe dat de minister van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het 
extra moeilijk heeft, omdat zijn eigen VVD
fractie, evenals het CDA, hem vaak rechts 

passeert op milieugebied. "Maar de snelheid 
waarmee de minister zwicht voor kritiek van
uit de regeringsbanken staat in schril contrast 
met zijn eerdere daadkrachtige uitlatingen in 
de publiciteit". 

Bombarie 
"Met veel bombarie stelde Nijpels een ver
bod op fosfaten te willen doorvoeren. Toen 
CDA en VVD tijdens het debat met de minis
ter lieten weten daar niets voor te voelen, 
draaide hij 180 graden zonder te proberen 
zijn argumenten kracht bij te zetten. Het re
sultaat is dat er nu een studie komt naar de 
mogelijkheid een heffing in te voeren op fos
faten. En zo wordt milieubeleid op de lange 
baan geschoven ... 

IS 

D66 gaat door met 
voorstel 
Groepsacties 

Ook nu het kabinet is gekomen met 
een algemeen wetsvoorstel Gelijke 
Behandeling zet D66 de behande
ling van initiatief-wetsvoorstel 
Groepsacties door.lndienster Loui
se Groenman wil dat belangenor
ganisaties zo snel mogelijk de kans 
krijgen geconstateerde discrimina
tie voor te leggen aan de rechter. 

Volgens Groenman kan het nog jaren duren 
voordat een Wet Gelijke Behandeling van 
kracht wordt. Ze vindt het onnodig dat de 
invoering van de mogelijkheid tot groepsac
ties daarop moet wachten, omdat de poli
tieke meningen op dit punt niet ver uiteen 
lopen. 

In haar Memorie van Antwoord- de reactie 
op de vragen van de Tweede Kamerfracties 
over het nut van het initiatief-wetsontwerp
stelt Groenman dat het voorstel slechts een 
uitbreiding inhoudt van een bestaand recht. 
Het recht dat elk individu naar de rechter kan 
stappen om op basis van de Grondwet discri
minatie aan te vechten. Omdat veel burgers 
dat vanwege de privacy niet doen, zou een 
organisatie als het COC die mogelijkheid ook 
moeten krijgen. 

Alleingang 
HansVàn Mierlo inde Volkskrant over de 

· dic.ussierond de Nederlandse kerntaken 
ende .PvdA: 

"Ik zou het ontzettend verlichtend vinden als 
de PvdA in staatzou blijken om te zeggen: 
Goed, nu hebben we bereikt dat de kruisra
ketten buiten de deur blijven, nu is het tijd 
voor belangrijker zaken. Ze zouden tegen de 
achterban kunnen zeggen: Zeker, dat van 
die kerntaken is een belangrijk punts maar 
terwille van het hogere doel van voortschrij
dende ontwapening, ook conventioneel, 
schuiven we die kwestie even naar de ach
tergrond. Volgens mij hebben ze daarpoli
tiek ruimte voor. Ze hebben toch gezien dat 
de door hen bepleitte alleingang van Neder
land uiteindelijk maaréén ding heeft opge
leverd: een rechtse regering." 

(Enkele dagen later laat de PvdA in navol
ging van 066 weten nu niet de Neder
landse kerntaken ter discussie te willen 
stellen om de positie van ons land binnen 
deNavo niet te ondermijnen.) 
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DE TOEKOMST IS VAN IEDEREEN 
De toekomst is nu echt van iedereen. Tenminste als we de organisatoren 
van de tentoonstelling Nieuw Nederland mogen geloven, die op basis van 
vier scenario's een aantal modellen van Nederland in het jaar 2050 uitge
beeld hebben. 

De onderzoekers schetsen een Zorgvuldig, 
een Dynamisch en een Kritisch Nederland op 
basis van de drie traditionele stromingen in de 
Nederlandse samenleving, het confessionalis
me, het socialisme en het liberalisme. Het 
vierde model, gebaseerd op het zogenaamde 
Ontspannen scenario, gaat uit van- zoals één 
van de initiatiefnemers het in de Volkskrant 
uitdrukte- "de geest die ook D66 eigen is". 
Het maatschappijbeeld is "situationeel prag
matsich" van aard, enigszins kil, want ideolo
gieloos, maar wel herkenbaar. Het oriënteert 
zich op de Oost-West relatie, en stelt "veilig
heid" centraal boven vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. De cultuur wordt bij de Ont
spannen benadering beschouwd als belang
rijkste normatieve kader in tegenstelling tot 
God, de mens of de natuur. 
Niet zozeer het benutten van het heden, het 
behoeden van het verleden of het werken aan 
de toekomst, is leidraad voor het handelen, 
alswel het spelen met de mogelijkheden die 
zich voordoen, het experimenteren. Waar de 
Zorgvuldigen vooral willen besturen, het Dy
namische scenario zich zo profijtmogelijk 

Praathuis 
De hard werkende vrijwilligers van het lande
lijk partijbureau in Den Haag voelen zich door 
het hoofdbestuur letterlijk aan de kant gezet. 
Op verzoek van de partijbonzen heeft partij
genoot-architectEdoSpier een verbou
wingsplan ontworpen voor het D66-bolwerk 
aan de Bezuiderihoutseweg dat voorziet in 
meer ruimte voor de partijtop. Resultaat is 
dat de vrijwilligers hun toch al krappe onder
komen op de begane grond moeten ruilen 
voor wat kamertjes in de nok van het ge
bouw. Ze maken plaats voor een representa
tief kantoor voor partijvoorzitter Saskia van 
der Loo en een riante vergaderzaal voor het 
hoofdbestuur. 
En zo dreigt het partijbureau in elk geval 
optisch te veranderen van werkplaats tot 
praathuis. 

Ontbinding 
Degenen die bij de presentatie van het 
nieuwe boek van Jan Vis vol verwachting uit
keken naar een gloedvol betoog over de afta
keling en de verrotting van de Nederlandse 
politiek kwamen enigszins bedrogen uit. De 
titel van het boekwerk "De ontbinding van 
het parlement" had geen betrekking op het 
vergaan van ons uit de vorige eeuw daterende 

schikt en het Kritische scenario uitgaat van 
emancipatie "van onderop", komt de ver
andering in het Ontspannen scenario "van 
binnenuit". 

Erapolis 
Bij het schetsen van de gevolgen van "60 jaar 
D66-dictatuur" hebben de ontwerpers hun 
fantasie de vrije loop gelaten. Nederland is 
dan de Tuin van Europa geworden, met als 
enig groot economisch centrum de Randstad 
en als grote speeltuin het mekka van ontspan
ning de Zeeuwse Eilanden. Er is een optimale 
integratie van techniek en natuur. 
Voor Hoek van Holland ligt een lustoord, het 
kunstmatige eiland Eropolis, een getrouwe 
kopie van het Central Park. Voor de kust 
drijven golfbrekers en velden windmolens die 
voor een deel in de energievoorziening voor
zien. In het Oosten van het land is de inten
sieve landbouw en veeteelt gekoppeld aan 
grootschalige kernfusiecentrales. Polders zijn 
weer onder water gezet voor recreatie en 
watersport, het IJsselmeeris ingepolderd. 
Toch aardig om te zien waar "Andere Poli
tiek" zoal toe kan leiden. 

parlementaire stelsel, maar op de gegroeide 
gewoonte om bij een kabinetscrisis het parle
ment te ontbinden. Deze ontbinding van het 
parlement stoelt niet op enig staatsrechtelijk 
voorschrift en eigenlijk kan na een crisis een 
nieuw kabinet geformeerd worden. Vis toont 
zich in zijn werk geen voorstander van zo'n 
voorschrift, dat in de Grondwet opgenomen 
zou moeten worden. Daarmee wordt het 
parlement de gevangene van het kabinet, 
waardoor de controlerende functie van het 
parlement nog verder zou verzwakken, aldus 
de auteur. 

Super 
De afdeling Roosendaal heeft zich na grondige 
afweging van voors en tegens uitgesproken 
voor de aanleg van de Hoge Snelheids Spoor
lijn door Brabant. De geopperde voordelen 
van de Nederlandse TGV, waaronder de ver
lichting van het milieu door ontlasting van het 
luchtverkeer en beperking van het mestover
schot door aankoop van veeteeltgrond, dron
gen het belangrijkste bezwaar tegen de Zeer 
Snelle Lijn door het Brabantse land na rijp 
beraad op de achtergrond: De Roosendaalse 
D66ers legden zich erbij neer dat de TGV 
tussen Brussel en Rotterdam naar alle waar
schijnlijkheid geen stop zal maken op Station 
Roosendaal CS. 

Loebas 
Toen hij 21 jaar geleden de lastige soldaten
vakbond VVDM oprichtte moet de destijds 
fungerende minister van Defensie van hem 
hebben gegruweld. De huidige minister van 
Defensie- de VVD' er Van Eekelen- reikt 
hem I 5 oktober in de Ridderzaal de legpen
ning uit van de Stichting Maatschappij en 
Krijgsmacht. Eindelijk erkenning dus voor de 
meest radicale republikein binnen D66: Loe
bas Oosterbeek. 
Oesterbeek ( 41) werd voor dienst opgeroe
pen in het jaar dat vanMierlocs zich in het 
Amsterdamse Krasnapolski bogen over het 
Appèl aan de Nederlandse kiezers. 
Democratisering van de samenleving, het be
drijfsleven en ook de krijgsmacht. Ooster
beek concretiseerde die laatste gedachte en 
riep in juli 1966 de VVDM in het leven. 
Na enkele jaren wonen en werken in Brussel 
werd Oesterbeek in 1972- in de periode van 
de magere jaren voor de Democraten -lid 
van D66. Samen met onder andere Jan Glastra 
van Loon trok hij als lid van de zogenaamde 
Werkgroep 7 September door het land om 
raadsleden zonder afdeling een hart onder de 
riem te steken. Vervolgens was hij lid van het 
hoofdbestuur namens de regio Noord-Hoi
land, bestuurslid van het wetenschappelijk bu
reau SWB, lid vande-hoe kan het anders
werkgroep defensieen-nog steeds- stu
wende kracht achter het Noordhollandse re
gioblad De Drevel. 
De Amsterdammer Oesterbeek verlaat elk 
jaar op 29 april het land voor een kort verblijf 
in Brussel, om er I mei weer terug te keren. 
Op die manier ontloopt hij het "Oranje zon
netje". Want- en we zijn benieuwd of minis
ter van Eekelen dat I 5 oktober memoreert
volgens Loebas "is de verbondenheid van het 
Nederlandse volk met het Huis van Oranje 
een collectieve vorm van onvolwassenheid". 



jaargang 20 I nummer 9 I I I november 1987 

Van Mierlo uit kritiek op opstelling PvdA en VVD 
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ALTERNATIEF WENSELIJK 
VOOR KABINET MET CDA 
Zonder grote illusie dat het er nu zou 
komen, maar met stil verlangen naar 
een ander kabinet, schetste Hans van 
Mierlo in zijn congresrede tijdens de 
45ste AL V van D66 te Amersfoort de 
weg naar mogelijke alternatieven voor 
de huidige coalitie van VVD en CDA. 
Het congres reageerde met applaus op 
de stellingname van Van Mierlo dat 
D66 in principe bereid moet zijn om aan 
ieder kabinet deel te nemen dat qua 
beleid, uitstraling en gezag een ver
nieuwend alternatief is voor het hui
dige. 

De D66-fractievoorzitter deed een beroep 
op de PvdA en de VVD een eind te maken aan 
de vanzelfsprekendheid waarmee het CDA 
altijd de macht naar zich toegeschoven krijgt. 
,.Dat kan alleen maar als alle partijen- ook 
gaande een coalitie- het recht hebben en 
elkaar de ruimte geven om met elkaar in 
contact te zijn om te zien waar programmati
sche moeilijkheden en mogelijkheden liggen 
voor een eventuele coalitievorm ing. Nu heeft 
alleen het CDA dat recht. PvdA en VVD 
maken beide weer die spastische indruk als de 
dood te zijn het voortijdig misnoegen van het 
CDA op zich te laden." 
Volgens Van Mierlo zou het al een enorm 
winstpunt zijn wanneer er voor een komend 
kabinet-metofzonderCDA-een reëel 
alternatief zou bestaan, maar hij moest con
stateren dat de rol van D66 in dat proces 
beperkt is . .,D66 zal zich inzetten om die 
procedurele weg begaanbaar te maken, maar 
we kunnen niets als er geen verandering komt 
in de politieke mentaliteit van PvdA en VVD". 

INF-verdrag 
Van Mierlo nam de gelegenheid te baat om 
het merendeel van zijn congresrede te wijden 
aan de vredes- en veiligheidspolitiek nu er 
binnenkort een uitgebreid INF-akkoord tus
sen de VS en de Sovjetunie zal worden onder-
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066-najaarscongres 1987. Congresgangers luisteren aandachtig naar de toespraak van Hans van 
Mierlo. Foto: Dennis Sies. 

tekend. De volgende stap in dé wapenreduc
tie is het tot stand brengen van een conventi
oneel evenwicht op een aanzienlijk lager ni
veau, betoogde Van Mierlo . .. Zolang we dat 
niet hebben bereikt, kunnen we de nucleaire 
component in ieder geval niet missen." De 
oud-minister van Defensie waarschuwde 
voor tendenzen die het hersel van het con
ventionele machtsevenwicht zoeken in bij
stelling naar boven en bepleitte de mogelijk
heid van een minimale defensie-conceptie, die 
eenvoudigweg neerkomt op genoeg = ge
noeg. Het INF-verdrag en de onvermijdelijke 
vermindering van het Amerikaanse aandeel in 
de verdediging van Europa versterkt de 
noodzaak om te komen tot een Westeurope
se veiligheidsidentiteit en de integratie van 
het veiligheidsbeleid binnen de Europese Ge
meenschap zou volgens Van Mierlo dan ook 
hoofddoelstelling moeten zijn van het Neder
landse defensiebeleid. Op korte termijn kan 

die integratie het best zijn beslag krijgen bin
nen de Westeuropese Unie, betoogde Van 
Mierlo, omdat de belemmeringen binnen de 
EG nog te groot zijn . .,Daarom is het jammer 
dat de WEU niet in staat was een gezamenlij
ke eenheid te zenden naar de Golf. Daar is 
een vitale kans mee gemist." 

Uitgebreide aandacht voor het congres, de 
onderwijsdiskussie, de gastspreker Van Zijl 
Slabbert, komende en gaande bestuursleden 
en de wandelgangen vindt u in deze Demo
craat. 
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COMMENTAAR 

Het najaarscongres: zo kan het niet langer 

De Algemene Leden Vergadering, het "congres" vormde tot voor kort steeds het 
hoogtepunt van al onze partijactiviteiten. Volle agenda's, grote opkomst, heftige 
debatten over hoofdpunten en komma's, drukke wandelgangen, het eigen D66 
sfeertje was nergens zo te proeven als in het tweejaarlijkse congresweekend. De 
leden leken vooral in groten getale naar Amersfoort te komen om inspiratie op te 
doen, bevestigd te worden in hun motivatie om zich juist voor dèze vernieuwende 
partij in te spannen. Daarnaast natuurlijk ook om de besluitvorming over specifieke 
onderwerpen te beïnvloeden. En, last but not least, om bij te praten met partijgeno
ten. Aldus is de opkomst bij een congres cruciaal voor zijn succes. 

En juist daar is de klad in gekomen. Werden de AL V's de laatste tijd toch al minder 
goed bezocht, het afgelopen najaarscongres was een dieptepunt. Hoe kwam dat en 
wat valt er aan te doen? 
Bovenal was de politieke agenda te mager. Eén onderwerp blijkt onvoldoende, zeker 
als het snel wordt afgehandeld. 
Ook staan er te weinig- soms maar één- inspirerende sprekers op het programma, 
waar de wandelgangen voor leegstromen. Dit keer was, naast de rede van Van Mierlo 
de toespraak van Van Zyl Slabbert een algemeen erkend succes, maar op diens naam 
alleen waren slechts enige ingewijden naar het congres gekomen. Misschien moeten 
we ook eens af van de (historische) koudwatervrees om te veel vooraanstaande 
partijgenoten aan het woord te laten. Het vragenuurtje van de T.K. fractie bijvoor
beeld moet niet weggestopt worden in een bijzaaltje of in een pauze, zoals in het 
verleden is gebeurd. 

Een andere, iets diepere oorzaak van het teleurstellende congresbezoek, ligt in de te 
sterk gescheiden circuits binnen onze partij. Vooral als zij niet "gevoed" worden 
vanuit het HB, houden regio's en afdelingen zich vaak te eenzijdig bezig met onder
werpen op het eigen bestuurlijke niveau. Op menige afdelingsvergadering wordt 
slechts bij uitzondering over landelijke politieke thema's gesproken. Het is opvallend 
hoeveel staten- en raadsleden en zelfs wethouders, zelden of nooit op een congres 
verschijnen. Dit frappeert des te meer, omdat de belangstelling voor de jaarlijkse 
bijeenkomst van staten- en raadsleden, de "Kamertjesdag", bijzonder groot is. Kenne
lijk bestaat er wel een grote behoefte onder deze partijgenoten om onderling over 
gemeenschappelijke problemen te spreken. Een conclusie hieruit is dat het landelijk 
congres door programmatische aanpassing aantrekkelijker gemaakt moet worden 
voor regionale en locale bestuurders. Dit kan door relevante onderwerpen op de 
agenda te plaatsen, maar ook door het opzetten van "fringe meetings". Ook verdient 
het warme aanbeveling de "Kamertjesdag" niet meer vlak voor een ALV te houden. 
Dit geldt ook voor andere partijbijeenkomsten: mensen geven niet gemakkelijk 
tientallen guldens uit binnen een korte tijd voor een dagje D66. 
Indien het HB ons een uitvoeriger en attraktievere agenda voorschotelt, zal ongetwij
feld ook het entmeetingskarakter weer tot zijn recht komen. De "incrowd" zal zich 
dan weer op vrijdagsavonds op volle sterkte tussen de zaal en de bar verdelen. Maar 
juist ook voor nieuwe leden, is dit een unieke kans om kennis te maken met de 
partijcultuur en individuele leden persoonlijk. 
De oplossing van het probleem ligt evenwel niet uitsluitend in het verhogen van de 
wervingskracht van de agenda. Zolang de partij bestaat wordt er geklaagd over 
gebrekkige communicatie tussen basis en top. Toch is er geen partij in Nederland 
waar elk individueellid zo gemakkelijk toegang heeft tot de besluitvorming als juist 
D66. Het is dan net aan de leden om van die unieke mogelijkheden gebruik te maken. 
Elke, ook kleinere, afdeling zou minstens iemand naar een congres moeten "sturen". 
Maar deze verantwoordelijkheid strekt zich natuurlijk verder uit dan de basis! 
Waarom verschijnen zo weinig (ex)prominente D66'ers (bewindslieden, burgemees
ters, etc.) op congressen? Wie een overtuigend antwoord weet mag het zeggen. 
D66 heeft een taak om de huidige tamheid in de Nederlandse politiek te doorbreken. 
Onze ALV biedt daar een uitstekende gelegenheid voor. Laten we alles doen om onze 
rijke congrestraditie voort te zetten. 

Bob van den Bos 
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Onderwijsdiscussie najaarscongres rommelig 

ONDERWIJSVOORSTELLEN 
VANTAFEL 
.,De beslissingen van de voorzitters zijn 
bindend behoudens onmiddellijk be
roep op de AL V, die daarover stemt 
zonder discussie." Zo staat het in arti
ke128. lid I van het Huishoudelijk Reg
lement en reken er op dat er altijd wel 
iemand in de zaal zit, die zijn teksten 
kent. De rapportagecommissie moet 
deze leden nauwgezet in de gaten hou
den, want dáár zit haar "Nachwuchs". 

Waarom dat beroep op het huishoudelijk 
reglement? Fred de Vries, de allereerste 
spreker van een lange lijst mensen die het 
woord wilden voeren over vijf beslispunten 
rond voortgezette basisvorming in het on
derwijs, Fred de Vries dus, kwam ter verga
dering met een verhaal dat de voorliggende 
beslispunten te technisch en te organisato
risch waren en dat inhoudelijke toetsing ont
brak. Later stelden ook anderen de discussie 
zelf aan de orde. Moeten we na twintig jaar 
"gemammoet" nu weer iets nieuws uitvin
den, of biedt de huidige structuur voldoende 
mogelijkheden om gewenste veranderingen 
door te voeren? De Vries nu stelde voor wél 
de discussie te voeren maar niet over de 
beslispunten te stemmen. En hij noemde dat 
voorstel een ordevoorstel. Dat moest ook 
wel, wilde hij het ooit in behandeling geno
men zien, want een schriftelijk stuk was er 
niet. De rapportagecommissie zag er géén 
ordevoorstel in en de congresleiding was het 
daarmee eens. Zaak afgedaan? Neen, want 
toen kwam die man met artikel 28 om de 
beslissing van de congresleiding aan te 
vechten. 

Legehanden 
De stemming die er op volgde was uiterst 
rommelig. De voorzitter van de stemcom
missie vroeg de vergadering namelijk: .,Wie is 
er vóór het ordevoorstel?" Grote onduide
lijkheid. Later werd het: .,Wie steunt de me
ning van de congresleiding?" Dat deed de 
meerderheid en de discussie ging verder. 
Maar vér kwamen we niet want een kwartier 
later struikelde de verdere behandeling over 
motie 37B van AR V/AA V Utrecht. El mar 
Klaasen verdedigde zijn stelling uitstekend, 
door aan te haken bij de inleiding van Aad 
Nu is. Die had .,rust aan het onderwijsfront", 
waar sommigen om gevraagd hadden, uit den 
boze genoemd. In de wandelgangen hoorde ik 
een wijs man beweren dat rust niet gelijk is 
aan rust. Onderwijs is per definitie in bewe-

Het vagevuurtje 
Dat vragenuurtje van de partij zou 
voor de kamerleden een vagevuurtje 
moeten zijn, maar de zaal is altijd wel
willend en de kamerleden trouwens 
ook. 
Naar aanleiding van het kort daarvoor 
afgebroken debat over de onderwijs
beslispunten kreeg Aad Nu is de vraag: 
.,Hoe nu verder?" Aad meesmuilde 
dat hij er eerst maar eens met de rest 
van de fractie over moest praten en 
wat had hij anders moeten zeggen? 
Naar aanleiding van het geharrewar 
over de inschrijvingstermijn voor het 
Hoger Onderwijs, zei Aad tot twee 
maal toe dat studieverwachtingen niet 
verijdeld moeten worden en dat com
binatie-studies en vooral vervolgstu
dies bijvoorbeeld na HBO mogelijk 
moeten blijven. 
Maarten Engwirda vond opnieuw dat 
een Raad van Bestuur die intern ver
deeld is geen subsidie moet hebben en 
Jacob Kohnstamm vond de gemeente
lijke herindeling in zichzelf geen goed. 
Dick T ommel probeerde Machteld 

We leven in een zorgelijke samenle
ving, moest partijvoorzitter Saskia van 
der Loo, hier in" vrouwenoverleg" met 
vice-voorzitter Olga Scheltema en 
hoofd van ltet secretariaat Veronie 
Smeulders, constateren aan het begin 
van hoorcongresrede. Voor D66 is het 
slechts zorgelijk gesteld met de leden
aanhang. In november goot een groot
scheepse ledenwerfactie van stort Fo
to's: Dennis Sies. 

Versnel uit te leggen dat hij goed met 
staatssecretaris Heerma op kan 
schieten, maar Versnel bleef de finan
ciering van de woningbouw en de her
stelbouw somber inzien, terwijl Erwin 
Nypels uitriep dat thuiszorg best iets 
moois is, als het maar uitvoerbaar 
blijft. Dus niet beknibbelen op de ge
zinszorg! 
Chel Mertens vroeg Jacob Kohn
stamm naar de bekende weg door in
formatica-land, wat mijn buurman 
deed mompelen: .,Die kan ook nooit 
met zijn werk ophouden!" 
Doeke Eismatenslotte heeft uitvoerig 
contact met Greenpeace en is net als 
iedereen tegen afvalverbranding op 
zee. Het belangrijkste gevolg van een 
verbod daarop, dat er aan kotnt, is 
hopelijk een schonere bedrijfsvoering 
op het land. 

Hans van Mierlo zei het al aan het 
begin van zijn rede, toen hij de heer 
Van Zyl Slabbert bedankte voor zijn 
komst: .,Als je dit vergelijkt met wat u 
allemaal meemaakt, dan leer je wel 
relativeren." 

Aad Nuis heft de handen in vertwijfeling op een vraag uit de zaal naar het standpunt van de 
fractie over de verlengde basisvorming. 

3 



4 

EdoSpier: 
voorlopig doe ik 
even niets 

Tweede penningmeester, eerste pen
ningmeester, campagneleider, publici
teitscoördinator. Edo Spier speelde de 
afgelopen jaren verschillende rollen. 
Tijdens dit congres nam hij afscheid van 
het hoofdbestuur. Aanleiding om kort 
met hem terug te kijken: hoe is hij ei
genlijk in deze uiteenlopende functies 
terechtgekomen? Maar ook vooruit
blikkend: keert hij nog terug in een be
paalde rol? Een gesprek . 

.,Binnen het hoofdbestuur ben ik begonnen 
als tweede penningmeester. Maar dat duurde 
slechts een korte tijd. Want de toenmalige 
eerste penningmeester kon deze functie al 
snel niet meer combineren met andere activi
teiten en trok zich terug. Zo werd ik eerste 
penningmeester. Dat was geen eenvoudige 
positie: de partij stond er financieel slecht 
voor en bovendien had ik nog maar weinig 
ervaring met deze materie. Ik heb heel wat 
moeten doen om de zaken enigszins op de 
rails te krijgen. Gelukkig kreeg ik na een tijdje 
goede ondersteuning van de nieuwe tweede 
penningmeesterT om Kok." 
.,Voor het leiden van de campagne ben ik 
gevraagd. Een aantal mensen was van mening 
dat ik daar de meest geschikte kandidaat voor 
was. Zelf had ik er nooit over nagedacht en ik 
had ook niet het idee dat ik het zou kunnen. 
Maar als er een tamelijk dringend beroep op 
mij wordt gedaan, kan ik meestal niet weige
ren. En nu zeg ik achteraf: het is alleszins de 
moeite waard geweest." 
.,Een wijze raad voor de nieuwe publiciteits
coördinatoren1 Voorop gesteld dit: ik ben blij 
dat het jonge mensen zijn, want het is nodig 
dat jongeren meerdere plaatsen in de partij 
gaan bezetten. Maar als het om de inhoud van 
hun taak gaat, moet ik reëel zijn: er is weinig 
geld en onvoldoende secretariële ondersteu
ning voor publiciteit. Gelet op deze omstan
digheden zou het daarom al heel wat zijn als 
ze erin slagen een goed informatiepakket 
voor nieuwe leden te realiseren en de com
municatie binnen de partij te bevorderen." 

Een nieuwe rol? 
.. Voorlopig doe ik even niets in D66. Ik heb er 
sterke behoefte aan mijn vrije tijd eens even 
aan andere dingen te gaan besteden. Mijn ge
zin en vrienden hebben mij de laatste jaren 
veel te weinig gezien. Ook aan zaken als thea
ter, muziek en lezen ga ik weer echt aandacht 
besteden." 
.,Of ik nog een keer een campagne willeiden1 
Dat is nu moeilijk te beantwoorden. Het zal 
sterk afhangen van het tijdstip maar vooral 
van wie op dat moment de lijsttrekker is." 

Peter van Eyck 

CONGRES 

Druk overleg in de wandelg!mgen van 
het congres. Ge"it}on Wolffensperger, 
Hans van Mierlo, Joe ob Kohnstomm en 
-op de rug gezien- portijvoorlichter 
}os Campman in conclaaf bijeen. 

Vervolg van pagina 3 

ging en zichzelf aldoor vernieuwend. Maar dat 
is het onderwijs zoals het gegeven en genoten 
wordt in de klas. Rust wordt er gevraagd in de 
organisatie van het onderwijs. En de twee 
uitersten mogen dan zijn: steun aan het 
hoofdbestuur of alles bij het oude laten, maar 
daar zit nog wel iets tussen. Klaasenkreeg 
steun van niemand minder dan Jan Vis, die 
sprak van een redelijk alternatief, van Erik van 
der Hoeven en van Jan Apotheker. De laatste 
was al woordvoerder geweest bij een filosofi
sche bijdrage van de AR V/Groningen, die wel 
in het congresboek stond, maar niet in stem
ming zou komen. Aad Nu is en Henk Potman 
probeerden het tij nog te keren, maar de 
meningsvorming begon zich al af te tekenen. 
Er was niet eens een schriftelijke stemming 
voor nodig. Motie 37 B werd aangenomen, 
het hoofdbestuur ging onderuit en Aad Nu is 
staat met lege handen als straks het wetsont
werp, dat nu bij de Raad van State ligt, in de 
Tweede Kamerter behandeling komt. Nu 
vier van de vijf beslispunten van tafel waren 
geveegd, trok het hoofdbestuur na beraad 
het vijfde beslispunt in. Wel werden nog en
kele pogingen gedaan om amendementen be
handeld te krijgen. Zo lag er een amendement 
van de AA V /Breda dat vroeg .,om de basis
vorming in het onderwijs in de Europese lan
den op elkaar af te stemmen". Terwijl mijn 
buurman zich hardop zat af te vragen of we 
ons op Polen dan wel op Albanië moesten 
richten, werd het programmapunt onderwijs 
definitief afgesloten. 
Piet van Baarse I, actief als steeds en zojuist 
weer gekozen in het bestuur van de SWB, gaf 
als zijn mening dat er in een nieuw onderwijs-

concept ruimte moet komen voor een vak 
vergadertechniek. 

