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D66 VOORJAARSCONGRES 
INTEKENVAN EUROPA 
In de stilte voor de Europese storm die 
de komende maanden door politiek 
Nederland zal razen keek Kamervoor
zitter Dolman in zijn traditionele 
nieuwjaarsreceptie terug op een druk 
bezet jaar van het Nederlandse Parle
ment. De statistische feiten die Dolman 
bij die gelegenheid aandroeg bewezen 
eens te meer dat nijverheid de Haagse 
politici niet ontzegd kan worden. 

De Tweede kamer kwam in 1988 I 06 maal 
plenair bijeen. 
Gemiddeld waren er 128 Kamerleden per 
vergadering aanwezig. 
De vergadering van 30 maart was met 147 
leden het best bezocht, twee weken later 
stonden slechts 91 leden ingeschreven voor 
de slechtst bezochte vergadering. Er werden 
449 uitgebreide commissievergadering ge
houden. De Staatsdrukkerij kwam in de pro
blemen omdat er 64.058 pagina's officiële pu
blicaties gedrukt moesten worden. De Repro 
maakte maar liefst twaalf en een half miljoen 
kopiën voor de Geachte Afgevaardigden. 
De burger roerde zich op het Binnenhof tij
dens 70 demonstraties, door het aanbieden 
van 87 petities en door het schrijven van 
14.430 brieven. 

Werkstaking 
Het jaar eindigde met een opzienbarende 
'werkstaking' van senatoren tegen het te ge
haast behandelen van het SOFI-nummer in de 
Eerste Kamer. Ook andere beroepsgroepen 
roerden zich opvallend in 1988. Medisch spe
cialisten en politie-agenten verdrongen el
kaar op de politieke agenda. Tijdens het Paas
debat en de discussie over de 'paspoortaffai
re ' liet de Kamer zich niet onbetuigd. Er 
gloorde enig dualisme in de bankjes van de 
regeringsfracties. Maar terugkijkend op het 
parlementaire jaar kwalificeerde Van Mierlo 
de Kamer toch als "een lam dat brulde als een 
leeuw". De negenmans fractie van D66 in de 

Op zaterdag I 0 december vond in Utrecht de presentatie plaats van de D66-kandidaten voor het 
Europees Parlement Zo'n 200 geïnteresseerden volgden de verrichtingen van de kandidaten die 
ondermeer in debat moesten met Europese oude rotten als Brinkhorst, Eisma, de Goede en 
Kohnstamm sr. 

Tweede Kamer wist zich in de parlementaire 
strijd aardig overeind te houden met eigen 
initiatiefvoorstellen, moties en inbrengen. 

De interne D66-democratie stak de laatste 
maanden van 1988 de publiciteit rond de par
lementaire democratie naar de kroon. 
De D66-kandidaatstelling voor het Europees 
Parlement werd door de pers ruim bemeten. 
Inmiddels is de volgorde van de kandidaten
lijst na de schriftelijke stemming onder de 
D66-leden bekend. Bob van den Bos eindigde 
als eerste op de lijst voor Bertens en Boog
erd. Deze drie kandideerden zich samen met 
Mertensen Potman ook voor het D66-lijst
trekkerschap voor de Europese verkiezingen. 
Het D66-voorjaarscongres op 17 en 18 fe
bruari in Maastricht zal uiteindelijk bepalen 
wie de lijsttrekker gaat worden. 
Met de europeseverkiezingen van IS juni 

voor de deur staat.overigens het hele congres 
in het teken van Europa. 
De belangrijkste taak van de AL V is het vast
stellen van het Europese Programma. Een 
hele klus gezien het grote aantal amendemen
ten dat de regio's op de concept-tekst inge
diend hebben. De agenda voor het voorjaars
congres vindt U op pagina 7. 

Het con.,.esboek voor deALVin 
Maastricht kunt u bestellen door de 
bon van pagina Bln te sturen naar 
het partij-secretariaat. 
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COMMENTAAR 

Vrede met Gorby 
1988 was een wonderlijk jaar. In wereldpolitiek opzicht deden zich ontwikkelingen 
voor die alleen de grootste optimisten voor mogelijk hadden gehouden: de Golfoor
log werd beëindigd, zo ook de strijd in Angola, doordat er een regeling voor Namibië 
kwam. De Sovjet-troepen startten de terugtocht uit Afghanistan. Vooral na het INF
akkoord wordt de toonzetting in de Oost-West-relatie gekenmerkt door een 
ongekende vriendschappelijkheid. Onmiskenbaar heeft Gorbatsjov hierbij het initia
tief en maakt grote indruk op de Westerse bevolkingen door verregaande voorstel
len en zelfs belangrijke eenzijdige ontwapeningsmaatregelen. Nooit in de afgelopen 
decennia werd bij ons de oorlogsdreiging zo minimaal ervaren als juist het afgelopen 
jaar. 

Cruciaal in de nieuwe situatie is het zogenoemde Glasnost- en Perestroika-beleid om 
de volstrekt vastgelopen Sovjet-maatschappij en haar stagnerende economie uit het 
slop te halen. Openingen naar het Westen zijn noodzakelijk om de militaire uitgaven 
( 14% van het BNP) drastisch te kunnen verlagen en Westers kapitaal en technologie 
aan te trekken. De grote politieke vraag voor de komende periode is dan ook hoe het 
Westen op de nieuwe koers van Moskou moet reageren. 
Van belang hierbij is dat het hervormingsbeleid van Gorbatsjov veel weerstand 
oproept en nog niet het stadium heeft bereikt waarop er geen weg meer terug is. 
Veel mensen in het bureaucratische partijapparaat verliezen hun positie; herstel van 
de economie vergt grote offers, de winkels blijven voorlopig nog leeg; bedrijven, 
coöperaties worden financieel zelfstandig, moeten daardoor efficiënter werken, maar 
kunnen nu ook over de kop gaan met alle werkgelegenheidsproblemen van dien. De 
grotere vrijheid wekt ook steeds sterkere decentrale krachten op: nationaliteiten 
eisen zoveel autonomie dat het rijk dreigt te desintegreren. Wellicht nog ingrijpender 
kunnen de gevolgen zijn van een toenemende zelfstandigheid van de Oosteuropese 
staten. Indien deze te ver gaat kan het Warschau Pact uit elkaar vallen en als Moskou 
een "broederland" weer eens militair bij staat "om de eenheid van het socialisme te 
redden" kan zij de broodnodige goede verstandhouding met het Westen voor jaren 
vergeten. 

In dit Westen in het algemeen en in onze Tweede Kamer in het bijzonder bestaat 
overeenstemming dat we "constructief moeten inspelen op de ontwikkeling in de SU. 
Helaas houdt de eensgezindheid daarmee grotendeels op. Volgens sommigen is het 
van het grootste belang dat wij Gorbatsjovs positie versterken door ruimhartig 
kredieten en technologieën te verstrekken en zelf ook met ingrijpende ontwape
ningsplannen te komen. Anderen, vooral in de VS, vinden dat we een potentiële 
tegenstander niet te sterk moeten maken. Gorbatsjov's spectaculaire wapenbeheer
singstunts zouden vooral bedoeld zijn voor de Westerse publieke opinie: het conven
tionele overwicht van de SU in Europa is nog steeds overweldigend en de productie 
van de nieuwe wapensystemen gaat er onverminderd door. 

Noch naïeve gretigheid noch ideologische blindheid is echter het goede kompas voor 
Oost-Europabele id. Verstandiger lijkt een uiterst pragmatische stap-voor-stap bena
dering. Het Westen zou de verbrokkelde reacties moeten verruilen voor een "totaal
strategie", waarbij tegemoetkomingen van onze kant subtiel gekoppeld worden aan 
bepaalde voorwaarden m.b.t. de handhaving van mensenrechten, een evenwichtiger 
en stabielere militaire situatie in Europa en de Sovjetrol bij regionale conflicthaarden 
in de wereld. We moeten bewust en gestadig toewerken naar een verstrengeling van 
contacten en belangen op het gehele Europese continent. Gorbatsjovs moedige 
vernieuwingen bieden ongeëvenaarde mogelijkheden voor een veiliger Europa. 
Ik wens u een gelukkig nieuwjaar toe, waarin de Westerse staten Perestroika helpen 
doen slagen door er weldoordacht en goed gecoördineerd op te reageren. "Gorby": 
"mag de wereld, maar eerst à/Ie Sovjet-burgers zelf vrede met hem hebben." 

Bob van den Bos 
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Congres Maastricht: 

EUROPA "DICHTERBIJ" 
HALEN 
Als de voortekenen niet bedriegen, 
gaat D66 een enerverend februari-con
gres tegemoet. Het is jaren geleden dat 
een heel congres is gewijd aan Europa. 
De leden spreken zich in Maastricht uit 
over tientallen amendementen en stel
len het definitieve programma vast. 
Wij kiezen op het congres een lijsttrek
ker. Op talrijkeafdelings-en regiobij
eenkomsten is het concept programma 
toegelicht en besproken. Een impressie 
hoe wij het abstracte Europa "dichter
bij" halen. 

"Het programma heeft zijn nut al bewezen", 
meent Hans Jeekel. De voorzitter van de pro
grammacommissie is nu al tevreden over de 

gevoerde discussies. "Europa is abstract. Dat 
bemoeilijkt het denken in programmapunten 
aanmerkelijk. Wij zitten duidelijk in een fase 
van blijde verwachting", schetst hij de sfeer 
van de plaatselijke en regionale vergaderin
gen ... Het programma geeft richtinggevende 
aandachtspunten. Het is absoluut geen traditi
oneel'wensen'lijstje", vult Frits Herman de 
Groot aan. "Het dilemma blijft: hoe geven wij 
handen en voeten aan de Europese eenwor
ding. Doelen omschrijven is gemakkelijk. 
Maar wij hebben te maken met een complexe 
wordingsgeschiedenis. Het past niet claims te 
leggen." De secretaris buitenland van het Da
gelijks Bestuur geeft toe dat de programma
discussie inhoudelijk ook sterk regiogebon
den is. "ln Limburg spitste de discussie zich 
bijvoorbeeld toe op de grensoverschrijdende 
milieuproblematiek. Dan onstaat al snel de 
behoefte wensen, eisen en actiepunten te 
concretiseren. Op andere bijeenkomsten blij
ken veelleden zich bezorgd te maken over de 
positie van ons land in het nieuwe Europa. Een 
goede infrastructuur en onderwijsbeleid zijn 
essentieel om een goede uitgangspositie te 
verwerven." 

Democratische controle 
De Eu ropa-portefeuillehouder van de Twee
de Kamerfractie Doeke Eisma, heeft in het 
land vooral de discussie over samenwerking in 
het Europese Parlement als levendig ervaren. 
"Die discussie is eigenlijk ook het meest con
creet. Gevoelsmatig vormt aansluiting bij de 
liberale fractie een goede optie. Maar dan 
gaan wij samenwerken met een partij, waar
tegen wij in eigen land oppositie voeren. Dat 
vereist veel toelichting. Het voorstel van de 
Adviesraad over een mogelijke aansluiting bij 

fracties in het EP stelt het progressief gehalte 
van de liberale fractie als belangrijke rand
voorwaarde. In die zin vormt het ook een 
goed uitgangspunt voor verdere discussie." 
Eisma pleit vasthoudend in de kamercommis
sie voor een alert optreden van parlementa
riërs als ministers betrokken zijn bij besluit
vorming op het internationale vlak. "Zeker, 
wij zitten als het ware in een vacuüm. Het is 
onzeker in welk tempo het Europees Parle
ment meer bevoegdheden krijgt. De demo
cratische controle is in Europa nu absoluut 
onvoldoende. In de laatste jaren voor 1992 
zullen belangrijke beslissingen vallen over 
asielrecht, vreemdelingen-beleid, criminali
teit en drugs. De nationale parlementariërs 
moeten de ministers nadrukkelijker contro

leren op hun Europese oriëntatie en stelling
names. In de campagne moet dat thema een 
belangrijke rol spelen", stelt Doeke Eisma. 

VEcHT PAAR-OM VOoR_ 
EEN STERf<- EVROI?EES 

PARLEMENT EN L-AAI 
UW SlEAI\ KL/ t\J kEN 

IN EURopA 

Het Europees Parlement brengt een voorlich
tingsfolder uit voor de komende verkiezingen. 
Tekeningen: Peter van Straaten. 

Mensen en thema's 
De media hebben het controversiële "spel 
om de poppetjes" uitvoerig belicht. Binnen 

de partij is de meeste tijd besteed aan de 
inhoudelijke discussie over het programma, 
aldus Frits Herman de Groot. "De keuze die 
wij in Maastricht maken voor een lijsttrekker 
geeft natuurlijk wél gezicht en kleur aan de 
partij. De speech van de lijsttrekker is zowel 
voor de leden als naar de kiezers toe belang
rijk." Hans Jeekei ervaart alle aandacht voor 
de kandidaat-parlementariërs gematigd posi
tief: "Die belangstelling geeft een zekere 
'Schwung' aan de partij. Dat is waar. Maar het 
mag niet in de weg staan dat wij veel energie 
in het programma steken. De wollen deken 
van subsidieregelingen die het feitelijk markt
gericht werken van de landbouw in de weg 
staan, is een 'hot item'. De koppeling van de 
economische ontwikkeling aan milieu en soci
ale zekerheid eveneens. En uiteraard de con
trole op de macht." Jeekei toont zich enthou
siast over huiskamerbijeenkomsten van leden 

in Eindhoven die het concept-programma "in 
de diepte" hebben bestudeerd. Van alle 
amendementen oordeelt hij vooral die van de 
afdeling Brussel als aardig en inhoudelijk poli-
tiek relevant. • 

Doeke Eisma denkt dat de partij grip krijgt op 
Europa. "Wij halen de achterstand van 5 jaar 
in. Maastricht markeert het begin van een 
periode waarin wij vaak en veel over Europa 
van gedachten zullen wisselen. Ik verheug mij 
erop, samen met de fractie in het Europees 
Parlement, onze ministers te controleren. De 
nationale parlementen boeten in aan belang. 
De macht van het Europees Parlement stijgt. 
Maar hoe snel dat proces verloopt is onzeker. 
Dat maakt Europa tot een spannend thema en 
congresonderwerp." 

Peter van den Besse/aar 
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Rapportage commissies 2000 en 200 I afgerond. 

VOORTGAANDE INDIVIDUALISERING 
MEEST ~INGRIJPENDE TREND 

Een klein jaar geleden kregen vice 
voorzitter politiek Olga Scheltema en 
secretaris politiek Thom de Graaf van 
het Hoofdbestuur de opdracht om ter 
voorbereiding van het nieuwe D66-ver
kiezingsprogramma 1990-1994 een 
beeld te schetsen van de belangrijkste 
ontwikkelingen die naar alle waar
schijnlijkheid een essentiële rol zullen 
spelen in onze maatschappij rond de 
komende eeuwwisseling. Ook werd ge
vraagd om suggesties voor van die ont
wikkelingen af te leiden beleidsrichtin
gen voor de komende regeerperiode. 
De DB-leden formeerden twee werk
groepen die onafhankelijk van elkaar 
aan het werk gingen: De Commissie 
2000 onder leiding van Olga Scheltem a, 
met als leden de econoom Jaap van 
Duyn, oud-D66-staatssecretaris lneke 
Lambers-Haquebard, SWBdirecteur 
Erik van der Hoeven, Walter Zegveld, 
Herman Schaper en Jan Willem Coe
berg en als adviseurs Hans van Mierlo, 

Met de regelmaat van de klok wordt bewe
zen dat niets zo heikel is als het doen van 
uitspraken over toekomstige ontwikkelin
gen. Gerenommeerde instellingen als het So
ciaal en Cultureel Planbureau of het Centraal 
Bureau voor de Statistiek kunnen daar uit 
eigen ervaring over meepraten. 
Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitters 
van de door het Hoofdbestuur in het leven 
geroepen Commissies 2000 en 200 I met eni
ge slagen om de arm hun visie op de nabije 
toekomst presenteren. Olga Scheltema, 
voorzitter van de Commissie 2000, geeft om
zichtig aan welk gewicht de rapportage van 
de commissies in haar ogen dient te krijgen. 
"De opdracht van het Hoofdbestuur was om 
een aantal ontwikkelingen in de samenleving 
te schetsen die zich met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid zouden voor
doen en om suggesties aan te geven voor de 
richtingen waarin D66 naar oplossingen zou 
kunnen zoeken voor te verwachten proble
men. De werkgroep heeft getracht een ob
jectieve beschrijving te geven van de samenle
ving rond de eeuwwisseling. Daarbij moet je 
een keuze maken uit een veelheid aan toe
komstverwachtingen en leg je accenten waar
door het indirect toch een politiek stuk 
wordt. We hebben echter niet de pretentie 
gehad om een politiek manifest te schrijven. 

Jan Vis en Aad Nu is. En de Commissie 
200 I met als voorzitter Thom de Graaf 
en als leden uit de jongere lichting van 
de partij de secretaris buitenland Frits 
Herman de Groot, oud voorzitter van 
de Jonge Democraten Steven Pieters, 
de voorzitter van de programmacom
missie HansJeekel, Arno van der 
A vort, Karinde Graaf, Ruud Hessing, 
Leo Keus,Jeanette Provoost, Steven 
van Schiltgaarde en Rolf Jan Sielcken. 
De werkgroepen rondden in december 
hun werkzaamheden af en het verslag 
van de Commissie 200 I en de rapporta
ge van de Commissie 2000 zijn inmid
dels door het Hoofdbestuur besproken 
en worden half januari gepubliceerd. 
Afdelingen en regio's krijgen de rappor
ten toegestuurd en kunnen het mate
riaal gebruiken in de discussie en de me
ningsvorming over het nieuwe ver
kiezingsprogramma. Geïnteresseerde 
leden kunnen de beide rapporten be
stellen bij het partij secretariaat. 

Voorzitter Commissie 200 I Thom de Graaf 
.. Gekozen voor een andere invalshoek." 

"De commissie heeft geen volledigheid nage
streefd. We hebben de naar onze mening 
essentiële ontwikkelingen belicht en doen 
een aantal concrete aanbevelingen waarmee 
die ontwikkelingen kunnen worden bijge
stuurd. De rapporten moeten de discussie 
binnen de partij op bepaalde terreinen aanja
gen. Concrete voorstellen van de commissie 
zullen voordat ze bruikbaar zijn voor het con-

cept-verkiezingsprogramma eerst door het 
Hoofdbestuur geclausuleerd en verder uitge
werkt moeten worden." 

Geen blauwdruk 
OokdeComissie 200 I noemt haar verslag in 
het voorwoord niet meer dan 'een aanzet 
voor verder denken en voor discussie'. 
Voorzitter van de commissie Thom de Graaf: 
"Een belangrijke verworvenheid van ons ver
haal vindt ik de afstand die de commissie 
neemt van de pretentie dat maatschappelijke 
ontwikkelingen nauwkeurig te analyseren of 
te voorspellen zijn, laat staan te sturen." Een 
bescheiden opstelling, die volgens De Graaf 
ook in het verkiezingsprogramma door zou 
moeten klinken. "Met het verkiezingspro
gramma voor de Europese verkiezingen zijn 
we naar mijn idee op de goede weg. 
Daar worden bouwstenen aangedragen voor 
een beleid zonder dat een blauwdruk gepre
senteerd wordt voor een Europa naar D66 
ideaal. We moeten reëel zijn en ons niet de 
houding aanmeten dat de politiek door het 
presenteren van een allesomvattend wereld
beeld veranderingen kan aanbrengen in de 
samenleving. 
Ik pleit er daarom voor om op de golven van 
het werk van de Commissies 2000 en 200 I 
een inleiding te schrijven voor een ver
kiezingsprogramma en los daarvan meer 'en 
detail' aan te geven welke knopen in de ko
mende regeerperiode doorgehakt moeten 
worden." 

Tweeduizend 
Internationalisering en individualisering spe
len een belangrijke rol in de schets van de te 
verwachten ontwikkelingen rond 2000 van 
de Commissie 2000. De toenemende afhan
kelijkheid van Nederland van ontwikkelingen 
elders in de wereld en met name in Europa 
bepaalt in sterke mate de vrijheidsgraden van 
het Nederlands beleid. Over de trend van de 
individualisering zegt Scheltema: "Het voort
gaande proces van individualisering heeft ver
gaande gevolgen voor de inrichting en organi
satie van de samenleving en vraagt om drasti
sche beleidsmaatregelen op het gebied van de 
sociale zekerheid, het inkomens- en arbeids
marktbeleid, het emancipatiebeleid en het 
aanbod van voorzieningen." 
De commissie schetst achtereenvolgens de 
ontwikkelingen in internationaal verband, 
binnen de economie, zowel in Europa als in 
Nederland, op het gebied van het milieu en de 
verschuivingen van demografische aard, die 



vergaande consequenties hebben voor het 
overheidsbeleid. 

Op basis van de schets volgen een groot aan
tal suggesties voor beleidsrichtingen. Schelte
m~ "Een voorbeeld is de te verwachten ople
ving van de economie. Vraag is of Nederland 
voldoende van die economische groei kan 
meeprofiteren. Een algemeen Europees pro
bleem is het slecht functioneren van de ar
beidsmarkt en een gebrek aan de juiste vaar
digheden. Een probleem dat we in Nederland 
ook zien. Daarnaast kent Nederland een aan
tal specifieke problemen. De ligging van Ne
derland in Europa wordt minder gunstig, de 
infrastructuur kan nauwelijks aan de toene
mende vraag naar mobiliteit en communicatie 
voldoen, de werkloosheid is verhoudingsge
wijs hoger, net als het financieringstekort. 
Deze aspecten beïnvloeden de Nederlandse 
groeikansen negatief. Een positieve factor is 
de voorsprong die Nederland heeft op tech
nologisch gebied. Die voorsprong moeten we 
in stand houden." Het milieubeleid loopt als 
rode draad door de aanbevelingen van de 
commissie. Scheltema: "De eisen die het mi
lieu stelt zullen ook het tempo van de econo
mische groei beperken, moeten beperken. 
We zullen de kosten van het milieu moeten 
verdisconteren in de produktiekosten, con
sumptiepatronen moeten aangepast wor
den." 

Ook doet de commissie aanbevelingen voor 
verbetering van het nationale en europese 
besluitvormingsproces, omdat 'de ingrijpen
de keuzes die de komende jaren gemaakt 
moeten worden eens temeer een goede de
mocratische besluitvorming noodzakelijk ma
ken'. De commissie stelt voor om 1994 als 
streefjaar uit te roepen voor een 'democra
tisch Europa' na de eenwording van de euro
pese markt in 1992. Op nationaal niveau pleit 
de Commissie 2000 voor een versterking van 
de ondersteuning van de ministerraad onder 
specifieke verantwoordelijkheid van de mi
nister-president om 'een meer integrale be
leidsafweging met aandacht voor de middel
lange termijn mogelijk te maken'. Daarnaast is 
overdracht van taken en bevoegdheden van 
de overheid naar lagere overheden en zelf
standige bestuursorganen gewenst 'binnen 
wettelijke kaders, getoetst door het Parle
ment, met een vast budget en onder controle 
van een onafhankelijk rechter of ombudsman'. 

Tweeduizendéén 
In vergelijking tot de Commissie 2000 is de 
Commissie 200 I verder van de oorspronke
lijke opdracht van het Hoofdbestuur afgewe
ken. De Graaf is zich daar van bewust: "In de 
discussie binnen de werkgroep is de oor
spronkelijke doelstelling vrij snel uit zicht ge
raakt. Bij een eerste inventarisatie onder de 
werkgroepleden van de belangrijkste autono
me of beïnvloedbare ontwikkelingen kwam 
heel duidelijke het thema van de individualise
ring naar voren en de wijze waarop die indivi
dualisering de verhouding tussen burgers, po
litiek en overheid beïnvloedt. De discussie 
heeft zich vervolgens toegespitst op de vraag 

THEMA 

Voorzitter Commissie 2000 0/ga Sche/tema: 
.. Geen politiek manifest" 

op welke wijze een samenleving met die indi
vidualisering moet omgaan en hoe de relatie 
tussen burgers, politiek en overheid verbe
terd kan worden. Het heeft naar onze mening 
geen zin om over de inhoud van beleid na te 
denken zonder de wijze waarop dat beleid 
tot stand komt te verbeteren. De werkgroep 
is dus nauwelijks toegekomen aan de discussie 
over concrete beleidskeuzen. Wat dat be
treft zijn we pas halverwege." 

Halverwege 
Tot halverwege heeft de Commissie 200 I 
degelijk werk afgeleverd. Een haarscherpe 
analyse van de verstoorde verhouding tussen 
overheid, politiek en burgers wordt gekop
peld aan een groot aantal aanbevelingen om 
te komen tot wat de commissie een participa
tie-maatschappij noemt 'waarin mensen op 
vrijwillige basis deelnemen in sociale verban
den. Kwaliteit is in een dergelijke maatschap
pij een kernbegrip: Kwaliteit van de sociale 
relaties, kwaliteit van de omgeving, het mi
lieu, kwaliteit van de economie, de tendens 
tot kwaliteitsproduktie, maar ook alle aspec
ten van veiligheid.' De burger zal beter uitge
rust moeten worden voor zijn onafhankelij
ker positie in de samenleving en gezocht 
moet worden naar nieuwe vormen van maat
schappelijke verantwoordelijkheid. Het on
derwijs moet daartoe mede de instrumenten 
verschaffen. 

Er zal een metamorfose plaats moeten vinden 
van politieke partijen en overheid. Want, zo 
concludeert de commissie 'Het lijkt vaak alsof 
de overheid nog naar de radio luistert terwijl 
de bevolking allang achter de video zit' en 'de 
politieke partij is steeds meer het voorpor
taal geworden van de tegenover de burgers 
staande overheid.' 
Een samenleving met zelfstandiger burgers 
verdient een inspirerende, vertrouwenwek
kende overheid. Zo'n overheid past zich in de 
ogen van de Commissie bescheidenheid en 
dient zich eerder op te stellen als grensrech-
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ter, bewaker van maatschappelijke spelregels 

en stimulator van beweging en vernieuwing 
dan als medespeler. De kerntaken van de 
overheid zijn ordenend en beschermend van 
aard: Zorg voor veiligheid, ruimtelijke en cul
turele infrastructuur en het waarborgen van 
sociale en economische bestaanszekerheid. 
De overheid zal in de toekomst flink wat 
taken af moeten staan. Aan een krachtige 
Europese overheid, mits er een duidelijke en 
directe democratische legitimatie gereali
seerd wordt. Of aan door regering en parle
ment ingestelde zelfstandige bestuursorga
nen. De overbelasting van de centrale over
heid neemt daardoor af, concentratie op 
hoofdlijnen wordt mogelijk, de relatie tussen 
bestuur en ambtenarij verbetert. 

"We constateren dat de overheid en de poli
tiek een afnemende betekenis hebben in de 
samenleving en voor de burgers. Van oor
sprong was de politieke partij een intermedi
air tussen kiezers en gekozenen, vervolgens 
werden politieke partijen meer en meer be
langenvertegenwoordigers en inmiddels zijn 
ze onderdeel geworden van de bureaucratie. 
Naar onze mening moeten politiek partijen 
hun intermediaire rol weer herwinnen.", stelt 
De Graaf. "Als je constateert dat de overheid 
de haar toegedichte pretenties niet waar kan 
maken dan houdt dat in dat politieke partijen 

hun aandacht moeten verleggen van de over
heid naar het organiseren van maatschappelij
ke discussie, opinie en consensusvorm ing." 
"Voor D66 betekent het heel concreet dat 
het belangrijker is om op een congres iemand 
vanPhilipsof de FNV te laten spreken, dan 
een beslispuntennota of een resolutie van het 
Hoofdbestuur aan te nemen." 

Andere invalshoek 
Hoewel de beide commissies inhoudelijk an
dere accenten hebben gelegd zijn de over
eenkomsten in benadering opvallend. Soms 
ook vullen de rapporten elkaar aan. Toch zijn 
het geen typische D66-rapporten geworden. 
"Beide commissies hebben op typische D66-
items een paar stappen verder gedaan", zegt 
De Graaf. "Zo valt op dat wel beleden wordt 
dat via staatsrechtelijke vernieuwingen als de 
gekozen president de politiek bestuurlijke 
verhoudingen verbeterd kunnen worden, 
maar dat er vervolgens een exposé volgt over 
delegatie van taken aan zelfstandige be
stuursorganen. Onze staatsrechtelijke her
vormingen zijn niet toereikend om de proble
men die we signaleren op te lossen. Ook 
wordt er nauwelijks over decentralisatie ge
schreven en wordt de formele democratise
ring nauwelijks benadrukt. Wat dat betreft is 
duidelijk gekozen voor een andere invals
hoek." 

Lennart van der Heulen 
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maandag 16 januari 
Doeke Eisma is op werkbezoek in Limburg. 
Op het programma staan in ieder geval ENCI 
en Rockwool. 

donderdag 19 januari 
Hanneke Gelderblom neemt deel aan een 
forum getiteld "Hoe zeker is onze sociale 
zekerheid", georganiseerd door de Neder
landse Christen Vrouwen Bond. Aanvang: 
20.00 uur, in de Bethel kerk, T raviatastraat te 
Den Haag. 

vrijdag 20 januari 
De Brabantse Statenfractie organiseert een 
werkbezoek, waaraan o.a. Doeke Eisma 
deelneemt. Voor meer informatie kunt u bel
len met Ad Bakhuizen (04927-61565). 

zondag 22 januari 
In de aula van de Universiteit van de Neder
landse Antillen houdt Peter Hoefnagels 
een lezing over "de psychologie en staatkun
de van de eilanden van de Nederlandse Antil
len". Dit n.a.v. zijn novelle "Het Eiland", die in 
februari zal worden uitgegeven. 

Ook de Tweede Kamer van D66 is daar ver
tegenwoordigd: Aad Nu is is op werkbezoek 
in de Antillen. 

maandag 23 januari 
De Vrouwenadviescommissie Woningbouw 
vergadert van 9. 30 tot IS. 30 uur over "bouw
stenen voor woonkwaliteit", in de Beatrixhal 
van de Jaarbeurs te Utrecht. Dagvoorzitter is 
Hanneke Gelderblom. 

donderdag 26 januari 
Doeke Eisma bezoekt de afdelingsvergade
ring van Oosterhout. (Info.: 076-148353). 
De regio Noord-Holland vergadert's avonds 
in Hotel De Beurs, Kruisweg I 007, Hoofd
dorp. Tijdens deze jaarvergadering is er een 
forumdiscussie metJan de Lange, gedepu
teerde voor Noord-Holland. Jan Fransen 
van Natuur en Milieu en Wouter van der 
Kolk, van de werkgroep Economische Zaken 
D66 Noord-Holland. Onderwerp is: moet 
Schiphol een grote Europese Airport wor
den? Wegen de voordelen op tegen de na
delen? 

Jacob Kohnstamm is aanwezig bij een 
hoorzitting over de herindeling in Groningen. 

vrijdag 27 januari 
De afdeling Roden en Norg vergaderen geza
menlijk in Restaurant "De Bitse", School
straat 2 te Roden. Dick Tommel, Kees 
Slottje en regio-voorzitter Henk Speel
man zijn inleiders van een discussie over de 
4e nota Ruimtelijke Ordening. 
Gesproken wordt m.n. over de ontwikkeling 
en het perspectief voor de driehoek Gronin
gen, Drachten en Assen en het belang van 
Friesland, Drenthe en Groningen en dat van 
het Rijk bij de ontwikkelingsplannen voor het 
Noorden. 

AGENDA 

Louise Groenman is met de leden van de 
Vaste Kamercommissie Jeugdwelzijn op 
werkbezoek in Groningen. Als gastheer deze 
dag fungeert oud D66-2e kamerlid Gerrit 
Mik, in zijn functie als bestuurslid van het 
Provinciaal Steunpunt Randgroepjongeren
werk in Groningen. 
De gezamenlijke jongerenorganisaties van de 
politieke partijen in Enschede organiseren 
een forumdiscussie over anti-apartheid, met 
o.a. Dhr. Dekker van Shell, een lid van de 
commissie Zuid-Afrika en Doeke Eisma. 
Voor meer informatie: John Strijker (053-
311806) 

dinsdag 31 januari 
Arjen Bouter is gastspreker tijdens de afde
lingsvergadering in Rotterdam. 
Contactpersoon is Herman Hoekzema (0 I 0-
4653998) 

Agenda 

Jonge Democraten 

JO-Weekend 
I I + 12 februari vindt het jaarlijkse JO-week
end plaats. Themazal zijn "vrijheid, historisch 
en actueel". Gesproken zal er worden over: 
Vrijzinnige-Democratie, Liberalisme en het 
project van de verlichting. Het JO-LUS
TRUM-thema. (Waar trouwens een boeiend 
boekje over verschenen is, wat u kunt bestel
len door f 6,- over te maken naar gironum
mer 70.13.86, t.n.v.Jonge Democraten, Den 
Haag, ovv LUSTRUMESSA Y). Ander Thema-

uitwerking zal geschieden op het gebied van 
de Aidsproblematiek. Oud-landelijk voorzit
ter Hein Jaarsma zal deze inleiding verzorgen. 
E.e.a. vindt plaats in Soest. Informatie bij Roei 
van der Poort, vice-voorzitter organisatie (ai) 
050-348217. 

JO congres 
Op zaterdag 4 maart a.s. vindt het halfjaarlijks 
JD congres plaats. Plaats van handeling zal zijn: 
Zaal TRIANON te Utrecht. Besproken zul
len worden de resolutie Ontwikkelingssa
menwerking/mensenrechten en het Politiek 
Program. Gastspreker zal zijn H.A.F.M.O. van 
Mierlo. Ook belangstellenden zijn welkom. 
Informatie Er ik Hordijk, telefoon 0 I 0-
4143551. 

Politieke stromingendag 
Op zaterdag 18 maart a.s. vindt de JO-poli
tieke stromingendag plaats. Geen luisterdag 
maar een doe dag. Ook belangstellenden zijn 
welkom. Informatie bij Jan de Heer, telefoon 
01883-14740. 

JO lustrum congres 
Op I en 2 april viert de JD haar twee jarig 
bestaan. In NJHC "slot Assumberg" te 
Heemskerk gaat de J D haar Ie LUSTRUM 
vieren. Sprekers zullen zijn: JAN TERLOUW, 
JORIS VOORHOEVE,JAN VIS, JAN GLA
STRA VAN LOON en de D66/Europese 
Lijsttrekker. Thema zal zijn: vrijzinnig-DE
MOCRATIE, LIBERALISME EN HET PRO
JECT VAN DE VERLICHTING. Ook D66 
belangstellenden zijn van harte welkom. In
formatie bij Gaston Siegelaer, telefoon 
04120-34447, of bij Erik Hordijk, telefoon 
010-4143551. 

advertentie 

e Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
bestaat 40 jaar. Al 40 jaar verdedigen actieve mensen over 
de hele wereld de rechten van anderen-
Vaak worden juist deze verdedigers van mensenrechten 
zelf het slachtoffer van gevangenschap, verbanning, 
'verdwijning' of zelfs moord_ 

WIE VERDEDIGT DE VERDEDIGERS 
VAN DE MENSENRECHTEN? 

AMNESTY INTERNATIONAL oenoodzaakbtïjtt 
Wordooklid 
of donateur. 
Vul de bon in. 

Giften op giro 454000 
Amnesty International 
Keizersgracht 620 
1017 ER Amsterdam 
(020) 264436. 

.---------~-
1 U kunt deze bon invullen en opsturen naar: 

Amnestylnternationai.Antwoordnummer10840, 
1000RAAmsterdam.Een postzegel isnietnodig.

1 0 Ik word lid 
0 Ik word lid en ben geïnteresseerd in de 

mogelijkheden om actief te zijn binnen Amnesty 
0 Ik word donateur 
GRAAG IN BLOKLETTERS 1940 

NAAM 

ADRES 

POSTCODE 

PLAATS 



Maastricht 
organisatorisch 
1. Vervoer naar Maastricht 
Gezien het uitblijven van reacties op 
het touringcarvervoersidee gaat dit 
niet door! ledereen dus op zijn eigen 
manier naar Maastricht. 
2. Hotelreserveringen 
Mocht u vergeten zijn zich voor 15 de
cember aan te melden, er zijn nog een 
aantal kamers beschikbaar, voorna
melijk het 4-sterren hotel (70,- per per
'>Oon per nacht, inclusief ontbijt, twee
persoonskamer). Wie het eerst komt 
die het eerst maalt! 
Ik herhaal hierbij het aanbod van de 
afdeling Maastricht om congresgan
gers bij leden van de afdeling onder te 
brengen: Anita Menge, tel. 043-
253772. 
3. Op vrijdagavond 17 februari zal na 
afloop van het eerste deel van het con
gres een feestelijke bijeenkomst geor
ganiseerd worden. De locatie is jam
mergenoeg nog niet bekend, die zal in 
het congresboek vermeld worden. 

Actuele politieke 
moties 
Actuele politieke moties moeten uiterlijk op 
woensdag IS februari om I 0.00 uur op het 
Landelijk Secretariaat zijn ontvangen. Het 
door het Hoofdbestuur vastgestelde Con
gresreglement staat volledig afgedrukt in het 
congresboek. 

Vacatures in besturen 
en commissies 
Door beëidiging van de reguliere ter
mijn komt in het Dagelijks Bestuur de 
post van vice voorzitter organisatie 
vacant. 
De huidige vice voorzitter organisatie, 
Herman Kern kamp, is herkiesbaar. 
Wegens drukke werkzaamheden 
treedt Eduard Groen af als tweede pu
bliciteitscoördinator van het Dagelijks 
Bestuur. Derhalve komt deze post va
cant. 
Na het aanvaarden van een andere 
functie binnen D66 door een der leden 
van de landelijke verkiezingscommis
sie, door verloop van termijnen én als 
voorbereiding op de drukke werk
zaamheden in 1989/1990 zijn er bij de 

DEMOCRATEN 

landelijke verkiezingscommissie vijf 
vacatures. 

Dezeformulieren dienen, ingevuld en 
ondertekend, op 25 januari vóór 12.00 
uur aldaar te zijn ontvangen. Steven Blok is herkiesbaar. 