Nieuwe gezichten 
Nog vóór we met niet meer dan ruim 
vierhonderd leden (lees daarover óók de cri 
de coeur op pagina 2) het onderwijshoofd
stuk getorpedeerd hadden, was een onwaar
schijnlijk groot aantal functionarissen aange
wezen om het werk van hun aftredende 
voorgangers over te nemen. Ongetwijfeld 
bevat deze Democraat een rijtje namen van 
hen die kwamen en gingen. Daarom kan ik mij 
beperken tot het vermelden van een heuse 
verkiezing van een nieuwe secretaris buiten
land. Dat werd met forse meerderheid van 
stemmen Frits Herman de Groot, die wîj net 
als alle andere nieuwe HB-Ieden, een goede 
bestuursperiode toewensen. Afscheid namen 
wij met bloemen en welgekozen woorden 
van Tineke Stege man, van Edo Spier, van jan 
Lucas van Hoorn en van Cees van den Brink. 
Zij verlieten het hoofdbestuur maar niet de 
partij en we zullen hen voortdurend tegenko
men op al die plaatsen waar wij D66 zijn. 
Op de agenda stond voorts een toespraak 
door een gast, de heer Frederick van Zyl 
Slabbert. Aan die toespraak en de daarop 
volgende discussie wordt elders op deze pagi
na's aandacht besteed. Dat geldt ook voor de 
toespraken van partijvoorzitter Saskia van 
der Loo en politiek leider Hans van Mierlo. 
Alleen daarvoor al zou ik u willen adviseren 
toch eens zo'n congres bij te wonen. Saskia 
zei het nog eens duidelijk: .,leder D66-lid 
heeft toegang tot een spreek- en stemrecht 
op ons congres". Maak daar dan gebruik van 
en beslis mee over wat er in die partij van ons 
gebeurt. Televisie is leuk en de Democraat 
mag er ook wezen, maar het is toch iets 
anders om Hans van Mierlo in het echt te 
horen zeggen: .,Er is ooit eens een minister in 
Nederland geweest- in 1866- die vrijwillig 
aftrad vanwege- zoals hij het formuleerde-



"in het parlement gebleken geringe ingeno
menheid met zijn beleid". Dat waren nog 
eens tijden! Wanneer ik die situatie transpo
neer op het hele regeringsbeleid van van
daag ... " en de rest van zijn verhaal ging verlo
ren in gelach en applaus. 
Drie actuele politieke moties, één over het 
collegegeld, één over de supersnelle treinen 
en één over de opvang van asielzoekers, wer
den met wijzigingen door het congres aange
nomen. 

Wil jij een pilsje van mij? 
Tenslotte was er dan weer de napraat en de 
afdronk in de wandelgangen waar ik weer de 
fraaiste beweringen hoorde, die in de verga
derzaal zelf nooit te beluisteren zijn. Oordeel 
zelf: "Dat je genuanceerde politiek, zoals D66 
die voorstaat, niet kunt verkopen, ligt niet aan 
de wijsheid van Hans van Mierlo, maar aan de 
domheid van het Nederlandse Volk". 
"Ik heb geen verstand van onderwijs, maar 
mijn dochter van elf jaar is zo intelligent, die 
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moet naar het gymnasium!" 
En dan de uitsmijter van de dag: "Als we deze 
onderwijsparagraaf hadden aangenomen, dan 
hadden we over 25 jaar geen intellect meer in 
de partij gehad om zo'n congres te houden!" 
Misschien wil één van de jonge democraten 
mij het genoegen doen om deze uitspraak nog 
eens voor te lezen op een congres in het jaar 
2012. De SI-jarige Van Mierlo zal zachtjes 
grommen in zijn grijze baard ... 

Stijn Verbeeck 

Van Zyl Slabbert gastspreker 066 congres 

,,ALLEEN 
DEMOCRATISCHE 
VRIJHEDEN 
KUNNEN GEWELD IN 
ZUID-AFRIKA 
VOORKOMEN" 
Het was een uitstekend idee van het hoofdbe
stuur om dr. Van Zyl Slabbert op het najaars
congres het woord te laten voeren. 
Van Zyl Slabbert is één van de meest uitge
sproken en tegelijkertijd genuanceerde blan
ke oppositieleiders in Zuid-Afrika. Hij stu
deerde eerste theologie, om zich vervolgens 
geheel aan de sociologie te wijden onder 

meer als docent aan de Witwaterrrand Uni
versiteit. In zijn laatste, semi-bio~rafische 
boek "Het laatste witte Parlement", vertelt 
hij hoe hij in 1974tegen al zijn eigen verwach
tingen het Parlement "in struikelde", namens 
de Progressieve Federale Partij (PFP). Hij 
ontwikkelde zich al snel tot een welspreken
de bestrijder van het apartheidsregime en 
werd in 1979 fractievoorzitter van de FDP en 
daarmee oppositieleider. Bij de laatste ver
kiezingen heeft hij zich niet meer kandidaat 
gesteld. Wel voert hij buitenparlementaire 
actie. 

hysterische reactie 
Geïnspireerd en pregnant fermuierend gaf 
Van Zyl Slabbert op het congres een analyse 
van recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika. 
Hij wees erop dat met de instelling van het 
Drie Kamer Parlement de tegenstellingen er 
alleen maar dieper op zijn geworden. Werd 
vroeger elke niet blanke uit het Parlement 

Van Zyl Slabbert 

geweerd, met het wel toelaten van kleurlin
gen en Indiërs, wordt de zwarte bevolking 
nog expliciet de toegang tot de politieke be
sluitvorming ontzegd, terwijl de blanke supe
rioriteit in het bestuur volstrekt onaangetast 
blijft. Ook zijn de tegenstellingen verscherpt 
doordat in het blanke regime de overheer
sende posities zijn ingenomen door mannen 
uit de Veiligheids-en de defensie-elite. Met 
het toenemen van de ongeregeldheden door 
mensen in de dorpen en steden die niets te 
verliezen hebben, werden voor het eerst na
tionale militaire eenheden op locaal niveau 
ingezet. Hiermee werd een nieuwe dimensie 
toegevoegd aan de tegenstelling staat - be
volking. 
In de laatste verkiezingsstrijd ( 1986) deed 
premier Botha het voorkomen of het ging 
tussen ordelijke hervormingen en veiligheid 
enerzijds en het ANC (African National Con
gres), in zijn woorden gelijk aan communis
me, terreur en anarchie anderzijds. Alles en 
iedereen, dus ook de "redelijke", geweldloze 
oppositie werd daardoor in een kwaad dag-

De .jonge Helden" van D66. Links de 
nieuw verkozen publiciteitscoördinoto
ren van het Dagelijks Bestuur Morcel 
van den Heuvel en E.d Graen. Onder de 
voorzitter van de Jonge Democraten 
Steven Pieters in gesprek met t'tac
tievoorzitter Van Mierlo. 
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licht gesteld. De pogingen van een aantal blan
ke Zuid-Afrikanen, waaronder Van Zyl Slab
bert, om in Dakar via oriënterende bespre
kingen, contacten te leggen met het ANC, 
ondervonden dan ook volgens de spreker een 
"hysterische reactie", waarin de betrokkenen 
van verraad aan de vijand werden beschul
digd. 

ANCtroef 
Tussen de regering en het ANC is er reeds 
lange tijd sprake van een patstelling: het ANC 
wil dat het als partij legaal wordt, dat de 
politieke gevangen worden vrijgelaten en dat 
de apartheid wordt afgeschaft. Pas dan zal het 
zijn troef, de bereidom-als het niet anders 
kan-geweld aan te wenden afzweren. De 
regering echter wil pas met het ANC spre
ken als deze organisatie die troef uit handen 
geeft en toezegt onder geen enkele omstan
digheid geweld te gebruiken. 
Volgens Van Zyl Slabbert kan deze situatie 
alleen doorbroken worden als er echte vrij
heid van organisatie, van vergadering en van 
menigsuiting komt, zonder voorwaarden of 
uitzonderingen. Als het regime hier niet toe 
over gaat zal geweld onvermijdelijk zijn. 
Op de vragen of sancties, boycots etc. door 
het buitenland wenselijk zijn wilde Van Zyl 
Slabbert geen eenvoudig ja of nee antwoord 
geven. Men moet zich steeds goed realiseren 
of een bepaalde actie ook het beoogde doel 
dient. Van Zyl Slabbert waarschuwde ervoor 
een boycot of sanctie tot beginsel te verkla
ren. Acties in dit kader hebben alleen zin als 
ze deel uit maken van een doordachte strate
gie ter bestrijding van de apartheid. Steun aan 
de frontlijnstaten, m.n. Mozambique hoort in 
die strategie. 
Uit het ovationeel applaus zou afgeleid kun
nen worden dat de congresbezoekers het 
met deze opvatting eens zijn. Zeker is dat hij 
zijn mening glashelder, genuanceerd en met 
overtuiging onder woorden wist te brengen. 

Bob van den Bos 
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Zuinig blijven 
Een kleine greep uit de aanbevelingen van de 
Adviesgroep Partijstructuren: 
Er komt een Ledencollege (sjiek links voor 
partijraad). Dit college (een met .,macht" om
klede Adviesraad) absorbeert de regionale 
H.B.-Ieden, opdat de informatiekloof kleiner 
en de terugkoppeling naar de achterban gro
ter wordt, een optimistische visie, daar niet 
van. De regionale inbreng wordt verhou
dingsgewijze kleiner dan voorheen, i.p.v. 12 
H.B.-Ieden (één per regio) gaat de inbreng nu 
per aantalleden per regio. 
Het Ledencollege moet als .,zeef" werken 
voor de moties en amendementen uit de af
deling en (sub)regio naar de AL. V. Maarwe
ten de leden van de Adviesgroep dan niet dat 
de moties en amendementen vanuit de resp. 
ledenvergaderingen het als regel pas na veel 
discussie halen of niet halen (waarbij soms 
nogal wat hartebloed vergoten wordt)? De 
ledenvergadering was al een zeef, hoe demo
tiverend zal het werken als het Ledencollege 
dan toch zo'n motie afwijst voor de AL V? 
Het is waar, dat op sommige ogenblikken de 
wandelgangen drukker zijn dan de congres
zaal, maar ook de ontmoeting en het bijtan
ken hebben een functie. 
Het SWB moet de .,open werkgroepenstruc
tuur" afstoten, het wachtwoord wordt kleine 
commissies van deskundigen. Nu zitten bin
nen de werkgroepen natuurlijk altijd al een 
aantal deskundigen, maar ook voor de geïnte
resseerde .,leken" leden van zo'n werkgroep 
is het belangrijk bij de besluitvorming betrok
ken te zijn. Over achterban gesproken. 
Voorts stelt de commissie vast, dat voor goe
de opleiding ons partijkader af en toe beslist 
een eigen bijdrage over heeft! Heeft de com
missie ook vast kunnen stellen hoeveel capa
bele mensen wegblijven omdat het te duur 
voor hen gaat worden? 
Soms bekruipt mij de angst dat mijn partij haar 
eigen leden niet meer voor vol aanziet (wel 
hun beurs). Eerst kregen we een stemadvies: 
hoewel we voorstander zijn van de gekozen 
Minister President en burgemeester is het 
toch beter de leden te begeleiden als zij hun 
eigen kandidaten stellen; nu weer een cen
suur op de moties. 
D66 moet wel zuinig blijven op haar interne 
democratische structuren, opdat we niet het 
risico lopen een partij als de andere te 
worden. 

10stemmen 
festival 

El Peters, 
Son 

Op zich ben ik blij, dat er in de demokraat een 
stukje heeft gestaan over het door mij ont
wikkelde Tien Stemmen Kiesstelsel, maar he
laas wordt de indruk gewekt, dat dit kiesstel
sel net zo werkt als de puntentoekenning bij 
het Songfestival. Dit is dus niet zo. 

IK V IN D 

De puntentelling die bij het Songfestival 
wordt toegepast, lijkt eenvoudig, maar is toch 
echt veel te ingewikkeld om bij een kiesstel
sel toe te passen. Bovendien geeft die een 
enorme vertekening van de politieke werke
lijkheid (net als bij het huidige kiesstelsel!). 
Leuk voor liedjes, maar slecht voor de poli
tiek. Ik zou iets dergelijks dan ook niet willen 
aanbevelen. 
Het Tien Stemmen Kiesstelsel is veel eenvou
diger, ook al zijn er mensen die ook dat inge
wikkeld vinden. Elke kiezer krijgt namelijk 
tien stemmen, die men mag verdelen over 
verschillende partijen. Bijvoorbeeld D66: I 0, 
de rest: 0. Of D66: 6, PvdA: 4. Of CDA: 5, 
PPR: 3, PvdA: 2. Je hebt dus alle mogelijkhe
den die denkbaar zijn, op een overzichtelijke 
manier.lk hoop van harte, dat D66 dit stelsel 
ernstig gaat overwegen om die winst te halen 
waar zij recht op heeft. 
Geïnteresseerden kunnen mij bellen, (035) 
49365. 

Rein Schipper 

Charisma? Niets 
bijzonders! 
Charisma is iets dat door nuchtere, gewe
tensvolle en wetenschappelijk georiënteerde 
mensen nogal eens wordt ervaren met een 
zekere huiver. 
Het kan inderdaad leiden tot ongewenste 
vervoering. Dat ongewenste houdt dan ver
band met waartoe die vervoering kan leiden 
en de mate van verstandsverbijstering die kan 
optreden. 
Volgens mij is het echter heel nuchter te 
definiëren als zijnde: 
- een voor ieder begrijpelijk woordgebruik, 
- een inhoud die mensen aanspreekt, 
- een herkennen dat een spreker voor de 

volle honderd procent staat achter dat wat 
hij te zeggen heeft. 

En wat zo iemand te zeggen heeft daar gaat 
het kritische 066-ers uiteraard om! 

Henk Memelink 
Winschoten 

Werkgroep werkloze 
academici in 
oprichting 
Ik ben van plan in overleg, resp. samenwer
king met zowel PSVI als SWB een werkgroep 
op te zetten om de problematiek van de 
structurele werkloze academici aan te pak
ken. Via gesprekken met zelforganisaties van 
werkloze academici, maatschappijweten
schappers en mensen uit de gemeentelijke en 
provinciale politieke praktijk moet een goed 
beeld te schetsen zijn van dit versnipperde 
probleem. Van daaruit kunnen we over beleid 
gaan nadenken. 

Het probleem escaleert razendsnel: in 1980 
waren er nog maar 6.000 werkloze academi
ci, vorig jaar waren het er 18.000, en binnen 
een jaar of twee worden het er rond 36.000. 
Doordat werklozen met een titel geen be
roepen mogen uitoefenen die .,beneden hun 
stand" zijn, en doordat zij zich eerder gespe
cialiseerd hebben dan dat zij een breed scala 
aan nuttige vaardigheden hebben geleerd, zijn 
hooggeschoolden bijna onbemiddelbaar voor 
arbeids-en uitzendbureaus. 
Het enige landelijk omscholingsproject voor 
werkloze academici is PION, waar 500 van de 
20.000 werkloze academici onderdak vinden 
in de informatica sector. maar lang niet ieder
een is daarvoor in de wieg gelegd, en I /40 
deel oftewe12,5% is als remedie belachelijk 
weinig. Daar moet meer gebeuren; de vraag 
is wat en hoe. Wie daarover mee wil denken 
wordt verzocht schriftelijk contact op te ne
men met: 

Bernard Aris, St jacabsstraat 37, 
2512 AN Den Haag. 

Bedenktijd 
De Democraat leert ons (het bestuur van de 
afdeling Eindhoven) dat we pas half november 
kunnen beschikken over de stukken over het 
ouderenbeleid en uiterlijk begin januari 
dienen onze moties en amendementen in be
zit van het HB te zijn. De voor actieve politiek 
minder interessante maand december niet 
meegerekend, rest ons daarvoor twee 
weken. 
Die tijd is niet erg ruim bemeten en statutair 
zelfs onmogelijk. Desondanks denken we dat 
het ons nog wel zal lukken. 
Maar dat wordt anders als we uit dezelfde 
Democraat begrijpen dat we .,begin januari" 
beslispunten ontvangen over het tweede on
derwerp van het februaricongres: de partij
structuur. Nu is .,begin januari" een vrij rek
baar begrip, maar de vastgelegde sluitingsda
tum voor inzenden van moties en amende
menten is dat niet. De exacte datum is ons 
niet bekend maar als we ons niet vergissen is 
dat ook ergens "begin januari". 
Onze tijd wordt dan toch wel heel erg kort. 
Wij vragen daarom meer voorbereidingstijd, 
maar liever nog verdaging van het agendapunt 
tot een volgend congres. Dan hebben we in 
ieder geval de stukken binnen de statutair 
vastgelegde periode in ons bezit en ruim tijd 
voor grondige bestudering en discussie. 
Dat lijkt mij wel zo democratisch. 

George Mentjox 
voorzitter afdeling Eindhoven 
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Gekozen/herkozen 
Dagelijks Bestuur 
1 e publiciteitscoördinator 
Marcel van den Heuvel 
2e publiciteitscoördinator 
Ed Groen 
secretaris organisatie 
Herman van Ommen 
secretaris buitenland 
Frits Herman de Groot 
2e penningmeester 
Ruud van der Steeg 

Financiële commissie 
Andries Veldkamp 
Landelijke verkiezingscommissie 
Rob Boerrigter 
SWB-bestuur 
Pietvan Baarse! 
Dick Bresters 

Weinig rust voor het Hoofdbestuur na afloop van het najaarscongres. In februari komt de partij 
opnieuw bijeen om te spreken over het ouderenbeleid en de voorstellen ter verbetering van de 
partijstructuur. Het wordt een "ouderwets" congres met een vrijdag- en een zaterdagdeeL De 
concept-agenda, het congresreglement en de beslispunten ouderenbeleid vindt u op de 
volgende pagina's. Het voorstel over de partijstructuur staat afgedrukt in de Democraat van 
september. Foto: Dennis Si es. 

Leo de Graaf 
Hans van Zij st 
PSVI-bestuur 
Monique Klaassen 
Erna Maas 
Peter Oasterhuis 
Edith Jekel 

Congresreglement 
Ter uitvoering van art. 251id 6 van het 
huishoudelijk reglement heeft het 
hoofdbestuur het navolgende con
gresreglementvastgesteld voor de 
46ste ALV op 5 en 6 februari 1988 in de 
Flint te Amersfoort. 
Art. 1 
Het congres van 5 en 6 februari 1988 in 
Amersfoort is een algemene ledenver
gadering in de zin van art. 20 van het 
huishoudelijk reglement. 
Art. 2 
Moties en amendementen met betrek
king tot de onderwerpen, vermeld op 
de congresagenda dienen: 
a. te zijn vastgesteld dooreen ARV, 
ASVof AAV, hetgeen moet blijken uit 
ondertekening doortwee betrokken 
bestuursleden, voorzitter en secreta
ris, àfte zijn voorzien van vijfentwintig 
handtekeningen (met vermelding van 
lidmaatschapsnummer) van leden van 
D66; 
b. uiterlijk, doch liefst eerder, op vrij
dag15januari 1988te 12.00 uur in de 
juiste vorm op het landelijk secretari
aatvan D66 te zijn ontvangen; 

Voorjaarscongres 1988 
Agenda voorde46e AL V van D66 op5 en &februari 1988 in de Flintte 
Amersfoort 

Vrijdag 5 februari 
20.00 uur Opening partijvoorzitter 
20.05 uur Benoeming notulen-, stemcommissie 
20.10 uur Toelichting stemprocedure 
20.15 uur Financiën 
20.45 uur Ouderenbeleid 

Pauze 
22.00 uur Schorsing 

Zaterdag 6 februari 
10.05 uur Heropening 
10.15 uur Presentatie kandidaten 

10.30 uur 
11.30uur 

12.15uur 
12.45uur 
13.30uur 
15.00uur 
15.30 uur 
16.00uur 

Opening stembussen 
Ouderenbeleid (vervolg) 
Alg. ronde herziening 
partijstructuren 
Toespraak partijvoorzitter 
Lunch, Sluiting stembussen 
Herziening partijstructuren 
Toespraak fractievoorzitter TK 
Algemene Politieke Moties 
Sluiting partijvoorzitter 
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c. te zijn opgesteld op het daartoe in 
het huishoudelijk reglement bij bijlage 
Gafgedrukte standaardformulier 
d. voor zover het moties en amende
menten betreft die betrekking hebben 
op actuele politieke situatie (of de bij
gestelde begroting) uiterlijk op don
derdag 4 februari vóór 10.00 uur op het 
landelijk secretariaat van D66 te zijn 
ontvangen. 
Art. 3 
De reglementair ingediende en door 
de rapportagecommissie goedgekeur
de moties en amendementen worden 
in één of meer congresboeken ter ken
nis van de leden gebracht. Het eerste 
congresboekwordt op aanvraag± 14 
dagen vóór deALVaan de leden toe
gezonden; de volgende cong resboe
ken zijn ter vergadering beschikbaar. 
Art.4 
De rapportagecommissie beslist over 
nummering en volgorde van plaatsing 
van moties en amendementen in de 
congresboeken. 
Art. 5 
De door indieners van moties en 
amendementen aangewezen contact
personen (minimaal twee) dienen tus
sen de sluitingsdatum voor indiening 
en de aanvang van de AL V telefonisch 
bereikbaar te zijn voor overleg met 
rapportagecommissie, hoofdbestuur 
en/of programmacommissie. 
Art. 6 
Voorstellen tot wijziging van een tekst 
kunnen uitsluitend per concreet wijzi
gingsvoorstel (amendement) worden 
ingediend. Moties die naar het oordeel 
van de rapportagecommissie de strek
king hebben een tekst te wijzigen wor
den als amendement in behandeling 
genomen. Indien echter de tekst van 
de motie dáárvoor onvoldoende aan
knopingspunten bevat naar het oor
deel van de commissie, kan de com
missie de indieners de gelegenheid 
geven om hun voorstel te herformule
ren binnen een door de commissie te 
stellen termijn. 
Art. 7 
Wanneer indieners van motiesen/of 
amendementen in overleg met het 
hoofdbestuur en/of de programma
commissiewijzigingen aanbrengen in 
hun voorstellen, dienen zij de rappor
tagecommissie en de congresleiding 
hiervan onverwijld in kennis te stellen. 
Art. 8 
De behandeling van moti0s en amen
dementen ten congresse geschiedt als 
volgt: 
a. de door de indieners aangewezen 
woordvoerder geeft desgewenst een 
beknopte toelichting; 
b. de congresleiding verleent gedu
rende een door hen te bepalen tijd het 
woord aan diegenen die zich vóór een 
door hen te bepalen tijdstip als spreker 
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hebben aangemeld op een bij de con
gresleiding berustende sprekerslijst 
en wel in volgorde van aanmelding; 
c. het hoofdbestuur en de program
macommissie brengen desgewenst 
een advies aan deAL V uit over het aan 
de orde zijnde voorstel; 
d. de congresleiding geeft desge
wenst de woordvoerder van de in
dieners de gelegenheid tot een reactie 
op de sprekers van de sprekerslijst en 
de adviezen van hoofdbestuur of pro
grammacommissie; 
e. de congreslei ding, gehoord de rap
portagecommissie, brengt de amen
dementen in stemming in volgorde 
van huningrijpendheiden daarna het 
al dan niet geamendeerde voorstel; 
f. de congresleiding, gehoord de rap
portagecommissie, brengt de moties 
en/ of resoluties metbetrekking tot een 
bepaald agendapunt in een door hen 
te bepalen volgorde in stemming, ech
ter niet dan nadat alle motiesen/of re
soluties bij het betreffende agen
dapunt zijn toegelicht op de wijze on
der a. t/m d. geregeld. 
Art. 9 
In alle gevallen betreffende de gang 
van zaken tijdens het congres, waarin 
dit congresreglement niet voorziet, 
beslist de congresleiding met inacht
neming van de statuten en het huis
houdelijk reglement. 
Standaardformulieren voor het in
dienen van: moties en amendemen
ten staan afgedrukt op pagina 54 en 55 
van het huishoudelijk reglement. 

Verkrijgbaar 
Thans verkrijgbaar via onderstaande 
bon: 
Huishoudelijk Reglement à f 3,50 
Beleidsprogramma à f 4,00 
DIC-Adressenboekje à f 5,00 

Aan de secretarissen van ieder afde
lings-, regio- en subregiobestuur is 
één exemplaar van het Huishoudelijk 

Vacature 
In het Dagelijks Bestuur is de functie 
van vicevoorzitter politiek vacant. 
Olga Scheltema houdt haarver
kiesbaarheid in beraad. 

Thema-avond 
basisinkomen 
Woensdag 18 november organi
seert D66-Nijmegen een thema
avond met als motto: Basisinko
men: Wenselijk?! Haalbaar?! Of 
toch ... Er wordt een video over 
(de gevolgen van) het basisinko
men vertoond en Dr. F. Broek
man, welvaartseconoom, zal 
uitleg geven overeconomische 
aspecten van o.a. de sociale ze
kerheid, werkloosheid en het ba
sisinkomen. A.d.h.v. stellingen 
wordt daarna over het thema 
gediscussieerd. De thema
avond vindt plaats in de boven
zaal van café de Fiets, Grote
straat 8 (te Nijmegen) en begint 
om 20.00 uur. 

Reglement gratis toegezonden. 
Ons is gebleken dat door een fout in de 
PTT-bezorging velen de Democraat 
met het voorstel Partijstructuur niet 
ontvangen hebben. Wanneer u tot de 
gedupeerden behoort kunt u dit stuk 
eveneens via onderstaande bon op
vragen. Wij sturen u de tekst dan gratis 
toe. 
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BON 
naam: ........................... administratie nr.: ............. . 
adres: .................................... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
postcode: ........... woonplaats .............................. . 
Bestelt hierbij: (niet invullen) 
aantal: prijs totaal 
0 Huishoudelijk Reglement f 3,50 ......................... . 
0 Beleidsprogramma f 4,00 ......................... . 
0 DIC-adressenboekje f 5,00 ......................... . 
0 Tekst Voorstel Partijstructuur gratis 

porto ......................... . 
totaal ......................... . 
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Congresstuk voorjaarscongres 066 

Ouder worden in breder perspectief 
Bij het denken over ouder worden speelt een aantal elementenuit het 066 
gedachtengoed een grote rol. Daarbij spelen individualisering en waardering 
voor een niet gesegmenteerde maatschappij de boventoon. Vanuit dat denkka
der ontstaan de hoofdlijnen zoals in deze nota geschetst. 

De plaats van de oudere in de samen
leving varieert met de cultuur. In vele 
culturen staan de capaciteiten van de 
oudere voorop, niet diens behoefte. 
Het benadrukken van de aantrekkelijke 
kanten aan het ouder worden, draagt 
bij aan een positief beeld van de oude
re, als actieve en volwaardige deelne
mer aan de samenleving. Het is daar
om wenselijk dat in onze cultuur deze 
benadering van het ouderworden ter
rein gaat winnen. 

Teneinde de geschetste culturele bij
stelling te bereiken is gedachtenvor
ming over ouderworden en beleids
initiatieven een goede zaak. Die extra 
aandacht voor het ouderworden mag 
echter niet leiden tot een gesegmen
teerde samenleving. Uitgangspuntten 
aanzien van ouder worden is enerzijds 
dat leeftijd een relevante factor is in 
een mensenleven, anderzijds dat het 
slechts één van de talloze facetten is 
die het mens-zijn bepalen. 

Bij hetvormen van beleid inzake oude
ren dient binnen de geïntegreerde sa
menleving het individu centraal te 
staan. De eigen rol, het eigen initiatief 
van de oudere vormt ons uitgangs
puntvoor beleid. 
Aan de pluriforme levensstijlen en in
dividuele verschillen moet recht wor
den gedaan. Van "zorgen voor een ou
dere" naar" voor zichzelf zorgen door 
een oudere". In onze benadering moet 
duidelijk zijn dat ouder worden een 
boeiend vraagstuk is, niet een pro
bleem. 

De norm die nu bepalend is voor het 
beeld van het ouderworden is de ver
bondenheid met het arbeidsproces. 
Uittreding uit betaalde arbeid defini
eert oud zijn. Deze verbondenheid 
moetworden losgeweekt. Daarvoor 
moeten er nieuwe normen en waar
den groeien die resulteren in het toe
kennen van een evenwichtige mate 
van zeggenschap aan de oudere op 
alleterreinen van het maatschappelijk 
leven. 
Deze herwaardering voor de kwaliteit 
van hetouderworden kan worden ge
stimuleerd door een alert emancipa
tiebeleid, waarvoor in deze nota enige 
aanzetten. 