Inlichtingen bij de voorzittervan de 
LVC, Jet de Bussy, tel. 020-242252. PS VI 
Bij de rapportage-commissie zijn twee 
vacatures. Inlichtingen bij Pi eter Fok
kink, voorzitter van de rapportage
commissie, tel. 05737-384. 

Bij het vertrek van Edith Je kei en Pa
trick Poelmann ontstaan twee vacatu
res in hetAlgemeen Bestuurvan de 
Stichting Politiek Scholings- & Vor
mingsinstituut. De nieuwe bestuursle
den worden 18februari verkozen door 
deAlgemene Leden Vergadering. Eén 
van beide zal worden gevraagd eind 
oktober de portefeuille over te nemen 
die Monique Terwiel dan na lange 
dienst statutair moet overdragen: het 
voorzitterschap namens het PS VI van 

Na verhuizing naar het buitenland van 
één der leden van de geschillencom
missie is er één vacature ontstaan bij 
deze commissie. 
Voor al deze vacatures kunt u kandi
daatstellingsformulieren aanvragen 
bij het landelijk secretariaat van D66, 
te bereiken op 070-858303. 

AGENDA voor de Algemene Ledenvergadering 
van D66 op 17 en 18 februari 1989. 
Vrijdag 17februari 

9.30 uur 

19.40 uur 

20.00uur 
20.15uur 
22.15uur 
22.30 uur 

1. Opening door de partijvoorzitter. 
2. Benoeming notulen en stemcommissie. 
3. Toelichting op de stemprocedure. 
4. Financiën 

regiobijdrage 1989 
contributieregeling 1990. 

5. Toespraak partijvoorzitter. 
6. Concept Europees programma. 
7. Actuele politieke moties. 
8. Schorsing van de vergadering. 

Zaterdag 18februari 
10.00 uur 8. Heropening van de vergadering. Toelichting op de stem-

procedure 
10.10 uur 9. Presentatie kandidaten besturen en commissies 

Presentatie kandida(a)t(en) lijsttrekkerschap Europese 
verkiezingen. 
Opening stembussen. 

10.25uur 10. Procedurekandiaatstellingenverkiezingvoordein 1990 
te houden Tweede Kamer verkiezingen. 
Voorstel aangaande het al dan niet uitbrengen van een 
stemadvies. 

11.00 uur 11. Concept Europees programma (vervolg) 
13.00 uur LUNCHPAUZE 

13.00uur 12. 
14.00 uur 13. 

14.05uur 14. 
14.30uur 15. 
14.35 uur 16. 
15.00uur 17. 
15.15uur 18. 

Sluiting stembussen 
Concept Europees programma (vervolg) 
Uitslag stemmingen en verkiezingen besturen en com
missies. 
Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer. 
Uitslag stemming verkiezing lijsttrekker. 
Toespraak lijsttrekker Europese verkiezingen. 
Campagne informatie. 
Sluiting door partijvoorzitter. 
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de redactie van Voor de D'Raad. De 
periode tussen voor- en najaarscon
gres wordt gebruiktvoor het inwerken 
en overdragen van deze portefeuille. 
Overige inlichtingen bij Machteld Ver
snel (voorzitter PSVI, tel. 030-315015) 
of bij Maarten Brackel (directeurPSVI, 
tel. 070-858303 bureau). Formulieren 
voor kandidaatstelling kunnen wor
den besteld bij het bureau. 

PEAC 
Van het PEAC-bestuurtreden dit voor
jaareen aantalleden af, t.w. Trudy 
Theuvenet, Ruke v.d. Werf, lrma van 
Scheijndel, Mirjam Hommes en Gijs 
Woudenberg. Van dezen stelt alleen 
Gijs Woudenberg zich niet herkiesbaar 
voor een tweede termijn. 
Er is dus in elk geval één vacature; 
belangstellenden worden bij deze uit
genodigd zich kandidaat te stellen (for
mulieren bij Secretariaat aan te vra
gen) vóór 1 februari a.s. 
Tevens is het voorzitterschap van het 
PEAC vacant: de voorzitterwordt in 
functie gekozen op de ALV van fe
bruari 1989. Vanuit het PEAC stelt zich 
voor deze functie kandidaat Mirjam 
Hom mes, die thans als interimvoorzit
ter optreedt. Andere kandidaten ge
lieven zich eveneens via eerder ge
noemd formulier bij het PEAC te 
melden. 

SWB 
Per 17februari 1989zijn er viervacatu
res (m/v) in hetAlgemeen Bestuurvan 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66. Herkiesbaar stellen zich: Floris 
Plate, Frits Brakke en Fien Meiresonne. 
Jos Dekkers stelt zich niet herkiesbaar. 
Kandidaten kunnen zich tot en met 6 
februari opgeven op een van tevoren 
aangevraagd kandidaatstellingsfor
mulier. 

Bon 
voor congresboek(en} 
Ondergetekende ontvangt graag ... 
exemplaren van het congresboek voor 
17-18februari 1989. 
Duidelijk invullen a.u.b. daar bon met
een adressticker is! 

Naam: ______________________ ___ 

Adres: ______________________ ___ 

Postcode/plaats: ______________ _ 

BON (GEFRANKEERD) ZENDEN NAAR 
BEZUIDENHOUTSEWEG 195, 2594AJ 
DEN HAAG 

HOOFDBESTUUR 

Stemadvies Tweede 
Kamerverkiezingen 
1990 
Congres-voorstel Al V-48 (aan de orde 
op 18februari a.s.) 

Tijdens het congres op 29 oktober 
1988 is een motie van de afdeling Am
sterdam aan de orde geweest over het 
uitbrengen van een stemadvies bij de 
kandidatenlijsten voor de Europese 
verkiezingen en voor de Tweede Ka
merverkiezingen. Gezien het late tijd
stip besliste de ALV bij motie van orde 
om de behandeling doorte schuiven 
naar het voorjaarscongres 1989. Naar 
aanleiding van deze motie geeft het 
Hoofdbestuur hieronder de argumen
ten weer die ertoe hebben geleid om 
geen voorstellen te doen aan het con
gres inzake het instellen van een ste
madviescommissie. 

Reglementair 
Het huishoudelijk reglement spreekt 
zich onder het kopje" bestuursverant
woordelijkheid" in artikel12.2.d uit 
over het uitbrengen van een eventueel 
stemadvies: 
.. Het bestuursorgaan op ieder niveau 
is verantwoordelijk voor: 

d. informatieverstrekking over de kan
didaten aan de leden; deze informatie 
behelst: 
-verificatie van de informatie, ver
strekt door de kandidaat 
-een eventueel stemadvies, dat bin
nen het bestuur tot stand is gekomen." 

De verantwoordelijkheid voor het al 
dan niet uitbrengen van een stemad
vies ligt volgens de regelementen bij 
het Hoofdbestuur. In het afgelopen 
voorjaar heeft het Hoofdbestuur be
sloten om geen gebruikte maken van 
haar bevoegdheid om een stemadvies 
over de kandidaten te geven en even
min om daarvoor een stemad
viescommissie in te stellen. 
Het Hoofdbestuurvraagt de ALV om 
instemming met dit standpunt. We 
zullen dat dan aan de hand van een 
korte weergave van de mogelijke ar
gumenten voor en tegen het geven 
van een stemadvies en het daartoe in
stellen van een stemadviescom
missie. 

De voorstanders zien de volgende ar
gumenten: 
-de leden krijgen extra informatie van 
ervaren en deskundige D66-ers waar
door ze beter kunnen beoordelen of 
een kandidaat geschikt is om namens 
D66 zitting te nemen in een vertegen
woordigend lichaam, zonder dat in es-

sentie het one-man, one-vote systeem 
wordt aangetast, 
-een stemadviescommissie kan bij
dragen tot een beter samengestelde 
fractie omdat rekening kan worden ge
houden met een spreiding van kennis, 
kundigheden, sexe, en leeftijd, van de 
kandidaten; 
-(nieuwe) leden worden van informa
tie voorzien die ze anders niet makke
lijk kunnen krijgen. Een stemadvies 
voorziet in een duidelijke behoefte en 
-de verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur voor de totstandkoming 
van een goede kandidatenlijst wordt 
met het uitbrengen van een stemad
vies expliciet gemaakt. 

De tegenstanders zien daarentegen 
onderstaande argumenten: 

-de eigen meningsvorming van de 
leden wordt niet de volle ruimte gege
ven. Hierin ligt een potentiële span
ning met onze partijcultuur van one
man, one-vote; 
-het is bijna onmogelijk een stemad
viescommissie te benoemen die vol
strekt onafhankelijk is; 
-een stemadvies kan grote emoties te 
weeg brengen bij de kandidaten; 
-de relatie tussen het Hoofdbestuur 
en de Tweede Kamerfractie kan onder 
druk komen te staan; 
-een zorgvuldige motivering van het 
stemadvies per kandidaat is moeilijk te 
geven en 
-een stemadvies draagt alleen bij aan 
een goed samengestelde fractie in
dien het in zijn geheel wordt overge
nomen. 

Het Hoofdbestuur in meerderheid is 
niet overtuigd van de effectiviteit van 
een stemadvies en de daarvoor in te 
stellen stemadviescommissie, noch 
van de noodzaak. De huidige omstan
digheden zijn anders dan de omstan
digheden die medio 1985 tot een ste
madvies hebben geleid. Bovendien 
heeft hetHoofdbestuur er alle vertrou
wen in dat een goede samenstelling 
van de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen ook zonder een 
stemadviescommissie wordt gewaar
borgd. Alles overwegende tellen de 
mogelijke nadelen voor ons zwaarder 
dan de mogelijke voordelen. 

Beslispunt ten behoeve van de Alge
mene ledenvergadering: 
Het Hoofdbestuur wordt verzocht 
geen gebruik te maken van haar be
voegdheid tot het geven van een ste
madvies waarin de kandidaten met 
namen worden genoemd. 

Dit besluit betreft de Tweede Kamer
verkiezingen, te houden in 1990. 



Lijstvolgorde 
D66-kandidaten 
Europese verkiezingen 
Op donderdag 29 december maakte 
de Landelijke Verkiezingscommissie 
de uitslag bekend van de schriftelijke 
stemming onder de D66-leden over de 
volgorde van de D66-kandidatenlijst 
voor de Europese Verkiezingen op 15 
juni 1989. De uitslag luidde als volgt: 

1. Bob van den Bos punten: 10718 
2. Jan Willem Bertens 9081 
3. Jopie Boogerd-Ouaak 9006 
4. Hans Glaubitz 5576 
5. Chel Mertens 5460 
6. Roelof Jan Manschot 4112 
7. Arjen Bouter 3756 
8. Bertvan Wijk 2497 
9. Jos Koeleman 2304 

10. Jan Heemskerk 1813 
11. HenkPotman 1797 
12. Theo Meister 1780 
13. Pi eter Steenwijk 1615 
14. Ottie Drijber-Bosscher 1579 
15. Ton van der Steen 1539 
16. Paul Wessels 1508 
17. Jan Hoekerna 1410 
18. Herman van der Wou de 1306 
19. Jan Paul Peters 1008 
20. Frans Bongers 853 
21. Jeen Postma 819 
22. Ruud Frische 418 
23. F. A. Boedha Kortz 299 
24. Johan Kooistra 181 
25. Riek Roelof Heyermans 180 
26. Elly Nijst-van Egdom 178 

De lijsttrekker voor de Europese ver
kiezingen wordt gekozen tijdens het 
voorjaarscongres van D66 op 17 en 18 
februari 1989. 
De volgende personen hebben zich 
voor het lijsttrekkerschap gekandi
deerd: 
Bob van den Bos, Jan Willem Bertens, 
Jopie Boogerd-Ouaak, Chel Mertens 
en Henk Potman. 
De kandidaat lijsttrekkers zullen een 
toelichting op hun kandidatuur publi
ceren in het congresboek. 

Procedure 
kandidaatstelling 
Tweede 
Kamerverkiezingen 
Op het congres van 29 oktober 1988 
werd een voorstel van het Hoofdbe
stuur met betrekking tot de procedure 
voor de interne kandidaatstelling voor 
Tweede Kamerverkiezingen niet meer 
aan de orde gesteld. 

Dit voorstel zal nu aan de orde komen 
op 18 februari a.s. 

HOOFDBESTUUR 

Procedure-voorstel 
Het Hoofdbestuur stelt de ALV voor 
bij de komende interne kandidaatstel
ling voor kandidaten voor de Tweede 
Kamerverkiezingen- 1990- artikel 
101.6 van het Huishoudelijk Regle
ment (een procedure in één ronde) 
van toepassing te verklaren. 

Zie voor een toelichting op dit voorstel 
de Democraat van juni 1988, partij
nieuws pagina 8. 

ca 
s 
Cl) 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 066 

Bezu1denhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 

Studiedag 
werkgelegenheid 
21 januari 1989 
Voor veel D66ers is het werkloosheids
vraagstuk de schande van deze tijd. Ze 
vermoeden dat er veel meer niet-wil
len dan niet-kunnen achter het voort
zieken van de bestaande situatie 
schuilt. Maar de materie is weerbar
stig, en de deskundigheid van D66-ers 
ligt lang niet altijd primair op sociaal
economisch gebied. 
De SWB heeft al de publikatie aange
kondigd van de nota" Werk maken is 
werk willen maken" van Adviesraads
lid Loet Jansen. Over deze nota, die in 
januari zal worden gepubliceerd, orga
niseert de SWB een studiedag op za
terdag 21 januari a.s. in De Reehorst in 
Ede, van 10.00 tot 16.00 uur. 
In de ochtend zal de nota ter discussie 
staan. Zoals al beschreven: de nota 
stelt bescheiden aanpassingen voor in 
premies en salarissen, zodanig dat de 
arbeidsmarkt beter zijn werk kan doen 
en het aantrekken van werknemers 
voor veel werkgevers weer aantrekke
lijk wordt. Er wordt niet met de knoet 
gedreigd: geen nieuwe dwang op 
werklozen. Er wordtvrijwel nietgekort 
op salarissen, zeker niet op het mini
mum. Er wordtgeen bureaucratie over 
de werkelijkheid heen gelegd, het doel 
is dat de markt zijn werk naar behoren 
gaat doen. 
In de middag zal een vrije discussie 
worden gehouden over punten die 
voor het sociaal economisch beleid 
van D66 van belang zijn; deze punten 
zullen door de SWB rechtstreeks aan 
de Programmacommissie worden 
doorgegeven, met het oog op het 
nieuw te schrijven verkiezingspro
gramma voor de Tweede Kamer. 
De deelname aan de studiedag is gra
tis, maar koffie, thee en lunch komen 

voor eigen rekening. Het is noodzake
lijk, van tevoren de nota" Werk maken 
is werkwillen maken" te bestellen: de 
studiedag is alleen bestemd voor hen 
die de nota van tevoren hebben be
steld. 
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De nota kan worden besteld door over
boeking van f 12,50 (incl. portokosten) 
op giro 33.222.13 t.n.v. penningmees
ter SWB D66 in Den Haag, onderver
melding van: nota nr. 71. Vermeldt u 
erbij of u zich tegelijkertijd voor de stu
diedag opgeeft? 

Studiedag toekomst 
landelijk gebied 
4maart1989 
Bezinning overwat we in de toekomst 
met het landelijk gebied in Nederland 
aanwillen is geboden. Voortdurende 
aanslagen op natuur en milieu en het 
grote economische belang van de Ne
derlandse land- en tuinbouw zijn wel 
de meest in het oog springende as
pecten. 
Beide aspecten markeren tevens de te
gengestelde belangen. Ooktegen de 
achtergrond van een veranderend Eu
ropees landbouwbeleid staat een aan
tal principiële zaken ter discussie voor 
het milieu en de landbouwproduktie. 
Ook binnen D66 heeft deze discussie 
nog niettot een eensgezind standpunt 
geleid. Naar aanleiding van het ver
schijnen van de Vierde Nota Ruimtelij
ke Ordening is bij de SWB de bundel 
"D66 op weg naar 2015" verschenen. 
(zie democraat nr. 8, d.d. 18-1 0-1988). 
Ook de Tweede Kamerfractie van D66 
heeft in de notitie ",nvesteren, produ
ceren en beheren" over het landelijk 
gebied haar bijdrage aan de discussie 
geleverd, vooruitlopend op de binnen
kort te verschijnen structuurnota 
Landbouw en het natuurbeleidsplan 
van deze regering. Eerder publiceerde 
de SWB de nota's" Natuur- en land
schapsbescherming in Nederland" 
( 1982) "Bedreigd bestaan: het land
bouwbeleid en de positie van de boer" 
(1983). 
Over deze problematiek van de toe
komst van het landelijkgebied organi
seert de SWB een studiedag op zater
dag 4 maart 1989 in de Amershofte 
Amersfoortvan 10.00 uurtot 16.00 
uur. 

In het ochtendprogramma zullen drie 
sprekers, èlk vanuit hun eigen invals
hoek, hun visie geven op de toekomst 
van het landelijk gebied en een kriti
sche noot kraken over de ideeën die 
D66 daarover naar buiten heeft ge
bracht. 
Het zijn: 
Prof. Dr. Ir. P.C. van den Noort, hoog Ie-
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raar agrarische economie, die de eco
nomische aspecten voorzijn rekening 
neemt. 
Drs. W.J. van derWeijden, coördinator 
van hetCentrum Landbouwen Milieu 
voorde natuur- en milieuaspecten. 
Drs. A.F. van de Klundert, werkzaam 
geweest bij de Rijkspianalogische 
Dienst, thans bij DG Milieubeheer 
coördinator landelijke gebieden die de 
ruimtelijke aspecten belicht. 

Het middagdeel (13.30 uur) bestaat uit 
een forumdiscussie waar behalve de 
drie ochtendsprekers zijn uitgeno
digd: Doeke Eisma, lid Tweedekamer
fractie D66, een vertegenwoordiger 
van het Landbouwschap en een mede
werkervan de provincie Noord-Bra
bant. Het symposium staat onder lei
ding van de heer P. Scheele, lid van de 
SWB-werkgroep Landbouw. 

Opgave voor de studiedag door mid
del van overmaking van I 20,- (incl. 
lunch en koffie) op gironummer 
3322213 t.n.v. penningmeester SWB 
onder vermelding studiedag land
bouw. 
De nota ,.D66 op weg naar2015" is bij 
de SWB te bestellen en de notitie van 
de Tweedekamerfractie is gratis bij de 
fractie te krijgen. Verdere inlichtingen 
bij de SWB (Corrie van den Brand hof) 
tel. 070-858303. 