D66 over ouder worden 
nu en straks 
De vergrijzing is de laatste jaren steeds 
meer in de belangstelling komen te 
staan. En terecht. De toename van het 
aantal ouderen in onze samenleving 
zal steeds ingrijpender consequenties 
hebben, bijvoorbeeld op het gebied 
van de AOW en de vraag naar zorg
voorzieningen. De betaaibaarheid van 
deze voorzieningen zal in toenemende 
mate een probleem gaan vormen. 
Voor deze problemen moet een oplos
sing worden gezocht. 
Daarbij zal echter meer dan tot nu toe 
het geval is ook aandacht moeten wor
den besteed aan de meer kwalitatieve 
aspecten van het ouderworden voor 
de ouderen zelf en voor de samenle
ving als geheel. 

1. Ouder worden 

De invoering van de pensionering op 
65-jarige leeftijd leidde tot een maat
schappelijke definiëring van het be
grip ouderen als: mensen van 65 jaar 
en ouder. Ouderdom is echter geen 
eenduidig begrip. Het is in de loop der 
tijden ook steeds anders ingevuld en is 
afhankelijk van de maatschappelijke 
en sociale omstandigheden en de ge
beurtenissen die ouderen als groep in 
hun leven hebben meegemaakt. 

Op grond van de uitkomstvan onder
zoek kan het volgende worden gecon
cludeerd: 
- de toekomstige oudere zal gemid
deld beterzijn opgeleid en is mondi
ger, meer geëmancipeerd en meer aan 
welvaart gewend. Ook de lichamelijke 
conditie wordt beter ten gevolge van 
het minder zware arbeidsverleden en 
de kwalitatief betere voeding; 
- de vermogens en capaciteiten van 
mensen nemen minder snel af dan wel 
wordt aangenomen. Slechts op het ge
bied van het tempo is een duidelijk 
verschil met jongeren waarneembaar; 
- de onderlinge verschillen tussen 
mensen nemen met het stijgen van de 
leeftijd toe; 
- een aanmerkelijkeverandering in 
behoeften, activiteiten en levenswijze 
treedt nu veelal eerst omstreeks het 
75ste levensjaar in met een grotere 

spreiding naar boven en beneden. Het 
is niet ondenkbaar dat dit tijdstip in de 
toekomst op een hogere leeftijd komt 
te liggen. 
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Deze bevindingen zouden er volgens 
D66toe moeten leiden dat in de regel
geving en in het beleid ten aanzien van 
ouderen niet meerwordt uitgegaan 
van uniforme, rigide leeftijdsgrenzen 
(bv. 65 jaar), maar dat meer rekening 
wordt gehouden met de individuele 
mogelijkheden en behoeften van ou
deren. Helaas worden zowel in de wet
en regelgeving als in de particuliere 
sfeer (bijvoorbeeld bij stichtingen, ver
enigingen, verzekeringsmaatschappij
en) aan mensen nog beperkingen op
gelegd uitsluitend op grond van het 
feit dat een bepaalde leeftijd is bereikt 
(bijvoorbeeld: verplichte pensione
ring op 65-jarige leeftijd). 

BESLISPUNT 1 
066 is op grond van de hiervoor ge
schetste overwegingen van mening 
dat zonder redelijke grond geen on
derscheid moet worden gemaakt naar 
leeftijd. Bestaande wet- en regelge
ving moet op dit punt worden doorge
licht. 

2. Een meer op ouderen 
ingestelde samenleving 

a. lnonzesamenlevingwordttewei
nig rekening gehouden met de typi
sche mogelijkheden en beperkingen 
van ouderen. Het oversteeklicht knip
pert te kort, het opstapje bij tram en 
bus is te hoog, autosnelwegen worden 
wel gepekeld, maar het stoepje voor 
de deur van een aanleunwoning niet, 
enz. Dit zijn slechts enkele voorbeel
den. Het is naar de mening van D66 
een taak van de overheid om bij de 
vormgeving en uitvoering van haar 
beleid steeds rekening te houden met 
de ouderen in onze samenleving. Kort
om, het ouderenbeleid moet facetbe
leid worden. 

b. Soms echter worden voor ouderen 
weer specifieke voorzieningen ge
creëerd of speciale financiële regelin
gen getroffen. Op hetterrein van de 
voorzieningen kan bijvoorbeeld ge
dacht worden aan de verzorgingste
huizen en bij de financiële regelingen 
aan bijvoorbeeld de 65+ kaart. Deze 
dragen ertoe bij dat ouderen een apar
te plaats krijgen toebedeeld in onze 
samenleving. D66 is van mening dat 
ditzoveel mogelijk moetworden voor
komen. In plaats van regelingen en 
voorzieningen voor verschillende ca-
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tegorieën moeten algemene, vooreen 
ieder bruikbare en toegankelijke voor
zieningen en regelingen worden ge
troffen. Slechts in de gevallen waarin 
specifieke deskundigheden of voor
zieningen echt noodzakelijk zijn, zullen 
deze in het leven moeten worden ge
roepen. 

c. Ten opzichten van ouderen wordt 
vaak te bevoogdend opgetreden. Za
ken worden vóór hen geregeld, maar 
niet met hen. Hierin moet verandering 
komen door hun meer zeggenschap te 
geven in: 
- het vormgeven van eigen leven, ook 
wanneer men is aangewezen op hulp
verlenende instanties; 
- het beleid van organisaties en in
stellingen waar belangen van ouderen 
behartigd worden. 
Daartoe zullen ten behoevevan oude
ren regels moeten worden opgesteld 
met betrekking tot zelfbeschikking en 
democratisering en moet er ook een 
instantie komen waar men met klach
ten terecht kan. 

d. Ouderen die niet (meer) deelne
men aan het arbeidsproces moeten in 
staat worden gesteld actief en vol
waardig aan de samenleving deel te 
nemen als zij dat willen. Doordat de 
toekomstige oudere minder snel oud, 
langer vitaal, mondiger en beter opge
leid zal zijn, zal er in toenemende mate 
behoefte ontstaan aan door hem als 
zinvol en gelijkwaardig ervaren activi
teiten. Hiervoor dienen de overheid en 
betrokken particuliere instellingen 
vooorwaarden te scheppen. Evenals 
bij het door D66voorgestane vrijwilli
gersbeleid moet bij het beleid ten aan
zien van ouderen gedacht worden aan 
het toekennen van onkostenvergoe
dingenen/offiscale faciliteiten voor 
onbetaalde, maatschappelijk relevan
te, activiteiten als bijvoorbeeld het 
deelnemen aan besturen, de hulp- en 
dienstverlening en vrijwilligerswerk. 
Een ondersteuning door beroeps
krachten is daarbij in vele gevallen on
misbaar. 
Een meer actieve participatie zal niet 
alleen voor de samenleving, maar ook 
voor de ouderen zelf positieve neven
effecten hebben op hetterrein van sta
tus, sociaal contact, zelfontplooiing, 
gezondheid en welbevinden. Tegelijk 
moet aan ouderen die de voorkeurge
ven aan een meer passief recreatieve 
levensvulling, daartoe de ruimte wor
den geboden. 

e. Aan de beeldvorming en bejeging 
van ouderen schort het een en ander. 
Dit is niet alleen een gevolg van de 
formele regels, maarookvan de 
stereotype, vaak achterhaalde, beeld-
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vorming. De beeldvorming houdt een 
vicieuze cirkel in stand: doordat oude
ren naar de zijlijn van de maatschappij 
worden gechoven en daardoor buiten 
het maatschappelijk speelveld komen 
te staan, wordtniet meerzichtbaar dat 
zij wel degelijk in staat zijn een eigen 
zinvol aandeel in het geheel te hebben. 
Veel moet hieraan worden verbeterd 
door een goede voorlichting over ou
deren. 
Ook ouderen zelf moeten echter beter 
worden geïnformeerd over de wijze 
waarop zij beperkingen tengevolge 
van de ouderdom zoveel mogelijk kun
nen voorkomen en hun leven optimaal 
kunnen inrichten. Daarbij moet onder 
meer aandacht worden besteed aan 
het belang van geëigende voeding, 
een actieve levensstijl, betrokkenheid 
op de omgeving enz. 
Zowel de overheid als particuliere in
stanties hebben in dit opzicht een taak. 

BESLISPUNT 2 
Aan de ouderen in onze samenleving 
dient meer aandacht te worden be
steed. Dit dient op de volgende wijzen 
zijn beslag te krijgen: 

a. het ouderenbeleid moetfacetbe
leid worden. Bij elke regel of maatre
gel moet met de consequenties voor 
ouderen rekening worden gehouden; 

b. D66 is van mening dat ouderen zo 
min mogelijk in een uitzonderingspo
sitie moeten worden geplaatst door 
het treffen van speciale, zogenaamd 
categoriale voorzieningen voor oude
ren. 

c. ouderen moeten in staat worden 
gesteld zeggenschap te hebben, zo
wel in de vormgeving van eigen leven 
als ook in het beleid en het bestuur 
van organisaties en instellingen; 

d. een zinvolle en gelijkwaardige par
ticipatie van ouderen die niet of niet 
meer deelnemen aan het arbeidspro
ces moet worden mogelijk gemaakt. 
Onder meer door het toekennen van 
onkostenvergoedingenen/offiscale 
faciliteiten voor onbetaalde maat
schappelijk relevante activiteiten; 

e. er moet betere, meer genuanceer
de voorlichting komen over ouderen 
en voor ouderen. 

3. Ouder worden en 
betaalde arbeid 
De positie van ouderen op de arbeids
markt is de laatste eeuw een aantal 
malen ingrijpend gewijzigd. In de be
gintijd van de industrialisering (en ook 
al voordien) was het lot van de oudere 
arbeider uiterst triest: velen moesten 
blijven werken tot ze door ziekte of slij
tage niet meer konden. Veelal werden 
zij dan zonder pardon op straat gezet, 
zonder enige voorziening en konden 
zij slechts hopen op de gunst van hun 
kinderen (die dikwijls ook nauwelijks 
het hoofd boven water konden hou
den) of van de kerk of gemeentelijke 
bedeling. 
Na vele decennia van strijd waren de 
noodvoorziening van Drees en -later, 
in 1956, de AOW-een grote sociale 
verworvenheid. 
De laatste jaren hebben, onder de druk 
van de economische recessie, een ver
schuiving te zien gegeven: steeds 
meer oudere werknemers raakten in 
de WAO, vloeiden af bij reorganisaties 
of verdwenen door de VUT. 

Gevolgen: slechts de helft van de 
mannen tussen 50 en 65 jaar neemt 
nog deel aan betaalde arbeid en dege
ne die nog wél betaald werk blijftver
richten tot zijn 65ste jaar wordt een 
uitzondering. 
Bovendien wordt de leeftijd, waarop 
men nog met enige kans op succes kan 
solliciteren steeds lager. 

Voor de naaste toekomst wordt echter 
een tegengestelde beweging ver
wacht: de "ontgroening" zal zich ma
nifesteren als een afnemend aanbod 
van schoolverlaters, waardoor de be
hoefte aan oudere werknemers weer 
zal toenemen. De huidige werknemers 
van middelbare leeftijd zouden dus 
wel eens eerder op verlenging van de 
arbeidzame leeftijd mogen rekenen 
dan op een VUT. De bereidheid om 
aan de kostbare VUT-regeling mee te 
betalen zal dienovereenkomstig afne
men. (Op de VUTwordtonder "Inko
men" nog nader ingegaan.) 

Naast bovengenoemde conjuncturele 
en demografische invloeden speelt 
ook nog de snelheid in technische ver
anderingen een belangrijke rol. 

Bovengeschetste situatie leidt tot de 
volgende BELEIDSOPGAVEN: 
- er moet meer recht wordengedaan 
aan de verschillen in mogelijkheden 
en wensen van de mensen ten aanzien 
van het beëindigen van betaalde ar
beid. Daarbij dientzowel rekening te 
worden gehouden met diegene die 
eerder, als ook met diegene die later 



dan 65 jaar metwerken wil stoppen; 
- maatregelen moeten worden ge
troffen om straks, als de instroom van 
jongeren verder afneemt, toch een 
kwantitatief en kwalitatief voldoende 
beroepsbevolking beschikbaar te 
hebben; 
- werkgevers moeten ontmoedigd 
worden oudere werknemers voortij
dig afte danken, respectievelijk niet 
meer in dienst te nemen; 
- het moet werknemers mogelijk wor
den gemaakt het werken geleidelijk af 
te bouwen als ze dat wensen, zonder 
daarmee hun hele pensioentoekomst 
in de waagschaal te stellen. 

BESLISPUNT 3 
a. D66 streeft naar een flexibele pen
sionering: 

b. voor oudere werknemers dienen 
arbeidsomstandigheden te worden 
gecreëerd die afgestemd zijn op hun 
specifieke mogelijkheden; 

c. voor oudere werknemers dienen 
meer om-, en bijscholingsmogelijkhe
den geschapen te worden, toegesne
den op hun specifieke opleiding en er
varing; 

d. ouderen dienen gelijke kansen te 
krijgen bij de arbeidsbemiddeling. 

4. Ouder worden en 
zorg behoeften 

Evenals op het terrein van arbeid heeft 
zich op het zorgterrein ten aanzien van 
ouderen een proces van beweging en 
tegenbeweging voorgedaan. Na de 
periode waarin vele ouderen hun oude 
dag in armoede en ontbering moesten 
doorbrengen brak de tijd van steeds 
omvattender verzorging aan, die soms 
grensde aan betutteling en bevoog
ding. In snel tempo werden verzor
gingshuizen (toen nog bejaardenoor
den geheten) gebouwd, waarin men
sen zich uit voorzorg soms reeds op 
hun 60ste jaar lieten opnemen, gezond 
en wel. Dat riep een reactie op in de 
samenleving en ook bij de oudere zelf. 
"Zolang mogelijk zelfstandig" werd 
het parool, dat een bezuinigende over
heid als muziek in de oren klonk. 
Maar, zoals enkele decennia geleden 
de zorgneiging te ver doorschoot, zo 
dreigt nu met de gedwongen zelfred
zaamheid de grens uit het oog te wor
den verloren. De ene zorgmogelijk
heid (verzorgingshuis) wordt afge
bouwd, voordat de andere zorgsoort 
voldoende is opgebouwd, laat staan 
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zijn mogelijkheden en grenzen heeft 
bewezen. 

De zorg voor ouderen kan echter niet 
op zichzelfworden beschouwd, maar 
maakt deel uit van het totale, com
plexe stelsel van voorzieningen, dat 
we in de voorbije decennia in ons land 
hebben opgebouwd. Gezien onze keus 
voor een algemene boven een catego
riale benadering zullen we die zorg
voorzieningen ook in algemene zin be
naderen. 

4.1 Zorgrecht en zorgplicht 

In veel samenlevingen is het een lang
bestaande traditie dat kinderen voor 
hun ouders gaan zorgen als die door 
ouderdom hulpbehoevend zijn. Deze 
traditie kan functioneren als een infor
mele, morele plicht, zij kan echter door 
de overheid ookworden gehanteerd 
als een formele plicht, zoals nu ook in 
sommige Westeuropese landen ge
beurt (bv. in België en Duitsland). 

D66laat de vraag open of kinderen een 
morele verplichting hebben in dit op
zicht, maar zij acht het voor de over
heid ongepast aan kinderen een for
mele zorgplichtten aanzien van hun 
ouders op te leggen, om de volgende 
redenen: 
- vele ouderen zelfwensen geen ver
plichte verzorging door hun kinderen: 
64% van de hoogbejaarden (75+ers) 
en 74% van de jongbejaarden (65-75 
jaar) vinden dat kinderen niet voor hun 
bejaarde ouders hoeven te zorgen. Zij 
vrezen de daarmee gepaard gaande 
eenzijdige afhankelijkheid en de daar
uit voortvloeiende negatieve effecten 
op de relatie met hun kinderen; 
- naarmate mensen ouderworden 
komt het voor dat kinderen van hoog
bejaarden zelf reeds op leeftijd zijn en 
niet in staat voor hun nóg oudere ou
ders te zorgen; 
- een toenemend aantal ouderen 
heeft weinig of geen kinderen of is 
reeds lang het contact met hen kwijt, 
bijvoorbeeld ten gevolge van echt
scheiding. Naarmate de zorgverlening 
meer gebaseerd wordt op kinder-en 
familiehulp zullen de ouderen zonder 
familierelaties in de problemen raken; 
- de zorg voor ouders komt in praktijk 
neer op de schouders van (schoon-) 
dochters en vormt daarmee een be
lemmering voor deelname aan betaal
de arbeid en werkt dus emancipatie
remmend; 
- woon- en werkomstandigheden 
maken het kinderen dikwijls moeilijk 
voor hun ouders langdurig en meer 
dan incidenteel te zorgen: zij wonen 
veelal ver weg, zijn te krap behuisd om 
ouders in eigen huis op te nemen enz. 
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BESLISPUNT 4.1. 
066 is van mening dat mensen tijdig 
voorzieningen moeten treffen voor 
het moment dat ze mogelijk hulp no
dig hebben, bijvoorbeeld als ze oud 
zijn. Een zorgplicht van kinderen voor 
hun ouders past niet in deze gedach
tengang. 

4.2 Het stelsel van maatschappelijke 
dienstverlening en de financiering 

In de voorbije decennia hebben we in 
ons land een complex en duur stelsel 
van voorzieningen opgebouwd, waar
in we aan hen die het nodig hebben 
uiteenlopende vormen van hulp aan
bieden. 
Het stelsel heeft enkele specifieke ken
merken: professioneel, anoniem, uni
form, betaald uit de collectieve midde
len. 
Het aanbod van dit voorzieningenstel
sel heeft de zorgbehoevenden verlost 
van afhankelijkheid van familierela
ties, buren, kerk of sociale bedeling. 

De verzorgingsstaat is als historische 
fase in onze maatschappelijke ontwik
keling een goede zaak geweest. Maar 
het besef groeit dat de traditionele af
hankelijkheid is ingeruild voor een af
hankelijkheid van anonieme institu
ten. In toenemende mate ontstaat er 
een spanning tussen het uniforme 
"verzorgingsarrangement" dat door 
de overheid en de door haar betaalde 
instellingen aan de burgerwordt aan
geboden, en de grote verscheidenheid 
in wensen, keuzes en prioriteiten die 
de burgers naar voren brengen. De ge
ringe wendbaarheid en de bureaucra
tie beperken de eigen verantwoorde
lijkheid van de mensen. Het individu 
heeft nauwelijks invloed op de kosten 
en hetzorgaanbod van dit stelsel. 

De vraag moetworden gesteldwelke 
vorm van maatschappelijke dienstver
lening beter aansluit bij een grotere 
keuzevrijheid en meer eigen verant
woordelijkheid. 

Mede onder druk van de dreigende on
betaalbaarheid van de professionele 
dienstverlening wordt vanuit andere 
politieke partijen en met namevanuit 
het CDA het begrip "zorgzame samen
leving" geïntroduceerd. Dit houdt in 
dat de overheid zich terugtrekt en de 
professionele hulpverlening vermin
dert, opdat de omgeving weer, zoals in 
de "goede" oude tijd, zorg gaat dra
gen voor hulp in kleine en grote nood. 
Dezefilosofie vormt ook de basis van 
het huidige regeringsbeleid. 
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Het CDA-model van de solidariteit in 
kleinerverband gaat echter aan een 
aantal factoren voorbij, zoals aan het 
zich voortzettend emancipatieproces, 
de veranderingen in relaties binnen 
primaire samenlevingsverbanden en 
buurt en aan de voortgaande plurifor
miteit van levensstijlen. 

Naar de mening van D66 moet de op
lossing voor de problemen rond de 
dienstverlening in andere richtingen 
worden gezocht. Daarbij maakt D66 
onderscheid in het gewenste beleid op 
de lange termijn en veranderingen in 
het bestaande beleid op de korte ter
mijn. 

4.2.1 Het gewenste beleid op het ge
bied van de maatschappelijke dienst 
verlening op de lange termijn: 

De wijzevan werken in het huidige 
stelsel van maatschappelijke 
dienstverlening draagt nog teveel de 
sporen van zijn oorsprong: het bieden 
van hulp aan mensen die in moeilijk
heden geraaktzijn en daarom hulp no
dig hebben. Een meer zakelijke, gelijk
waardige verhouding is gewenst. 
Daartoe is een her-definiëring van de 
relatie tussen betrokkenen noodzake
lijk, nl. een verzekering voor huishou
delijke hulp, lichamelijke verzorging of 
psycho-sociale hulpverlening. De aard 
en wijze van organisatie van dit verze
keringsstelsel hoeft niet centraal te 
worden gereguleerd. Mensen worden 
alleen verplicht zich te verzekeren, 
waarbij zij (zoals momenteel bij de ver
plichte auto-WA-verzekering) vrij zijn 
hun keuzes te maken uit de scala van 
aanbieders. Er zouden wel normen 
kunnen worden gesteld voor een toe
reikende dekking van de risico's zodat 
onderverzekering wordt voorkomen. 
Voor diegenen die zich niet uit eigen 
beweging verzekeren stelt de overheid 
een minimumverzekering verplicht, 
waarvan zij de premies incasseert. 

Uitgangspunten van D66 voor het 
voorgestane stelsel van maatschappe
lijke dienstverlening zijn: 
- een eigen, individueleverantwoor
delijkheid van mensen voor een mo
gelijk optredende behoefte aan hulp; 
- bewaking door de overheid van de 
kwaliteit en de toegankelijkheid. 
- gagarandeerde voorzieningen voor 
diegenen die onvoldoende toegerust 
zijn om de eigen verantwoordelijkheid 
geheel of gedeeltelijk in de praktijkte 
brengen (bv.gehandicapten). 
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BESLISPUNT 4.2.1. 
D66 streeft op langere termijn naar 
een verplichting voor iedere ingezete
ne tot voldoende afdekking van risi
co's van het nodig hebben van huis
houdelijke hulp, lichamelijke verzor
ging en psycho-sociale hulpverlening. 
Men moet zèlf kunnen kiezen op wel
ke wijze men wenst te anticiperen op 
zijn behoefte aan hulp- en dienstverle
ning. 

4.2.2. Gewenste veranderingen op 
het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening op de korte termijn 

Het huidige systeem van zorgvoor
zieningen en maatschappelijke 
dienstverlening is op alle denkbare 
wijzen verbrokkeld: bestuurlijk (alle 
overheidsniveaus hebben een aan
deel), organisatorisch en financieel 
(voor een deel door premies gefinan
cierd en voor een deel door de over
heid). Dat leidt tot afwenteling van 
kosten en verantwoordelijkheden, 
waarvan uiteindelijk de gebruiker de 
dupe wordt. 
Steeds meer breekt het inzicht door 
dat verantwoordelijkheid voor het be
leid en de financiering in één hand 
moeten worden gebracht. 
D66 vindt dan ook dat met kracht moet 
worden gestreefd naar decentralisatie 
en wel van de centrale en provinciale 
overheid naar de lokale overheid, dus 
naar de gemeente(n). Dat betekent: 
overdrachtvan bevoegdheden en 
overheveling van bijbehorende finan
ciële middelen naar het Gemeente
fonds. Gemeenten met een te beperkt 
draagvlakzullen een intergemeente
lijk samenwerkingsverband moeten 
aangaan. Beleid en financiën komen in 
één hand, nl. de gemeente (eventueel 
regio). Daardoorwordt het onmogelijk 
straffeloos de verantwoorde! ijkheid 
naar anderen afte schuiven. Met een 
totaal-budget is het mogelijk om per 
plaats (of eventueel per regio) een ei
gen samenhangend beleid voor het 
geheel van zorgvoorzieningen te voe
ren. 

BESLISPUNT 4.2.2 
D66 wil op de korte termijn- zolang 
het huidige systeem nog bestaat- een 
decentralisatie van verantwoorde
lijkheden en financiën voor de maat
schappelijke dienstverlening naar het 
gemeentelijk niveau. 

4.3 Zorg en wonen 
De verzorgingshuizen zijn ontstaan 
door het initiatiefvan particuliere per-

sonen of organisatie, die een tehuis 
bouwden met een totaal-aanbod van 
wonen, verzorging, recreatie en socia
le contacten. Daarmee kregen die te
huizen het karakter van een zoge
naamd totaalinstituut Voor het ge
bruik van de voorzieningen werd een 
uniforme all-in prijs berekend. 
Men kan een verzorgingshuis echter 
ook anders beschouwen, nl. als een 
huurwoning met ingebouwde 
dienstverlening. Het gaan wonen in 
een verzorgingstehuis is dan niet meer 
dan het huren van een speciaal soort 
woning, nl. een waarbij direct ook 
zorgverlening beschikbaar is. In die 
optiek is er geen rechtvaardiging voor 
afwijkende bepalingen, zoals de nu 
geldende regel, dat de wijkverpleging 
niet werkzaam mag zijn in een verzor
gingstehuis en dat geen huursubsidie 
kan worden ontvangen. 
Er is ook geen rechtvaardiging voor 
een hiërarchische opstelling van de 
leiding ten opzichte van de bewoners, 
iets wat helaas nog wel voorkomt. Be
woners en bestuur van een huis zijn 
gelijkwaardige partners die een over
eenkomst hebben gesloten en dat be
hoort in de bejegening van de bewo
ners tot uitdrukking te komen. 

BESLISPUNT 4.3 
Er dient onderscheid te worden ge
maakt tussen de woonfunctie en de 
zorgfuncties van verzorgingstehui
zen. 
Aangaande woonfunctie wordt met 
de bewoner een reguliere huurover
eenkomst gesloten. Onafhankelijk 
daarvan sluit de bewoner een zorg
overeenkomst. 

4.4 Zorg en rechtsgelijkheid: waar
borgen voor keuzevrijheid en toegan
kelijkheid. 

Een ieder moet gelijke kansen hebben 
op een plaats in een verzorgingste
huis. Dit temeer omdat verzorgingste
huizenvooreen belangrijkdeel uitde 
collectieve middelen worden gefinan
cierd. Op dit moment schort daar nog
al wat aan omdat het merendeel van 
de verzorgingstehuizen een speciale 
of confessionele signatuur heeft. Deze 
signatuur speelt bij het opnamebeleid 
een niet onbelangrijke rol. D66 is van 
mening dat ook het aanbod van "neu
trale" verzorgingstehuizen toereikend 
moet zijn. Om de achterstand in te ha
len moet zodra zich daartoe een gele
genheid voordoet een nieuw alge
meen verzorgingstehuis worden ge
bouwd. In regio's waar het aantal ver
zorgingstehuizen moet worden ver
minderd moeten de algemenetehui-



zen zoveel mogelijk worden ontzien. 
Een ander probleem is dat verzor
gingshuizen soms terughoudend zijn 
bij het opnemen van zeer zorg-behoe
venden en de voorkeur geven aan 
meer vitale mensen, omdat men het 
huis" leefbaarwil houden. Op zich is 
dit begrijpelijk, maar het mag er niet 
toe leiden dat de mensen die het 
hardst aan opname toe zijn, buiten de 
boot vallen. De inkrimping van het 
aantal plaatsen in verzorgingstehui
zen vergroot dit probleem nog. 
Daarnaast kan het systeem van bud
getfinanciering ook nog leiden tot on
gewenste selectie van kandidaat-be
woners: zeer zorg behoevenden zijn 
immers duurdere bewoners dan min
der zorgbehoevenden. 

BESLISPUNT 4.4 
1. Ter bevordering van gelijke kansen 
en keuzemogelijkheden voor een 
ieder, dient de achterstand in algeme
ne verzorgingstehuizen te worden ge
slecht. 

2. Het is noodzakelijk regels te stellen 
voor het opnamebeleid van verzor
gingshuizen, teneinde te voorkomen 
dat de meest zorgbehoevenden de be
nodigde hulp wordt onthouden. 

5. Ouder worden en 
huisvesting 
De huisvestingssituatie van ouderen 
wordt door velen geassocieerd met 
speciale bejaardenwoningen en be
jaardenoorden (verzorgingstehuizen). 
Dat is echter onjuist, want driekwart 
van de 65+ers woont zelfstandig in 
een gewone woning. 
Uit woonbehoefteonderzoek is geble
ken dat ouderen hieraan ook de voor
keur geven, mits men ervan verzekerd 
is dat eventueel benodigde hulp aan 
huis zal worden geboden. 
Uit het feit dat de geneigdheid tot ver
huizen, ondanks een weinig rooskleu
rige woonsituatie, gering is, kan wor
den geconcludeerd dat de vertrouwd
heid met de buurt en de opgebouwde 
sociale contacten kennelijk belang
rijkerworden gevonden dan de mate 
van geschiktheid van de woning. Dat 
blijkt ook uit het gegeven dat men aan 
een eventueel volgendewoning wél 
hogere eisen stelt. 
Het wonen in een leeftijdgemengde 
omgeving kan isolering van de samen
leving voorkomen. Maartegelijkertijd 
moet het belang van de aanwezigheid 
van leeftijdgenoten in de nabijheid 
nietworden onderschat: zij kunnen 
een belangrijk sociaal integratiekader 
vormen. 
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D66 is van mening dat ouderen zoveel 
mogelijk zelfstandig moeten kunnen 
blijven wonen. Er dient dan ook een 
huisvestingsbeleid te worden gevoerd 
dat ouderen daadwerkelijk in staat 
stelt zelfstandig te blijven wonen. 
Dit vereist, naastvoldoende hulpmo
gelijkheden aan huis, voldoende voor 
ouderen geschikte woningen. Mo
menteel is hieraan een groot tekort. 
Door de afname van het wonen in te
huizen en de toename van het aantal 
ouderen, zal de vraag in de toekomst 
nog groter worden. 
Ouderen wonen vaak in kwalitatief 
slechte huizen, nl. relatiefveel in oude 
huizen en in de oude wijken van grote 
steden. Het is gewenst dat de bestaan
detekorten in kwantitatief en kwalita
tief opzicht zo spoedig mogelijk wor
den opgeheven en dat geanticipeerd 
wordt op toekomstige ontwikkelingen 
door de woningvoorraad, vooruitlo
pend op de toekomstige vraag te gaan 
aanpassen aan oudere bewoners. 