Nieuwe start werkgroep 
informatiebeleid 
Nadat D66 in 1981 het voortouw had 
genomen met publikatie van een nota 
,. Vingerwijzingen voor een informa
tiebeleid" is het initiatief op dit terrein 
geleidelijk bij andere partijen terecht 
gekomen. De SWB wil proberen, op
nieuw een werkgroep Informatiebe
leid op te richten, en nodigt daartoe 
alle belangstellenden uit voor een bij
eenkomst op donderdag 2 februari a.s. 
om 19.30 uur in hetgebouwvan Bul I, 
Brouwersstraat 4 in Amersfoort (op 
vijf minuten lopen van het station rich
ting centrum, vrijwellangs de spoor
baan). De bijeenkomst zal worden be
steed aan het inventariseren van de 
deskundigheid en belangstelling van 
de aanwezigen, het nagaan van de vra
gen die er (onder meervan de kant van 
de Tweede Kamerfractie) liggen, een 
terugblik naar de werkzaamheden van 
de vroegere werkgroep, en indien mo
gelijk een plan de campagne voor de 
toekomst. De bijeenkomst zal onder 
leiding staan van Sjoerd Schamhart, 
die in hetverleden enigetijd coördina
torvan de werkgroep is geweest. 

SWB 

Ambtenaar en politicus: 
tweehanden 
aan het stuur 
van de samenleving? 
Onder deze titel publiceert de SWB in 
februari een opstellenbundel over de 
relatie tussen ambtelijk en politiek 
systeem, met beschouwingen van on
der meer Vis, Glastra van Loon, Van 
Gils, Scheltem a, Lubberdink en Doe
ters van Leeuwen. Het boek zal in de 
winkel te koop zijn voor I 34,50, de 
D66-leden prijs bedraagt I 29,50. Op 
het congres in Maastricht zal het boek 
verkrijgbaar zijn. Over deze opmerke
lijke uitgave zal in de volgende Demo
craat nader worden bericht. 
Bestellingen kunnen worden gedaan 
door overboeking van I 34,- (incl. por
tokosten) op giro 33.222.13t.n.v. pen
ningmeester SWB D66 in Den Haag, 
onder vermelding van: ambtenaar en 
politicus. 

-> 
(/) 
c.. 

Stichting Politiek Scholings
en Vormingsinstituut 066 

BezUidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon 070-85 83 03 

Postg1ro 3909120 
tnv PSVI D66 Den Haag 

U bent aan de beurt! 
Deze zomer opent de kandidaatstel
ling voor de gemeenteraden, en in 
veel gemeenten zijn onze raadsfrac
ties toe aan een wisseling van de 
wacht. Heeft u het raadswerk al eens 
overwogen 7 U kunt vrijblijvend een 
blik in de keuken krijgen door deel te 
nemen aan het project TE RADE 
GAAN: drukwerk en bijeenkomsten 
waarmee u zich kunt beraden op de 
raad. De data van het project zijn zo 
gekozen dat u na deelname nog ge
noeg tijd heeft voor het besluit of u 
kandidaat wilt zijn of niet. Een over
zicht van de thema's, data en prijzen: 

Documentatie 
1) Een gratis, groenefolderdie iets 

vertelt over het project met een gra
tis antwoordkaart voor het opge
ven van bestellingen of aanmel
ding. 

2) Een brochure ,.Raadswerk" van 20 
pagina's, te koop voor f 2,00, be
doeld voor zelfstudie en als ge
spreksstof. Behandelt de algemene 
aspecten van raadswerk, de inrich
ting van gemeentebestuur, de posi
tie van raadsleden. 

3) Tekstenbundel ,.Te rade gaan", be
doeld voor deelnemers aan de ken
nismakingsreeks "Drieluik op 
raadswerk". Behandelt afzonderlij-

ke beleidsterreinen van gemeente
politiek. Verkrijgbaarvoordeelne
mers vanaf eind maart 1989. 

BIJEENKOMSTEN, voor elk soort kan 
apartworden ingeschreven: 
1 ) Oriëntatiedag 

Eén zaterdag; ontmoeting met zit
tende raadsleden voor een gesprek 
over met name de persoonlijke en 
praktijkkanten van raadswerk. Te
voren lezen: Brochure "Raads
werk". Prijs: f 10,-exclusieflunch. 
Plaats: wordt bepaald aan de hand 
van de aanmeldingen, om de reis
tijden zo kort mogelijk te houden. 
Data: zaterdag 1 april, of 15 april, of 
29 april. Bij grote belangstelling 
meerdere bijeenkomsten tegelijk. 
Groepsgrootte maximaal15 
mensen. 

2) Spreektraining Te rade gaan 
Eén zaterdag, waarop deelnemers 
spreken in het openbaar beoefenen 
om vrijblijvend na te gaan hoe hen 
dat afgaat. Prijs: f 10,-exclusief 
lunch. Plaats: wordt bepaald aan de 
hand van de aanmeldingen, om de 
reistijden zo kort mogelijk te hou
den. Data: zaterdag 22 april, of 20 
mei, of3 juni. Groepsgrootte: maxi
maal15 deelnemers. Eventueel si
multaan-bijeenkomsten. 

3) Drieluik op raadswerk 
Program ma van drie zaterdagen, 
waarop deelnemers kennismaken 
met verschillende terreinen: Finan
ciën, Welzijn, Economie, Milieu, 
Verkeer& Vervoer, Onderwijs, 
Ruimtelijke Ordening, en het 
"machtsweb" in gemeentepolitiek. 
Tevoren lezen: telkens een bepaald 
deel uit de tekstenbundel Te Rade 
Gaan. Prijs: totaal f 30,-exclusief 
lunches incl. documentatie. Plaats: 
wordt ook bepaald aan de hand van 
de aanmeldingen. Deelnemers 
kiezen voor een van beide series 
van drie data. Bij grote belangstel
ling meerdere groepen tegelijk op 
dezelfde data. SERIE A: zaterdag 27 
mei, 10 juni en 24 juni. SERIE B: 
zaterdag 10juni, 17 juni en 1 juli. 
Groepsgrootte: maximaal20 deel
nemers. Deelname aan slechts 1 of 
2 van de 3 bijeenkomsten is niet 
mogelijk. 

Wilt u zich aanmelden, bel of schrijf 
dan even voor een aanmeldingsfor
mulier: de antwoordbon in deze De
mocraat is daarvoor te klein. 
Voor mensen die zich inderdaad kan
dideren bieden we in het najaar ver
volgcursussen aan, waarmee u zich 
goed kunt voorbereiden op de ver
kiezingscampagne en het raadslid
maatschap. 



Kennismakingsdag 066: 
zaterdag 11 maart 
Algemene kennismaking met de partij 
en met andere (nieuwe) D66-leden. 
Vooral bedoeld voor mensen die een 
dergelijke bijeenkomst niet in afde
lingsverband kunnen bijwonen. Pro
gramma: zien en bespreken van een 
videofilm over de historievan de par
tij, gesprek over motieven voor lid
maatschap van D66, de grote lijnen in 
verkiezings-en beleidsprogramma, de 
politieke positie van D66 en dergelijke. 
Plaats: het partijsecretariaat in Den 
Haag. Prijs f 15,- excl. lunch. 

Antwoordbon PSVI 
D Ik wil vrijblijvend meer weten over 

raadswerk. Stuur me uitvoeriger 
informatie over TE RADE GAAN 
met een aanmeldingsformulier. 

0 Ik meld me aan voor de SPREEK
TRAINING op zaterdag 18 maart 
voor f 25,-. 

0 Ik meld me aan voor de D66-KEN
NISMAKINGSDAG op zaterdag 11 
maart voor f 15,-. 

IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 
0 Raadswerk; introductie-brochure 

van ± 20 pagina's voor f 2,-. 
0 D66& DEMOCRATISERING, bro

chure, 20 pag. f 2,50. 
0 Publiciteit in de politiek, klapper, 

130pagina's,f 15,-. 
0 Handboek voor besturen, klapper, 

61 pagina's f 2,50. 
0 Uitspraken over inspraak, brochu

re, 44 pag. f 3,25. 
0 Werkgelegenheidsprojecten, bro

chure, 27 pag. f 2,25. 
D Video "Twintig jaar optimisme" en 

wel: VHS/V2000/Betamax, huur 
f 20,- I koop f 60,-. 

0 Video "Een reden van bestaan" 
0 5 EG-richtlijnen voor vrouwen. 

SBK-brochure, 48 pag. f 2,50. 
0 Voor de D'Raad tijdschrift, abonne

ment f 40,-1 gratis nummer 
0 Standpuntenbrief ± 3-wekelijks: 

abonnement f 35,-/ gratis 
nummer 

D Overig: ... 

NAAM: __________________ __ 

ADRES: __________________ __ 

PLAATS: ________________ __ 

Bestelling voor PSVI-D66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, tel. 070-858303 

PS VI 

Meesterklas in Arnhem: 
zaterdag 11 maart 
Een MEESTERKLAS als openbare de
bat-oefening bleek vorig jaar bij het 
PSVI-jubileum een groot succes te zijn. 
De Afdeling Arnhem heeft de organi
satie op zich genomen van een nieuwe 
Meesterklaswaarbij heel D66welkom 
is. Hij vindt plaats in de Arnhemse 
Schouwburg op zaterdag 11 maart 
(i.p.v. de eerder genoemde 21 januari). 
Toegang kost slechts f 5,- inclusief 2 
consumpties en een programma
boekje. Het programma duurt van 
13.30 tot 17.00 uur. 

Als masterzullen optreden: Jan Vis, 
Jan Glastra van Loon en Louise Groen
man. Als junior: Edwin van Raay, Jan 
Willem Wits, Erik Hordijk (voorzitter 
Jonge Democraten), Eddy Hartman, 
DickVerschoor, Robin Hartogh Heys 
en Roald Schoenmakers. De stellingen 
die zij zullen verdedigen vallen onder 
de noemer Europa. Omdat het een oe
fening is, geen officiële vergadering 
kunnen de sprekers eerder nieuwe we
gen inslaan. Dat levert boeiende de
batten op waarin ook ruimte is voor 
publieksin breng. Wilt u eens echt iets 
nieuws meemaken, wees er dan bij! 
Informatie en reserveringen bij Elia 
Vervaat 085-435796 of Henriëtte Visser 
085-510817. Schriftelijk: D66-Arnhem, 
Nijhoffstraat 110,6821 BP Arnhem. 

Presentatie-training: 
zaterdag 28 maart 
Intensieve oefening in het openbaar 
spreken met video-ondersteuning op 
18 maart in het partijsecretariaat in 
Den Haag. Deelname kost f 25,-excl. 
lunch. Overigens: wanneer u zelf een 
groep deelnemers bijeen brengt kan 
deze training ook bij u in de buurt wor
den verzorgd. Plaats, datum en prijs 
dan in overleg. Aantal deelnemers: 
10-15. 

066 & Democratisering 
Een gloednieuwe uitgave van het 
PS VI, waarvoor op de laatste ALV di
rect al veel belangstelling was. Voor 
slechts f 2,50 krijgt u in 20 pagina's 
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een overzicht van de democratise
rings-voorstellen die D66 sinds z'n op
richting heeft gedaan. Mét de reacties 
van de andere partijen op die ideeën 
én met het resultaat dat tot nu toe 
werd bereikt. Verhelderend voor men
sen die de beginperiode van D66 niet 
meemaakten, een geheugensteun 
voor de anderen. Een naslagwerkje 
dat eigenlijk ieder hoort te kennen, die 
wel eenswordt gevraagd: watwil D66 
nu eigenlijk met die democratisering? 
Of kunt u zonder dit boekje de 18voor
stellen die D66 in 1966 alleen al deed 
noemen en uitleggen? (Op pagina 5 
staan ze bijeen ... ) 

PEAC 
Landelijk emancipatie 
netwerk 
1e bijeenkomst 1989 op DONDERDAG 
2 FEBRUARI1989 van 18.00-20.00 uur 
in het gebouw van de Eerste Kamer. 
Deze eerste Netwerk-bijeenkomst 
nieuwe stijl zal worden verzorgd door 
de drie Haagse "kamervrouwen" van 
D66: Hanneke Gelderblom, Louise 
Groenman en Marie-Louise Tiesinga. 
Er zal voor een drankje en vervolgens 
voor koffie en een broodje worden ge
zorgd. Kosten ca. f 10,- per persoon. 
Het is beslist noodzakelijk u hiervoor 
op te geven! Bel daartoevóórvrijdag 
27 januari a.s. het Landelijk Secreta
riaat van D66, tel. 070-858303. 

advertentie 

Beyers Naudé 
vraagt uw. steun 

Giro 26655 
Bevrijdingsfonds 

Komitee Zuidelijk Afrika O.Z. Achterburg
wal 173, 1012 DJ Amsterdam 

tel. 020- 27 08 01 
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066 en de Europese verkiezingen 
D66 als Gideonbende binnen het Europese 

Parlement: op één dag kwam ik in twee pe
riodieken deze leus tegen. Pas maar op dat de 

associatie met "bende" zich niet tegen ons 
keert. Het programma is er, de kandidaten 
zijn er, zelfs de beoogde lijsttrekker is er, als 
ik de pers mag geloven. Maar over één ding 
hoor en lees ik veel minder: in welke fractie 
gaat D66 na de verkiezingen zitten? 
Als vertaler bij het EP behoor je zeker niet 
tot de inner circle van de macht, maar krijg je 
wel een goed overzicht: in een jaar trekt zo 
het hele Euro-gebeuren langs mijn bureau. 
Wat valt daarbij op? 
De fracties zijn steeds belangrijker gewor
den: bevlogen Einzelgänger komen niet ver 
(meer), veelleden zitten gevangen in een 
keurslijfvan fractiediscipline. Misschien een 
teken dat het EP steeds meer een echt parle
ment is geworden of positiever geformu
leerd: machtiger is geworden. Dat klopt 
trouwens wel: vooral door de "tweede le
zing" heeft het Parlement een vinger in de 
pap bij de Europese wetgeving. 
Vroeger kon men slechts een vuist maken bij 
de begrotingsbehandelingen, nu verschuift 
het zwaartepunt naar die terreinen waar de 
EG-wetgeving bezig is de nationale wetten te 
overvleugelen, bijvoorbeeld milieu. Dat was 
het specialisme van Doeke Eismatoen hij in 
het EP zat ( 1979-1984). Ik kom zijn naam nog 
geregeld in allerlei euro-documenten tegen. 
Een hele eer, want een ex-europarlementa
riër is snel vergeten (kijk maar naar de onfor
tuinlijke Johan van Minnen). Eisma en De Goe
de vormden een tweemansfractie die ope
reerde binnen de groep van niet-ingeschreve
nen, een wel zeer los en niet steeds even 
kosher verband. 
Zoiets kan in het Parlement van '89 absoluut 
niet meer! Alleen als (grote) fractie kun je een 
vuist maken. Nu is natuurlijk het probleem: bij 
welke Europese groep hoort D66 thuis? Ik 
zou bijna zeggen: laten ze maar eens mee
draaien bij de Europese Volkspartij (een 
christendemocratisch gezelschap): daar leer 
je tenminste met macht omgaan. Nee, dat 
toch maar liever niet: idealisme is een te 
groot goed. 
De socialisten? Dat kun je bij de Nederlandse 
kiezer niet maken: ik zie de krantekoppen al 
voor me. De liberalen? 
Die treden op onder de afkorting ELD; op 
veel affiches wordt daar automatisch een G 
voor gekladderd. Bij die ELD zit de VVD al. 
Nu is de figuur dat twee partijen uit één land 
in één eurofractie zitten niet geheel ondenk
baar (de Italiaanse liberalen en republikeinen), 
maarhet is de vraag of wij ons zouden thuis 
voelen in een zo conservatief gezelschap 
(conservatief op veel punten, laat ik het zo 
zeggen: natuurlijk niet iedereen, niet steeds). 
Misschien is het het beste eerst eens te gaan 
praten met de Volksunie uit Vlaanderen: die 
heeft in Nederland haar naam niet mee en 
riekte in het veleden wel eens naar de sfeer 
van "Wat Wals is, vals is: sla dood", maar zij 
ontwikkelt zich tot een moderne partij met 
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veel aandacht voor milieu en minderheden. 
De Volksunie is met twee leden in het EP 
vertegenwoordigd en heeft zich aangesloten 
bij de Regenboog-fractie (Groenen, maar ook 
onze PSP/PPR/CPN). Het is namelijk niet ge
zegd dat de Regenboog in precies dezelfde 
formatie terugkeert; juist in die hoek wordt 
altijd veel geruzied. Hoe dit ook zij, D66 
moet nu al op zoek gaan naar gelijkgezinden in 
Europa en mag nooit meer met twee man/ 
vrouw de splendid isolation opzoeken. Appel; 
Redelijk alternatief; Gideonsbende: allemaal 
prima, maar niet alleen! 

1992 sterfjaar eigen cultuur? 

Eelco Hesse 
Luxemburg 

Dit te denken lijkt mij tamelijk somber, iets 
wat reeds eeuwen gemeengoed is wordt zo
maar niet weggepoetst. Bovendien welke en 
wiens cultuur zou dan voorrang dienen te 
hebben? Is er trouwens al niet sprake van 
wederzijdse culturele integratie sinds pa
kweg de Italiaanse Renaissance en ze!fs daar
voor? 
Trokken Noord-Europese musici en schilders 
zoals Lassus (als koorknaap ontvoerd) en Ru
bens niet de Appenijnen over om zich aan de 
Italiaanse bron te laven? Reisden Italiaanse 
wetenschappers en humanisten niet naar 

noordelijke streken omErasmus te horen en 
met hem te discussiëren? Cultuur is, mijns 
inziens, dus niet louter en alleen gebonden 
aan het land van herkomst; wel voegt de eigen 
omgeving bepaalde aspecten aan cultuur toe. 
Wagner's Nibelungenring kon alleen maar in 
Duitsland ontstaan, terwijl Voormolen's suite 
Baron Hop alleen in onze contreien geboren 
kon worden. 

OI i vier B. Bommel contra Frau Antje? 
"Jonge vriend, een Heer van Stand laat zich de 
kaas niet van het literaire brood eten. Laat 
Frau Antje rustig haar, al dan niet belegen 
kazen propageren, ik kan dit geen uiting van 
cultuur vinden; om met TerpenTijn te spre
ken: "Het vibreert niet makker, vat je?" 

De school bewaker van cultuur? 
Na bovenstaande "komische oprisping" terug 
naar de ernst. 
De school is mede bewaker van cultuur en 
dient deze op een zo goed mogelijke manier 
door te geven. Zijn de opleidingen aan de 
Pedagogische Academies nog van dien aard 
dat er van enige kennis van en inzicht in cul

tuur mag worden gesproken? Tegenwoordig 
schijnt men de top van de Pernassus bereikt 
te hebben als men ten naaste bij weet hoe van 
Gogh gespeld wordt en wie Vondel ook al 
weer was. Wellicht ben ik toch te zwartgallig? 
Betoogde ik immers zelf niet dat wederzijdse 
culturele integratie reeds lang in gang was 
gezet? Zet zich dit niet door in onze tijd? 
Culturele hoogstandjes als Pop-Formule en 
CountDown getuigen hiervan. Het taalge
bruik past zich aan en is verrijkt met begrip
pen als te Wauw en Groovy. 

Bewaakt de school een dergelijke cul
tuur? 
Nonsens! Voorwaarde is dan wel dat er beter 
wordt opgeleid aan de P.A.'s. Voorwaarde is 

dat leerlingen, van jongs af aan, met cultuur in 
aanraking worden gebracht. Hoofdvoor
waarde is datTaal goed wordt geleerd; dat is 
immers het instrument om e.e.a. door te ge
ven; en dat Taal, in vergelijking met Exacte 
Vakken, niet als ondergeschoven kindje 
wordt behandeld. Alleen dan kan, denk ik, het 
eigen en andermans cultuurgoed worden 
doorgegeven op een wijze die hieraan recht 
doet. 