Toekomstige ouderen zullen hogere 
eisen gaan stellen aan hun woning, 
gewend als ze zijn aan een hoger wel
vaartsniveau. 
De pluriformiteit van de samenleving 
en de verbetering van de inkomenspo
sitie van een deel van de ouderen zal 
zich ook uiten in de huisvestingswen
sen. Er zal een gevarieerd en gediffe
rentieerd pakket van woonvoorzienin
gen nodig zijn naar grootte, luxe, 
woonvorm (zoals bijvoorbeeld ten be
hoeve van groepswonen) enz. 
Meer in het algemeen moeten wonin
gen meer ",eeftijdsloos" worden ge
bouwd d.w.z. dat ze door een bredere 
leeftijdsgroep te bewonen zijn. Dat 
vereist een flexibele indeling, waar
door individuele aanpassingen een
voudig aan te brengen zijn en de wo
ning tevens geschikt is voor andere 
groepen met vergelijkbare woon be
hoeften. 
Voorts dient ook rekening te worden 
gehouden met de verschillende be
hoeften van jongere ouderen (75-) die 
bijvoorbeeld een groter aantal kamers 
wensen dan de hoog-bejaarden (75+ ). 
De laatsten wensen vaker een twee
kamerwoning, stellen meer prijs op 
een leeftijdspecifieke omgeving en 
hechten erg aan een veilige woonom
geving. 

BESLISPUNT 5 
a. Met betrekking tot de huisvesting 
van ouderen dient het streven gericht 
te zijn op het zelfstandig kunnen blij
ven wonen in de vertrouwde omge
ving. Een toereikend aanbod van 
thuiszorg is hierbij een absolute voor
waarde. 
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b. Er dienen met grote spoed pro
gramma's te worden opgezet ter ver
groting van het aantal voor ouderen 
geschikte bestaande woningen. Bin
nen de stimuleringsregelingen moe
ten hiervoor mogelijkheden worden 
gecreëerd. Belemmeringen voor 
nieuwe woonvormen en woning-aan
passingen, onder meer als gevolg van 
rigide regelgeving, dienen te worden 
weggenomen. 

6. Ouder worden en 
inkomen 
Hoewel reeds meer dan 100 jaar gele
den acties werden ondernomen om te 
komen tot een oudedagsvoorziening, 
hetzij in de vorm van een verzekerings
stelsel, hetzij als staatspensioen, duur
de het toch nog tot 1956 voordat de 
AOW een feit was. 
De eerste jaren na de invoering wer
den in snel tempo verhogingen door
gevoerd, waardoor in 1972 de netto
AOW op hetzelfde peil kwam als het 
netto-minimumloon. Sindsdien is dat 
zo gebleven. 
Een optische verandering van de 
AOW-uitkering vond in 1985 plaats, 
toen de uitkering voor gehuwden 
werd opgedeeld over beide partners, 
die elk 50% van het oorspronkelijke 
bedrag kregen. Alleenstaanden kre
gen, als tevoren, 70% van de totale 
uitkering voortwee gehuwde 65+ers. 

Voor een toenemend aantal ouderen 
vormen de aanvullende pensioenre
gelingen (boven de AOW) een nieuwe 
inkomstenbron. Sinds de vijftiger ja
ren heeft de opbouw van deze aanvul
lende pensioenrechten een grote, zij 
het chaotische vlucht genomen. Elke 
bedrijfstak of onderneming had zijn ei
gen pensioenregeling, hoewel een 
aantal gelijke elementen in veel rege
lingen werd teruggevonden. 
Naast AOW en pensioen is de laatste 
jaren het fenomeen VUT (Vervroegde 
UitTreding) van steeds groter belang 
geworden, met name ook financieel. 
Begonnen als vrijwillige uittredings
mogelijkheid voor" vroegtijdig versle
tenen ",die zodoende tevens plaats 
konden maken voor jeugdige werk
lozen, is de VUT binnen een paar jaar 
uitgegroeid tot een verkapte verlaging 
van de pensioneringsleeftijd, metech
ter een veel hogere uitkering. 
Beide elementen (de verlaging van de 
pensioneringsleeftijd en de hoogte 
van de VUT-uitkering), zijn zó kostbaar 
dat veel van de aanwezige loonruimte 
van de laatste jaren daarin is gestoken. 
De bereidheid van jonge mensen om 
mee te betalen neemt af. Ook veel 
werkgeverszien nietveel meer in de 
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VUT-regeling omdat zij merken dat zij 
niet alleen hun "versleten" werkne
mers (die voordien afvloeiden via de 
WAO). maar ook hun meest ervaren 
krachten door de VUT zien vertrekken. 
Dit verschijnsel zou zich in de toe
komst wel eens in versterkte mate kun
nen voordoen. 

D66 heeft zich al sinds enige jaren uit
gesproken voor een geleidelijke af
schaffing van de VUT. Niet alleen om
dat die in de toekomst onbetaalbaar 
zou worden, maar ook omdat zij, ook 
nu al, een ondoelmatige, menskracht
en middelenverspillende regeling is. 
Bovendien wordt een impliciete druk 
op mensen uitgeoefend om metwer
ken te stoppen, terwijl zij in veel geval
len daar zelf nog niet aan toe zijn. Door 
afschaffing van de VUT kunnen mid
delen worden vrijgemaakt, die drin
gende problemen rond de arbeids
beëindiging en pensioenregeling kun
nen helpen oplossen. 

Het is ondoenlijk op deze plaats alle 
tekortkomingen van AOW en pen
sioenregelingen en van de inkomens
positie van ouderen in het algemeen 
op te sommen, laat staan op te lossen. 
Hiervolgen de belangrijkste: 

AOW: 
- nog onvoldoende geïndividuali
seerd (d.w.z. onafhankelijk gemaakt 
van leefomstandigheden); 
- problemen wegens toename van 
het aantal AOW-gerechtigden tenge
volge van de vergrijzing; 

Pensioenen: 
- het "witte-vlekken" probleem: hier
onder wordt verstaan de vrij grote 
groep mensen die geen pensioenrech
ten opbouwen. Hiertoe behoren onder 
meer degenen met een minimum-in
komen, de langdurig werklozen, velen 
in de WAO, werkers in bepaalde be
roepsgroepen en relatiefveel 
vrouwen; 
- de beperkte gebruiksmogelijkheden 
van pensioengelden, omdat zij alleen 
kunnen worden ingezet ná het 65ste 
jaar en bijvoorbeeld niet voor geleide
lijke pensionering; 
- de slechte afstemming van de uitke
ring aan nabestaanden op hun indivi
duele behoeften. 

De huidige inkomenspositie van oude
ren: 
- de koopkracht van de AOW is de 
laatste jaren duidelijk achtergebleven; 
- het aantal ouderen met aanvullende 
pensioenrechten neemt toe; er ont
staat een steeds duidelijkertwee-de
ling van armere naast welvarender ou
deren. Zoals vroeger (en ten dele nu 
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nog) het gevaar bestond dat ouderen 
werden vereenzelvigd met arm en 
zielig en men te weinig oog had voor 
het verschijnen van de" nieuwe oude
re", die bemiddeld, goed opgeleid, 
geëmancipeerd enz. is zo dreigt nu het 
gevaar dat deze "nieuwe oudere" ver
absoluteerd wordt en wordt vergeten 
dat een grote groep ouderen het in de 
toekomst, bij ongewijzigde omstan
digheden slechter zullen gaan krijgen 
dan in de afgelopen decennia; 

BESLISPUNT 6 
a. De AOW dient geleidelijk te wor
den geïndividualiseerd, dus onafhan
kelijk van andere inkomstenbronnen 
en het leefverband. 

b. Voor iedere werkende dient op
bouw van geïndexeerde pen
sioenrechten plaats te vinden. De 
hoogte van het pensioen dient te wor
den bepaald door de in de loop van het 
arbeidsleven betaalde pensioenpre
mies. 

c. Voor werklozen en WAO-ers dient 
de opbouw van pensioenrechten 
doorgang te vinden door een deel van 
de WW- en WAO-premie te be
stemmen voor de voortgaande op
bouw van aanvullende pen
sioenrechten. 

d. De verworven pensioenrechten 
dienen te kunnen worden benut voor 
flexibele pensionering. 

e. Door afschaffing van de VUT moe
ten middelen worden vrijgemaakt 
voor de oplossing van gesignaleerde 
problemen bij arbeidsbeëindiging en 
pensioenregelingen. 

Een aantal leden van de werk
groep is bereid de beslispunten 
toe te lichten. Afdelingen of re
gio's die daar behoefte aan heb
ben kunnen contact opnemen 
met: Nicky van 't Riet, Mulder
straat 15, 3581 GH Utrecht, tel. 
030-318966. 

ZATERDAG 28 NOVEMBER IN BILTHOVEN 

Studiedag lokale/regionale media 
De nieuwe mediawet treedt komende jaarwisseling in. Dat heeft veel gevolgen 
voor het lokale en regionale mediabeleid. Raden en staten moeten beslissen 
over bijvoorbeeld: 
• representativiteit van gegadigden voor een zendmachtiging; onder meer van 
belang i.v.m. het snel groeiende aantallokale omroepen; 
• materiële ondersteuning van omroep-initiatieven met faciliteiten, globale 
doelheffingenen/of subsidies; 
• toelatingen tot het kabelnet en de voorwaarden daartoe; 
• het gebruik van nieuwe media in gemeentelijke c.q. provinciale voorlichting. 

Om ondermeer deze zaken binnen D66 
te bespreken, organiseert het PS VI een 
studiedag in nauwe samenwerking 
met de SWB-werkgroep Media & Tele
communicatie. Bedoeld voor elke par
tijgenoot die hiermee te maken heeft 
of krijgt. Zowel "zenders" met erva
ring als "ontvangers" die zich oriënte
ren zijn welkom! 
De dag duurt ongeveer van 10.30 tot 
15.00 uur en vindt plaats in Bilthoven 
vlakbij het NS-station. Kosten: f 25,00 
(incl. consumpties, documentatie). 

Sprekers 
Gerard Heyne den Bak, plaatsvervan
gend hoofd Directie radio, televisie & 
pers van het Min. WVC, per 1-1-'88 één 
van drie commissarissen voor de om
roep, die beslissen over de toekomst 
van zendmachtigingen. 
Ma rijke de Vuyst, statenlid D66 Over
ijssel, portefeuillehoudster. 
Gerrit Jan Wolffensperger, portefeuil-

lehouder in de Tweede Kamer. 
Frans Molenaars, expert op het gebied 
van de lokale media bij de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. 
Jos Paardekooper, directeur Neder
lands Instituut voor Lokale Omroep 
NILO. 
Pi eter de Wit, directeur Organisatie 
van Lokale Omroep Nederland OLON. 

De SWB-werkg roep heeft een docu
mentatiemap in voorbereiding, die 
deelnemers tevoren zullen ontvangen. 
(Onder meer daarom: aanmelding zo 
spoedig mogelijk). In het programma 
zal ruimte zijn voorvragenrondes om 
toelichting en discussie over de D66-
koers. De precieze agenda hangt af 
van het aantal deelnemers. 
Wellichtten overvloede: in de Eerste 
en Tweede Kamerwas D66tégen deze 
wet, maar nu hij er komt moeten we er 
het beste van maken. Hoe? Kom 28 
november! 



SER I E 

Omgaan met mocht 

MACHT BINNEN 
HANDBEREIK 
Van alle immateriële zaken 
is macht het enige 
wat je kunt grijpen. 

(zelf, 1987) 

Inderdaad, het dagelijks bestuur heeft macht. 
De bestuursleden werken daar dagelijks mee. 
Een uitverkiezing? In het DB worden gekozen 
vergt een inspanning die vergelijkbaar is met 
het optillen van een kopje koffie. 15 vacatures 
de laatste drie jaar, en I I keer maar één 
kandidaat. Piece of cake! Jammer, want zo 
wordt de macht niet gelegitimeerd door uit
gesproken voorkeur maar door het systeem. 
In 1984 werd ik "gekozen" als tweede pen
ningmeester. Geen tegenkandidaat, dus bij 
acclamatie. Het was dat ik er op stond me 
voor te stellen aan het congres, anders was ik 
letterlijk ongezien dit machtscentrum bin
nengeslopen. In 1985 werd ik eerste penning
meester na een forse veldslag met een sterke 
tegenkandidaat. Gevolg: een aanzienlijk ster
kere positie binnen het DB. Ik geef toe dat 
zo'n verkiezingsstrijd je niet in de koude kle
ren gaat zitten. Maar het raakt aan een voor
waarde om met macht uit de voeten te kun
nen: graag of niet. Naast alle edele motieven 
om iedereen te dienen moet je invloed, moet 
je macht ook willen. De wil om achter je 
ideeën en dromen aan te jagen en de politieke 
moed om eerlijk te zeggen dat je daartoe 
invloed en macht wilt, zijn voorwaarden om 
een ambitieus bestuur in de bergversnelling 
te houden. 

lOGOkansen 
Eenmaal in het bestuur ligt de macht voor het 
grijpen. Tientallen gedachten, initiatieven en 
verzoeken slingeren los rond, wachtend om 
opgepakt te worden. De mogelijkheid om via 
het congres of via de fraktie ideeën over het 
voetlicht te brengen en te realiseren is binnen 
handbereik. Luilekkerland van machtig snoep-

Mits integer gebruik, is macht 
politiek volstrekt geoorloofd, is 
de stelling van Tom Kok in zijn 
bijdrage aan de serie "Omgaan 
met macht" .In dit derde artikel 
van een reeks van vier schetst 
Kok de harde en zachte aspecten 
van de macht van een D66-be
stuurder. 

Tom Kok bekleedt de functie van Ie 
penningmeester in het dagelijks Be
swur van D66. In het dagelijks leven is 
hij onderdirecteur bij de Finatabank. 

goed. Maar "binnen handbereik" betekent 
nog niet fn de hand. 

Zetel/macht 
Ik heb DB leden zien komen en gaan die voor 
geen meter vat op de zaken hadden. Nul 
macht. Formele macht speelt maar een kleine 
rol. De praktische macht wordt bepaald door 
vijffactoren: tijd, kennis, visie, concentratie 
en integriteit. 

Tijd is macht 
Bijna alle bestuursleden hebben een volle 
baan en een privé-leven (ja, ja). Weinig tijd 
dus. Tijd betekent voorbereiding, lobby, in
vloed op voorstellen en invloed op uitvoering 
daarvan. In het land van opzij, opzij, opzij, 
maakt een uurtje tijd vaak koning. 

Kennis is macht 
Op twee manieren is kennis macht. Gedegen 
kennis over een onderwerp geeft enorme 
invloed via bestuursvoorstellen en congres 
om de D66 stellingname op dat onderwerp te 
sturen. Binnen het bestuur weten meestal 
maar twee leden echt wat van een onder
werp. De tweede manier is kennis van men
sen en mensenkennis. Wie de partij kent en 
een goede blik heeft voor wie wat kan, is 
machtig in elke discussie. 
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Door die kennis in stelling te brengen of niet, 
wordt een urenlang bevochten besluit al dan 
niet omgezet in succesvolle praktijk. 

Visie is macht 
Doel van macht in de politiek is het verwe
zenlijken van ideeën. Wie die ideeën oppert, 
wie nieuwe ontwikkelingen doordenkt en 
presenteert, wie fundamentele gedachten 
ontwikkelt, wordt daarop herkend. Hij of zij 
voorziet de anderen en zichzelf van een 
nieuw deel voor de vergaarde macht en oogst 
achting dus gezag, dus macht. 

Concentratie is macht 
Het bestuursterrein is breed, vrijwel zonder 
horizon. Veel bestuursleden laten hun activi
teiten en inzet van macht leiden door wat ze 
tegenkomen. Men weet niet precies waar 
men staat, dus niet waar men heen moet. 

Dit betekent dat de bestuursleden die zich bij 
voorbaat concentreren op een paar speer
punten en de kracht op die punten inzetten, 
sterk staan. Zij bieden oriëntatie in de poli
tieke chaos. 

Integriteit is macht 
Het sociaal circuit in het bestuur is cruciaal. 
Via de persoonlijke contacten kun je voorko
men dat macht gaat schuren of botsen. Botst 
macht wel, dan ontstaan sociale turbulenties. 
In deze onderstromen speelt integriteit een 
centrale rol, zeker op de lange termijn. 
Element van die integriteit is: afspraak is af
spraak. 
Ook: eerlijk blijven, al schaadt het je eigen 
macht. 

Ook: stoppen als iemand door een botsing 
van macht dreigt verpletterd te worden. Tij
delijk aan invloed inboeten maar je integriteit 
staande houden levert vertrouwen op. En 
daar waar personen met macht elkaar ver
trouwen, vermeerdert die macht. 

Geinig 
Dat je 90% van je tijd jezelf gek rent om het 
organisatorisch bedrijf D66 draaiende te hou
den is een middel. Een geinig middel, waar ik 
een hoop plezier aan beleef, maar een middel. 
Macht is evenzeer een middel. Minder geinig, 
gevaarlijker. Zolang je het integer gebruikt in 
de politiek echter volstrekt geoorloofd. 

TomKok 
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Vrijdag 13 november 
Erwin Nypels brengt een werkbezoek aan de 
K.U. Brabant. Aanvang I 0.00 uur 

Zaterdag 14 november 
Aad Nu is neemt deel aan het regionaal poli
tiek overleg van de regio Utrecht in Hoge
school De Horst te Drie bergen. Aanvang: 
15.00uur. 
De Adviesraad vergadert vanaf I 0.00 uur in 
Hoog Brabant te Utrecht. 

Dinsdag 17 november 
Marie Louise Tiesinga discussieert op de AA V 
van de afdeling Voorschoten over kinderop
vang. Aanvang 20.30 uur. 

Woensdag 18 november 
Hans van Mierlo is aanwezig op de AA V van 
Amstelveen 
D66. Nijmegen organiseert een thema-avond 
over het Basisinkomen. In café de Fiets, Gro
testraat 8 te Nijmegen. Aanvang: 20.00 uur. 

Zaterdag 21 november 
Aad Nu is neemt in de Tuinzaai 't Gooiland in 
Hilversum deel aan een discussie over de Ba-

VOOR AL UW (POLITIEKE) 
AFSPRAKEN 

Regeerakkoord * Profielen Van Partijen 
* Vrouwenaandeel In De Politiek* Ka
binetten Na '45 *Burgemeesters En 
Politieke Herkomst* Politieke Schan
dalen* Alle belangrijke Politieke 
Adressen 

f 12,50 in elke goede boekhandel en alle 
Bruna-winkels of rechtstreeks bij de uit
gever: 

STICHTING. 
BURCiERSCHAPSKUH!!! 
Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Noordeinde 2A, Leiden. Telefoon (071) 121841 
Postadres: Postbus 349, 2300 AH Leiden 

AGENDA 

sisvorming LOBO. Aanvang 14.00 uur. 
Doeke Eisma bezoekt het regio-congres 
Drenthe in hotel Meursinger in Westerbork. 
Aanvang congres I 0.00 uur. 
Onderwerp: Europese Verkiezingen. 

Maandag 23 november 
Doeke Eisma brengt een werkbezoek aan 
Limburg en is te gast op de ARV van deze 
provincie. 

Dinsdag 24 november 
Jan Vis is gastspreker op de ARV Utrecht met 
als thema: De D66-visie op de overheid en 
Andere Politiek. Plaats: Trianon, Oude 
Gracht 252, Utrecht. Aanvang: 20.00 uur. 

Woensdag 25 november 
Jacob Kohnstam bezoekt de regioraad van 
D66-Noord-Holland in het Mozeshuis, Wa
tervogelplein te Amsterdam. Aanvang 20.00 
uur. 

Donderdag 26 november 
Aad Nu is spreekt op de AA V Ede-Wagenin
gen over het Kunstbeleid. Aanvang: 20.00 
uur.lnfo: Ans de Boer, tel. 08389-14342. 

Zaterdag 28 november 
Het PSVI organiseert in Bilthoven een stu
diedag over de Lokale en Regionale media. 
Voor verdere informatie zie elders in deze 
Democraat. 

Woensdag 2 december 
D66 afdeling Amsterdam organiseert samen 
met de JO-regio Groot Amsterdam een "cul
turele dag". Om 16.00 uur wordt er verza
meld bij het Stedelijk Museum voor een rond
leiding door de kelders. Na een gezamenlijke 
maaltijd vervolgt de JD om 20.00 uur de dag 
met het forum "In de ban van de sponsoring" 
over het Amsterdamse kunstbeleid, met 
sprekers uit verschillende disciplines: het 
kunstleven, het bedrijfsleven, de musea en de 
gemeente. 
Het geheel vindt plaats in gebouw "Pax", 
Ferdinand Bolstraat 194, Amsterdam. 
Informatie en inschrijving (verplicht ivm. re
serveringen) bij de 066-fractiekamer, tel: 
020-5523480. Opgave is mogelijk tot 26 no
vember en de kosten bedragen f 20,-. Uiter
aard is het mogelijk aan één van de drie on
derdelen afzonderlijk deel te nemen. 

-advertentie-

S1DF 1DT NADENKEN 

Stofvrije lucht is van essentieel belang voor 
de voortgang van onderzoek en produktie

processen. Bos en Eelman verzorgt 'turn-key', 
clean rooms, conform diverse standaards. 

Voor inlichtingen omtrent een veilige, schone 
en komfortabele werkatmosfeer zonder onge

wenste micro-organismen, stof e.d. kunt u 
kontakt opnemen met: 

- bos&eelrnan-
--clean roomtechnics --
schelphorst 48 1771 SN wieringerwerf tel.: 02272-2844 

RUIMTE VOOR SCHONE LUCHT 
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HB-nota over ouderenbeleid ter discussie op voorJaarscongres 

PENSIOEN VOOR IEDEREEN 

Om een groeiende tweedeling tussen 
AOW-ers en mensen met een aanvul
lend pensioen te voorkomen en een 
eind te maken aan de wirwar van ver
schillende pensioenregelingen moet in 
de toekomst iedereen recht hebben op 
een geïndexeerd pensioen, waarvan de 
hoogte bepaald wordt door de in de 
loop van het arbeidsleven betaalde pen
sioenpremies. Voor werklozen en 
WAO-ers, die nu slechts recht kunnen 
doen gelden op AOW, dient de opbouw 
van pensioenrechten plaats te vinden 
door een deel van de WW- en WAO
premie te bestemmen voor de voort
gaande opbouw van aanvullende pen
sioenrechten. 

Verbetering van de inkomenspositie van ou
deren is een van de thema's die aangesneden 
worden in de Hoofdbestuursnotitie "Ouder 
worden in breder perspectief' en de bijbeho
rende beslispunten, waarover de partij zich 
tijdens het voorjaarscongres op 5 en 6 fe
bruari 1988 zal uitspreken. 
In de nota, die in het middenkatern van deze 
Democraat is afgedrukt, wordt ingegaan op 
een groot aantal kwalitatieve aspecten van 
het ouder worden die nu al, maar zeker in een 
vergrijzende samenleving, om aandacht en 
verbetering vragen. Zeker als er bij betrok
ken wordt dat de "moderne" oudere, beter 
opgeleid en welvarender, geen genoegen zal 
nemen met een tweederangs positie. 
In de beslispunten worden concrete voorstel
len gedaan over uiteenlopende problemen 
voor ouderen als zeggenschap, participatie, 
discriminatie op grond van leeftijd, rechtsge
lijkheid, flexibele pensionering, financiering 
en decentralisatie van de maatschappelijke 
dienstverlening, de huisvesting en het inko
men van ouderen. 

Boeiend 
De werkgroep Ouderen die de nota voor het 
Hoofdbestuur heeft voorbereid is bij de be
nadering van het vergrijzingsvraagstuk niet 
uitgegaan van de ouderen als last of pro
bleemgroep. De oudere staat centraal als 

zelfstandig individu. Gekozen wordt voor 
zelflbeschikking boven betutteling en eigen 
verantwoordelijkheid voor voorzieningen 
boven collectieve zorg. Volgens Leo de 
Graaf, een van de initiatiefnemers in de dis
cussie, is als vertrekpunt gekozen voor de 
eigen rol, het eigen initiatief van de oudere in 
een geïntegreerde samenleving. "Omdat de 
vergrijzing de hele samenleving raakt moet je 
kiezen voor facetbeleid. Dat houdt in dat 
ieder beleidsvoornemen doorgenomen moet 
worden op de consequenties voor een rela
tief ouder wordende samenleving", aldus De 
Graaf. "Maar niet alleen de samenleving ver
andert door vergrijzing, ook de oudere zelf 
verandert. In het ouderenbeleid moet zoveel 
mogelijk recht gedaan worden aan pluriforme 
levensstijlen en individuele verschillen." 
"Dat neemt niet weg dat mensen in de eerste 
plaats zichzelfzoveel mogelijk moeten verze
keren van een zelfstandig leven op latere leef
tijd. Ouder worden moet op een bevredigen
de manier kunnen. De overheid moet daartoe 
de voorwaarden scheppen, bijvoorbeeld 
door een alert emancipatiebeleid." 
De beslispunten in de nota vinden veelal een 
directe vertaling in actuele politieke discus
sies. Zo wordt voorgesteld om bestaande 
wet en regelgeving te zuiveren van discrimi
nerende bepalingen. 
Het pleidooi voor flexibele pensionering is 
voor D66 niet nieuw, wel de uitwerking daar
van. Arbeidsomstandigheden dienen te wor
den aangepast aan ouderen, ook ouderen 
hebben recht op arbeidsbemiddeling en om-, 
her- en bijscholing. 
Om zelfstandig wonen van ouderen mogelijk 
te maken vraagt het woningbestand om aan
passing en dienen met spoed bouwprogram
ma's te worden opgezet ter vergroting van 
het aantal voor ouderen geschikte woningen. 
De overheid moet garant staan voor vol
doende neutrale, niet-confessionele verzor
gingstehuizen. Omdat verzorgingstehuizen 
primair een woonfunctie hebben voor de ou
deren moeten de bewoners een reguliere 
huurovereenkomst kunnen afsluiten. Onaf
hankelijk daarvan sluit de bewoner een zorg
overeenkomst. 

Op een bank voor de pier van Scheve
ningen. Een dogje uit Zorgeloos ge
nieten von je oude dag mag best van de 
opstellers van de HB-noto ouderenbe
leid, moor ouderen dwingen tot passivi
teit is uit den boze. Foto: Henk de Kruijf. 

Verzekering 
Vooruitlopend op de besluitvorming over de 
voorstellen van de commissie-Dekker over 
de volksverzekering en de omvang van het 
basispakket stelt de HB-nota voor om op 
termijn een verzekering voor huishoudelijke 
hulp, lichamelijke verzorging of psycho-socia
le hulpverlening verplicht te stellen. Op die 
manier zal een meer gelijkwaardige verhou
ding ontstaan tussen hulpverleners en hulpbe
hoevenden. "Een goed verzekeringsstelsel is 
het juiste antwoord op de ideeën over de 
zorgzame samenleving", stelt Marian Loupen, 
lid van de werkgroep ouderen. "Je verandert 
het gunst-karakter van de zorg-voorzienin
gen, waardoor ook het CDA-concept geken
merkt wordt en dat de verantwoordelijkheid 
voor de zorg op de schouders van dochters 
en schoondochters afschuift, in een zakelijke 
verhouding tussen consument en producent. 
Dat bevordert de zelfstandigheid en emanci
patie van ouderen. Daarnaast is bekend dat 
een aantal demografische en sociale ontwik
kelingen niet stroken met het idee van de 
hulpverlening door familie en omgeving: 
Over 30 jaar zal een kwart van de ouderen 
kinderloos zijn. De notaspreekt zich dan ook 
uit tegen de invoering van een formele zorg
plicht van kinderen voor hun ouders die ver
taald dreigt te worden bij de indicatiestelling 
voor gezinshulp en verzorgingstehuis." 

Rond de jaarwisseling komt een ondersteu
nende nota over het ouderenbeleid uit waar
in op de verschillende aspecten van de vergrij
zing en ontgroening wordt ingegaan. Leo de 
Graaf over die nota: "De nota is bedoeld als 
ondersteuning voor de congresganger in fe
bruari en geeft meer feitelijke informatie 
over de situatie van ouderen en over toe
komstige ontwikkelingen. Bovendien zullen 
een aantal voorstellen uit de basispunten na
der worden uitgewerkt en toegelicht." 
Op I 5 januari 1988 sluit de termijn voor het 
indienen van moties en amendementen. De 
partij kan weer aan het werk. 

Lennart van der Meulen 
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D66: Afslanking 
loopt uit op groot 
fiasco 
De kabinetsplannen voor afslanking van de 
rijksoverheid lopen uit op een groot fiasco. In 
minder dan een jaar tijd heeft de regering 
kans gezien het welslag'en van de operatie 
danig op de tocht te zetten. De plannen zijn 
verworden tot een ongeleid projectiel, met 
als zichtbaar gevolg dat hoogstens nà de ope
ratie beoordeeld kan worden of de juiste 
keuzes zijn gemaakt. 
Zo verwoordde Jacob Kohnstamm de kritiek 
van D66 tijdens het debat over de voort
gangsnota inzake de afslankoperatie. 

BINNENHOF 

Kritiek die zelfs werd gedeeld door de twee 
regeringsfracties. Algemene conclusie: De 
Tweede Kamer kan met de voortgangsnota 
van het kabinet niets beginnen. De ministers 
moeten hun huiswerk over doen. Of, om met 
Kohnstamm te spreken, het gaat nu om een 
zo boterzachte rapportage dat niemand er 
zijn tanden in kan zetten. 

Projectstaf 
De kritiek van D66 gold met name coördine
rend minister Van Dijk. Volgens Kohnstamm 
weigert deze om echt werk te maken van zijn 
taak. De Democraat stelde daarom voor een 
projectstaf in te stellen die- rechtstreeks 
ressorterend onder de minister-president
moet trachten in de periode 1988-1990 de 
plannen handen en voeten te geven. 

"Het geheim van de schatkist" in de Balie 
Elk jaar stroomt ongeveer 275 miljard gulden 
door de overheidskassa, inklusief de sociale 
verzekeringen. De laatste tijd groeit het be
sef dat aan de Haagse bemoeienis met deze 
geldstromen flinke nadelen kleven. Fraude 
met belastingen en subsidies is aan de orde 
van de dag. Financiële overheidssteun aan het 
bedrijfsleven bleek dikwijls weggegooid geld. 
Politici hebben het ambtelijk apparaat en 
zichzelf niet in de hand. 

In zijn boek "Het geheim van de schatkist" 
neemt Flip de Kam de financiële organisatie 
van de rijksoverheid en de onmacht die de 
politiek volgens hem tentoonspreidt bij het 
aanbrengen van wezenlijke veranderingen 
hierin, op de korrel. Hij formuleert radicale 
voorstellen en vooral de oppositie moet het 
ontgelden. 
Die oppositie laat dat natuurlijk niet op zich 
zitten. Daarom toog PvdA Tweede Kamerlid 
Th ijs Wöltgens op de laatste donderdagavond 
van oktober naar de Balie in Amsterdam om 
zich te verdedigen tegen de stelling van Flip 
de Kam dat politici niet kunnen bezuinigen. 
Maarten Engwirda en schrijver dezes lieten, 
helaas, de AA V Amsterdam voor wat het was 
en leverden hun bijdrage aan deze avond, 
resp. sprekend en noterend. 

Departementale accountantsdiensten 
Eén van de duidelijkste voorstellen die Maar
ten Engwi rda naar voren bracht was dat de 
departementale accountantsdiensten een 
rapportage aan de kamer zouden moeten ge
ven, als er een nieuw wetsvoorstel of andere 
regeling aan de orde komt. Het klonk lach
wekkend maar in wezen is het natuurlijk ten 
hemel schreiend, toen Maarten sprak over de 
vier miljard gulden overschrijding bij de WIR 
en de VUT-regelingen. Hij heeft daarover 
vragen gesteld aan de betrokken minister en 
kreeg als antwoord dat het "te ingewikkeld 
was om uit te leggen". 

Het bleek dus politiek niet bespreekbaar. 
Th ijs Wöltgens stelde dan ook zonder moeite 
vast dat politici niet in staat zijn dit proces te 
beheersen. Maar politici zijn geen boekhou
ders, dus kregen de informatieverschaffers en 
de mensen die de verkeerde ramingen maken 
de schuld van Wöltgens. 

Centraal Plan Bureau 
Maarten kenschetste de sfeer op het departe
ment als "hoe kunnen we de kamer belaze
ren". Hij zei ook een indruk van twijfel te 
hebben aan de onpartijdigheid van het Cen
traal Plan Bureau. Die zou best een concur
rent kunnen gebruiken. Als Maarten dan maar 
de juiste voorspelling kiest, want nu nam hij 
het verkeerde glas. Het klaargezette Duvel 
bier schonk hij weliswaar in een mooie roe
mer, maar het op tafel staande échte Duvel 
glas liet hij leeg staan. 

Flip de Kam bracht het Amerikaanse Con
gressional Budget Office ter sprake, 6.000 
speurneuzen ten dienste van het Congres. 
Naar Nederlandse maatstaven zou er hier 
plaats zijn voor 300 mensen die de kamer 
bijstaan. Dat Engwirda terecht meende dat 
deze 300 plaatsen nog niet al volgend jaar 
allemaal kunnen worden ingevuld, legde de 
partijdige zaal uit alsof hij er helemaal tegen 
was. Dat corrigeerde hij snel, dus wij zijn 
benieuwd wanneer de twee die er nu zitten, 
versterking krijgen. 
Wie het aardige boekje van Flip de Kam gaat 
lezen maakt onder meer kennis met het ellen
decijfer. De Kam wil daarmee de werkloos
heid en de geldontwaarding mee laten tellen 
bij de beoordeling van onze economie. In 
1984 stond dit cijfer bij Flip op 20, een jaar 
later op I 8. Maar wie wi I weten of we echt de 
goede kant op gaan, leze "Het geheim van de 
Schatkist", uitgeverij Contact, ISBN 90-254-
6606-0. 

Loebas Gosterbeek 

Landbouwspecialist Doeke Eisma 
Foto: Dennis Sies 

Eisma verwijt Braks 
gebrek aan visie 
Het ontbreekt landbouwminister 
Braks aan toekomstvisie. Niet alleen 
wat betreft de grote veranderingen die 
in de landbouw op handen zijn, maar 
ook wat betreft een geïntegreerde aan
pak van landbouw- en milieubeleid. 

Aldus de kern van de inbreng van Doeke 
Eisma in het debat over de begroting Land
bouw. Zijn kritiek werd in mindere of de 
zelfde mate gedeeld door collega's van PvdA 
en CDA. 

Kortzichtig 
Kamerbreed was de overtuiging dat het 
"kortzichtig" beleid van de minister weinig 
soelaas biedt aan boeren en tuinders. Eisma 
kreeg hier bijval voor zijn stelling dat de huidi
ge defensieve opstelling ten aanzien van 
nieuwe ontwikkelingen moet worden omge
bogen in een stimulerende en offensieve hou

ding. 

Zureregen 
Grote problemen had de D66-woordvoer
der ook met de te geringe aandacht voor 
milieuproblemen als de zure regen veroor
zaakt door overbemesting. 
Het bevreemdt hem dat voor de aanpak hier
van onvoldoende geld beschikbaar is, terwijl 
nog steeds kapitalen worden besteed aan 
landinrichtings-en ruilverkavelingsplannen. 
Plannen die volgens hem vaak economisch 
overbodig zijn en het milieu schaden. 
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D66 wil onderzoek naar mogelijkheden op land 

HET DILEMMA VAN 
VERBRANDING OP ZEE 

De laatste weken heeft de verbranding 
van chemisch afval op zee de voorpagi
na's van alle kranten gehaald, niet in 
het minst door de acties van Greenpea
ce tegen één van de verbrandings
schepen. 
Waar het precies om gaat en welke 
keuzen moeten worden gemaakt is niet 
altijd helder geworden. Vandaar deze 
poging tot het verschaffen van duide
lijkheid. 

Het gaat om de verwerking van chloorhou
dend chemisch afval. Tot in de jaren zeventig 
werd dit onder niet gecontroleerde omstan
digheden op land verbrand (Diemerzeedijk), 
illegaal geloosd of gestort, of in vaten verpakt 
in zee gedumpt. Toen het inzicht groeide dat 
dit uit milieuhygiënisch oogpunt niet aan
vaardbaar is werd gekozen voor verbranding 
van dit afval. 

Bij deze verbranding ontstaan grote hoeveel
heden zoutzuur, wat betekende dat de keus 
was tussen verbranden op land met verwijde
ring van zoutzuur uit de verbrandingsgassen, 
en verbranding op zee. 

Akzo 
In de praktijk werden beide mogelijkheden 
benut: AKZO bouwde een verbrandingsoven 
in het Rijnmondgebied voor afval dat ontstaat 
bij de vinylchloride fabricage, de A VR be
schikt sinds kort over een installatie waarin in 
beperkte mate chloorhoudend afval kan wor
den verbrand, en met behulp van drie schepen 
wordt jaarlijks- onder strikte controle door 
Rijkswaterstaat- ca. I 00.000 ton op de 
Noordzee verbrand. 

Het gevormde zoutzuur wordt door AKZO 
hergebruikt in het produktieproces, bij de 
AVR uitgewassen en geneutraliseerd en bij de 
verbranding op zee door het zeewater opge
nomen. Direct schadelijke effecten hiervan 
zijn niet aangetoond, maar de zee is nu een
maal geen zoutzuur-afvalbak en uit milieu
overwegingen is de verbranding op zee dan 
ook ongewenst. 

Verdrag 
In het verdrag van Oslo hebben de Noordzee 
oeverstaten vastgelegd dat vóór 1990 moet 
worden besloten op welk moment de ver
branding op de Noordzee zal worden ge
staakt. Daarover is ook in Nederland besluit
vorming in voorbereiding, en daarom brach
ten drie Kamer-commissies (Noordzeebe
leid, milieubeheer en verkeer en waterstaat) 

Dick Tamme/, voorzitter Kamercommissie Noordzeebeleid 

onlangs een werkbezoek aan AKZO, de A VR 
en een verbrandingsschip (de Vulcanus 2). 

Problemen 
Het nu stoppen van de verbranding op zee 
levert twee problemen op. 
Ie: Er is onvoldoende verbrandingscapaciteit 
op het land. De aanvoer van dit type afval 
groeit nog steeds, en een verdere groei 
wordt voorzien door het van kracht worden 
van milieuwetten in Spanje en Italië a.g.v. het 
effectiever wordende Europees milieubeleid. 
Bovendien ligt er in West-Europa nog een 
grote hoeveelheid PC B's die moet worden 
vernietigd. 
2e: De verbranding bij de A VR vindt plaats bij 
een betrekkelijk lage temperatuur (in tegen
stelling tot verbranding op zee). De kans dat 
hierbij de zeer giftige dioxines worden ge
vormd, die vervolgens via de verbrandings
gassen worden verspreid, is zeker niet denk
beeldig. 

Onderzoek 
Voorlopig kom ik tot de volgende conclusie: 
het afval is er en het aanbod groeit. 
Verbranding op zee is ongewenst en moet zo 
snel mogelijk worden beëindigd. Dit is echter 
pas verantwoord als er op het land voldoende 
verbrandingscapaciteit aanwezig is, en als de 
betreffende installaties geen dioxinegevaar 
opleveren. 
Voordat een besluit kan worden genomen 
dienen wij meer inzicht te krijgen in afval 
aanbod en verwerkingsmogelijkheden op lan
gere termijn, en moet een onderzoek wor
den ingesteld naar de mogelijke vorming van 
dioxines bij verbranding van chloorhoudend 
chemisch afval in de nieuwe oven van de A VR. 
Terugkeer tot de situatie zoals die was aan 
het begin der zeventiger jaren is in ieder geval 
de slechtste dienst die wij het milieu kunnen 
bewijzen. 

DickTommel 

Citaten 
En dan duiken op een mooie oktober

dag opeens twee bekende namen op 
in de kranten. Die van oud-staats
secretaris Henk Zeevalking en oud
minister Jan Terlouw. Vanuit hun hui
dige functies werden ze geciteerd 
over respectievelijk de studiefinancie
ring en het openbaar vervoer. En
toeval of niet- beiden steunen op hun 
eigen terrein het beleid van de Twee
de Kamerfractie van D66. 
Zeevalking trad tijdens de hoorzitting 
over de studiefinanciering in de Kamer 
op namens de Vereniging van Samen
werkende Nederlandse Universitei
ten en maakte indruk met de opmer
king: .,Het ministerie van Onderwijs 
zou verplicht moeten worden elk 
wetsontwerp via justitie te leiden zo
dat eerst de gaten kunnen worden 
gedicht." 
Terlouw sprak als secretaris-generaal 
van de Conferentie van Europese Ver
keersministers in Mannheim: .,Het is 
een illusie om te denken dat milieu
overwegingen voor automobilisten de 
doorslag geven om in de trein te stap
pen. Het milieu speelt nauwelijks een 
rol als motief. Het produkt-snelheid, 
comfort en prijs- is veel belangrijker. 
De spoorwegen moeten zich dan ook 
in eerste instantie richten op verbete
ring van dat produkt." 

Wolffensperger 
op bresvoor 
asielzoekers 
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"Veel moeite en weinig begrip" heeft Gerrit 
Jan Wolffensperger voor gemeenten die wei
geren enkele woningen beschikbaar te stellen 
aan asielzoekers die in Nederland mogen blij
ver. Over de hoofden van kamerleden en 
bewindslieden heen deed hij tijdens het debat 
over de asielzoekers een beroep op lokale 
bestuurders om alsnog op hun weigerachtig
heid terug te komen. 
Driehonderd gemeentebesturen hebben ne
gatief gereageerd op het verzoek om in het 
kader van de zogenaamde promille-regeling 
huizen aan vluchtelingen toe te wijzen. Vol
gens de D66-woordvoerder gaat het om een 
stukje morele verantwoordelijkheid waaraan 
elke gemeente in Nederland mede inhoud 
moet geven. 
Wat betreft de problemen rond de grote 
opvangtehuizen vindt Wolffensperger dat ge
meenten met zwaarwegende argumenten 
moeten komen op niet akkoord te gaan met 
het als zodanig bestemmen van leegstaande 
kloosters en andere gebouwen. Tegelijkertijd 
vindt hij echter dat de rijksoverheid veel 
overtuigender dan tot nu toe het geval is 
uitleg en voorlichting moet geven. 
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Vrouwen-----
Nietalleen buiten de Tweede Kamer isJacob 
Kohnstamm druk doende om meer D66-bur
gemeesters benoemd te krijgen. Tijdens de 
behandeling van de begroting Binnenlandse 
Zaken vroeg hij minister Van Dijk hoe deze 
denkt de achterstand weg te werken die D66 
heeft. 
De minister speelde de bal verrassend terug 
naar de woordvoerder der Democraten: 
"Zorg voor een D66-kandidaat ter plaatse, 
zorg dat het een vrouw is en zorg dat de 
leden van de vertrouwenscommissie aan haar 
voeten liggen. Ik garandeer u dat zo'n kandi
daat grote kansen maakt." 
Het was de tweede keer dat de doorgaans 
toch wat stijve minister zijn liefde voor vrou
wen publiekelijk maakte. Als voorzitter van 
de RSV-commissie antwoordde hij op de 
vraag wat mooier is dan een schip dat de 
helling afloopt: "Een vrouw .... " 

Gruijters----
In de pen klimmen Democraten niet zo snel, 
maar het ongeschreven ongenoegen over de 
ingezonden brief in de vorige Democraat met 
felle kritiek op het optreden van Hans Gruij
ters was tot in Den Haag hoorbaar. 
Geen nieuwe ingezonden brieven dus. Maar 
gelukkig leest ook de redactie van het dagblad 
voor de bouwwereld Co-bouw de Demo
craat en leest de Democraatredactie Co
bouw. De politiek-redacteur van deze krant 
signaleert de brief in de Democraat en dient 
de schrijfster van repliek: 
"Hans Gruijters trad tweemaal op voor de 
parlementaire enquêtecommissie en toonde 
zich met name bij de eerste gelegenheid een 
geslaagd debater-op-herhaling. In de Demo
craat, het partijblad van D66, zijnde partij van 
Hans Gruijters, wordt met de "Gruijters-act" 
de vloer aangeveegd op een manier, waaraan 
toch zeer kennelijk een verstoorde illusie 
over de ideale politicus ten grondslag moet 
liggen ... " 
Co-bouw weerlegt ook de kritiek van schrijf
ster op Dick T ommel, die volgens haar ten 
onrechte niet ingreep en dus waarschijnlijk 
zat te slapen. "Primair slaapt Dick T ommel in 
het geheel niet gedurende de verhoren, in 
tegendeel, en subsidiair zit hij niet als partij
man achter de commissietafel, zodat hij- àls 
hij het optreden van Gruijters ook maar niks 
had gevonden -toch niets had kunnen uit
richten." 

Japan-----
Een dag nadat oud-premier Dries van Agt zijn 
voormalige onderdanen tijdens het NOS
journaal meedeelde in zijn nieuwe functie van 
EG-ambassadeur in Japan "van kruin tot kuit" 
wereldburger te zijn geworden en het volk 
konde deed van zijn opluchting de kleinbur-
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gerlijkheid en politieke kinnesinne van de La
ge Landen te zijn ontvloten, presenteerde in 
het Haagse Pulchri Van Agts voorganger en 
oud-D66 fractievoorzitter Laurens Jan Brink
horst het boek "Een Europeaan in Japan" (uit
gegeven bij Sijthoff/Amsterdam). Brinkhorst 
blaast in het verslag van zijn in het land van de 
rijzende zon opgedane impressies veel min
der hoog van de toren dan nieuwkomer Van 
Agt en onthoudt zich wijselijk van moralise
rende uithalen naar niet-Japankenners. 
De huidige directeur-generaal milieu bij de 
Europese Commissie biedt zijn lezers een 
persoonlijk getint beeld van het dagelijks le
ven in Japan, rijdt hen achter op de fiets door 
de buitenwijken van Tokyo, doet zaken met 
Japanse concerns en schetst de voor de wes
terling vaak zo moeilijk doorgrondbare para
doxen in de Oosterse samenleving. De vele 
actuele politieke informatie in het boek heeft 
vooral betrekking op de relatie Japan- Euro
pa- Verenigde Staten. De lezer die zich niet 
stoort aan de Chirac-pose van Brinkhorst op 
de omslag beleeft veel plezier aan de neerslag 
van de persoonlijke ervaringen van de Oos
terse Democraat. 

Fraude-----
Dichter bij huis blijft D66 Eerste Kamerlid en 
hoogleraar criminologie en jeugdrecht Peter 
Hoefnagels in zijn boek "Mensen, fraude en de 
staat". Rode draad in de bundel essays is de 
verandering van het misdadigersbeeld en cri
mineel gedrag onder invloed van de steeds 
verder oprukkende staatsbemoeienis met het 
privéleven van de burger. De struikrover van 
weleer is de fraudeur van de jaren tachtig. 
Niet alleen de handige profiteur, ook de 
goedwillende burgers worden door een 
woud aan regels en met de hete adem van de 
overheidscontrole in de nek de duisternis van 
het grijze en zwarte circuit ingeloodst. Wie 
niet meedoet kan niet voorzien in de meest 
elementaire behoeften: De kraan van Oma 
drupt nog steeds. De fraude neemt toe, maar 
dan wel vooral door een aanzwellende hoe
veelheid regels en een steeds strenger con
trolerende overheid. 
Hoefnagels snijdt op eigenzinnige wijze een 
thema aan dat past binnen de D66-denkbeel
den over de ( on/over)macht van de overheid 
en het falen van de politiek: "De staat is gek. 
Het staatssysteem is gek geworden. Het is 
met een verkeerd soort regelgeving bezig. 
Ministers, ambtenaren en Kamerleden zijn 
gewoon verkeerd bezig. ( .... )Wie tot de 
politiek in Den Haag gaat behoren, ondergaat 
een psychologische verandering. Projecties 
op "mensen in het land", schizofrene regel
zucht, een illusoir geloof dat weer een wet 
iets regelt als het "plaatje" in Den Haag klopt, 
pathologische opsporingsdrift om die rege
ling te verzegelen. Ze krijgen het allemaal in 
Den Haag, van links en van rechts." 
Hoefnagels heeft zichzelf alvast gewaar
schuwd. 

Carla Pauw, 12 11> jaar in dienst van de fractie. 

Koper-----
Haar betrekking als fractie-secretaresse be
gon op de dag dat Jan Glastra van Loon aftrad 
als staatssecretaris van Justitie. Het was niet 
de laatste politieke crisis die ze in haar loop
baan bij de D66-fractie zou meemaken. In
middels opgeklommen tot ambtelijk secreta
ris en politiek adviseur viert ze op vrijdag I 3 
november haar koperen verbintenis met de 
D66-fractie: Carla Pauw, de Miss Moneypen
nyvan D66. 
Anders dan haar achternaam zou doen ver
moeden pronkt Pauw niet graag met haar 
veren, een reden ook om geen interview te 
willen afstaan in de serie Portret. Deze be
scheidenheid kon de Democraat er echter 
niet van weerhouden de Stille Kracht van D66 
eens in de schijnwerpers te zetten. 
Ze vraagt zich wel eens af of het een ver
dienste is om twaalfeneenhalf jaar bij de frac
tie volgemaakt te hebben, een prestatie is het 
wel. Tijdens het dieptepunt van de D66-ma
laise midden jaren zeventig was zij het die de 
partij draaiende hield door het secretariaat 
van de partij over te nemen. D66 stond toen 
op haar bureau in de vorm van een kaartenbak 
met 300 resterende leden. Door de jaren 
heen was zij de steun en toeverlaat van Jan 
Terlouw, LaurensJan Brinkhorst, Maarten 
Engwirda en momenteel Hans van Mierlo. 
Onder Brinkhorst maakte zij de meest 
gedisciplineerde periode van de fractie mee. 
Toen ook gebeurde het wel dat 's ochtends 
om zes uur de fractievoorzitter aan de tele
foon hing met de mededeling dat hij na een 
uur fietsen wel eens aan het werk wilde. 
De succesvol verlopen verkiezingen van 1986 
hadden voor Carla Pauw het vervelende ge
volg dat zij haar riante werkkamer met uit
zicht op de Ridderzaal moest afstaan aan de 
tweede vrouw van de fractie Louise Groen
man om zich te vestigen in een pijpenla naast 
de kamer van de fractievoorzitter. Het was 
de enige keer dat ze serieus heeft nagedacht 
over een andere functie. Een kamerhoge ficus 
op haar kantoor getuigt nog van de opluch
ting bij de fractie dat dat voornemen verijdeld 
kon worden. 
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1987 tikt naar jaarwisseling 

JAARVAN DE TOP 
POLITIEK GEEN TOP JAAR 

Het jaar begon zonder Brokx op volks
huisvesting, maar wij hadden een 
nieuwe voorzitter: Saskia van der Loo. 
Veelbelovend. Ze nam niet alleen met 
Edo Spier de behuizing van het partij
secretariaat onder handen, ze nam ook 
een jaar onbetaald verlof. En zij zette 
met het hoofdbestuur haar tanden in 
twee voor de partij cruciale zaken: een 
ledenwerfactie, die nu op gang begint 
te komen, én de partijstructuur, waar
van velen altijd maar aannamen dat die 
onverbeterlijk was. 

Sommigen vragen zich nu wel af of een leden
college niet hetzelfde is als een partijraad, 
maar een voorzitter, die een heel jaar vrij 
neemt om voor D66 te werken, was ook nog 
nooit voorgekomen. Partijvoorzitter was al
tijd een tijdverslindende bijbaan, die je niks 
opleverde, hoogstens ruzie met je werkge-
. ver. De Statenverkiezingen leverden wel wat 
op, precies wat we er bescheiden van ver
wacht hadden. Het bevestigde de trend van 
zes naar negen en verder. 

Vriesvak 
In de landelijke politiek gebeurde er nauwe
lijks iets. Alle voorstellen van 066 werden 
door de krappe, maar hechte (nou ja. hechte!) 
kamermeerderheid van CDA en WO van 
tafel geveegd. De huichelarij rond de eutha
nasie gaat gewoon door zonder goede wet
geving, Braks blijft in troebel water vissen en 
de winkels zijn nog steeds maar tot zes uur 
open. Maar ja. wat wil je met een kabinet dat 
niet eens op zijn eigen winkel kan passen, laat 
Staan zijn uitgaven in de hand houden! Al jaren 
heeft het de mond vol over beperking van 
regelgeving, maar het wordt erger dan ooit. 
Onduidelijke tweeverdienersregeling, ge-. 
rommel in de sociale zekerheid en als laatste 
klap de studiefinanciering. 
In Oost en West mag de zaak met betrekking 
tot de bewapeningswedloop dan fors ont-

• 

• 

dooien, in ons land staat de hele boel in het 
Bert-de-Vriesvak en er moet een knappe kok 
aan te pas komen om de boel weer liquide te 
krijgen. Natuurlijk hadden we de enquête 
met hoofd- en bijrollen. Misschien minder 
spectaculair dan RSV, maar al met al toch 
nuttig om eens te zien hoe op een departe
ment de zaak uit de hand kan lopen. Ook 
nuttig voor andere ministers om zich de vraag 
te stellen: hoe zit dat in mijn huis! 

Woensdrecht 
Het aanzien van het parlement mag dan nog 
altijd niet groot zijn - je verwacht elke week 
weer een nieuwe ~re" rond reisgeld, aan
delen of aantijgingen van kamerleden- de 
invloed van de volksvertegenwoordiging 
groeit. Een gunstig gevolg van de enquête is 

immers dat steeds meer politici én ambtena
ren iets minder gemakkelijk eigen interpreta
tie geven aan regels en afspraken. Achteraf 

• 

gelijk krijgen is niet altijd leuk, maar Woens
drecht zonder kruisvluchtwapens is toch 
mooi om 1988 mee te beginnen. Gelukkig 
nieuwjaar allemaal. Onze receptie is in 
Amersfoort op vrijdag en zaterdag, 5 en 6 
februari 1988. Tot dan. 
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COMMENTAAR 

Laat ze maar schuiven 
De Partij van de Arbeid heeft met veel aplomp een intern discussierapport naar buiten 
gebracht: Schuivende Panelen. Het is inmiddels door velen- waaronder partijvoorzit
ter Sint zelf- vooral om zijn intellectuele gehalte geprezen. Wel past enig mededogen 
met de afdelingsvoorzittersdiedit Pronkstuk aan de orde moeten stellen. Bijna 
tweehonderd pagina's intelligent doch moeizaam geformuleerde trends en dilemma's 
komen beter tot hun recht op een Universiteit dan in een zaaltje van het Café Biljart of 
wijkcentrum. Als de PvdA, zoals het rapport zelf stelt, uit arbeiders en de intellectu
ele middenklasse bestaat, is de tekst kennelijk alleen bedoeld voor de laatste 
categorie. 
De media hebben van hun kant terecht ruime aandacht aan het rapport besteed. 
Schuivende panelen vormt de aanzet tot een aanzienlijke koerswijziging van de 
sociaal-democraten. 

Wat zijn nu de belangrijkste politieke conclusies die we als D66 uit deze publikatie 
moeten trekken? 
Bovenallijken op basis van inhoud en toonzetting (cocensusstreven en twijfels i.p.v . 
gelijkhebberigheid) de mogelijkheden voor kabinetsdeelneming van de PvdA duidelijk 
toegenomen. Volgens commissievoorzitter Pronk betreft het hier echter de weer
slag van een .,autonome gedachtengang" die geheellos staat van regeerbelustheid . 
Zelden vielen in de Nederlandse politiek, toevalligerwijs intellectuele analyse en 
politieke opportuniteit zo schitterend samen. 
Vooral door de aanpassing van de actuele standpunten over euthanasie en de Wet 
Gelijke Behandeling werd de PvdA onmiddellijk verweten tegen het CDA aan te 
vleien. Kennelijk hierdoor geprikkeld spraken Kok en Meijer van de weeromstuit hun 
voorkeur voor de WD uit. Waar die genegenheid inhoudelijk op berust wordt 
zorgvuldig geheim gehouden. In elk geval niet op sociaal-economisch terrein noch op 
dat van vrede en veiligheid. Ook uit Schuivende Panelen valt bepaald geen voorkeur 
voor de conservatief liberalen af te leiden . 
Wie als D66er de langere termijn analyses in het rapport leest wrijft zich de ogen uit. 
De overheid is te bureaucratisch en verkokerd, en maakt te veel regels. Het milieube
lang moet een centrale plaats krijgen in het beleid. We dienen meer in te haken op de 
internationale technologische ontwikkelingen. Arbeidsvoorwaarden kunnen flexibe
ler. Binnenlands bestuur moetdecentraleren democratischer, waardoor op nationaal 
niveau de problemen minder krampachtig gepolitiseerd en geïdeologiseerd worden. 
Onvoorwaardelijke voorrang aan Europese integratie, nadruk op de internationale 
context i.p.v. eenzijdige verwijdering van kernwapens uit Nederland. En als klap op de 
vuurpijl: individualisering en ontzuiling. de minder vanzelfsprekende gebondenheid 
aan groepen, zijn gegevenheden waar we o.m. met een losse re politieke organisatie op 
zouden moeten reageren. In wezen erkennen de schrijvers hiermee een fundamen
teel gelijk van D66: de oude ideologieën P.n partijen schieten te kort in deze ingrijpend 
veranderende maatschappij. 