Ernest Vanaltená? 
Als goed Europeër kan ik kiezen uit: 
Streumer-Strömer-Stromer, met Ernst van 
Altenageef ik gewoon de voorkeur aan mijn 
Nederlands naam. 
G.M.j. Streumer-Baaij. 
AmsterdamlOsdorp 

Wanklanken 
"Zo konden er binnen onze maatschappij 
machts-en belangencircuits ontstaan die hun 
eigen zaken vrijwel ongestoord regelden. Pas 
toen het echt mis ging kwam er brede poli
tieke belangstelling voor. De landbouw kon 
zijn eigen boontjes doppen totdat er voor 
miljarden aan overtollige producten in koel
huizen lag en de milieubedervende meststa
pels vanuit de stad zichtbaar werden. Neder
landse vissers konden iedereen lange tijd in de 
boot nemen, omdat de autoriteiten hun dub
bele bodem niet wilden zien. Medische speci
alisten en apothekers behoefden zélf niet te 
bloeden totdat bleek dat de gezondheidszorg 
letterlijk onbetaalbaar zou worden. Omdat 
de medische stand al die tijd door de maat
schappij met rust was gelaten, ging hij zelf 
geloven dat dit ook zo hoorde." 

Hierna volgt in het commentaar van Van de 
Bos in Democraat nr. 9 een waarschuwing 
voor on-democratische wanklanken. En daar
bij ontstaat een probleem. Wil de schrijver 
met de opsomming een voorbeeld geven van 
datgene waarvoor hij in zijn laatste alinea 
waarschuwt, name I ijk on-democratische 
wanklanken? Of is deze opsomming gemeend 
en geeft de schrijver onbedoeld een voor
beeld van de Amerikaanse wijze van campag
nevoeren (onder het motto: het hoeft niet op 
waarheid te berusten, als het maar lekker in 
het gehoor ligt. )1 

Janus van de Ven 
Utrecht 
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Eurokandidaten presenteren zich in Utrecht 

OP AUDITIE VOOR EUROPA 
Zaterdagmorgen I 0 december is het 
zover. Een achttiental zenuwachtige 
kandidaten voor het Europees parle
ment krijgen de kans te bewijzen wat 
ze waard zijn. Thema van de dag: op 
auditie voor Europa. Een parade van 
kandidaten, experimentele en vroege 
figuren, vrije oefeningen, kabar-et en 
een publieksdans. Kortom, zeseneen
half uur typisch D66. 

Parade 
Tijdens de parade kregen alle kandidaten die 
op een verkiesbare plaats wensten te staan de 
kans om in twee minuten uit te leggen waar
om D66 thuis hoort in het Europees parle
ment. De meesten slaagden daar uitstekend 
in, want wie in het overwegend uit D66-ers 
bestaande publiek twijfelde aan de noodzaak 
van de terugkeer van D66 in het Europese 
parlement? Eén van de kandidaten verwoord

de dit het meest duidelijk: "D66 hoort in het 
Europees parlement." 
Andere kandidaten hadden meer woorden 

nodig. Jan Willem Bertens, inmiddels geen 
onbekend partijlid meer, legde een directe 
link tussen D66 en Europa: "Vanaf het begin 
van D66 komt het Europees Parlement in ons 
programma voor." Bob van de Bos voegde 
hier een progressieve dimensie aan toe: 
"D66, als enige consequent progressief en 
pro-Europees." Het meest beeldend was Jo
pie Boogerd, om het nut van D66 in het 
Europees Parlement aan te tonen ging zij ver 
terug in de geschiedenis: "Europa. Afstamme
ling van de zeegod Poseidon, Europa zij is 
mooi. Ook in de toekomst." 

Experimentele figuren 
Halverwege de parade van kandidaten kreeg 
Doeke Eisma, de vorige lijsttrekker van D66 
bij Europese verkiezingen, de kans om uit te 
leggen hoe Europa er misschien zou hebben 
uitgezien als hij vijf jaar geleden wel gekozen 
was en hoe het er mogelijk over een aantal 
jaren alsnog uit zal zien. Het is dan, volgens 
Eisma, een Europees Europa, met alle instel
lingen in Brussel, een echt Europees gekozen 
parlement en uitgebreid met dat gedeelte van 
West-Europa dat nu niet bij de EG hoort. De 
nationale parlementen zullen zijn verdwenen 
en het Binnenhof zal stil zijn: men demon
streert voortaan in Brussel. Maar natuurlijk 
zal ook D66 sterk aanwezig zijn, als spil van 
een links-liberale fractie. 

Vroege figuren 
Behalve de toekomst van Europa, behandeld 
door kandidaten en door Doeke Eisma, kwam 
ook het verleden aan bod. Onder de titel 

Vertolker van de Europese gedachte 
Max Kohnstamm trad op onder de titel 
'vroege figuren'. 

"vroege figuren" kreeg Max Kohnstamm de 
gelegenheid uit te wijden over de "founding 
fathers" van de Europese Gemeenschappen. 
Hij besteedde daarbij uitgebreid aandacht aan 
Jean Monnet. Al in mei 1960 sprak het door 
Monnet opgerichte en naar hem genoemde 
Actie-comité voor de Verenigde Staten van 
Europa, dat uit vooraanstaande Europese 
staatslieden bestond, zich uit voor een (ge
deeltelijk) direct gekozen Europees Parle
ment. 
Kern van het denken van Monnet was aldus 
Kohnstamm sr.: "Het vinden van oplossingen 
voor problemen die door anderen niet ge
vonden zijn." Een vastomlijnde toekomstvisie 
heeft Monnet echter nooit gehad, hij geloof
de in het stap voor stap opbouwen van Euro
pa. De eerste stap zou economische integra
tie moeten zijn en dan pas politieke. Monnet 
wilde echter niet dat er een Europees patri
ottisme zou onstaan, hij zag dit als een groot 
gevaar. Europa moest geen centralistische 
staat worden, de nationale belangen moesten 
verdedigd worden. Ook op Europees niveau. 
Wat één ding betreft had Kohnstamm kritiek 
op de stellingen van de kandidaten. Hij citeer
de hiervoor Rome: "We moeten zorgen dat 
Europa er komt, maar we moeten ons realise
ren dat Nederland dan Drenthe is gewor
den." De stellingen deden hem denken aan de 
Provinciale Statenverkiezingen voor Dren
the. Hij riep er toe op om nationale belangen, 
hoe belangrijk ook, ondergeschikt te maken 
aan het Europese belang. 

Vrije oefeningen 
In de laatste ronde moesten de kandidaten 
door henzelf opgestelde stellingen verdedi
gen. Zij moesten het daarbij opnemen tegen 
door de wol geverfde Europeanen als Laurens 
Jan Brinkhorst, Doeke Eisma, Aar de Goede 

en Max Kohnstamm sr.Niet alle kandidaten 
ging het daarbij even makkelijk af. Hoewel het 
panel de rol van advocaat van de duivel moest 
spelen, waren de vragen uit de zaal vaak nog 
dodelijker en venijniger dan de vragen van het 
panel. 

Jan Willem Bertens mocht als eerste kandi
daat verdedigen waarom er geen gevaar was 
voor het verlies van de eigen culturele identi
teit: de ophef hierover was volgens hem 
slechts het gevolg van eigenbelang van een 
beroepsgroep. Een identiteit die gewaar
deerd wordt, die kwaliteit heeft gaat niet 
verloren. Al snel spitste de discussie zich ech
ter toe op de taalstrijd die Europa mogelijk te 
wachten staat. Zullen er talen verdwijnen? 
Tot een vastomlijnde conclusie kwam het 
niet. 

De meeste andere kandidaten uit de eerste 
ronde vrije oefening hadden het over milieu, 
waarbij Hans Glaubitz een gedurfde stelling 

had: D66 moest het door de partij ingenomen 
standpunt over kerncentrales herzien. Het 
broeikas effect kon wel eens zulke vormen 
aannemen dat kernenergie onmisbaar wordt. 
Voorlopig echter blijft ook Hans Glaubitz 
achter het D66 verkiezingsprogramma staan: 
iets anders zal een kandidaat parlementariër 
natuurlijk ook niet zeggen. 
De tweede ronde had als thema's de interne 
markt en de positie van de consument. Jopie 
Boogerd verdedigde daarbij dat Europa zich 
niet volledig moet overgeven aan de wereld
markt: beperkte bescherming van belangen is 
nodig. Vooral ten behoeve van milieu en soci
ale zekerheid. In het verlengde hiervan lag de 
stelling van Bob van den Bos: de kwaliteit van 
de Europese samenleving is belangrijker dan 
de snelheid waarmee de integratie tot stand 
komt. 
De laatste groep had geen vast omschreven 
thema, maar de meeste stellingen hadden te 
maken met de democratie in Europa. Arjen 
Bouter hing dit op aan het budgetrecht dat 
het Europees parlement nu node moet ont
beren. Roelof Jan Manschot wees daarente
gen op een geheel ander aspect van Europese 
eenwording: het strafrecht. Hij vreesde dat 
Nederland zich zal moeten aanpassen aan een 
harder strafrechtklimaat, opgelegd door het 
buitenland. 
Na deze bijeenkomst, bezocht door tegen de 
tweehonderd D66-ers, zijn de kaarten defini
tief geschud. leder lid heeft zijn keuze kunnen 
maken, en elders in deze Democraat staat de 
uitslag van de interne verkiezingen. Ons rest 
nog slechts de keuze van lijsttrekker en de 
vaststelling van het verkiezingsprogramma in 
februari. 

Elmer Klaassen 



MAXHAVEIMR 

Eenzaakvan 
welbegrepen politiek 

"De boeren van de derde wereld 
moeten hun inkomen krijgen uit de 
export van tropische produkten. Koffie 
neemt daarbij een belangrijke plaats in. 

Van de opbrengst van de koffie
export komt echter maar een klein 
gedeelte ten goede aan de producenten, 
de boeren, terwijl een groot deel naar 
grootgrondbezitters en lokale tussen
handelaren gaat. 

Koffie met het Keurmerk van Max 
Havelaar wordt daarom meer direct 
gekocht bij de boeren. Reden waarom 
mijn vrouw en ik Max Havelaar-koffie 
drinken." 

Prof. dr. J. Tin bergen 

De stichting J\1ax Havelaar is een samenwerkingsverband 
van kerkelijke organisaties, handels- en consumenten· 
organisaties, Nederlandse koffiebranders en boerencoöperaties 
uit de derde wereld. 

Max Havelaar schreef in een brief aan de 
Regent van Lebak al dat de strijd tegen de 
armoede niet alleen een zaak is van rechtvaar
digheid en menselijkheid, maar ook van welbe
grepen politiek. Politiek die boven alle partijen 
staat. 

Het is beter armoede te voorkomen dan te 
bestrijden. Om die reden hebben de Tweede 
Kamer en 42 gemeenten inmiddels al gekozen 
voor koffie met het Keurmerk van Max Have
laar. De Stichting Max Havelaar vraagt u te 
kiezen voor de belangen van de koffie boeren, te 
kiezen voor koffie met het Keurmerk van Max 

Havelaar. Thuis, op het 

1-iAV~~we.rk en bij partijvergade-t, nngen. . 
·· Vraag ernaar 

bij uw winkelier. 

Stichting Ma x Havelaar 
Postbus S7, 4100 AB Culemborg 
Tel. 03450-1)744. 



ADVIESRAAD IS 

Adviesraadvergadering overbevolkt 

Voorkeur voor vorming 
zelfstandige Eurofractie 
In een stampvolle zaal vergaderde de 
Adviesraad in aanwezigheid van vele 
DB-leden, kamerleden, Europese kan
didaten en andere belangstellenden op 
26 november weer over aktuele zaken 
en de hoofdthema's "Andere Politiek" 
en "Europese coalitie-vorming". 

De kersverse partijvoorzitter Michel Jager 
gaf een uiteenzetting over de gang van zaken 
rond de huidige kandidaatstelling voor het 
Europees Parlement. In een openhartig vraag 
en antwoordspel spitste de diskussie zich toe 
op de vraag of het HB in bijzondere gevallen 
kandidaten de helpende hand moet kunnen 
toesteken. 
Een motie, waarin werd uitgesproken, dat de 
indruk was gewekt, dat is afgeweken van de 

normale kandidaatstellingsprocedures en 
waarin het Hoofdbestuur werd verzocht rui
me bekendheid aan werking en bedoeling van 
deze procedures te blijven geven, werd door 
de Adviesraad verworpen. 

Filosofisch tintje 
Is Andere Politiek een reklamekreet met een 
filosofisch tintje, of een nieuwe vlag, die de 
traditioneel vernieuwende lading van het 
ideeëngoed van D66 moet dekken in het hui
dige tijdsbeeld. Een ding werd duidelijk uit de 
aangedragen op en aanmerkingen op de be
spreeknotitie: .,Niets is waar en zelfs dat 
niet". 
In het algemeen werd duidelijk, dat niet de 
term, maar de inhoud bepalend is voor plaats 
en beeldvorming van D66 in het politieke 
krachtenveld. 
Geen dogmatische benadering, maar toch be
sturen vanuit de basis met een voorwaarden
scheppende overheid, waar de handelingsvrij
heid van het individu mede wordt bepaald van 
uit een vorm van solidariteit, die met die 
individuele vrijheid niet per definitie in tegen
spraak is. 

Ook D66-ideeën zullen permanent op hun 
bruikbaarheid moeten worden getoetst en 
zonodig vervangen, of aangepast. Denk hier
bij aan de gekozen burgemeester en de posi
tie van de Eerste Kamer. 
Onmiskenbaar is, dat de Gideons bende van 
weleer zich nu vaak manifesteert als hard 
werkende volksvertegenwoordigers, die nij
ver in de bestaande structuren het politieke 
bedrijf uitoefenen, maar in hun toewijding 
niet meer toekomen aan het ontwikkelen van 

veel vernieuwende ideeën. In dat opzicht lijkt 
D66 een gewone partij te zijn geworden. 
Samenvattend bleek er veel convergentie in 
de reakties. Het gaat niet alleen om een hou
ding, maar om het politiek handelen vanuit 
het ideeëngoed, dat leidt tot politieke stel

lingname. 
Een aantal AR-leden zullen zich verder over 
de materie buigen en verdere concretisering 

nastreven. 

Coalitievorming Europees parlement 
Aan de hand van een aantal opties variërend 
van de status van .,niet ingeschrevenen" tot 
toetreding tot de socialistische fractie werd 
de opinie van de AR gepeild over mogelijke 
coalitievorming in het Europees Parlement. 
Onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
elders in Europa heeft de AR zich uitgespro
ken over de gewenste koers bij de coali
tievorming in het nieuwe Europese Parle

ment. 
De voorkeur gaat uit naar de vorming van een 
zelfstandige fractie met geestverwante partij
en zoals de Spaanse CDS van Suarez, de 
Deense Rad i kale Venstre en de Griekse De
mocratie Renewal en anderen. 
De AR adviseert het HB deze optie als eerste 

na te streven. 
Indien ze niet haalbaar blijkt, omdat deze 
groeperingen zich aansluiten bij de ELDR, zal 
dit op zich een zodanige inkleuring van deze 
Europese Liberale fractie betekenen, dat aan
sluiting van D66 bij de ELDR een goede twee-

De eerstvolgende vergadering van de 
Adviesraad vindt plaats op 28 januari in 
de Jaarbeurs in Utrecht Op de foto 
Herman Frentz, AR-voorzitter. 

de optie zal betekenen, die ook naar de 
kiezers toe goed kan worden verdedigd. 

Vast agendapunt van elke AR-vergadering 
vormen de vragen aan TK- en EK-fractie en 
aanhetHB. 
Dit maal werden onderwerpen als, centrale 
planning, stemadvies, commissie 2000 en 
200 I, werkloosheidsbestrijding naar Zweeds 
model en de krantenfusies besproken en van 
kommentaar voorzien. 
Door het vele werk, dat de AR te doen staat 
zullen er voor de zomer begint nog vier ver
gaderingen zijn te weten op 28 januari, 4 
maart, I 5 april en 27 mei. 
Op 28 januari gaat het o.a. over moderne 
voortplantingstechnieken en draagmoeder
schap. De AR vergadert steeds vanaf I 0.00 
uur in het Jaarbeurs Congrescentrum. In vele 
regio's vinden voorvergaderingen plaats. 
Informatie daarover is verkrijgbaar bij de re
gionale AR vertegenwoordigers. 

Henk Bleumink 

rnaastricht 

ALV-48 Maastricht 
Zoals u weet congresseert D66 op 17 en 18 
februari te Maastricht. 

Op de agenda natuurlijk de behandeling van 
het Europees Programma en de verkiezing 
van de lijsttrekker van D66 voor de ver
kiezingen van het Europees Parlement op I 5 
juni aanstaande. 
Bijgaand vindt u de agenda voor dit congres, 
én een deel van het congresreglement. 
Het volledige congresreglement wordt afge
drukt in het congresboek (A), aan te vragen 
met behulp van de bon elders in dit blad. 
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DEMOCRATISCH GEKRAKEEL 
Al heb je de meest democratische pro
cedures van de hele wereld bedacht, al 
laat je elk partijlid persoonlijk komen 
vertellen hoe zij of hij het hebben wil 
("zij" staat voorop, dus niet zeuren!), al 
hanteer je als partij al ruim 22 jaar het 
one(wo)man-one-vote systeem, al doe 
je alles om consequent én konsekwent 
allesaan alles te toetsen, al zitjejaar in 
jaar uit als hoofdbestuur, als kamer
fractie, als adviesraad op jouw manier 
je mandaat waar te maken, er hoeft 
niet DAT te gebeuren of je hebt de pop
pen aan het dansen. 

Je hoeft echt maar één .,onschuldige" fringe
meeting te organiseren tijdens een congres, 
waarbij een mijnheer optreedt, die in Nijme
gen begon te studeren in hetzelfde jaar waar
in Hans van Mierlo zijn doctoraal deed, of de 
VPRO staat op de stoep. Je hoeft maar één 
pagina-groot interview af te drukken in het 
.,Partijnieuws-katern", dat buiten verant
woordelijkheid van de redactie van Demo
craat verschijnt, of er begint iemand een dag
boek. Democratie blijkt nog immer vermoei
end en er moet veel uitgelegd worden. Dat 
doen we hier niet. Wel hebben wij enkele 
meedenkers van binnen en buiten de partij 
gevraagd hun mening te geven over het inter
ne kiessysteem van D66. Omdat u wellicht 
zelf nauwelijks weet hoe dat systeem werkt, 
vindt u hierbij een korte parafrase uit het 
huishoudelijk reglement. 