Weinig is er meer over van het recente socialistische vertrouwen in de .,maakbaar
heid" van de samenleving door de overheid. Soms slaat men wel erg ver door: waar 
tot voor kort het gevoel het verstand overheerste dreigt nu het omgekeerde. Tot de 
weinige socialistische monumenten die de huidige beeldenstorm overleven, behoren 
het streven naar gelijke kansen en een rechtvaardiger inkomensverdeling. Maar juist 
hierover bestaan weinig nieuwe concrete ideeëen. 
De PvdA woordvoerders zelf houden vol dat het rapport louter een accentverlegging 
en een aanpassing aan de omstandigheden betekent. Geheel overtuigend is dat niet. 
Het lijkt er ook op dat deze partij zich -lichtelijk gegeneerd- heeft verscholen achter 
schuivende panelen om zich al flirtend met de WD politiek om te kunnen kleden voor 
de bruiloft met het CDA. Met intellectuele gratie heeft zij zich ontdaan van het 
verbleekte rode gedachtengoed om het vervolgens te zoeken in moderne roze en 
vooral groene tinten. Met het afwerpen van de traditionele tooi heeft de partijleiding 
zich echter blootgesteld aan flinke politieke risico's. 
Essentieel voor elke politieke partij is immers haar geloofwaardigheid. Zij moet in 
wisselende situaties ook herkenbaar zich zelf kunnen blijven. 

Voor D66 is het verheugend dat de PvdA nu tot een aantal gelijk gerichte inzichten is 
gekomen. Electoraal hoeft dat niet bedreigend te zijn. Als het socialistische partijka
der toch zou toestaan dat de eigen identiteit wezenlijk wordt aangetast, is er voor 
grote groepen geen reden meer om .,vanzelfsprekend" op de PvdA te stemmen. 
Diegene die principieel voor een D66 benadering is kan dan natuurlijk het beste voor 
de partij met die naam kiezen. 
Laat ze daarom maar schuiven die sociaal-democraten. 
Ik wens u plezierige feestdagen en een gelukkig 1988. Bob van den Bos 



INTERVIEW 3 

Jon Glostra van Loon: 

HET HUMANISME IS EEN 
LUIS IN DE PELS 

Minder ageren tegen het christendom, 
meer aandacht voor de "nieuwe geva
ren" als de verwoesting van het milieu, 
de kernbewapening en de genetische 
manipulatie. Het Humanistisch Ver
bond, sinds kort onder voorzitterschap 
van D66-senator jan Glastra van Loon, 
gaat met de tijd mee. MartinVoorn 
praat met de man met twee petten 
over het humanisme, de politiek en de 
"free riders", die niet in God, maar wel 
in mensen geloven. Wat D66 en het 
Verbond willen loopt aardig parallel 
vindt Glastra van Loon, die lachend 
ontkent een huurling van D66 in het 
Verbond te zijn. Maar als het humanis
me uiteindelijk zijn zin krijgt zou dat 
wel eens het einde van D66 kunnen be
tekenen ... 

Heeft de verschuiving in het beleid van 
het Humanistisch Verbond te maken 
met jouw komst of met de tijd? 
Het heeft ook te maken met mijn komst. Mijn 
voorganger Rob Tielman is tien jaar voorzit
ter geweest en die moest de vereniging om
bouwen. Hij moest zorgen dat het Verbond 
geld kreeg. Dat was gewoon een ,.struggle 
for life" en een gevecht tegen de gevestigde 
machten. 

Christenen hebben nu eenmaal een groot 
deel van de staatsruif via subsidies al traditio
neel, en volgens vaste criteria en verdeelsleu
tels binnen en wij moesten nog bewijzen dat 
we er ook voor in aanmerking kwamen. En 
dan natuurlijk met medewerking van de chris
tenen. 

Het is een achterhoedegevecht geweest 
waar de honden geen brood van lusten. Niet 
zo verheffend, de manier waarop christen
democraten zich teweer stellen tegen werk 
op hetzelfde terrein door humanistische 
raadslieden en verzorgers. 

Ziet u de christenen als vijand? 
Als concurrent. Als tegenstander ook wel, 
maar toch meer als concurrent. Er wordt 
soms gezegd: de geestelijke verzorging door 
humanisten is stenen voor brood verkopen. 
En dat is natuurlijk een manier waarop je 
elkaar te lijf gaat en niet zoekt naar mogelijk
heden voor samenwerking. 
De Humanisten zijn nu een gevestigde organi
satie, maar worden als volksgroep nog altijd 
onderbedeeld. Er moet nog meer bereikt 
worden. Christenen en christen-democraten 
moeten hun verzetshouding laten varen. Het 
moet meer gaan vanuit de gedachte dat gelijk
waardige anderen in onze samenleving vol
gens dezelfde normen moeten worden be-

,.Als we niet de foeie lceuzes maken 
,_, we "_.de l'l!tdommenis. Erfer 
naar de IIMiommenis don ooit in de 
JeSChiedenis -de mensheid trJOCelijk 
is reweest Welt we nu doen f<JC1t op ee<1 

rifGJifische w9ze ten toste wm het mi
~;eu. En het is-het"_deel 
~.· 
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oordeeld. En ze moeten niet met argumenten 
aankomen als: jullie ledental is zoveel kleiner 
dan wat bij ons ingeschreven staat, want hu
manisten organiseren zich nou eenmaal niet. 
Uitgangspunt is dat een mens een zekere ma
te van zelfbeschikking kan hebben. Humanis
ten hebben een soort weerstand tegen orga
nisaties waarin je toch onderdeel van een 
groter geheel bent. 
Niet iedereen vindt het prettig om georgani
seerd te zijn. Je hebt free riders daar en je hebt 
ze hier. In dit geval zijn de free riders niet 
alleen negatief, maar ook positief gemoti
veerd. Hier zeg je ook nog: waarom zou ik me 
aansluiten. Ik doe het liever op mijn eigen 
manier. 

lets anders; dat nieuwe beleid van het 
Verbond, dat doen anderen toch al. 
Daar kan het verbond zich toch niet 
mee onderscheiden? 
Dat weet ik niet. Ik denk dat ze dat wel moet 
kumen. Ik denk dat een andere manier van 
omgaan, of dat nou is met jezelf, andere men
sen of met de natuur, te maken heeft met een 
andere zingeving van je bestaan. Je innerlijke 
houding, een ander antwoord op de vraag 
waarom je nou eigenlijk leeft. 
En als je het niet van binnen uit doet dan blijft 
het het opleggen van beperkingen. Als je dat 
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wel doet kan het een enorme verrijking bete
kenen. Minder gehaast, gejakker, elkaar be
strijden, elkaar het licht in de ogen niet gun
nen, elkaar betwisten dat je allerlei relaties 
mag hebben. 

Het humanisme gaat dus uit van een 
positief mensbeeld? 
Ja. dat doet het altijd. Dat is de gemeenschap
pelijke factor die christenen en humanisten 
traditioneel hebben. Alleen: niet altijd op de
zelfde manier natuurlijk. Het humanisme gaat 
van het standpunt uit dat een mens niet alleen 
voor zichzelf. maar ook met anderen, in ver
bondenheid met die anderen verantwoorde
lijkheden draagt. Dat is overigens een zins
wending die je ook in het programma van 
D66 terugvindt. 

Wat het humanisme wil is moeilijk hard 
te maken. Dan blijf je toch altijd een 
elitaire club? 
Het is ook niet hard te maken. Een levens
overtuiging is sowieso niet hard te maken in 
die zin dat je kunt bewijzen dat op deze 
manier het leven van mensen aantrekkelijker 
wordt. De vraag is alleen of je de gok wilt 
maken dat je hierdoor het verloop van de 
geschiedenis een positieve wending kunt 
geven. 

Het humanisme is een geloof? 
Het is een geloof in mensen, jazeker. Het is 
geloven zonder God. En dat noem je dus 
tradioneel niet geloof. 

Maar dat elitaire of zo je wilt intellectu
ele van het humanisme ..• 
Dat is het laatste wat ik het humanisme toe
wens, een elitair beeld. Behalve wanneer het 
erom gaat dat je erkent dat dingen meer 
waard zijn dan andere dingen. Maar ook dat 
zijn niet mensen, dat zijn dingen die ze doen. 

Het humanisme zal altijd intellectueel 
blijven? 
Dat is best mogelijk. Het is een maatschappe
lijk feit, maar niet een gewenst feit. Dan zeg 
ik: dat is jammer, maar dat kan voorlopig niet 
anders. Dan zul je moeten wachten tot er een 
maatschappij komt waarin dat niet meer eli
tair werkt. Dan zullen we misschien de maat
schappij zo moeten veranderen dat het niet 
meer elitair is om zo te zijn, zo te denken, zo 
overtuigd te zijn. Het ligt dan niet aan het 
humanisme, het ligt aan de maatschappij waar
in het humanisme zijn weg moet vinden. 

Dus je moet mensen de kans geven .•. 
Ja. Geef ze meer vrijheid om wat anders te 
doen. 

Dus geeft de machine, de computer, 
mensen meer kansen? 
Die schept daarvoor veel meer mogelijkhe
den, ja. Maar het negatieve aspect daarvan is: 
je verzuipen in consumentenartikelen. Het is 
wat wij ervan maken. We zijn zowel makers 
als maaksels van de geschiedenis. Het is toch 
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weerzinwekkend, de manier waarop wij met 
voedsel omgaan. Mensen worden zo dik dat 
ze allerlei kwalen oplopen, waarvoor dan 
weer gezondheidszorg moet worden ont
wikkeld. Die kost weer geld, en maakt dat er 
minder aandacht kan zijn voor waarden die 
alleen tot ontwikkeling komen als je ook 
zorgt voor je lichamelijke welzijn. Ik bepleit 
geen ascetendom, maar het is wel zo, dat 
lichaam en geest hand in hand gaan. 

De consumentenmaatschappij leidt af 
van waar het echt om gaat? 
ja. het sluit ramen en deuren, waardoor je 
alles kunt binnen laten komen, wat een ge
weldige ... ja. verrijking ... 

Dat klinkt wel erg verheven. 
Niet alleen het humanisme kan mensen verrij
ken. Een mens kan zich sowieso verrijken en 
verarmen. Materieel rijker kan wel eens in
trinsiek armer betekenen. Wij zijn niet de 
enigen die het zeggen, maar we zeggen het op 
onze manier. Als het christendom zegt: de 
eersten zullen de laatsten zijn, dan is dat het
zelfde. 
Ik ben er ook van overtuigd dat er heel veel in 
het christenlijk erfgoed zit, dat helemaal niet 
met het christendom overboord moet wor
den gegooid. 
Maar er zijn elementen in het christendom, 
zoals het dogmatisme, de zendingsdrang, 
waarvan de geschiedenis laat zien dat ze de
humaniserend werken. Andere elementen 
niet. Moet je die dan ook perse tegengaan, 
bestrijden, omdat je humanist bent. Ik zie dat 
niet. Ik vind dat je daar zelfs van kunt leren, als 
humanist. Het kan je inzicht verruimen, je 
levensgevoel verrijken. 

Hoe ziet u de evolutie van het chris
tendom? 
Er zijn allerlei christenen die al heel wat hu
manistischer, liberalen over hun eigen geloof 
denken. Wanneer ik een vooraanstaand chris
ten hoor zeggen: wij denken ook niet dat we 
de wijsheid in pacht hebben, dan is dat een 
basis. Ik denk ook niet dat ik de wijsheid in 
pacht heb. 

De christenen zijn christelijker ge
worden? 
Ik zou denken dat ze humanistischer gewor
den zijn, ha. ha. Het humanisme heeft ook bij 
hen aangeslagen. In Nederland althans. 
Maar je moet er rekening mee houden dat 
mensen die op een dogmatische manier ge
leefd hebben vaak omslaan in het tegendeel. 
Een nieuwe vorm van dogmatisme dus. Weer 
dezelfde trekken van zendingsdrang. geloofs
ijver, dehumanisering. Daar moet je verdomd 
hard voor op je quivive zijn. Dat is de voe
dingsbodem, ook weer, van heksenjacht, anti
semitisme, racisme. 

Waarom benadrukt het Humanistisch 
Verbond juist het milieu, de kernbewa
pening en de genetische manipulatie? 
Het zijn drie manieren waarop de ontwikke-

ling van onze beschaving in een catastrofe zou 
kunnen eindigen. 

Dat klinkt nogal als eh, Jehova's ... 
Nee, nee, nee, helemaal niet natuurlijk, want 

het is voor ons niet een kwestie van zending 
bedrijven, maar van doordenken, doorleven, 
beleven en levensstijl omzetten waar anderen 
zich ook in kunnen vinden. Je moet wijzen op 
de keuzemogelijkheden; wat wil je nou eigen
lijk? 

En als we niet de goeie keuzes maken 
gaan we naar de verdommenis? 
ja. dan gaan we echt naar de verdommenis. 
Erger naar de verdommenis dan ooit in de 
geschiedenis van de mensheid mogelijk is ge
weest. Wat we nu doen gaat op een giganti
sche manier ten koste van het milieu. En het is 
voor het grootste deel onomkeerbaar. Neem 
genetische manipulatie ... Dat je supermen
sen kunt gaan kweken. Maar ook allelei dier
en plantsoorten die een bepaalde functie 
moeten hebben, waarvan blijkt dat ze on
voorziene andere dingen met zich mee

brengen. 

Welke rol speelt het humanisme in de 
politiek? 
Het humanisme is een luis in de pels. Wij 
humanisten hoeven niet steeds onder druk 
besluiten te nemen. Op die manier vullen we 
elkaar aan. Wij hebben goed overleg met 
PvdA, VVD en D66. De relatie met de poli
tiek is verbeterd. Het Humanistisch Verbond 
wil nu ook met het CDA gaan praten. Niet 
dat daar nu ineens alle heil van verwacht kan 
worden. Stel je voor: dan zou alles wat ze tot 
nu toe hebben gedaan verkeerd zijn ge weest. 

Wat denk u van de recente besluiten 
over euthanasie en de wet gelijke be
handeling? 
Het besluit over euthanasie is ver over de 
grens van het toelaatbare. Nu wordt het 
mensen verboden iets te ondernemen op 
grond van de overtuiging van anderen. Dat 
mag niet zo blijven. Ik zie niet wat voor recht 
iemand heeft een ander te verbieden zijn le
ven naar zijn denkbeelden in te richten. 
Maar met de gelijke behandeling ligt het an
ders. Daar wordt het min of meer aan de 
rechter overgelaten. En die heeft zich bij de 
abortuskwestie en de euthanasie nooit een 
botterik getoond. Integendeel. Het is dus niet 
bij voorbaat negatief. Er is dus hoop dat dit 
goed uitpakt. je moet ook niet teveel willen 
regelen. 

Welke pet heb je nu op? 
Dit is mijn persoonlijke mening. Maar als Eer
ste-Kamerlid zal ik de mening van de Twee
de-Kamerfractie en die van de Eerste-Kamer
fractie natuurlijk mee laten wegen. 

Als nu de samenleving wordt ingericht 
zoals de humanisten willen, zou D66 
daar dan niet van kunnen profiteren? 
Ik weet het niet, misschien wel, maar het is 



ook mogelijk dat het de ondergang van 066 
betekent. Als de doelstellingen van het huma

nisme zijn gerealiseerd, wat moet er dan im
mers nog terecht komen van de doelstellin
gen van 0661 Het hangt natuurlijk ook van 
andere dingen af zoals de opstelling van ande
re politieke partijen. 

Heeft 066 ook minder humanistische 
trekjes? 
(denk lang na). Nee, ik zou zo gauw niks 
kunnen bedenken. Ook bij PvdA en WO 
trouwens niet. Maar ik ben geen zuiverheids
maniak, ik ben geen nierenproever. Ik ben 
niet zo: (trekt een denkbeeldige verticale lijn 
en lacht uitbundig}.lk ben niet tegen elke 
vorm van genetische manipulatie, ik ben niet 
tegen elke vorm van technologische ver
nieuwing. Het tegenovergestelde is minstens 
zo erg. Het gaat er steeds om in welke mate. 
Het gaat om het vinden van de juiste midden
weg. Je moet je niet inzetten voor afzonder
lijke issues, maar voor een levensstijl. Voor 
een samenhangende manier van omgaan met 
risico's en mogelijkheden. 

Is D66 de meest humanistische partij 
van Nederland? 
Nee, dat kun je zo niet zeggen. D66 heeft wel 
een koers die heel sterk parallel vaart met die 
van humanisten. Maar dat geldt ook voor 
WD en PvdA In de PvdA kom je een merk
waardig effect in de geschiedenis tegen, na-

ADVIESRAAD 
"Waar is het Hoofdbestuur mee be
zig?", vroeg de Adviesraad zich af tij
dens de vergadering op 14 november. 
Een reeds lang toegezegde evaluatieno
titie over de Stem Advies Commissie 
bleek nog steeds niet gereed, dus moest 
de discussie over de SAC opnieuw wor· 
den uitgesteld, door de krappe proce
dure voor de behandeling van de notitie 
partijstructuren kon de Adviesraad on
mogelijk een advies geven voor het 
congres in februari en het congresstuk 
ouderenbeleid was al voor bespreic:ing 
in de Adviesraad in definitieve vorm 
verschenen. 

Kritiek van de Adviesraad op de besluitvor
mingsstrategie in de partij daarom, en een 
groeiend besef bij de leden dat niet zozeer de 
structuur van de partij als wel de besluitvor
mingsprocedures zelf om herziening vragen. 

Ouderenbeleid 
Ondanks de slechte procedurele gang van 
zaken heeft de Adviesraad zich gebogen over 
de beslispunten Ouderenbeleid. De algemene 
kritiek richtte zich op de onvoldoende uit
werking van de voorstellen, waardoor finan
ciële onderbouwing op hoofdlijnen onmoge
lijk lijkt. Daardoor komt de haalbaarheid van 
bijvoorbeeld de flexibele pensionering volle-
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meiijk de doorbraak, er zijn allerlei christenen 
binnen gekomen die zich ten principale chris
ten voelen. En zich daarom tegen ontwikke
lingen in het humanisme verzetten. Dat is bij 
de WO en 066 niet zo. 

Je zit nu al een tijd in de Eerste Kamer. 
Hoe staat het daarmee? 
De Eerste Kamer wordt nu op een andere 

dig in de lucht te hangen. Daarnaast werd 
aandacht gevraagd voor het leeftijdsloos bou
wen in plaats van specifieke woningbouw 
voor ouderen, de noodzaak van verpleegaf
delingen bij verzorgingstehuizen om zelfstan
dig wonen van ouderen mogelijk te maken, 
het inkomens-afhankelijk maken van oude
renkortingen, het toerusten van lagere over
heden voor de decentralisatie van het oude
renbeleid en het belang van de carrière af
bouw bij toenemende vergrijzing. 

Vrijhoevig stoom afblazen 
Een klein aantal positieve opmerkingen, maar 
toch vooral kritische geluiden kenmerkten de 
discussie over de nota Vrij hoef. Te weinig 
aandacht in de probleeminventarisatie voor 
het verloop van de informatiestromen binnen 
de partij, en te veel aandacht voor de struc
tuur, was de algemene opinie over het stuk. In 
de voorstellen hoort ook het vrijwilligerska
rakter van de partij meer aandacht te krijgen. 
Belangrijke kritiekpunten: De versterking van 
de positie van het Hoofdbestuur kan leiden 
tot een grote afstand tussen top en basis; 
door het afschaffen van het beleidsprogram
ma gaat een bindend element in de partij 
verloren, omdat het een centrale rol vervult 
bij het opstellen van regionale en plaatselijke 
verkiezingsprogramma's; er zijn andere op
lossingen te bedenken voor het slecht func
tioneren van regio-HB-Ieden dan liquidatie. 
De meeste reacties richtten zich op het voor
stel de Adviesraad te vervangen door een 
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manier gekozen, door de statenfracties. Dat 
betekent dat de Senaat wat meer politiek 
gewicht heeft gekregen. Deze senaat is een 
betere, recentere afspiegeling van de poli
tieke verhoudingen dan de Tweede Kamer. 
De Senaat is ook ietsje moderner geworden, 
ietsje minder statisch en ouderwets. Dat 
komt bijvoorbeeld omdat de nieuwe voorzit

ter, Steenkamp. meer interrupties toelaat. En 
ook omdat de Senaat verjongd is. Maar wij 
vinden nog steeds dat de Eerste Kamer moet 
verdwijnen. Omdat dat nu eenmaal niet ge
beurt, moet je echter toch je rol in de Senaat 
blijven spelen. Al zal er voor de Senaat altijd 
maar een marginale rol zijn weggelegd. 

Wat is je mening over de "grote poli
tiek" in de Tweede Kamer? 
De Tweede Kamer is teveel geïsoleerd in het 
Haagse circuit. Met een gematigd districten
stelsel zou je dat kunnen voorkomen. De 
band met de kiezers moet versterkt worden. 
Het gaat nu bergafwaarts met de democratie. 
Mensen gaan minder naar de politiek toe. Er is 
veel te veel vervreemding. De politiek staat 
verder van de mensen af dan tien jaar terug. 
Zie de tweeverdieners, de voordeurdelers, 
de stroom circulaires, met name in het onder
wijs. Regelingen die gemaakt zijn door politici 
die niet weten wat er leeft en wat voor effec
ten het beleid heeft op de samenleving. 

Martin Voorn 

Ledencollege. Een noodzaak van versterking 

van de positie van de AR werd onderschre
ven. Echter niet zozeer, zoals voorgesteld, op 
administratief terrein, als wel waar het de 
adviserende taak betreft. Het werd dan ook 
betreurd dat een van de hoofdtaken van de 
Adviesraad- het adviseren van de Tweede 
Kamerfractie- geheel is verdwenen in de 
taakomschrijving van het Ledencollege. Ook 
de ondergeschiktheid van het Ledencollege 
aan het HB werd als ongewenst beschouwd. 
De onafhankelijkheid van een nieuwe Ad
viesraad moet overeind blijven, zo meenden 
de Adviesraad leden. Op 23 januari buigt de 
AR zich aan de hand van een notitie van het 
praesidium opnieuw over de partijstructuur. 

Scheepsnieuwbouw 
De AR heeft in een motie zijn ongerustheid 
uitgesproken over het dreigende verlies van 
duizenden arbeidsplaatsen in de civiele 
scheepsnieuwbouw. 

De Adviesraad vraagt aan de Tweede Kamer
fraktie alles te doen om de werkgelegenheid 
in de scheepsnieuwbouw veilig te stellen 
door snelle toezegging en uitbetaling van sub
sidies te verlangen. 
Indien dit niet mogelijk blijkt, dient volstrekte 
openheid van de minister te worden verlangd 
over de redenen voor het achterwege blijven 
van betaling en/ of toezegging. 

Henk Bleumink 



Vrijdag 18 december 
Aad Nu is, Franssen, Hermes en Wallage ne
men deel aan een forumdiscussie op het Prae
dinius-gymnasium, T urfsinge182, Groningen. 
Van 12.00 tot 14.00 uur. 

Woensdag IJ januari 
Jacob Kohnstamm houdt een spreekbeurt 
over euthanasie tijdens de afdelingsvergade
ring van D66 Assen. Aanvang 20.00 uur. Info: 
dhr Doornbos, 05920-12468. 

Maandag 18 januari 
Aad Nu is spreekt over het kunstbeleid op de 
AA V Hummelo-Keppel. Info: Wim van der 
Kraan, 08334-72545. 

RTV 
D66 is te zien op woensdag I 3 januari 1988 
op Nederland 2 om 19.10 uur. De D66-partij
uitzending is te beluisteren op vrijdag 18 de
cember, I, I 5 en 29 januari en 12 februari. 
Van 18.20-18.30 uur op Radio 5. 

Ik vind 
Arbeidsrechtverzekering 
Het stelsel waarbij premies betaald worden 
om bij werkloosheid een uitkering te kunnen 
krijgen kan radicaal gewijzigd worden. Men 
kan zich voorstellen dat werknemers in plaats 
van een werkloosheidspremie een arbeids
rechtpremie betalen. Tegen betaling van die 
premie verzekeren zij zich van het recht op 
arbeid wanneer zij werkloos worden. Die 
arbeid dient te worden gegarandeerd door 
werkgevers, werknemers en de overheid ge
zamenlijk met name in de sfeer van de infra
structurele werken. Het inkomen wordt 
daarbij uit de premies betaald en de drie soci
ale partners zorgen voor het benodigde ver
mogen, waarbij de inbreng van de vakbewe
ging tevens de component van de vermogens
vorming vertegenwoordigt. Deze verzeke
ringsvorm voor het verwerven van recht op 
arbeid kan geleidelijk in de plaats komen voor 
het betalen van een werkloosheidspremie die 
het recht oplevert om niets te hoeven doen in 
ruil voor een werkloosheidsuitkering. 
Arbeidsbureaus, gemeentebesturen en of het 
tripartite-overleg dienen daartoe wel een
maal per kwartaal rekening en verant
woording aan gemeenteraad en bevolking af 
te leggen over de besteding van de middelen 
en de resultaten die ermee bereikt zijn. 

Adriaan Meij 
Wa/vega 

AGENDA 

Dinsdag 19 januari 
Algemene Regiovergadering regio Noord
Brabant. Jansen van Besouwhuis, Thomas van 
Diessenstraat, Goirle. Aanvang: 20.00 uur. 
Agenda ondermeer: eerste evaluatie herinde
ling afdelingen, vragenhalfuurtje fractie Pro
vinciale Staten en financiën. 

Woensdag 20 jaunari 
Jan Vis en Bas de Gay Fortman debatteren 
over 20 jaar politieke vernieuwing tijdens een 
door de Jonge Democraten en de PPR-jonge
ren georganiseerde avond. Plaats: Café Het 
Binnenhof, Costerstraat 7a te Groningen. 
Aanvang: 19.00 uur. Tevens is een boekje 
verkrijbaar getiteld '20 jaar politeke ver
nieuwingen', samengesteld door de werk
groep Politieke Stromingen van de JD-regio 
Groningen. Voor meer informatie: Arjen Ros, 
050-1 3575 I. 

Vrijdag 22 januari 
Doeke Eisma, Hans van Mierlo, GerritJan 
Wolffensperger en Dick T ommel brengen 
een werkbezoek aan Noord-Brabant (o.a. 
DAF). Aad Nuis bezoekt de PABO in Roer
mond. Informatie: Ad Bakhuizen, 04927-
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Donderdag 28 januari 
Gerrit Jan Wolffensperger spreekt over Ac
tuele Politiek tijdens een 'heractiveringsbi)
eenkomst' te Sittard. Info: Aad Re soort, 
04490-23466. 

Vrijdag 29 januari 
Gerrit Jan Wolffensperger en Marie Louise 
Tiesinga brengen een werkbezoek aan Dui
ven en Westervoort. Info: Jan Traag, 08 362-
6489. 

Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari 
Voorjaarscongres D66 te Amersfoort. Infor
matie elders in deze Democraat. 

Maandag 8 februari 
Aad Nu is brengt een werkbezoek aan D66-
Smallingerland. Info: Peter Bos, OS I 20-
16793. 

Donderdag 11 februari 
Maarten Engwirda geeft een gastcollege over 
de relatie politieke besluitvorming en 
beleidsanalyse. In Hotel Noordzee te Noord
wijk. Aanvang 19.30 uur. 

61565. 
- odvertentJe -

S1DF 1Uf NADENKEN 

Stofvrije lucht is van essentieel belang voor 
de voortgang van onderzoek en produktie

processen. Bos en Eelman verzorgt 'turn-key', 
clean rooms. conform diverse standaards. 

Voor inlichtingen omtrent een veilige, schone 
en komfortabele werkatmosfeer zonder onge

wenste micro-organismen, stof e.d. kunt u 
kontakt opnemen met: 

-bos&eelrnan-
clean room technics --

se helphorst 48 1771 SN wieringerwerf tel.: 02272-2844 

RUIMTE VOOR SCHONE LUCHT 

) 



DEMOCRATEN 

HBstelt procedure besluitvorming vast daarbij mogelijke oplossingsrichtin
gen aan te geven. 

Discussie over de partijstructuur 4. Op basis van de uitkomsten van de
ze discussie zal het Hoofdbestuur con
crete voorstellen voor verbetering van 
de partijstructuur gaan voorbereiden. 
De besluitvorming hierover zal tijdens 
het najaarscongres van oktober 1988 
kunnen plaatsvinden. 

In de Democraat van 16 september 1987 verscheen het rapport van de 
Adviescommissie partijstructuren, met een begeleidende brief van het Hoofd
bestuur. Tot 10 decemberwerd de gelegenheid gegeven op het advies van de 
commissie te reageren. 

Uit reacties in de partij en van de Ad
viesraad is ons gebleken dat er ondui
delijkheden zijn ten aanzien van de 
verdere procedure die het Hoofdbe
stuur voor ogen staat. Met name vroeg 
men zich af of op de ALV van 5 en 6 
februari aanstaande wel tot besluit
vorming over voorstellen tot verande
ring van de partijstructuurzou moeten 
worden overgegaan. 
Het Hoofdbestuur vindt het van groot 
belang dat het voor eenieder duidelijk 
is welke procedure bij de discussie ten 
aanzien van de partijstructuren zal 
worden gevolgd en wanneer er con
crete besluiten zullen moeten worden 
genomen. Daarom wordt de procedu
re die het Hoofdbestuur voor ogen 
staat hieronder uiteengezet. 
1. De reacties van de leden en partijor
ganen zullen door de Adviescommis
sie partijstructuren worden gebun
deld. 
Op basis daarvan zullen in het eerste 
week-end na 10 december knelpunten 
en mogelijke oplossingsrichtingen 
worden geformuleerd. 
2. Het Hoofdbestuur zal, aan de hand 
van de voorstellen van de Adviescom
missie, op 17 december besluiten wel
ke knelpunten- en daaruitvolgende 
oplossingsrichtingen aan de ALV ter 
discussie worden voorgelegd. Daarbij 
zal zo mogelijk worden aangegeven 
welke richting, c.q. welke richtingen de 
voorkeurvan het Hoofdbestuur 
hebben. 
3. EendeelvandeALVvan5en6 
februari zal worden gewijd aan een 
opinievormende discussie over de 
partijstructuur. 
De discussie zal worden gevoerd langs 
de lijn van de door het Hoofdbestuur 
gesignaleerde knelpunten en mogelij
ke oplossingsrichtlijnen. 
Dezezullen u in een aparte mailing, de 
eerste helft van januari, worden toege
zonden. 

Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoe
ling dat hetcongres besluiten neemt 
over concrete beslispunten. Aan dele
den zal slechts worden gevraagd zich 
in een meningspeiling uitte spreken 
over de wenselijkheid c.q. noodzaak 
om te komen tot een verandering en 
verbetering van de partijstructuur-en 

Wij hopen dat u allen in groten getale 
op het voorjaarseengres aanwezigzult 
zijn om met ons van gedachten te wis
selen over een verbetering van de par
tijstructuur. 

Voorjaarscongres 1988 

Met vriendelijke groet, 
Het Hoofdbestuur. 

Het congresreglement voor de 46ste AL V van 5 en 6 februari vindt U in Demo
craat nr. 9 (1987). 
Moties en amendementen met betrekking tot het stuk .. ouderenbeleid" (zoals 
gepubliceerd in de november-Democraat) dienen uiterlijk op vrijdag 15 januari 
1988 om 12.00 uur op het partijsecretariaat te zijn ontvangen. 
Actuele Politieke Moties moeten op donderdag 4 februari vóór 10.00 uur op het 
partijsecretariaat zijn ontvangen. 

Agenda voor de 46e ALV van D66 op 5 en 6 februari 1988 in de Aint te 
Amersfoort 

Vrijdag 5 februari 
20.00 uur Opening partilvoorzitter 
20.05 uur Benoeming notulen-. stemcommissie 
20.10 uur Toelichting stemprocedure 
20.15uur Financitn 
20.45 uur Ouderenbelaki 

22.00uur 
Pauze 
Schorsing 

Zaterdag 6 februari 
10.05uur Heropening 
10.15 uur Presentatie kandidaten 

t0.30uur 
11.30uur 

12.15liUI' 
12.45uur 
'13.30uur 
16.80uur 
15.30uur 
16.00uur 

Opening stembussen 
Ouderenbeleid (vervolg) 
Alg. ronde herziening 
partQstructuren 

. -Toespraak partijvoorzilter · ·· 
Lunch, Sluiting stembussen 
fterzlening partijstructuren 
ToespraekfntctievOOtzillerft[ 
Algemene Politieke Motie& 
Sluiting partijvoorzitter 



Vacatures in besturen 
en commissies 
PSVI-bestuur 
Er ontstaan twee vacatures in het 
PSVI-bestuur. De leden van het huidi
ge bestuur van de Stichting Politiek 
Scholings- & Vormings-instituut D66, 
zijn overwegend op najaarscongres
sen verkozen. Dat veroorzaakt dat er 
op een gegeven moment teveel be
stuursleden tegelijk moeten aftreden, 
bij het aflopen van hun termijnen. 
Daarom hebben twee bestuursleden 
besloten tussentijds afte treden. Peter 
Oasterhuis (nu secretaris) is in fe
bruari bijna vijf jaar PSVI-bestuurslid. 
Hij stelt zich na deze trouwe dienst niet 
meer verkiesbaar. 
Machteld Versnel, huidig PSVI-voor
zitter, treedt ook tussentijds af, maar 
stelt zich wél weer verkiesbaar. Zij is in 
oktober 1986 door het congres verko
zen, en hoopt dat de AL V van 6februari 
'88 dat weer zal doen. Wie zich voor 
deze vacatures wil kandideren, kan in
lichtingen over het bestuurswerk krij
gen bij het PSVI-bureau (070-858303, 
Maarten Bracket). of bij de PSVI-voor
zitter: Machteld Versnel, Parkstraat 41, 
3581 PE Utrecht, 030-315015. 
SWB-bestuur 

PEAC-bestuur 
In het bestuur van het Politiek Emanci
patie en Activeringscentrum zijn 3 va
catures. 

Rapportage-commissie 
Bij de rapportage-commissie is één 
vacature. 

Programma-commissie 
Bij de programma-commissiezijn 
twee vacatures. 
Edmond Wellensteinstelt zich her
kiesbaar. 

Voor genoemde vacatures kunnen 
kandidaatstellingsformulieren op het 
landelijk secretariaat worden aange
vraagd. 
Ingevulde en ondertekende formulie
ren moeten vrijdag 15 januari 1988 om 
12.00 uur op het landelijk secretariaat 
zijn ontvangen. 

Nota ouderenbeleid 
Op de agenda van hetfebruaricongres 
staat besluitvorming over ouderenbe
leid. 
In de vorige Democraat stond het be
treffende congresstuk, met beslispun
ten, afgedrukt. 
Door leden van de werkgroep oude
renbeleid (Marianne Louppen, Leo de 
Graaf en Noud Janssen) is een achter
grondrapporttot stand gebracht. 
Dit rapport beveelt het Dagelijks be-

PARTIJNIEUWS 

stuur u van harte ter lezing aan. 
U kunt het rapport bestellen bij het 
partijsecretariaat, (070-858303) waar
na het u tegen kostprijs zal worden 
toegestuurd. 

Verkiezingen 
.Adviesraad 
In 1988 worden verkiezingen gehou
den voor een nieuwe Adviesraad. 
Daarvoor vindt u in de februari-Demo
craat de verdeelsleutel die de regiona
le vertegenwoordiging binnen de Ad
viesraad bepaalt. 
De landelijke verkiezingscommissie 
heeft onlangs besloten nu reeds de 
kandidaatstellingsprocedure van start 
te laten gaan. 
Als u zich wilt kandideren voor de Ad
viesraad kunt u daarvoor een formu
lier aanvragen op het landelijk secreta
riaat van D66, op werkdagen van 09.00 
uurtot 17.00 uur te bereiken op 070-
858303. 
Opvrijdag 26februari 1988om 12.00 
uur moet uw ingevulde en onderte
kende kandidaatstellingsformulier op 
het landelijk secretariaat aanwezig 
zijn. 
Zo spoedig mogelijk hierna wordt een 
kandidatenlijst in de Democraat gepu
bliceerd- en krijgen alle leden die aan 
hun contributieverplichting hebben 
voldaan een stembiljet toegezonden. 
In een nog vast te stellen vergadering 
hierop volgend zal de landelijke ver
kiezingscommissie de uitslag van de 
verkiezingen vaststellen en de samen
stelling van de nieuwe Adviesraad pu
bliceren. 

Stencilmachine 
Het landelijk secretariaat heeft "we
gens overbodig" en goed stencilappa
raat te koop. 
Een zacht prijsje voor een actieve afde
ling of regio. 
U kunt contact opnemen met Veronie 
Smeulders: 070-858.303 

Ledenwerfactie 
D66 trekt weer veel kiezers. 
De stijging in kiezersaanhang, die in 
1986weerzichtbaarwerd, kwam nog 
tot uiting bij de verkiezingen voor Pro
vinciale Staten in 1987, en zetzich nog 
steeds door. 
Een partij met zo'n krachtige politieke 
vertegenwoordiging moet kunnen te
rugvallen op een krachtige basis. 
Echter ... het ledental houdt geen ge
lijke tred met de stijgende lijn van de 
kiezersaan hang. 
Daarom is op 7 decemberde-reeds 
lang verwachte-ledenwerfactie ge
start. 
De eerste fase, die er op is gericht een 
potentieelledenbestand te creëren, 

loopt tot de feestdagen in december. 
Hiervoorzijn 2000-willekeurig geko
zen -leden aangeschreven. 
Begin van het volgend jaar zal de nog 
nader uit te werken tweede fase vol
gen. Het streven is in het voorjaar van 
1988 de nieuwe leden die zich naar 
aanleiding van deze actie hebben aan
gemeld, te begroeten. 

Marcel van den Heuvel 
publiciteitscoördinator 

PSVI10jaar 

'Zaterdag 5 maart: openbare debat-oe
fening met Hans van Mierlo, Jan Gla
,stra van Loon, Jan Vis en Wim Dik. 

Oe Stichting PSVI is in het najaar van 
1977 opgericht. Het tienjarig bestaan 
zullen wij vieren op zaterdag 5 maart, 
meteen bijzondere bijeenkomst. Naar 
het idee van een 'masterclass' ont
moet nieuw en vertrouwd D66-talent 
elkaar in enkele debat-oefeningen. 
Rond de thema's Europa, Cultuurpoli
tiek, Politieke Besluitvorming en Partij
structuur D66 krijgen veelbelovende 
leden de kans hun debattalenten met 
elkaar te oefenen, onder begeleiding 
en met weerwoord van telkens één er
varen debater. Hans van Mierlo coacht 
en stimuleert het gesprekover Europa, 
Jan Vis dat over cultuurpolitiek, Jan 
Glastra van loon datover manieren 
van politieke besluitvorming en Wim 
Oitt tenslotte het gesprele over de par
tij-structuurvan 066. Met name het 
laatste onderwerp za1 z'n voordeel 
kunnen doen met hetgeen bij de eer
•dere onderwerpen tersprake kwam. 
Hetprogramma besluit met een fo
rumdebat. waaraan de vier masters 
van deze class tegelijk meedoen en 
ook de zaal inbreng kan geven. 

Zowat vooreen plaats in het publiek 
. als aan de debattafel is aanmelding 
·leed& mogelijk. Verdere details over 
·ptaats..prijsen programma worden 
nog bekendgemaakt. Wanneer u voor 
de debat-oefening wilt inschrijven, 
vragen we u een motivatie voor deel~ 
'.fu!me, kortcurriculumvitae en .onder
werp-voorkeur op te stunm naaf' het 
fS\'I.§u~j~; 

Mededeling 
Waar ... 
dan ook in deze Democraat gemeld 
wordt dat u telefonisch contact op 
kunt nemen met het partijsecretariaat 
van 066, verzoeken wij u vriendelijk 
doch dringend dit niette doen op de 
dagen tussen kerst en oud en nieuw, te 
weten op maandag 27 december tot 
en met donderdag 31 december. 
En overigens ... prettige feestdagen 
toegewenst! 

I 

I 
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Stichting Politiek Scholings
en Vormingsinstituut 066 

Bezu1denhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon 070-85 83 03 

Postg1ro 3909120 
tnv PSVI D66 Den Haag 

Allereerst: Dank, gulle gevers! PSVI 
en SWB hebben samen enige tijd gele
den de leden van D'66 hun jaarlijks 
verzoek gedaan het wetenschappelijk 
en vormingswerk met een gift te steu
nen. Deze inkomsten zijn onontbeer
lijk om de volledige rijkssubsidie te 
verwerven. U heeft ons weer niet in de 
steek gelaten, maar ons na een jaar 
dat toch al vele acceptgiro's kende op
nieuw gesteund. 

Raads- & staten politiek? 
zaterdag 24-9-'88! 
Op 10 oktober organiseerde het PS VI 
samen met de Commissie Advies 
Raadsen Statenleden CAR (inmiddels 
opgevolgd door de cie. GPO: Gemeen
telijk & Provinciaal Overleg) de Ka
mertjesdag. Deze congresdag voor 
raads-en statenpolitiek trok verras
send veel bezoekers: zo'n 150. De GPO 
heeft de datum voor volgend jaar vast
gesteld: reserveer nu reeds zaterdag 
24september 1988. 

Kerstvakantie 
Het PSVI-bureau is de laatste twee we
ken van december dit jaar wegens va
kantie gesloten. 

Europa 
Europa staat voor de deur: het PSVI is 
begonnen met zijn bijdrage aan de 
voorbereidingen op de nieuwe ver
kiezing van het Europees Parlement. 
Heeft u wensen, verzoeken, verlan
gens; ofwellichtjuist tips en deskun
digheid? Neem dan contact met ons 
op! 

Voorjaars
bijeen komsten 
Training spreken in het openbaar 
Oefening in kleine kring met video-on
dersteuning, in het openbaar spreken. 
Het accent ligt op presentatie-techniek 
(monoloog), niet zozeer op het om
gaan met interrupties en onverwachte 
vragen (forum-techniek). De training 
vindt plaats in het partijpand in Den 
Haag (om kosten te drukken) en kost 
{30,-. 
Datum: zaterdag 26 maart '88. Sluiting 
inschrijving: 8 maart. Wanneer de 
groep te groot wordt krijgenraads-of 
staten leden voorrang en wordt een ex
tra training georganiseerd. 

PS VI 

Kennismakingsdag D'66 
Bijeenkomst voor nieuwe leden en 
mensen die hun kennis van de partij 
willen verdiepen. Gesprek over het 
ontstaan en de geschiedenis van D'66 
aan de hand van een videoband, aan
dacht voor de opbouw van de partij en 
de hoofdlijnen vanbeleids-en ver
kiezingsprogramma's. Datum: zater
dag 19 maart '88. Plaats: partijpand in 
Den Haag. Prijs: f 15,- (inclusief do
cumentatie). Inschrijving: voor 3 
maart. 

Workshop omgaan met macht 
Bijeenkomst voor mensen met enige 
politieke ervaring, die zich willen ver
diepen in de ethiek en praktijk van 
machtsuitoefening in het politieke be
drijf. De gesprekken vinden plaats aan 
de hand van een set documentatie. 
In dit nummer van de Democraat ein
digt een artikelenserie over .. macht" 
die zijn idee en opzet ontleende aan 
deze workshop. 
Datum: zaterdag 16 april'88. Sluiting 
inschrijving: maandag 21 maart. 
Plaats: nader te bepalen; centraal in 
het land. Prijs: f 25,-. 
Meer informatie over deze bijeenkom
sten? Bel dan het PSVI-bureau, Maar
ten Brackel: 070-858303. 

Deelname te duur? 
Voor sommige mensen blijken de kos
ten een bezwaar voor deelname te vor
men. De PSVI-produkten worden voor 
kostprijs of minder aangeboden, maar 
de combinatie met reiskosten maakt 

Antwoordbon PSVI 

deelname voor sommigen onmoge
lijk. Voor hen is een regeling getroffen: 
op verzoek neemt het PS VI (een deel 
van) de reiskosten over en (in bijzon
dere gevallen) ook van de deelname
kosten. De (terug-)betaling vindt dan 
achteraf plaats, na gebleken deelna
me. Een en ander gebeurt in overleg 
met de penningmeester, via het bu
reau. 

Let op volgende berichten, en reser
veer 5 maart. 

Voor de D'Raad 
Een dezer dagen verschijnt het vijfde 
nummervan de vijfde jaargang van 
het D66-blad voorraads-en staten po
litiek. Extra dik deze keer, omdat het 
volledig verslag er in staat van de con
gresdag over deze politiek van 10 okto
ber. Dat betekent aandacht voor mi
lieu-effect-rapportage, TGV-discussie, 
kunstenbeleid, crimi na I iteitsbestri i
ding, kleine dorpen-problematiek, ge
meenten in internationale zaken, en 
emancipatie-facetbeleid. Verder arti
kelen over automatisering voor/door 
raadsleden en ondergrondse opslag 
van radio-actief afval. En natuurlijk 
weer veel korte aankondigingen, re
censies en tips. 

De complete jaargang 1987 is verkrijg
baarvoor f 36,-,losse nummers kos
ten f 5,- (exclusief porti). Een abon
nement kost per 1-1-'88 f 40,-voor 
een jaargang met 5 nummers van ruim 
16pagina's. 

December '87. Noteer mijn naam op de klantenlijst van wat ik aankruis: 
0 Kennismakingsdag D66: zaterdag 19-3, f 15,-(sluiting 3-3) 
0 Training spreken in het openbaar: zaterdag 26-3, f 30,- (sluiting 8-3) 
0 Workshop Omgaan met macht: zaterdag 16-4, f 25,- (sluiting 21-3) 
0 Jubileum-bijeenkomst PSVI: zaterdag 5-3. Stuur mij s.v.p. meer infor
matie wanneer die beschikbaar komt. 
0 Voorde D'Raad abonnement: noteer mijn naam voor 1988à f 40,-; ik 
abonneer me tot wederopzegging. 
0 Voor de D'Raad: zend mij de volgende jaargang: 
(prijzen exclusief porti) 

NAAM: 
ADRES: 
POSTCODE, PLAATS: 

0 1985voor f 15,-
0 1986voor f 26,-
0 1987voor f 36,-

TELEFOON (eventueel): ----------------
FUNCTIE IN D'66(eventueel): 

Opsturen naar PSVI-0'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Telefonisch kan ook: 070-858303. 

-------------------------------------
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SWB organiseert lezingencyclus in De 
Balie 

Levensstijl en 
politiek 

De levensstijl van mensen verandert. 
Hun levensloop wordt minder voor
spelbaar, grilliger. Rolwisselingen vin
den voortdurend plaats, mensen kun
nen niet meerworden gekarakteri
seerd met een enkel sociaal kenmerk; 
mensen kunnen zeer uiteenlopende 
kenmerken met elkaar combineren in 
een enkel leven, opeenvolgend of ook 
gelijktijdig. Dit proces, dat wij indivi
dualisering noemen, gaat ook ge
paard met een toenemende vrijheids
beleving. 

Hoe uit zich dit proces? Kan het in 
trends, of eerder nog trendbreuken 
worden aangewezen? Hoe is het zelf
beeld van mensen veranderd als ge
volg van deze ontwikkeling? Hoe kun
nen zij op hun (wisselende) activiteiten 
worden aangesproken? Hoe verhoudt 
zich het persoonlijk leven tot het werk 
van mensen? Hoe verhoudt individua
lisering zich tot de emancipatie van 
vrouwen? Moet onze samenleving 
zich erop gaan instellen dat mensen 
eensin de zoveel jaren geheel ander 
werk willen hebben? Hoe verhoudt 
zich dit proces tot de technologische 
ontwikkeling? En in hoeverre zullen 
mensen zich in de toekomst nog willen 
laten vertegenwoordigen, door een 
politieke partij of een belangenorgani
satie? 
Over dit thema organiseert de Stich
ting Wetenschappelijk Bureau D66 een 
lezingencyclus, op elketweede dins
dag van de maand in theater De Balie, 
Kleine Gartmanplantsoen 10, Am
sterdam. 

Het programma luidt als volgt: 

lljanuari 1988 H.K. Boswijk: Trendsen 
trendbreuken 

9 februari 1988 C. J. Zwart: New Age 

8 maart 1988 J. Soetenhorst-de-Savornin 
Lohman: Emancipatie 

12 apri11988 P. van Schilfgaarde: Nieuwe 
arbeidsverhoudingen 

I 0 mei 1988 C. J. Weeda: Relaties 

De lezingen beginnen om 20.00 uur. De toe
gangsprijs bedraagt f 5,-, studenten en CJP 
f 2,50. 

PARTIJNIEUWS 

Voor het landelijk secretariaat wordt gezocht: 

Medewerker ledenadministratie (m/v) (36 uur per week) 

Tot de belangrijkste taken behoren: 
-het verwerken van gegevens in ons (geautomatiseerde) ledenbestand, 
-het verstrekken van terzake belangrijke informatie aan regio's en afdelin-

gen van D66, 
- het verzorgen van aanvragen voor verzend-artikelen, 
-ondersteuning algemene secretariaatswerkzaamheden. 

Wij vragen: 
-een goede typevaardigheid, 
-een middelbaar opleidingsniveau, 
... en een prettige collega. 

Salaris nader overeen te komen. 

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 7 januari gestuurd worden aan het 
Dagelijks Bestuur D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ DEN HAAG, 
o.v.v. 'sollicitatie'. 
Inlichtingen bij Veronie Smeulders, landelijk secretariaat: 070-858303 (w), 
of 070-899886 (afwezig van 27 dec. tot en met 2 jan.). 

Bij de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 komt per 1 februari 1988 de 
post vrij van 

administratief medewerker (m/v) (16 uur/week) 
Deze persoon heeft tot taak: 
- de secretaresse van de stichting bij te staan bij tik-, kopieer- en verzend-

werk; 
- adressenbeheer van de werkgroepen van de stichting; 
- archivering; 
- verzorgen van declaratie en schenking van reiskosten door werkgroep-

leden; 
- behandelen van binnenkomende post en telefoon. De werkzaamheden 

vinden bij voorkeur plaats over vier dagen in de week. 

Het salaris bedraagt tenminste f 774,80 bruto per maand. Reiskosten 
worden vergoed. 

Het bestuurvan de stichting roept gegadigden voor dezefunctie op, voor9 
januari 1988 a.s. te schrijven naar het bureau van de stichting, Bezuiden
houtseweg 195, 2594AJ Den Haag. 
Informatie over deze functie kan worden ingewonnen via het bureau (070-
858303). 

-------------------------------------
BON 
naam: ........................... administratie nr.: ............. . 
adres: ....................................................... . 
postcode: ........... woonplaats .............................. . 
Bestelt hierbij: (niet invullen) 
aantal: prijs totaal 
D Huishoudelijk Reglement f 3,50 ......................... . 
D Belaidsprogramma f 4,00 ......................... . 
D DIC-adressenboekje f 5,00 ......................... . 
D hetcongresboekvoordeALVvan5-6 febr.1988 

Prijzen zijn excl. portokosten 
Bon sturen naar: D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594AJ Den Haag 

L-----------------------------------~ 
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P. Hans Frankfurther 

OPRICHTER VAN HUIS UIT 
Over-al aanwezig- .,Ik heb de afgelopen 
tien jaar- alle congr-essen, afdelings-en 
regiover-gader-ingen bezocht"- over-al 
mee bezig en bar-stensvol ideeën, soms 
tot wanhoop van betr-okken 066-er-s. 
Altijd goed voor-ber-eid, ook voor- dit ge
spr-ek. 
In een minuscuul aantekenboekje staan 
de zaken die hij ter- spr-ake wil br-engen 
.,voor- het geval de inter-viewer- een pas
sieve r-ol in gedachte had" en nog voor
het gespr-ek schuift hij al een toepasse
lijk foto-onder-schr-ift over- tafel: .,Over-
al in het land vinden het hele jaar- consu
mentenbeur-zen plaats. Volgens Frank
further een uitstekend medium om 
met kiezer-s en potentiële leden in aan
r-aking te komen. Bovendien een zinvol
le afdelingsactiviteit, die over-igens nog
al wat do's en don 'ts kent." P. Hans 
Fr-ankfurther-, 55 jaar- oud, onafhanke
lijk filmpr-oducent, publicist, docent, lid 
van de Pr-ogr-ammar-aad-TV van de 
NOS, 066-lidmaatschapnummer- 80, 
een Manus van alles, zowel buiten als 
binnen 066, en dat sinds de opr-ichting 
van de partij. 
.. Er gingen mij 79 mensen voor als lid van D66 
en toen ik in 1966 de Appèlfolder las was ik 
eigenlijk heel boos dat ik niet bij de onderte
kenaars stond. Ik ben van huis uit een oprich
ter. Ik start dingen die er nog niet zijn. In de 
loop der jaren heb ik zo'n IS organisaties 
opgericht, waarvan de meeste nu nog een 
zeer voorspoedig bestaan leiden." 
Onder die organisaties vallen de Amsterdam
se Concertzender- "Die heb ik opgericht 
omdat ik 7 dagen in de week 24 uur per dag 
de radio moet kunnen aanzetten om naar 
"serieuze" muziek te luisteren zonder dat 
allerlei omroepers of dominees er doorheen 
wauwelen"- Het Stripschap, het Nederlands 
Contactcentrum voor Science Fiction en de 
Carmiggeltkring- een beetje tegen de zin 
van de schrijver gestart. "Jongen, met die club 

1 kun je beter wachten tot ik dood ben, was de 
reactie van Carmiggelt, maar toen ik aan
drong verzuchtte hij: Doe dan maar." 

Geheim genootschap 
"Versnippering is vaak het noodlot van men
sen met een te gespreide belangstelling- P. 
Hans Frankfurther lijdt daar misschien ook 
wel wat aan", dichtte het weekblad Ariadne 
Frankfurther al in 1968 toe. Het was voor 
hem geen aanleiding om zijn aandacht op een 
beperkter aantal zaken te richten. 
"D66 is voor mij vooral van belang omdat ik 
er mijn ideeën kwijt kan. Ik interesseer mij 
voor de meest uiteenlopende zaken, ben ac
tief geweest in vele campagne- en program-

Ma3" kennis • 
met dl:: mensen rJ 

van D66. 

1'. Hans Franlc(urther: 066 moet zorr
'fllldiger omgaan ~t de ideeën von 
hoor eigen leden. 

rnacommissies en heb de afgelopen jaren 
haast alle SWB-werkgroepen wel eens bijge
woond. Dat was en is natuurlijk alleen moge
lijk dankzij thuis. In Amsterdam was een van 
de eerste werkgroepen waar ik aan deelnam 
de werkgroep Locale Democ.ratie. Dat was 
heel spannend, een soort geheim genoot
schap, een soort samenzwering tegen de ge
vestigde orde, dat kun je je nu nauwelijk nog 
voorstellen." 

Ideeënbeur-s 
"D66 is een ideeënpartij. Wij hebben het 
voordeel dat we onze plannen niet overmor
gen om hoeven te zetten in bestuursdaden. 
Daardoor hebben we de onafhankelijkheid 
om op de wat langere termijn te denken. Een 
nadeel is dan wel dat andere partijen nogal 
eens met de eer gaan strijken. Hoe vaak pron
ken CDA of PvdA niet met ideeën die wij 
ontwikkeld hebben?" 
"Toch maakt ook D66 te weinig gebruik van 
de ideeën van de partijleden. Het is frustre
rend dat je er vaak geen flauw benul van hebt 
wat er met je opmerkingen en reacties wordt 
gedaan. De communicatie in de partij is hope
loos. Uitzonderingen daargelaten worden 
brieven aan Hoofdbestuur en fractie niet eens 
beantwoord." 
"Oe huidige discussie over de partijstructuur 
is echt niet nieuw. Veel mensen zijn stukgelo
pen op het besef dat de bureaucratie en red 
tape binnen D66 net zo stug zijn als daarbui
ten. Uit die onvrede is een paar jaar geleden 
ook de Rappèlgroep voortgekomen met 
Ernst van Altena en Kees Spigt. Dat ik het 
Rappèl niet heb onderschreven kwam vooral 
omdat ik het beschouwde als een splijtzwam 
binnen de partij. Wel heb ik gedurende de 
zowat zes jaar dat ik in de Adviesraad heb 
gezeten gewerkt aan verbeteringsvoorstel
Jen voor de partijstructuur. Die zijn nooit van 

de grond gekomen en het is te hopen dat de 
huidige discussie meer oplevert." 
"Er zou in D66 iets moeten bestaan als een 
ideeënbeurs, waar de mensen hun ideeën 
kwijt kunnen in de wetenschap dat er iets 
mee gedaan wordt. Met de moderne commu
nicatietechnieken is het mogelijk om een be
stand aan te leggen en op het juiste moment 
nieuwe plannen te lanceren. Veel ideeën blij
ven nu braak liggen. Ik weet dat van de tien 
plannen er maar een of twee hanteerbaar zijn, 
maar toch moet je de mensen de kans geven 
ze te ventileren." 