Kandidaten moeten lid zijn van D66 en 
géén lid van een andere politieke partij. 
Zij moeten een verklaring ondertekenen 
dat zij geen fascistische of racistische nei
gingen hebben. Zij moeten een aantal per
soonlijke gegevens verstrekken. 
Het bestuur (op elk niveau) is verant
woordelijk voor het vaststellen van het 
verkiezings-reglement door de ledenver
gadering, het maken van een profielschets 
voor de functie en het vermelden van 
onverenigbaarheden met andere functies. 
Voorts voor de verificatie van de per
soonlijke gegevens van de kandidaten. 
Het bestuur stelt de kiesprocedure vast 
via poststemming of stemming ter verga
dering. Het bestuur draagt zorg voor een 
schriftelijkeen/ofmondelinge presentatie 
van kandidaten. 
Zie voor exacte informatie het Huishou
delijk Reglement van D66, Hoofdstuk 2, 
op de pagina's 7 tot en met 11. Vervol
gens de bijlagen A tot en metDop de 
pagina's 42 tot en met 45. Dan weet u 
alles, ook bijvoorbeeld over het uitbren
gen van stemadviezen. 

De stemcommissie, hoeder van het democratisch erfgoed. 

Peter van den Brandhof, gerespecteerd 
partijlid, ooit voorzitter van de adviesraad en 
bij het samenstellen van de kandidatenlijst 
voor de jongste kamerverkiezingen lid van 
een door het hoofdbestuur ingestelde stem
adviescommissie, gaf als commentaar op onze 
vraag, wat hij van een en ander vindt, het 
volgende: 
.,Het democratisch gehalte in ons kiessys
teem is bijzonder hoog, maar het systeem 
wérkt pas als aan enkele voorwaarden is vol
daan. De opstellers van de reglementen wa
ren nogal optimistisch in hun vooronderstel
lingen. 
De eerste voorwaarde is dat er iets te kiezen 
valt. Dat lijkt een vanzelfsprekende zaak, 
maar dat is zeker niet altijd zo. Er moet een 
voldoende aantal kandidaten zijn van vol
doende niveau. 
Bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen 
schort het daar nog al eens aan. ledereen 
vindt het dan de gewoonste zaak van de we
reld dat een afdelingsbestuur moeite doet om 
geschikte kandidaten te vinden. Je zou die lijn 
door kunnen trekken naar de Staten, de Ka
mers en het Europarlement. In andere partij
en is het ook heel gewoon dat een bestuur 
met eigen kandidaten komt, wier keuze door 
de partij ter beoordeling van de leden staat. 
Maar D66 is zo democratisch dat er van tevo
ren zelfs niemand genoemd mag worden. 
Waar ik me nu aan stoor en ik denk veel 
anderen met mij, is dat het hoofdbestuur en 
de fractie officieel geen eigen kandidaat heb
ben, maar er toch via de achterdeur een pro
beren binnen te wurmen. Het dilemma zit 
hierin dat zowel hoofdbestuur als fractie 
enerzijds verantwoordelijkheid dragen voor 
een goed functioneren van de vertegenwoor
digende lichamen, maar anderzijds in de on
mogelijkheid verkeren om een eigen mening 
te laten horen over mogelijke kandidaten. 
Een tweede voorwaarde is dat alle leden van 
de partij voldoende gemotiveerd zijn om de 
informatie over potentiële kandidaten tot 
zich te nemen, die af te wegen en dan ook nog 
eens een schriftelijke stem uit te brengen. 
Wat daar in de praktijk van terecht komt is 
bekend. Ondanks de door de media iets te 
breed uitgemeten rel, stuurde maar 20% van 
de leden zijn stembiljet in. En hoeveel komen 

er naar een congres om de lijsttrekker te 
kiezen? 
Ik wil ook nog wel een kanttekening maken 
bij de schriftelijke informatie die over moge
lijke kandidaten voorhanden is. In onze partij 
komt die informatie gebruikelijk van de aan
staande kandidaat zelf en gaat ongecontro
leerd en ongezeefd naar de kiezer. Je kunt in 
D66 je presentatie door een professionele 
tekstschrijver laten opstellen. Wie komt er 
nog naar een mond el in ge presentatie? Toch 
niet meer dan een paar honderd mensen, van 
wie het merendeel zijn stem allang bepaald 
heeft? Mensen die er qualitate qua moeten 
zijn en familie of vrienden van de kandidaten, 
plus die handvol partijrotten die je op elke 
bijeenkomst ziet. Voor het gewone partijlid is 
zo'n stemadviescommissie zo slecht nog niet. 
Die maakt een voorselectie en doet het spit
en graafwerk in opdracht van het- toch ook 
ooit democratisch gekozen- hoofdbestuur." 

Wim Meijer, tot voor kort lid van de twee
de-kamerfractie van de PvdA en met ingang 
van 9 januari 1989 commissaris van de konin
ging in Drenthe: 
.,Wat mij bij D66 opvalt is dat deze van huis 
uit veranderingsgezinde partij het je kwalijk 
neemt als je één opmerking durft te maken 
over het one-man-one-vote-systeem. Dat is 
heilig en dus onverbeterlijk. Aan elk systeem 
kleven fouten, ook aan dat van de Partij van de 
Arbeid. Bij ons wordt de kandidaatstelling op 
gewestelijk niveau geregeld. Dat betekent 
dat er landelijk moeilijk coördinatie aan te 
geven valt en dat vinden sommigen een be
zwaar. Partijen die alles centraal regelen ont
moeten de interne bezwaren vanuit verschil
lende segmenten van zo'n partij zoals afdelin
gen, regio's, of functionele groepen, die vin
den dat er te weinig oog is voor hun belangen. 
Maar ga je het decentraliseren, dan hoor je al 
gauw dat met name kwaliteitscriteria onvol
doende gehanteerd worden en dat de uit
komst een te grillig en toevallig verloop 
heeft. Een ideaal systeem bestaat er dunkt mij 
niet. Het beste lijkt mij nog te kiezen voor 
een soort mengvorm, waarbij centraal een 
aantal essentiële criteria worden bewaakt. 
Die waarborgen voor kwaliteit, deskundig
heid, of wat je maar nodig hebt om je parle-



mentaire werk goed te kunnen doen, moeten 
dan wel van tevoren worden vastgesteld. 
D66 zal grondig moeten nadenken over de 

grote verantwoordelijkheid die het partijbe
stuur draagt. Het is wat naïef om te denken 
dat de basis van de partij spontaan tot de 
beste keuzes komt. Je kunt wel optimale in
vloed aan je leden geven, maar dat kan alleen 
als je ook mag verwachten dat die leden at
tent zijn op wat de partijleiding in zijn aanbe
veling als motivering bij de kandidaten geeft. 
Een applausmachine alleen is zeker niet vol
doende. 

Herman Kern kamp, vice-voorzitter orga
nisatie in het hoofdbestuur, na een jarenlange 
staat van dienst als raadslid en wethouder 
heeft in zijn portefeuille de behandeling van 
zaken als het kiessysteem en de eventuele 
instelling van een stemadviescommissie. Op 
onze uitnodiging iets over de situatie te zeg
gen reageerde hij- op persoonlijke titel en 
dus niet namens het hoofdbestuur- als volgt: 
.,Het bijzondere van het D66-systeem is dat 
het een direct systeem is, een soort referen
dum-systeem, waarin ieder lid zich recht
streeks kan uitspreken over haar of zijn voor
keur. Bij de voorbereiding van de verkiezin
gen van 1986 hebben wij een buffer geplaatst 
tussen de leden en de kandidaten in de vorm 
van een stemadviescommissie. Er gaan wel 

stemmen op om voor de kamerverkiezingen 
van 1990 weer zo'n commissie in te stellen, 
maar ook dat heeft voor- en nadelen. Zitten
de kamerleden zullen al gauw geacht worden 

aan de criteria te voldoen. Op het congres in 
Maastricht willen we van gedachten wisselen 
over de verbetering van het kiessysteem. Er 
zullen voorstellen komen over het afschaffen 
van de vijf kiesdistricten en over het samen
stellen van de lijst in één ronde. Ook is er een 
voorstel om in één boek allen die zich hebben 
aangemeld met hun gegevens op te nemen, 
naast informatie van het hoofdbestuur over 
een evenwichtige samenstelling van de frac
tie, met gespreide deskundigheid naast even
redige vertegenwoordiging uit de gewesten. 
Uit de fouten van het verleden valt van alles te 
leren om het democratische gehalte te bewa
ren en de mogelijkheid tot manipulatie te 
verkleinen." 

Rinus van Schendelen, hoogleraar politi
cologie in Rotterdam stelt de retorische 

vraag: 

THEMA 

.,Wil je winnen of gelijk hebben? Als je wilt 

winnen moet je concessies doen aan romanti
sche ideologieën. Doe je dat niet, ook goed, 

maar dan moet je niet klagen dat je klein blijft 
in de politiek. Het D66-systeem is buitenge
woon romantisch en idealistisch, maar ook 
buitengewoon onpraktisch. Dat lijkt een ver
nietigend oordeel, maar ik zeg erbij dat ik 
privé juist grote sympathie heb voor de de
mocratische selectieprocedure. Ik vind dat je 
onderscheid moet maken tussen partijleden 
die wel, en partijleden die niet actief zijn. D66 
is tweeslachtig. Het wil winnen én gelijk heb
ben. D66 moet voor professionalisering 
kiezen. Zelfs al is dat elitair, je kunt niet ach
terblijven. De partij loopt achter, heeft geen 
politieke planning. Dat is absurd, met zo'n 
tombola kun je niet werken. Je kunt als partij 
nooit een behoorlijke koers uitzetten. Het 
one-man-one-vote-systeem is tamelijk ris
kant. Het is partijpolitiek amateurisme. D66 
zou haar kandidaten twee jaar van tevoren 
moeten kiezen, dan was er nog tijd voor 
scholing en training. Het CDA bedrijft pure 
machtspolitiek. Dat scoort. Persoonlijk staat 
het D66-systeem mij meer aan, maar als poli
ticoloog weet ik dat je dingen voor elkaar 
moet krijgen. Een strakke leiding en (frac
tie)discipline. Dat telt: scoren, winnen! Zo'n 
systeem als het CDA hanteert binnen D66 

invoeren, zou een opstand veroorzaken. 
D66-leden pikken dat niet, D66 heeft ook 
niet de fractiediscipline à la CDA. De partij is 
daarmee een riskante coalitiepartner in een 
kabinet. 
Wil je geen machtspolitiek bedrijven, dan 
blijft je klein. Iemand als Glastra van Loon 
kiest voor kleinschalig en zuiver. Maar zelfs 
Glastra wil zuiver combineren met groei en 
dat is heel moeilijk. 
Het perfecte systeem bestaat niet. Om poli
tiek te bedrijven geeft ik de voorkeur aan het 
CDA-systeem. Dat heeft de problemen op
gelost. Het resultaat is minder fraai, maar er is 
een strakke discipline, de gelederen blijven 
gesloten, het CDA kan scoren." 

Jan Vis, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksu
niversiteit te Groningen en lid van de Eerste 
kamer voor D66, ligt bepaald niet wakker van 
het rumoer over de interne kandidaatstelling 
voor de Europese lijst. Voor hem hoeft er, 
ondanks het gekrakeel, beslist geen andere 
procedure te komen en ook geen stemadvies, 
want dat geeft alleen maar nieuwe moeilijk
heden: 
.. Van alle rotsystemen is dat van ons nog het 
beste! Elke selectieprocedure heeft bezwa
ren. Eigenlijk zijn ze allemaal slecht. Alle poli
tieke partijen hebben altijd kritiek op dat 
proces. D66 heeft gezegd: niemand staat in de 
politiek boven de partijen, de partijleden zul
len het wel het beste weten. 
Je kunt in de politiek nu eenmaal niet werken 
zoals een voetbaltrainer zijn ploeg samen
stelt. Omdat alle systemen bezwaren hebben 
geef ik de voorkeur aan het meest democrati
sche one-man-one-vote-systeem. Een voor
selectie, zoals in 1986, zie ik ook niet meer 
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zitten. Ik wàs er voor, maar het gaf een geso

demieter over de mensen in die commissie, 
niet te geloven! Mensen die te rechts, te links 
of tegen vrouwen zouden zijn ... moeten we 
dus niet meer doen." 

De manier waarop andere partijen hun men
sen kiezen kan evenmin de goedkeuring van 
Vis wegdragen ... Bij de VVD neemt een elite 
in de partij, de Kamercentrales, de beslissin
gen. Bij het CDA stelt het partijbestuur gros
lijsten samen, dat is helemaal verwerpelijk. En 
bij de PvdA doen afdelingen en gewesten het. 

Ons systeem is zo beroerd nog niet. Onze 
fracties zijn bepaald niet de slechtste. En hoe 
vaak is er nou gemanipuleerd? Voor nieuwko
mers is het wel moeilijk en mensen die er 

eenmaal zitten krijg je niet gemakkelijk weg. 
Wat dat betreft zijn onze leden nogal behou
dend." 

Vis vindt niet dat het systeem gefaald heeft, 
nu de affaire Bertens nogal ongelukkig uitpak
te . .,De enige die er echt last van heeft is 
Bertens zelf. Als politicus moet je weten wat 
je aan de media hebt. Bertens heeft het effect 
van die .. slechte" VPRO-uitzending kennelijk 
onderschat. Naar mijn mening is het voor een 
selectieprocedure erg belangrijk dat politici 
dingen goed onder woorden kunnen bren
gen. Daarnaast kun je natuurlijk ook kijken 
naar de verdeling van kwaliteiten. Of je in een 
fractie juristen of juist economen nodig hebt. 
Maar welke selectieprocedure je ook toe
past, je krijgt altijd gedonder. Dat is overigens 
niet alleen in Nederland zo, maar ook in de 
Verenigde Staten of Duitsland." 

Mogelijk leveren de wijze woorden van onze 
informanten een bijdrage tot een hernieuwde 
discussie over ons kiessysteem. Het is in dit 
verband niet oninteressant vast te stellen dat 
tijdens ons laats(e congres in Amersfoort in 
oktober 1988 in de wandelgangen twee dis
cussies te beluisteren vielen. De ene had tot 
onderwerp de verontwaardiging over demo
gelijke manipulatie met een lijsttrekker voor 
de Europese verkiezingen. De andere het ge
brek aan meer kandidaten voor het partij
voorzitterschap. In beide gevallen waren de 
verwijten voor het hoofdbestuur. Al te 
voortvarend in het ene, al te nalatig in het 
andere geval. Eerste conclusie: we moeten de 
verantwoordelijkheden van ons hoofdbe
stuur afbakenen. Tweede conclusie: de dis
cussie binnen D66 leeft nog! 

Stijn Verbeeck!Martin Voorn 
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De voldoening en de onmacht van het oppositie voeren 

DE TANDENVAN DE 
D66-FRACTIE 
Het was Jan Joost Lindner, toch een 
beetje de Ben de Graaf van de parle
mentaire columnisten, die de D66-frac
tie in de Volkskrant van 19 november 
een aardig compliment gaf: "D66 heeft 
een goede fractie. Er zitten geen kneu
zen in en de gemiddelde kwaliteit is na 
het GPV de hoogste in de Tweede Ka
mer." Dat waren lovende woorden 
voor een man die zijn pen in vitriool 
pleegt te dopen. Vraag is of die kwali
teit ook wat oplevert in de opposi
tiebankjes. Blijft het met een fractie 
van negen rommelen in de marge of 
leveren de werkweken van 60 uur ook 
daadwerkelijk resultaat op? Een telefo
nische ronde langs de D66-Kamerleden 
geeft een rijk assortiment aan doorbra
ken, accentverschuivingen, onmacht en 
tevredenheid over het parlementaire 
werk. 

"Ik zit met die vreselijke Deetman, daar is niet 
veel eer aan te behalen", verzucht AAD NU IS 
als we hem vragen naar zijn vorderingen bij 
het onderwijs het afgelopen jaar. "Je kunt het 
moeilijk een succes noemen dat we gelijk 
hebben gekregen met ons verzet tegen de 
Harmonisatiewet. Voortdurend ben je bezig 
aan te tonen dat Deetman niet goed bezig is 
en dat is aardig gelukt, maar het leidt er niet 
toe dat het anders gaat. Kans om over de 
inhoud en kwaliteit van het onderwijs met de 
minister van gedachten te wisselen is er nau
welijks. Het gaat altijd over de bezuinigin
gen." Nu is vindt het dan ook een verademing 
om af en toe het 'kleine wereldje' van de 
Kunsten in te kunnen duiken. "Daar bestaat 
een consensus bij de Kamer en minister 
Brinkman dat er geen geld af of bij hoeft en er 
bestaat een consensus bij de Kamer tegen de 
minister over de verdeling van de gelden. De 
Kamer heeft dan ook een stokje gestoken 
voor de poging van Brinkman om al het geld 
op kunstengebied in de Randstad te dumpen. 
Een stap verder is om de verantwoorde
lijkheid voor de besteding van het geld weer 
te decentraliseren naar de provincies. Die 
weten toch veel beter hoe ze invulling kun
nen geven aan het Kunstenbeleid." 

Brundtland 
.Als je gebruik kunt maken van de gevoelens 
die er in de Kamer leven sta je als oppositie 
niet helemaal machteloos", zegt DICK TOM
MEL, terugblikkend op het afgelopen jaar. Hij 

is vooral tevreden over een aantal beleids
doorbraken op het gebied van de energiebe
sparing. Tommel: "Bij EZ is onder invloed van 
het Brundtlandrapport een kentering te be
speuren in het beleid. D66 heeft daar actief 
aan bijgedragen. Zo bleek uit een achter
grondstudie bij een door mij gevraagde nota 
naar de mogelijkheden van elektriciteitsbe
sparing dat in het jaar 2000 een 20 procent 
hogere elektriciteitsefficiëntie van apparaten 
haalbaar zou zijn. Ik heb de minister in een 
motie gevraagd om die 20 procent als doel
stelling te hanteren en de Kamer heeft die 
motie gesteund. Die hogere efficiëntie is niet 
geheel te vertalen in een vermindering van 
het elektriciteitsverbruik, maar je komt wel 
in de buurt. Het scheelt minstens drie grote 
centrales, ook als je effecten als de gezinsver

dunning en de doorgaande uitbreiding van het 
aantal elektrische apparaten doorberekent." 
Succesvollijkt ook de poging van Tommei om 
tot een betere isolatie van nieuwbouwwonin
gen te komen. Staatssecretaris Heerma toont 
zich uit financiële overwegingen, in tegenstel
ling tot zijn voorganger Brokx, tegenstander 
van verhoging van de zogeheten isolatiewaar
de van woningen, maar de Kamer debatteert 
naar aanleiding van een D66-motie direct na 
het Kerstreces weer over de materie. Tom
mei: "Een van de doelstellingen van het 
Brundtlandrapport is een halvering van het 
energiegebruik door de industrielanden in 
2000. De verhoging van de isolatiewaarde is 
een stap in de goede richting, maar we zullen 
ook het bestaande huizenbestand beter moe
ten gaan isoleren." 

Zomervakantie 
MAARTEN ENGWIRDA kreeg in 1988 het 
gelijk opvallend vaak aan zijn zijde. In de Paas
brief zwoor het Kabinet de Wl R af, iets waar
voor hij al in 1983 pleitte. Met het opzeggen 
van het KE P -contract gaf het Kabinet de en
quêtecommissie paspoortproject waarin 
Engwirda participeerde posthuum alsnog het 
gelijk dat zij uit politieke overwegingen eer
der achterwege liet. Engwirda heeft er dan 
ook geen spijt van dat hij een groot deel van 
zijn zomervakantie aan het onderzoek be
steedde: "Ondanks de forse kritiek van de 
regering hebben we, gezien het verloop van 
de zaak, volkomen gelijk gekregen met onze 
conclusies. De enquête was natuurlijk geen 
politieke hoofdzaak, maar ik vond het zeer 
interessant, vooral omdat zoveel duidelijk 
werd over het gebrek aan sturing op het 

departement en over de uitvoeringsproble
men bij de overheid." 

De belangrijkste doorbraak van 1988 deed 
zich volgens Engwirda binnen zijn portefeuille 
voor maar buiten de Tweede Kamer. "De 
hoogtepunten van het jaar waren de ratifica
tie van het INF-akkoord en de speech van 
Gorbatsjov over de eenzijdige reductie van 
de conventionele wapens en Sovjettroepen. 
Alles wijst erop dat het INF-akkoord geen 
incident was op het gebied van de wapenbe
heersing en er is een veelbelovend perspec
tief ontstaan om tot verdergaande afspraken 
te komen over conventionele en chemische 
wapens. Gezien de recente uitlatingen van 
Gorbatsjov heeft Duitsland nu gesuggereerd 
om de modernisering van de wapens voor de 

korte afstand uit te stellen. Die suggestie kan 
een stap in de goede richting zijn." Engwirda 
noemt de opstelling van de Nederlandse re
gering binnen de NAVO en de WEU aanzien
lijk verbeterd. "Ik heb waardering voor de 
wijze waarop Nederland het voorzitterschap 
van de WEU het eerste halfjaar van 1988 
heeft ingevuld. De Europese samenwerking 
op defensiegebied zoals door D66 bepleit 
begint in zicht te komen." 

Piepschuim 
DOEKE EIS MA combineert het milieu en Eu
ropa in zijn portefeuilles. Twee onderwerpen 
die het afgelopen jaar op de parlementaire 
agenda omhoog zijn geschoten. Hoe zat het 
met zijn inbreng op deze terreinen? "Het is 
zeker van invloed geweest dat ik op al mijn 
beleidsterreinen naar voren heb gebracht dat 
wij de nationale ministers moeten controle
ren op de besluiten die in Europa worden 
genomen. Daarbij stond ik, gezien mijn Euro
pese ervaring, vaak alleen. Vlak voor het 
Kerstreces is een D66-motie aangenomen 
waarin staat dat er voortaan bij alle wetsvoor
stellen een EEG-toets moet komen waarin 
nagegaan wordt hoe de wetgeving zich ver
houdt tot het Europees recht. Gezien de pro
blemen van de afgelopen tijd is dat hoogst 
noodzakelijk." Eisma is ook een fervent plei
ter voor milieuvriendelijke landbouw. Con
creet resultaat: De start van een veeteelt
proefbedrijf dit voorjaar, op aandringen van 
D66, waar op een milieuvriendelijke wijze 
veeteelt bedreven gaat worden. Ook werd 
de landinrichting milieuvriendelijker bijge
steld. Dat betekent meer aandacht voor land

schaps-en natuurbeheer. Eisma: "Het valt op 



dat moties die wij twee jaar geleden in
dienden en die toen verworpen werden om
dat ze onhaalbaar werden geacht nu door de 
minister in het beleid naar voren gebracht 
worden. Kijk maar naar de reductie van de 
CFK's uit piepschuim en spuitbussen en het 
statiegeld op batterijen. Onze moties lopen 
vaak vooruit op de besluitvorming in de Ka
mer, maar na twee jaar blijken we dan toch 
gelijk te krijgen." 

Gevraagd naar zijn parlementaire wapenfei
ten van 1988 somt GERRIT JAN WOLFFEN
SPERGER een groot aantal voorbeelden op 
van onderwerpen waarbij de D66-inbreng 
van invloed is geweest op de besluitvorming: 
De privatisering van de PTT, de behandeling 
van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, de aan
passing van het Vreemdelingenrecht, de dis
cussie over het televisiebestel en, nog on
langs, de kritiek op de voorstellen van ver
keersminister Smit-Kroes. Het debat over 
het rapport van de enquêtecommissie bouw
subsidies komt niet in het rijtje voor. Wolf
fensperger: "Dat doe ik nooit meer. Het was 
een enorme klus zonder dat het parlementai
re debat veel toevoegde aan het werk van de 
commissie." Volgens Wolffensperger valt er 
ook voor een Kamerlid van de oppositie best 

wat uit de parlementaire strijd te slepen. "Je 
invloed wordt natuurlijkgroter naarmate een 

onderwerp minder een strijdpunt is tussen 
oppositie en regeringspartijen. 
Daarnaast spelen deskundigheid en een con
sistente lijn in de standpunten die je naar 
voren brengt een rol. Daarom is bij de discus
sie over het terugdringen van de automobili
teit ons standpunt duidelijk naar voren geko
men. Het komt ook wel voor dat bij de ple
naire behandeling van een wetsonderwerp 
nog niet duidelijk is op welke wijze bepaalde 
zaken geregeld gaan worden. Op zo'n mo
ment is met een deskundige bijdrage zeker 
invloed uit te oefenen." Fulmineren tegen 
alles wat de regering aandraagt ligt Wolffens
perger niet. "Opvallend is dat de PvdA het 
laatste halfjaar consequent alle voorstellen 
van de regering afwijst. Niet alleen bij de 
operaties Dekker en Oort, maar ook bij klei
nere voorstellen als de instelling van het Mo
biliteitsfonds waarover bij alle betrokken la
gere overheden overeenstemming bestond. 
Ik vind de PvdA het oppositie voeren te ver 
doordrijven. D66 voert wat dat betreft een 
veel constructieve re oppositie." 

Zeven wijzigingen 
ER WIN NYPELS beet zich het afgelopen jaar 
vast in de afhandeling van zijn initiatiefvoor
stel om tot vertegenwoordiging van gepen
sioneerden in de pensioenfondsen te komen. 
Nypels is inmiddels met de zevende nota van 
wijziging op zijn oorspronkelijke voorstel 
doende en wijzigde de titel van zijn wetsont
werp al verscheidene malen. Maar de kwestie 
is hem de inspanning waard: "Het is een prin
cipieel punt omdat het om de democratise
ring van de samenleving gaat. En vanuit het 
oogpunt van de emancipatie van ouderen is 
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De Kamer was een lam dat brulde als een leeuw. 

het een doorbraak, zij het dat het minder is 
dan wij wensen." 

Voor Nypels was het een teleurstelling dat 
het recht op vertegenwoordiging van oude
ren in de besturen van de pensioenfondsen 
door de twee grootste fracties in de Kamer 
werd afgewezen. Maar er is nu wel een Ka
mermeerderheid voor de regeling van dat 
recht via deelnemersraden. Nypels: "Er is nu 
een zeer ruime meerderheid die de mede

zeggenschapsregeling wettelijk geregeld wil 
zien. Begin 1989 wordt het wetsvoorstel af

gehandeld en naar het zich laat aanzien met 
algemene stemmen aangenomen. Ik ben er 
trots op dat dit nu geregeld wordt." 
In de impressie die LOUISE GROENMAN 
van haar parlementaire jaar geeft wisselen 
voldoening, zorg en teleurstelling elkaar af. 
Voldoening over de positieve houding van het 
kabinet tegenover haar initiatiefvoorstel om 
groepen de mogelijkheid te geven naar de 
rechter te stappen bij individuele discrimina
tie, over een aangenomen amendement bij de 
wet gelijke behandeling waarin zwangerschap 
als ongeoorloofde vorm van direct onder
scheid wordt betiteld. En voldoening over 
een aangenomen motie bij het debat over het 
arbeidsmarktbeleid over het niet op voor
hand uitsluiten van boven 40-jarigen bij werk
ervaringsplaatsen. Teleurgesteld is Groen
man over het feit dat met name de VVD haar 
initiatiefvoorstel over de winkelsluitingstij
den niet heeft willen steunen. Groenman: 

"Een troost bij de afwijzing van het D66-
voorstel is dat het onderwerp wel op de 
politieke agenda is gebleven en dat er nu toch 
meer oog is voor de belangen van de consu
ment". 

Groenman toont zich bezorgd over de 'non
chalance' waarmee het kabinet omgaat met 
de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen 
in de sociale zekerheid. "De uitspraken door 
de Centrale Raad van Beroep op het gebied 
van de AAW en de AWW, waar het de posi
tie van de weduwnaar betreft, laten het te
kortschieten van het beleid zien. Het Kabinet 
rommelt in de marge en trotseert internatio
nale afspraken. Ik heb in 1988 met schriftelijke 
vragen over de materie het Kabinet met de 
neus op de feiten gedrukt." 
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Spekken 
"Het gaat bij de overheidsautomatisering om 
drie miljard gulden aan investeringen per jaar 
en niemand wist hoe dat precies werd be
steed", zegtJACOB KOHNSTAMM ter toe
lichting op het belang van een motie van zijn 
hand, waarin gevraagd werd om een inventa
risatie van de automatiseringsprojecten op de 
verschillende departementen. De nota ver
scheen deze zomer en houdt sindsdien de 
gelederen in beroering. Kohnstamm zelf be

zocht onlangs een congres waar de Secreta
rissen Generaal van de verschillende departe
menten discussieerden over de vraag of de 
motie Kohnstamm wel goed was uitgevoerd. 
Kohnstamm: "Wat heeft de burger eraan. Dat 
is de centrale vraag bij mijn benadering van de 
overheidsautomatisering. Het gaat er niet om 
IBM te spekken, de burger moet er beter van 
worden. Je zult dus na moeten gaan in hoever
re het automatiseringsbeleid zo ingezet kan 
worden dat het decentraliserend werkt in 
plaats van centraliserend." Kleiner van om
vang, maar desalniettemin relevant, noemt 
Kohnstamm zijn geslaagde poging om een 
motie op het gebied van de scheiding van kerk 
en staat opnieuw aangenomen te krijgen in de 
Kamer. Verleden jaar al sprak de Kamer
meerderheid zich tegen de zin van de rege
ring en het CDA uit tegen registratie van de 
kerkelijke gezindten bij de bevolkingsadmini
stratie. Niet bereid om uitvoering te geven 
aan de motie van Kohnstamm, haalde het ka
binet dit jaar opnieuw bakzeil toen een veel 
rabiate re tweede motie Kohnstamm door de 
Kamer werd aangenomen. • 

Hans van Mierlo had een niet mis te verstaan 
antwoord op de vraag in het politiek jaar
overzicht van de NOS of de Kamer zich nu 
tegenover de regering als lam of leeuw had 
gedragen in 1988. "De Kamer was een lam 
dat brulde als een leeuw", antwoordde de 
D66-fractievoorzitter. Gezien de verrichtin
gen van de D66-Kamerleden lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat de D66-fractie in 1988 in 
ieder geval ook af en toe haar tanden liet zien. 

Lennart van der Me uien 
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Milieuprijs 
Molenaar Wolters heeft de jaarlijkse mi
lieuprijs van D66 in Ommen gekregen. 
Het D66-raadslid mevrouw Drijber overhan
digde hem de prijs in zijn eigen molen "De 
Lelie". 
De prijs wordt uitgereikt aan de persoon, 
instelling of onderneming die zich het meest 
positief met het milieu in en om Ommen 
heeft beziggehouden. Het is de 2e keer dat 
D66-0mmen deze prijs uitreikt. De afdeling 
hoopt hiermee het beeld van D66 als een 
miliP.uvriendelijke partij verder uit te dragen. 
D66-0mmen heeft vele leuke reacties op het 
initiatief gekregen, terwijl de pers er veel 
aandacht aan besteedde. 
Wolters kreeg de prijs omdat hij, aldus de 
jury, "met zijn werk op positieve wijze bij
draagt aan de verbetering van het milieu in 
Ommen". 
Daarnaast geeft hij de burgers van Ommen 
uitgebreide informatie over het werken met 
een (milieuvriendelijke) molen. 
De prijs bestaat uit een keramisch kunstwerk 
en 500 gulden. Het kunstwerk stelt een wa
terlelie voor met daarin een slapend kind. 

Het groene hart van 
D66 
De gemeentelijke herindeling heeft het groe
ne hart van de randstad, in ieder geval het 
Utrechtse deel, niet onberoerd gelaten. In 
totaal verdween tweederde van de Utrecht
se gemeenten uit het groene hart. En waren 
er 30 november jongstleden verkiezingen no
dig voor de gemeenteraden van zeven 
nieuwe Utrechtse gemeenten. De angst van 
insiders dat de herindeling ten koste zou gaan 
van D66 werd niet bewaarheid. Ondanks het 
feit dat D66 gemeenten werden uitgebreid 
met traditionele CDA-kernen en D66 vaak 
veel stemmen kwijt raakt aan lokale partijen, 
wist D66 overal een boven de verwachtingen 
hoog percentage van de stemmen te halen. 
D66 deed het zelfs beter dan tijdens de laat
ste Provinciale Staten-verkiezingen. 
Breukelen bleef, ondanks de uitbreiding, met 
16,3% van de stemmen voor de Democraten 
koploper: D66 is daar de tweede partij. 
In totaal bleef het aantal D66-raadsleden ge
lijk, omdat D66 op een haar na een tweede 
raadszetel in Woerden miste. Deze vroegere 
Hollandse gemeente, waarover in een ver 
verleden tussen Holland en Utrecht menige 
grensoorlog is uitgevochten, maakt nu defini
tief deel uit van de provincie Utrecht. Het 
totaal aantal raadsleden nam echter fors af, 
zodat het aantal burgers dat nu terecht kan bij 
een D66 gemeenteraadslid sterk is toegeno
men. Zaten er voorheen D66-raadsleden in 
drie van de 19 gemeenten, nu is dat toegeno
men tot drie van de zeven gemeenten. 
Volgens Jan Prevoo die, als voorzitter van de 
Utrechtse Statenfractie, volgens eigen zeg
gen "op alle verkiezingsbijeenkomsten is ge
weest" was de bijeenkomst in Ronde Venen 
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met Hans van Mierlo de meest geslaagde. De 
daar uitgedeelde papieren zakjes om honde
poep in op te bergen vonden vervolgens hun 
weg naar Woerden, Breukelen en Utrecht. 
In Utrecht deelde de fractievoorzitter (Kees 
Metz) ze tijdens de algemene beschouwingen 
uit aan alle raadsleden, dit ter ondersteuning 
van zijn verhaal over milieu. Bijgeruchteis 
echter vernomen dat de hondepoepzakjes in 
Breukelen wat al te goed bevallen zijn. De 
aldaar rondgedeelde, en van een D66 sticker 
voorziene, hondepoepzakjes schijnen na ge
bruik door de brievenbus van de D66 raadsle
den te zijn gegooid. Niet tot hun genoegen 
overigens. Een ander gerucht gaat dat de fa
brikant aan het landelijke campagneteam 
heeft aangeboden speciale D66-hondepoep
zakjes te drukken. Het is de vraag of de leden 
van onze Tweede Kamerfractie daar blij mee 
zullen zijn ... 

Koffie Verkeerd 
"Koffie Verkeerd" kopte het Algemeen Dag
blad boven een bericht waarin staatssecreta-

ris Koning van financiën een hoofdrol speelde. 
Koning had in een Kamerdebat over de verla
ging van het hoge btw-tarief van 20 naar 
18,5% een foutje gemaakt. Hij zei namelijk: 

"De consument moet scherp opletten of de 
koffieprijs op 2 januari nog hetzelfde is als op 
28 december". 

De volgende dag hing de Vereniging van Kof
fiebranders meteen bij Maarten Engwirda aan 

de lijn, die voor D66 het debat "deed". 
De vereniging wees Engwirda erop dat koffie 
in het lage tarief zit omdat het als een eerste 
levensbehoefte wordt beschouwd en dat aan 
de koffieprijs dus niks verandert. 
De koffiebranders waren bang dat de consu
ment inderdaad scherp zou opletten en zou 
protesteren dat de koffieprijs hetzelfde was 
gebleven. 
Een paar dagen later liet de Vereniging van 
Detailhandelaren eveneens zijn ongerustheid 
over de oproep van Koning blijken. 
Zowel Engwirda als de andere Tweede Ka
merleden was het niet opgevallen dat Koning 
een verkeerd voorbeeld gebruikte. 

De Tweede Kamerfractie van 066 roept sollicitanten op voor 

a. de functie van 

beleidsmedewerk(st)er welzijn 
voor I I à I 5 uur per week 

Voornaamste taken: 
- beleidsvoorbereiding en advisering met betrekking tot ontwikkelingen op het 

welzijnsterrein (waaronder jeugdhulpverlening, ouderenbeleid, sociaal-cultu
reel werk en maatschappelijke dienstverlening); 

- onderhouden van contacten met werkgroepen, adviseurs, en instellingen in 
het welzijnsveld; 

- afhandelen van correspondentie. 

Vereisten: 
- deskundigheid op het gebied van welzijn in brede zin; 
- het vermogen zich snel in velerlei onderwerpen in te werken: 
- een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
- verwantschap met de ideeën van D66. 

b. de functie van beleidsmedewerk(st)er justitie voor 27 uur per week 

Voornaamste taken: 
- voorbereiden van de inhoudelijke inbreng van de fractie op het terrein van 

justitie; 
- algemene ondersteuning van het betreffende kamerlid: 
- onderhouden van contacten met werkgroepen, adviseurs, en met het depar-

tement. 

Vereisten: 
- een universitaire juridische opleiding; 
- een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
- het vermogen zich snel in velerlei onderwerpen in te werken; 

- verwantschap met de ideeën van D66. 

Wij bieden voor deze afwisselende en interessante functies als beginsalaris, afhankelijk 
van leeftijd en ervaring, een tijdevenredig deel van maximaalf 4.199,- bruto per maand 

bij een volledige dienstbetrekking. 
Informatie kan worden ingewonnen bij de fractieleden Louise Groenman (welzijn) en 
Gerrit Jan Wolffensperger (justitie); telefoon Tweede Kamer: 070-18221 I. 

Sollicitaties kunnen tot 23 januari 1989 worden gericht aan Tweede Kamerfractie D66, 
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag, met vermelding van" vacature welzijn", dan wel 
"vacature justitie". 
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Congres kiestjan Willem Bertens als lijsttrekker Euroverkiezingen 

D66 VIA MAASTRICHT OP 
WEG NAAR BRUSSEL 
Niemand van de aanwezigen op het 
D66-congres in Maastricht kon bij bena
dering inschatten wie uiteindelijk lijst
trekker zou worden voor D66 bij de 
komende Euroverkiezingen. Tot aan 
de bekendmaking van de uitslag van de 
schriftelijke stemming door campagne
leider Bakker was volstrekt onduidelijk 
of het Van den Bos, Bertens of Boogerd 
zouworden . . 
De uitslag van de verkiezing van de lijst
trekker was dan ook de climax van het 
tweedaagse D66-Eurocongres. Toen 
pas kon Jan Willem Bertens opgelucht 
ademhalen en onder een staande ova
tie de felicitaties in ontvangst nemen 
voor zijn geslaagde gooi naar het lijst
trekkerschap. 