Fr-anje 
In 1982 als vierde op de Amsterdamse D66-
lijst met een driemansfractie en met een der
de plaats toen bij de laatste gemeenteraads
verkiezingen twee zetels werden veroverd, 
viel Frankfurther twee maal naast de boot. 
"Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ook 
wel opgelucht. Ik ben te laat op het idee 
gekomen dat ik mij wezenlijk voorzo'n func
tie interesseerde, en eigenlijk altijd te veel 
met franje bezig geweest. Van de grote ge
beurtenissen heb ik eigenlijk niets gemerkt. 
Toen de Telegraaf werd bestookt, de Dam 
werd schoongeveegd door matrozen, toen 
de rookbom ontplofte bij het huwelijk van 
Beatrix en Claus, was ik met strips bezig. 
Achteraf denk ik steeds: hé, ben ik daar bij 
geweest? Dat geldt ook voor de Vietnamde
monstraties, Biafra en het kraakgebeuren." 
"Ik ben ook wel blij niet in de raad te zitten. In 
een kleine fractie vergt het raadswerk enorm 
veel van je en je krijgt er haast niets voor. De 
Amsterdamse Raad kent nu de duo's, waarbij 
ieder raadslid een vaste vervanger mag inzet
ten bij commissievergaderingen, maar dat 
versterkt vooral de grote fracties. In Nijme
gen is het dankzij D66 beter geregeld, daar 
mag een kleine fractie 5 of 6 man inzetten 
voor het commissiewerk. Zo wordt de in
breng van de kleine partijen gegarandeerd. 
D66 zou dat initiatief landelijk moeten oppak
ken, via de gemeentewet misschien." 

Momenteel profileert Frankfurther zich 
vooral als voorzitter van de SWB-werkgroep 
Media, die een standpunt voorbereidt over 
de commerciële televisie. ,,Al in 1967 hebben 
we met de D66-werkgroep Plaatselijke Radio 
·een plan ontwikkeld voor een vorm van com
merciële locale omroep. Het was ook een 
punt in het eerste verkiezingsprogramma van 
066. Door alle jar-en heen heeft 066 een 
consistent mediabeleid gevoerd. En nu wordt 
het tijd een goed onderbouwd politiek ant
woord te formuleren op alle ontwikkelingen 
in ons mediabestel." 

Lennon van der Meulen 
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Portij nam afscheid van vier bestuursleden 

NIET HERKIESBAAR 
Tijdens het najaarscongres deden Cees 
van den Brink, Jan Lucas van Hoorn, 
Tineke Stegeman en Edo Spier afstand 
van hun functies in het Dagelijks Be
stuur van D66. De Democraat vroeg 
hen om een korte reactie op de afgeslo
ten periode in het Partijhuis van de 
Macht. Edo Spier sprak nog tijdens het 
congres met ons- zie de vorige Demo
craat- de oud-secretaris organisatie, 
de voormalig eerste publiciteitscoördi
nator en de oud-secretaris buitenland 
reageerden later: in de leegte na de be
slommeringen van het Dagelijks Be
stuur. 

Tineke Stegeman 
,.Natuurlijk hadden we vaak fikse discussies in 
het bestuur. Er werd echter ook veel gela
chen. Dat was om het leuk te laten blijven. De 
D66-organisatie is zoals bekend nogal los, een 
beetje rommelig met weinig richtlijnen. 
Daarom wordt er nogal geïmproviseerd op 
het laatste moment en dat gaf wel eens span
ningen. Maar naast de zakelijke meningsver
schillen was er altijd ruimte voor persoonlijke 
contacten. Dat vond ik geweldig belangrijk. 
Als je het met iemand oneens was dronk je na 
afloop van de bestuursvergadering gewoon 
een biertje om de klokken gelijk te zetten. 
Die informele contacten zijn niet alleen op 
zichzelf aardig, maar ook essentieel voor het 
functioneren van een bestuur." 
,.Wat de toekomst van D66 betreft: In de 
nieuwe organisatiestructuur moeten de re
gio-HB-Ieden niet verdwijnen, maar project
matig rond een DB-lid worden ingezet. De 
binding van het Dagelijks Bestuur en de regio 
blijft daarmee intact." 

Jan Lucas van Hoorn 
"Het aardigste aan mijn bestuursperiode 
vond ik dat wij als D66 van een dieptepunt 
konden klimmen naar de redelijke positie die 
we nu hebben. Eerst ging het vooral om over
leven, nu hebben we de mogelijkheid om uit 
te bouwen. Voor mij als secretaris buitenland 
was het vooral boeiend dat D66 waarnemer 
werd bij de Liberale Internationale. Hierdoor 
konden de contacten met buitenlandse partij
en worden geïntensiveerd, wat vooral van 
belang is met het oog op de Europese ver
kiezingen. 
Van het deelnemen aan de KKN heb ik veel 
geleerd. Het dieptepunt vond in het aan
bieden van het volkspetitionnement in de 
Houtrusthallen. Dat was een afgang." 
"Voor de directe toekomst is het belangrijk
ste dat de partijstructuur aangepast wordt 
aan de behoeften van de leden. Dezen moe-

.T"melce Stereman- pdurende drie 
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ten op hun beurt vooral weer meer gemoti
veerd worden. In het Hoofdbestuur was er te 
weinig weerwerk van de regionale HB-Ieden 
ten opzichte van het DB. De wisselwerking 
ontbrak en dat vond ik jammer." 

Cees van den Brink 
"Wat ik vooral boeiend vond is dat het be
stuur bestaat uit een mengelmoes van mensen 
die allen achter hetzelfde doel of maatschap
pelijk ideaal aanlopen. Het meest typerend 
aan het D66 bestuur vond ik de onmacht: Ten 
eerste om als eenheid op te treden. Het ont
breekt veelal aan interne samenhang. Ten 
tweede de onmacht om politieke invloed op 
het Binnenhof uit te oefenen. Als bestuur 

loop je altijd achter de feiten aan. In de derde 
plaats de onmacht om beleidslijnen voor de 
toekomst uit te zetten. Er ontbreekt een 
gezamenlijk geformuleerd toekomstconcept. 
Bestuurswerk is in de praktijk veelal brandjes 
blussen. Financiële ruimte om iets te onder
nemen is er nauwelijks." 
"In mijn eerste bestuursperiode hadden we 
nog een gemeenschappelijk doel: overleven. 
We zijn als D66 beter in terugvechten dan in 
het nemen van een voorsprong, zowel poli
tiek als organisatorisch. Ik ben er overigens 
nog steeds rotsvast van overtuigd dat er nog 
meer groei inzit. als we een toekomstvisie 
weten te ontwikkelen buiten de geijkte 
paden." 

De Tweede Kamerfractie van D66 zoekt voor spoedige indiensttreding: 

EEN BELEIDSMEDEWERKER ONDERWIJS (MN) 

voor ca 27 uur per week. 
Gevraagd wordt iemand met een academische of daarmee vergelijkbare opleiding en of 
ervaring. Kennis van het onderwijs is wenselijk, maar belangrijker is het vermogen snel 
een goed overzicht te verwerven van het gehele beleidsterrein. 
Redactionele vaardigheden en een talent voor het omgaan met mensen zijn onmisbaar, 
evenals stress-bestendigheid, inventiviteit en een zekere mate van politiek inzicht. 
Zonder verwantschap met de ideeën van D66 is het werk niet uitvoerbaar. 
De voornaamste taken die bij de functie behoren zijn: 
- algemene ondersteuning van het betreffende Kamerlid; 
- voorbereidende werkzaamheden voor de inhoudelijke inbreng van de fractie op het 

onderwijsterrein; 
- onderhouden van contacten met werkgroepen, adviseurs en instellingen in het 

onderwijsveld, alsmede met het departement; 
- voorbereiding en ondersteuning van vergaderingen. 
Geboden wordt afwisselend werk en goede arbeidsvoorwaarden. Honorering is afhan
kelijk van ervaring en bedraagt maximaal een tijdevenredig deel van f 41 00,- bruto per 
maand bij een volledige dienstbetrekking. 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de huidige medewerkster mevr. Ellen Beek 
(070-182639), of het betreffende kamerlid Aad Nuis (070-182649, buiten kantooruren 
070-506584). 
Sollicitaties kunnen tot I 0 januari 1988 worden gericht aan: 
Tweede Kamerfractie D66, postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Onder vermel
ding van: Medewerker Onderwijs. 
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Omgaan met mocht 

MACHT: HET MIDDEL TOT 
DEMOCRATISERING 
De macht van een persoon of organisa
tie zie ik als het vermogen om één of 
meer andere personen ertoe te bewe
gen iets te doen of niet te doen, of iets te 
denken of niet te denken. Dit vermo
gen is altijd ergens op gebaseerd: bij
voorbeeld op rijkdom, prestige of 
kracht. 

Zo kunnen ouders een kind, op grond van hun 
kennis, overtuigen van een bepaald standpunt. 
Of ze kunnen het, met behulp van financiële 
middelen, in staat stellen om zich optimaal te 
ontplooien. En een onderneming kan al haar 
vermogen aanwenden om te proberen "de 
beste" in haar branche te worden. In beide 
gevallen is macht geen doel op zichzelf, maar 
een middel om een doel te bereiken. 
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
is dit in de politiek eveneens het geval. Het 
verwerven of behouden van macht is voor 
politici geen einddoel. Het gaat hen er uitein
delijk om wat zij met dit vermogen kunnen 
bereiken. Neem de omstreden Amerikaanse 
president. Van hem is wel gezegd dat het 
behoud van zijn positie in het Witte Huis zijn 
enige doel was. Getuige het recente wapen
akkoord met de Sovjet Unie wilde ook hij 
echter met zijn presidentiële macht een poli
tiek resultaat bereiken. 
De macht van D66 is gebaseerd op het aantal 
stemmen, het prestige van de lijsttrekker, 
een grote mate van verborgen affectie onder 
veel kiezers en een scherp inzicht in maat
schappelijke ontwikkelingen. Ik wil er op de
ze plaats voor pleiten dat D66 haar macht, 
nog meer dan voorheen, gaat inzetten om 
een vergelegen ideaal te realiseren: democra
tisering van het Nederlandse politieke bestel. 

Een achterhaald ideaal? 
Het streven naar democratisering beschouw 
ik niet alleen als het proberen om meer men
sen deel te laten nemen aan beleidsvormings
processen. Ook omvat het in mijn ogen het 
pogen om de communicatie tussen •• Den 
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Haag" en de "de mensen in het land te verbe
teren". 
Maar dat roepen wij- met wisselend succes
toch al 21 jaar? Dit thema past toch helemaal 
niet in het huidige .. no nonsense" tijdperk? 
Een paar willekeurige voorbeelden die pijnlijk 
duidelijk maken dat het hier niet gaat om een 
achterhaald ideaal. 

De verhouding regering parlement. Partijge
noot Vis heeft onlangs treffend beschreven 
wat de zichtbare gevolgen van een onaantast
baar regeerakkoord zijn: doofheid voor te
rechte kritiek uit de samenleving, geen aan
dacht voor zinnige alternatieven van de oppo
sitie en het vertrek van capabele parlementa
riërs. 
De politieke partijen: in hoeverre slagen zij in 
het uitoefenen van hun belangrijkste functies? 
Als het gaat om het selecteren van politiek 
leiders is er helaas nogal eens sprake van een 
ongelukkige wervingsbeleid (wat te denken 
van staatssecretaris Schwietert en minister 
Schoo in het kabinet Lubbers I ). 
Ook in het vergroten van de politieke partici
patie van burgers zijn zij nog niet of nauwelijks 
geslaagd. Zeker, in absolute zin zijn er op dit 
moment meer mensen lid van een politieke 
partij dan 50 jaar geleden. Maar is er procen
tueel een noemenswaardig verschil? Het eli
taire karakter van de politiek is nog onaange
tast. 

Voorts zwijgen de meeste bewoners van het 
Binnenhof over staatsrechtelijke middelen 
die de participatie kunnen bevorderen. Nee 
sterker. CDA en VVD hebben de burgers 

met de brede maatschappelijke discussie over 
kernenergie eenvoudig een rad voor ogen 
gedraaid. 
Met de communicatie tussen bestuurders en 
bestuurden is het evenmin goed gesteld. Zo 
kan een ieder voor toeristische informatie 
terecht bij de plaatselijke VVV. En iemand die 
snel meer wil weten over reizen naar het 
buitenland vindt meestal een ANWB-kan
toor in zijn omgeving. Maar waar kan de geïn
teresseerde leek aankloppen voor toeganke
lijke informatie over politieke ontwikkelin
gen? In onze informatiemaatschappij moet het 
eerste politieke informatie- en adviescen
trum, voorzien van de laatste technologie, 
nog worden gebouwd. (Misschien een initia
tief voor onze fractie?) 
Bedenkelijk is verder dat de legitimiteit van 
democratisch genomen beslissingen door een 
aantal burgers niet wordt erkend. Belasting
wetgeving wordt door velen ontdoken, ter
wijl boeren en vissers zich waar mogelijk ver
zetten tegen superheffingen en quota. Twee 
decennia geleden constateerde D66 dat de 
democratie niet af was. Anno '87 kan de con
clusie niet anders luiden dan dat er nog veel 
werk moet worden verzet om het stadium 
van volwassenheid te bereiken. 

Taken voor democraten 
Blijft de vraag hoe wij het groeiproces kunnen 
bevorderen. Het begin van een antwoord kan 
onder meer schuilen in het nemen van actie 
op twee punten. 
In de eerste plaats moeten wij pogen te ko
men tot een bundeling van al diegenen die bij 
willen dragen aan het op gang brengen van het 
democratiseringsproces. Een ieder die zich 
wil verzetten tegen desinteresse of cynisme 
jegens "Den Haag" moeten wij met onze 
andere politiek zien te bereiken. Doelgroe
pen in dit verband kunnen in eerste instantie 
zijn: belangengroepen, de hoger onderwijs
wereld en de grote ondernemingen (zie de 
aanbevelingen van Jeroen Hogervorst in De
mocraat nummer 8). In de tweede plaats kun
nen wij de hand in eigen boezem steken. Dat 
de weg naar de top voor nieuwe enthousiaste 
leden moeilijk begaanbaar en te lang is, heeft 
Ruud van der Steeg beschreven (Democraat 
nummer 7). En dat niet alle bestuurders bin
nen onze partij hun macht gebruiken heeft 
Tom Kok uiteengezet (Democraat nummer 
9). Werken aan verbeteringen in dit verband 
is nodig. Want een dergelijke .. groei" van D66 
zal het aantal aanhangers van een andere poli
tiek vergroten. Peter van Eijk 



14 B I N N E N H 0 F 
--------------------~ ................ .. 

Minister moet huiswerk overmaken 

D66 TIKT DEETMAN 
OPVINGERS 
Een meerderheid van de Tweede Ka
mer heeft het voorstel van de D66-on· 
derwijsspecialist Aad Nu is overgeno
men om de behandeling van de onder· 
wijsbegroting uit te stellen. Met steun 
van PvdA, CDA en VVD tikte D66 daar
mee minister Deetman gevoelig op de 
vingers. 

Volgens Nu is kon de begroting niet zoals 
voorgenomen worden behandeld op 4 de
cember, omdat de minister zijn huiswerk niet 
had gedaan. Op verschillende punten ontbrak 
het de Tweede Kamer aan essentiële infor
matie over de plannen van de vakminister. 

Druppel 
Het over 4 december heentillen van het rege
ringsstandpunt over het vernietigende rap
port over de Wet Studiefinanciering was 
voor Nu is de druppel die de onderwijsemmer 
deed overlopen. Daarnaast was duidelijk dat 
voor de begrotingsbehandeling de Kamer on
voldoende informatie zou hebben wat betreft 
vervangende maatregelen voor de onderuit 
gehaalde regeringsplannen ten aanzien van de 
doorstromingsregling voor het HBO-onder
wijs, de harmonisatie van collegegelden en de 
doelmatigheidskorting openbaar onderwijs. 
Minister Deetman heeft beloofd nu in elk 
geval voor de begrotingsbehandeling te ko
men met een reactie op het advies over de 
studiefinanciering. De verwachting is dat hij 
de 22 aanbevelingen van de onafhankelijke 
commissie overneemt die de uitvoering van 
de wet in goede banen moeten leiden. Hoe
veel dat gaat kosten is nog niet bekend. 

Chaos 

AodNuis 

gelegd met de mededeling dat er niets aan de 
hand zou zijn." 

Studieduur 
In dezelfde uitzending maakte Nu is groot be
zwaar tegen het plan van minister Deetman 
de studieduur te beperken. Volgens D66 
heeft deze maatregel met name ernstige ge
volgen voor HBO-leerlingen die willen door
stromen naar de universiteit. 
Hans van Mierlo daarover tijdens een spreek
beurt in Amstelveen: .. Het is op zich logisch 
dat de samenleving- die het universitair on
derwijs financieel mogelijk maakt- grenzen 
wil stellen aan de duur van de opleidingen. 
Het stellen van die grenzen moet echter 
zorgvuldig gebeuren. Niet alleen om te voor
komen dat huidige studenten uitgestippelde 
opleidingsplannen zien doorkruist. Maar ook 
omdat ik me afvraag of de voorgestelde be-

Zorgzaam 
Hans van Mierlo tijdens een spreek
beurt in Amstelveen naar aanleidinK 
van de chaos rond de stuclieftnanclerinl 
en hetplan van ministerDeetmanam 

' de studieduurte beperkaa: 

perking tot zes jaar moet gelden voor alle 
studierichtingen. Voor de samenleving als ge
heel kan studiebeperking met daaraan in som
mige gevallen gepaard gaande vermindering 
van de kwaliteit van ons onderwijs op den 
duur negatieve gevolgen hebben." 

Jonge Democraten 
Op initiatief van de jonge Democraten- de 
jongerenorganisatie van D66- hebben de 
jongerenorganisaties van de vier grootste 
partijen in een verklaring dit plan van minister 
Deetman gehekeld. Op verzoek van de jon
geren binnen het CDA- de partij van minis
ter Deetman- wordt daarin gesteld dat het 
voorstel in strijd is met de CDA-ideeën over 
een verantwoordelijke samenleving in het 
licht van de maatschappelijke participatie van 
studenten. 

Dat wU niet zeegendatelie overheid 
alle zorpn van de mensenopbaarnek 
moet laden, maardatzij daar waarzij 
een taalcheefttepnover de burprs, 
dezezoravuldi&enuqzaam uitlae-

Ook D66 vindt dat de aanbevelingen moeten 
worden overgenomen. Alleen zo kan volgens 
Nuis snel een eind worden gemaakt aan de 
huidige chaos, waardoor veel studenten kam· 
pen met grote financiële problemen. 
Nu is ziet in het rapport van wat officieel heet 
de Adviescommissie Uitvoering Wet Stu
diefinanciering de indruk bevestigd dat de re
geling overhaast is ingevoerd en dat de gevol
gen daarvan ernstig kunnen worden ge
noemd. 
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D66wil meer 
overleg over 
Noordzeebeleid 
Zowel nationaal als internationaal 
moet vaker overleg plaats hebben dan 
voorgenomen over het beleid ten aan
zien van de Noordzee. Volgens voorzit
ter Dick Tommei van de Kamercom
missie Harmonisatie Noordzeebeleid 
moet het werken aan een in alle opzich
ten schonere Noordzee een doorlopend 
proces zijn. Hij zei dit voor de VPRO
radio naar aanleiding van de conferen
tie van Noordzee-staten eind novem
ber in Londen. 

Volgens Tommei mag het in internationaal 
toetsen van de uitvoering van de in Londen 
gemaakte afspraken niet wachten tot de vol
gende conferentie over vier jaar. 
Hij is voorstander van een regelmatiger over
leg, waardoor het nakomen van de afspraken 
nauwlettend is te controleren. Mocht een van 
de Noordzee-staten de beloftes niet nako
men, moet volgens de commissievoorzitter 
de Tweede Kamer direct worden geïnfor
meerd. 

Volgens de D66-woordvoerder Doeke Eisma 
voor milieuzaken heeft de afgelopen confe
rentie meer opgeleverd dan verwacht. Maar 
het grote enthousiasme van minister Smit
Kroes- de Nederlandse afgevaardigde
deelt hij beslist niet. 

Belangrijk 
Als belangrijkste resultaat van de bijeenkomst 
in Londen ziet Eisma het feit dat het Verenigd 
Koninkrijk nu accepteert dat de lozing van 
vervuilende stoffen aan normen wordt ge
bonden. Een wijziging van beleid die niet al
leen van belang is voor de Noordzee, maar 
ook op gebied van de zure regen. 

Zorgen over 
regionaal beleid 
De D66-fractie maakt zich zorgen over het 
regionaal economisch beleid van het kabinet. 
Het is steeds duidelijker dat dit niet meer een 
extra is voor regionale projecten maar een 
vervanging van het bestaande beleid. Aldus 
Dick Tommei tijdens de behandeling van de 
begroting Economische Zaken. 
Als de minister van Verkeer en Waterstaat 
besluit dat zij haar financiële middelen ten 
behoeve van wegenbouw alleen nog wil aan
wenden voor de Randstad, moet de infra
structuur buiten de Randstad worden gefi
nancierd uit de pot voor regionaal beleid, 
concludeert Tom mei. .. Van extra stimulansen 
voor de regio kan zo geen sprake zijn." 
Volgens D66 is het daarom nodig de regio's 
zelf te laten beslissen over de aanwending van 
de middelen voor regionaal beleid. 

BINNENHOF 15 

Tweede Kamer wordt voor blok gezet 

ENGWIRDA HEKELT 
OVERSCHRIJDINGEN WIR 
Terwijl de Tweede Kamer regelmatig 
wordt geconfronteerd met bezuini
gingsplannen van het kabinet, blijkt dat 
in 1987 de subsidies aan bedrijven in het 
kader van de Wet lnvesterings Regeling 
(WIR) 2, 7 miljard gulden hoger waren 
dan gepland. 
Voor Maarten Engwirda- behalve fi. 
nancieel specialist van de D66-fractie 
ook voorzitter van de vaste kamercom
missie voor de rijksuitgaven- aanlei
ding om het kabinet tijdens een spoed
debat om uitleg te vragen. 

Engwirda noemde het persbericht waarin de 
overschrijding werd aangekondigd in meer
dere opzichten stuitend en onthullend. 
Stuitend vanwege het gemak waarmee de 
ministers van Economische Zaken en Finan
ciën menen aan de Kamer en de buitenwereld 
te kunnen meedelen dat de door de Kamer 
vastgestelde begroting voor de WIR-uitga
ven in 1987 van f 4800 miljoen met f 2700 
miljoen, dat wil zeggen met méér dan 50%, is 
overschreden. 
En onthullend, als men naar de oorzaken van 
die grote overschrijding van I 000 miljoen gul
den kijkt. Uit dat persbericht blijkt immers 
dat die overschrijding veroorzaakt is doordat 
in de jaren tot en met 1984 bij de voorlopige 
vastlegging van WIR-verplichtingen niet 
steeds onderscheid gemaakt is tussen de ver
plichting tot afdracht van de vennootschaps
belasting enerzijds en het recht op WIR-pre
mie anderzijds. 

Uit de hand 
Engwirda kan daaruit geen andere conclusie 
trekken dan dat de administratie van de WIR
uitgaven van de afgelopen jaren uit de hand is 
gelopen. Daarbij zet hij vraagtekens bij het 
verhaal, dat deze beide bedragen van in totaal 
1500 miljoen gulden aan extra WIR-uitgaven 
voor het jaar 1987 budgettair neutraal uit
werken, omdat zij kunnen worden wegge
streept tegen extra opbrengsten an vennoot
schapsbelasting van dezelfde grootte. 
..Als blijkt dat er een hogere opbrengst aan 
vennootschapsbelasting is binnengekomen 
dan oorspronkelijk in de begroting was ge
raamd, hoort er volgens de gebruikelijke re
gels van het begrotingsbeleid een politieke 
afweging plaats te vinden wat er met die 
extra vrije ruimte zou moeten worden ge
daan. De keuze is dan: verlaging van de belas
tingtarieven voor de loon- en inkomstenbe
lasting, vennootschapsbelasting of welke an
dere belasting dan ook; verhoging van de 

overheidsuitgaven, bijvoorbeeld door extra 

Moorten Engwirdo 

geld uit te trekken voor de overheidsinveste

ringen; of extra verlaging van het financierings
tekort." 
D66 vindt dat die keuze door het kabinet bij 
voorbaat onmogelijk wordt gemaakt door 
deze extra opbrengsten van de vennoot· 
schapsbelasting meteen weg te strepen tegen 
overschrijding van de voor 1987 oorspronke
lijk geraamde uitgaven aan WIR-investerings
premies. 

Dapper 
Aanvankelijk werd op het Binnenhof 
wat meesmuilend gereageerd op de 
weigering vanjacob Kohnstamm om 
mee te werken aan een verhaal van Vrij 
Nederland over het roken van stickies 
door Kamerleden. Terwijl met name 
politici ter linkerzijde van de Kamer 
ruiterlijk toegaven zich- vaak in een 
ver verleden- schuldig te hebben ge
maakt aan het gebruik van soft drugs, 
hield Kohnstamm wat dat betreft zijn 
tanden op elkaar. 
"Dat gaat u niets aan" ,liet hij starrep
porter Max van Weezei van VN slechts 
weten • ..zoats het u ook niets aan gaat 
of ik hetero- of homosexueel ben." 
Waar blijven jullie van D66 nou met je 
openheid? Die vraag kreeg ons kamer
lid reptmatig voor de voeten gewor
pen. Totdat Hubert Smeets van NRC 
Handelsblad de zijde van de D66'er 
koos. 
Het privéleven van politici gaat ancle
ren niets aan,luidde zijn oordeel. "Ka
merleden moeten daarom de verlei
ding weerstaan op vragen alsdie van 
VN in te pan. Kohnstamm was dit keer 
de enige met de juiste houdlng.ln die 
zin is hij een dapper kamerlid ••• " 
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Democryptogram -----------------

Ook de Democraat is bezweken voor 
het modeverschijnsel om een kerstpuz
zel te plaatsen. We hebben het wel een 
beetje "op niveau" willen doen en zet
ten u daarom onder de kerstboom met 
een echt democryptogram. 

Zet er even uw tanden in en stuur uw oplos
sing op een briefkaart vóór 27 januari 1988 
aan: Redactie Democraat, voor deze unieke 
gelegenheid gevestigd: Laan Copes van Cat
tenburch 133, 2585 GA DEN HAAG. De 
uitslag en de winnaars worden bekend ge
maakt tijdens het congres van 5 en 6 februari 
in Amersfoort en gepubliceerd in het num
mer van 17 februari 1988. Over die uitslag 
wordt door de redactie niet gecorrespon
deerd. Er zijn ook prijzen. Onder de goede 
inzenders verloten wij één fles met inhoud 
van klasse, maar die kan alleen tijdens het 
congres in ontvangst worden genomen. 
Voorts verloten wij onder de goede inzen
ders vijf jaarabonnementen op het SWB tijd
schrift IDEE 66. 

Horizontaal: 
5. Tegen iemand van die club moest je van 

Gruijters maar geen "dag met je handje" 
zeggen. (3) 

6. Bij Stijn Streuvels was er dood en leven 
in. (3) 

9. De manier waarop de Democraten aan 
elkaar hangen. ( 14) 

12. Politiek lijkt erop, maar dan zonder 
kruisjes. (5) 

I 3. Natie met openheid. ( 4) 
14. Doen alsof. (14) 
16. Als het hoog loopt komt de M.E., maar in 

de politiek mag het. (3) 
17. Ze staan er om heen, maar willen er op 

zitten. (4) 
19. Voornaam in hoogste financiële kringen. 

(4) 
20. Afweerstuk. ( 17) 
22. Grootste rijkdom van D66. ( 4) 
23. Verderweg is verlegenheid, of juist niet. 

(4) 
24. Willen politici met hemellichamen ge

meen hebben. (I 2) 
25. Dat groot concern is hier in Frankrijk 

gevestigd. (3) 
26. Heel klein stukje vals vioolspel. (8) 
27. Oppositie in winterjas. (4) 
28. Voor een politieke partij nog belang

rijker dan leden. (7) 
29. Het tegenovergestelde van een tegenlig

ger. (IJ) 
31 . Zo te horen was de paus er vroeger 

voorzitter van. (3) 
32. Die brengt ons heden ten dage Den 

Haag. (3) 

Vertikaal: 
I. Het vervangingsmiddel staat aan de artis

tieke kant. (7) 
2. Vooraanstaande tegenwerkers. ( 16) 

3. Het raadsel van de laatste parlementaire 
enquête. ( 17) 

4. Lazarus één keer, D66 twee keer. (5) 
5. Griekse algemenen krijgen instructies 

van een Pool. ( I I ) 
6. Ze heeft er nog spijt van dat ze met 5 hor. 

in zee is gegaan. (2) 
7. Als het terugkomt moet je de borden 

verplaatsen. (2) 
8. Ziekte van afgunst. ( 14) 

I 0. Waar volksvertegenwoordigers het 

De puzzel van 1988 

moetenleren.(l5) 
I I. Drieletterwoord waar je niet door kunt 

varen. (IJ) 
15. Zo is het gedrag van Binnenhovelingen. 

(5) 
18. Getuigend van Angelsaksische wijsheid 

en beschaving! ( 12) 
21. Als het zover komt weet het zijn eigen 

naam niet meer. (3) 
24. Tam einde. (6) 
30. Muzikaal hoger beroepsonderwijs. (3) 
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