Het Europees verkiezingsprogramma was 
juist daarvoor door het congres bij acclamatie 
aangenomen na~"'"'! ·~· rustige, soms elle 
discussie over amendementen en moties op 
de concepttekst van het Hoofdbestuur. Na 
twee dagen congresseren was 066 klaar voor 
de terugkeer naar het Europees parlement, 
een moment waar de partij reikhalzend naar 
uitkijkt. Ook partijleider Hans van Mierlo 
stond in zijn congresrede stil bij dat vooruit
zicht. 
"Dat we over een paar maanden het Euro
pees parlement weer bi.nnen trekken doet 
me wat. Er is geen partij in Nederland bij wie 
de Europese gerichtheid en het Europees ide
alisme zozeer behoort tot de identiteit van 
de partij zelve als D66. 
Onze geschiedenis loopt slechts met enkele 
jaren verschil gelijk op met die van de Europe
se Gemeenschap. Maar niet alleen in de tijd 
ligt parallelliteit, ook in de instelling, de hou
ding van de partij: het revolutionaire elan, 
politieke vernieuwing, het verlangen naar 
nieuwe structuren en het verlaten van natio
nalistisch denken. Als D66 over een paar 

D66-lijsttrekker jan Wiltem Bertens spreekt het congres toe. 

maanden terugkeert in het Europees parle
ment doen we daarom niet alleen een wel
daad aan Europa, maar ook aan onszelf." 
In dat Europees parlement gaat D66 op zoek 
naar samenwerkingmet geestverwante par
tijen. Van Mierlo deelde in zijn congrestoe
spraak mee contact te hebben gelegd met het 
Spaanse CDS van ex-premier Suarez. "Ik heb 
collega Suarez geattendeerd op de verbijste
rende klap die wij in Europa zullen uitdelen, 
wanneer 350 jaar na de 80-jarige oorlog een 
Spaans Nederlandse fractie tot stand komt. 
Het historisch belang van de Vrede van Mun
ster zal straks verbleken bij dat van de Vrede 
van Maastricht. " 

Een Democratisch Europa 
Partijvoorzitter Michel Jager ruimde in zijn 
congresrede een prominente plaats in voor 
de Europese eenwording en de D66-inbreng 
daarbij. Hij bepleitte een versterking van de 
democratische controle op de Europese 

machtscentra. Vóór de volgende Europese 
verkiezingen in 199~ zou volgens Jager be
reikt moeten zijn dat het Europees parlement 
volledig budgetrecht heeft verkregen, de 
Raad van Ministers de wetgevende bevoegd
heid is gaan delen met het parlement, de 
voorzitter van de Europese commissie door 
het parlement wordt aangewezen en het Eu
ropees parlement individuele leden van de 
commissie kan wegzenden. Omdat de realise
ring van een 'Democratisch Europa' afhanke
lijk is van de bereidheid van nationale parle
menten om daaraan mee te werken stelde 
Jager de toe~omstige Nederlandse Europar
lementariërs en de Tweede Kamer voor om 
het initiatief te nemen tot een interparlemen
taire conferentie over een democratisch Eu
ropa 1994. Jager: "Europa 1992·is mooi, maar 
een waarlijk democratisch Europa 1994 is nog 
veel mooier en biedt betere kansen voor een 
leefbaar Europa in velerlei betekenis in de 21 e 
eeuw." - vervolg op pagina 4-
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COMMENTAAR 

Vluchten kan niet meer 
De rapporten van de zogeheten commissies 2000 en 200 i ter voorbereiding van het 
programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 1990 hebben het publicitair 
moeten afleggen tegen de strijd om het Europees lijsttrekkerschap. Dat lag zeker niet 
aan het niveau van de werkstukken. Vooral in analytische zin zijn beide waardevol. Er 
worden op heldere wijze trends in aangegeven, in het bijzonder de individualisering 
en de internationalisering waar het D66 beleid op zou moeten worden afgestemd. 

Niet dat de lezer in vervoering raakt door een aanéénschakeling van spectaculaire 
nieuwe feiten en inzichten of verrassende politieke uitspraken- maar dat was ook 
niet de bedoeling. D66 heeft altijd veel aandacht voor slecht lopende besluitvormings
structuren en de commissie zet deze goede traditie voort. Zo vindt zij het "van groot 
belang" dat het overheidsbeleid meer geïntegreerd wordt. De ministerraad is meer 
een bolwerk van "vooruitgeschoven pionnen dan een geïntegreerd lichaam". De 
positie van de coördinerende minister-president zou daarom moeten worden ver
sterkt. 

Helaas staat deze interessante conclusie in nogal schril contrast met de aard van de 
rapportage zelf. Deze lijkt eerder een verzameling van deskundige bijdragen op 
deelterreinen dan een geïntegreerde beleidsvisie. Want precies zoals bij die vermale
dijde sectorale pionnen van ministers, vraagt elke deskundige meer geld voor zijn 
eigen terrein. 
Op basis van overigens goede argumenten wordt een reeks prioriteiten aangegeven, 
die als enige gemeenschappelijke noemer hebben dat ze alle peperduur zijn. Individua
lisering, emancipatie, het probleem van de vergrijzing, sociale en culturele veranderin
gen betekenen dat er meer geld moet naar respectievelijk onderwijs, gezondheids
zorg, huisvesting en technologiebeleid. Maar dat zijn nog peanuts vergeleken bij de 
bedragen die de verbetering van het milieu en de oplossing van de gigantische 
vervoersproblemen gaan vragen. 
De econoom in het gezelschap pleit op zijn beurt met overtuiging voor terugdringing 
van het financieringstekort. En gelijk heeft hij. 
De vraag hoe dit allemaal tegelijkertijd gerealiseerd moet worden blijft evenwel 
onbeantwoord. Nee, sterker nog, zij wordt niet eens gesteld. 
Natuurlijk, er wordt een redelijke economische groei verwacht. En dan hebben we 
natuurlijk ook nog de door ons af te schaffen VUT-regeling. Maar die kunnen we niet 
eindeloos blijven uitdelen. Eerst aan de riolen, dan weer aan de gifbelten en tunnels en 
recentelijk ook weer aan de verpleegkundigen. Eens is de VUT eruit. 
Bovendien hebben we ook gekozen voor lastenverlichting in het kader van de "Oort
operatie" (vanwege de vereenvoudiging en omdat Nederland internationaal uit de pas 
liep) en dus voor minder opbrengsten voor de overheid. 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat wij met de prioriteiten van de commissie 
2000 flink op andere terreinen moeten bezuinigen of nu weer voor belastingverho
ging zullen moeten gaan pleiten. Het is de vraag of de kiezers vlak nadat ze meer 
bestedingsruimte hebben gekregen, dit geheel naar waarde zullen kunnen schatten en 
hun waardering in het stemhokje tot uiting zullen brengen. Maar vluchten kan niet 
meer, ik zou niet weten hoe. Ook de populair liberale vluchtweg van verschuiving van 
overheidstaken naar de marktsector loopt eens dood: de overheid kan geen essen
tiële zorgtaken aan de particuliere willekeur overlaten in een beschaafde verzorgings
staat zoals wij die wensen. 

In de komende discussies over ons verkiezingsprogramma kunnen we het betrekkelijk 
gemakkelijk eens worden over de trends, wat er verkeerd gaat en waar we vooral 
meer aan moeten doen. Laten we ook het debat openen over de vraag ten koste van 
wat dat moet gaan en wie het moet betalen. Als D66 uitgangspunt stel ik voor: de 
economische groei niet aanwenden voor meer consumptie nu, maar om een brede 
basis te leggen voor de volgende generaties. D66 wil haar beleid afstemmen op lange
termijnontwikkelingen. Daarom moeten we nu de rekening opmaken en durven 
kiezen. 

Bob van den Bos 
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ALV SCHERPT PROGRAMMA AAN 

Zo nu en dan werd er stevig gediscussieerd op de eerste congresdag in Maastricht, 
met name over het Europese landbouwbeleid van de partij, maar het begon 
allemaal erg rustig. Om half acht, het geplande aanvangstijdstip, was het podium 
al bezet, maar zaten in de zaal welgeteld zestien leden. Voorzitter Micheljager 
opende de 48e ALV uiteindelijk om tien minuten voor acht met het onaangename 
bericht dan kandidaat-lijsttrekker Chel Mertensop weg naar het congrescentrum 
ten val was gekomen en was opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Maas
tricht. 

Motie 4000 over de partijfinanciën deed di
rect stof opwaaien. Don Schuurman, regio
voorzitter van Zuid-Holland, beoordeelde de 
motie van de provincie Friesland over de re
gio-bijdrage als .,discriminatie in de ergste 
zin". In de motie stelt Friesland dat vanwege 
de vaste kosten die iedere regio heeft een 
vaste bijdrage van f 2000,- per regio gerecht
vaardigd is, aangevuld met een variabel be
drag per lid. 

Tweede penningmeester Ruud Hessing be
toogde dat de regio-bijdrage voor 1990 met 
een minimumafdracht van f 3.000,- per regio 
in voldoende mate tegemoet komt aan de 
noden van de kleine regio's. Dick Tommel,lid 
van de Tweede Kamer, nam het op voor de 
motie van Friesland. Het argument ,.discrimi
natie" vond hij in dit opzicht niet ter zake. 
Kleine regio's moeten volgens hem meer 
draagvlak krijgen. Zo besliste vervolgens ook 
het congres. De motie. van Friesland werd 
aangenomen. Een kleine overwinning voor de 
kleine regio's. 

Europa 1994 
Michel Jager verwees in zijn eerste toespraak 
als voorzitter ook nog eens naar de partijfi
nanciën. Er zijn drie verkiezingen in de ko
mende vijftien maanden. Daarvoor is 
f 450.000,- extra nodig. Gemiddeld is dat 
f 50,- per lid. Michel Jager opperde dat wie 
het zich enigszins zou kunnen permitteren 
wellicht f 66,- zou willen storten in het ver
kiezingsfonds. 

Over het milieu merkte hij op dat meer inves
teringen in het milieu niet alleen nodig zijn bij 
economische groei. Ook bij economische te
ruggang blijft milieu topprioriteit voor D66. 
Als aanloop naar het volgende agendapunt
het Europese verkiezingsprogramma-lan
ceerde de partijvoorzitter de leus .,volledige 
democratie in Europa in 1994". 

Geen vrije wereldmarkt voor de land
bouw 
En dan de hoofdmoot van de avond: de eerste 
twee hoofdstukken van het Europese ver
kiezingsprogramma. Veel amendementen 
werden in de loop van de avond .. geruisloos" 
verworpen of aangenomen. Niet echter het 
amendement van Pi eter ter Veer over het 
landbouwbeleid. In het concept-verkiezings
programma staat de tekst .. Voor de land
bouw kiest D66 voor een heroriëntatie in de 
richting van een vrije wereldmarkt, zonder 
scheiding tussen interne en externe markt via 
importheffingen en exportsubsidies". 
Pi eter ter Veer verweet de opstellers van het 
programma in een door hem uitgedeeld pam
flet simplisme: .,(een politieke partij) mag zich 
niet als een late adept van de terugtredende 
overheid verliezen in een droom over de vrije 
wereldmarkt". De tekst in het eerreept-ver
kiezingsprogramma zou neerkomen op een 
moordende concurrentie tussen landbou
wers (ook in de Derde Wereld) en zou desas
treuze gevolgen hebben voor het milieu en 
voor de plattelandsgemeenschappen. 

Opluchting bij Bertens na het horen van 
de uitslag van de lijsttrekkerverkiezing. 
De climax van het congres vond plaats 
na 2 dagen congresseren over 5 Euro
paragrafen met als 'high-lights': land
bouw, milieu, veiligheid en democrati
sering. 

Secretaris Buitenland Frits Herman de Groot 
meende dat de tekst in het concept-ver
kiezingsprogramma bepaald geen guillotine 
voorstelde, waar menig boer onder gebracht 

zou worden. Integendeel. Hij sprak van een 
.,omzwachtelde zin" die daarom als guillotine 
al weinig schade zou kunnen doen. Hij achtte 
het een reële zaak als de aanslag die de land
bouw doet op de EG-budgetten langzaam 
maar zeker minder wordt. 
Het congres stemde uiteindelijk voor demo
tie Ter Veer, waarmee het huidige EG-land
bouwbeleid kan worden gehandhaafd. 
Andere interessante hoogtepunten op vrij
dagavond waren: géén paragraaf over een uit
breiding van de Europese Gemeenschap met 
andere landen. De motie hierover van Peter 
Struijs werd verworpen. Wél paragrafen 
over ouderen (.,toekenning van democrati
sche rechten in besluitvormingsprocessen") 
en over volksgezondheid ( .. garanties schep
pen voor groepen die volledig afhankelijk zijn 
van zorg"). Beide moties waren van Marian 
Louppen. 

Overladen programma 
De ingrediënten lijsttrekkerskeuze, pro
gramma-samenstelling en de speech van de 
fractievoorzitter van de T V.:eede Kamer 
vormden een uitstekende mix voor de twee
de congresdag in de Bourgondisch Europese 
ambiance van Maastricht. Ruim zeshonderd 
congresgangers zijn getuige geweest van een 
overladen programma. Na vrijdagavond res
teerden drie hoofdstukken uit het concept
programma: een tekst die past op 2Y, A
viertje papier. Met als zekere .. highlights" 
milieu, veiligheid en democratisering. De 
congresleiding stond voor een schier onmo
gelijke taak: negentig amendementen te be
handelen. Heel pragmatisch is gebruik ge
maakt van de ideeënrijkdom van de .,basis" 
van de partij, door maar liefst 24 moties te 
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verheffen tot de status van "hamerslag"amen
dement. Feitelijk bleken dit moties met zin
volle aanvullingen op het programma en aan
gescherpte, duidelijker formuleringen. 

Verminderen materiële welvaart 
In alle amendementen met betrekking tot de 
leefomgeving kwam onze betrokkenheid met 
het milieu zonneklaar tot uitdrukking. Een 
kleine bloemlezing: streef naar een verplicht 
milieu-jaarverslag voor bedrijven, intensive
ring van het onderzoek naar het broeikas-

- vervolg van pagina I -
Van Mierlo benadrukte in zijn congres
toespraak naast het belang van verdere 
democratisering tevens het verder af
staan van politieke macht door de lid
staten aan Europa. 

"Europa moet bestuurd worden en daar is 
politieke macht voor nodig in Brussel. 
Terugdeinzen voor het afstaan van die poli
tieke macht is wel begrijpelijk, maar daarom 
niet minder gevaarlijk. Terecht vreest men 
het ontstaan van een nieuwe bureaucratie, 
maar de ergste van alle bureaucratiën is die, 
die z'n gang kan gaan omdat er geen heldere 
politieke macht boven staat", aldus Van 
Mierlo. "Wij willen het Europees parlement 
meer bevoegdheden geven en meer moge
lijkheden tot democratische controle. Maar 
parlementen zijn nooit in staat rechtstreeks 
een bureaucratie te controleren. Parlemen
ten controleren politieke macht en alleen po
litieke macht kan de bureaucratie controle
ren. Geen macht zonder controle, maar ook 
geen controle zonder macht." Van Mierlo 
noemde nog een reden voor het afstaan van 
politieke macht aan Europa. "De grote pro
cessen die ons dagelijks leven beïnvloeden, 
maatschappelijke, economische, financiële en 
monetaire, voltrekken zich steeds meer bui
ten het bereik van de nationale politieke 
macht om. Kapitaalstromen, fusies, bedrijfs
sluitingen en valutakoersen zijn allemaal za
ken waarop de nationale politiek steeds min-
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effect, periodieke herziening van de rechtsre
gels ter bescherming van de ozonlaag, bevor
deren van milieuvriendelijke produktendoor 
fiscale maatregelen. In het programma staat
dank zij een motie van Groningen- klip en 
klaar dat D66 bereid is genoegen te nemen 
met een vermindering van de materiële wel
vaart, als dit het milieu ten goede komt. Het 
merendeel van de "hamerslag"amendemen
ten is ingediend door de afdeling die dicht bij 
het vuur zit: Brussel. Welwillend stemden de 
congresgangers in met het amendement, 

der greep blijkt te hebben. We moeten als de 
dood zijn voor een Europa waar die vrije 
processen onbelemmerd hun gang kunnen 
gaan, omdat de nationale politiek haar macht 
heeft verloren en Europese politiek die 
macht niet mag krijgen. Die grijze sluier, 
waarin geen enkele verantwoordelijkheid 
meer zichtbaar is dreigt over Europa te ko-

men, als we de moed niet hebben om voor 
Europese macht te kiezen." 
De D66 fractievoorzitter leverde in zijn con
gresrede eveneens slinke kritiek op het rege
ringsbeleid en betitelde het oogstjaar van het 
kabinet vooral als het jaar waarin de onbetaal
de rekeningen voor de volgende regeringspe
riode gepresenteerd worden. Hij weet dat 
falen aan verkeerde prioriteitenkeuzes en 
veel te laat gegroeid inzicht. De rekeningen 
liggen op terreinen die door D66 als de 
drieslag van prioriteiten voor het volgende 
kabinet beschouwd worden: milieu, infra
structuur en onderwijs. 

waarin erop wordt aangedrongen het Euro
pese Parlement in Brussel te concentreren. 
Ondanks instemming van het Hoofdbestuur, 
werd de motie over dit heikele onderwerp 
wijselijk gewoon in stemming gebracht. De 
positieve uitslag is een mooi cadeautje voor 
Brussel. 

Met instemming HB, wél stemmen 
Bij monde van Hans Jeekei maakte de pro
grammacommissie duidelijk, dat niet per defi
nitie álle door het HBovergenomen amende
menten bij hamerslag in het programma ko
men. Bij een zevental moties was discussie 
denkbaar. Een belangrijke toevoeging aan het 
concept programma kwam (weer) van Gro
ningen: onderzoek en toepassing van biotech
niek dient aan strikte Europese wetgeving te 
worden onderworpen. Dank zij de regio Lim
burg staat het "de vervuiler betaalt" principe 
in het definitieve programma. Milieu gaat zó 
een rol spelen bij alle economische beslissin
gen en beperkt concurrentie-vervalsing tus
sen landen onderling. Op het punt van de 
wapenbeheersing is het programma aange
scherpt. Een motie waarin onder meer Wa
geningen pleit voor een zelfstandig verifica
tie- en controlesysteem van de EG is aange
nomen. 

Controle op de macht 
Democratisering vormt onze raison d'être. 
Twee belangrijke uitspraken vormen de 

Imperatief 
Van Mierlo deelde het milieu voor de komen
de jaren absolute prioriteit toe. "Het mi
lieuvraagstuk moet als prioriteit van het rege
ringsbeleid niet langer gezien worden als be
leidsoptie, maar als imperatief", betoogde de 
D66-voorman. 
"Deze formulering impliceert dat het geheel 
van materiële welvaart voor de burgers, con
sumptiepatroon en bestedingsruimte in be
ginsel ondergeschikt is aan dat imperatief, net 
als beleidsopties als de omvang van het finan
cieringstekort en de belastingdruk." Over 
verdere belastingverlaging in 1990 valt er met 
D66 vanuit dit gezichtspunt niet te praten, 
aldus Van Mierlo. "Wat voor het milieubeleid 
gevergd is zal domweg opgebracht moeten 
worden. Uit de prijzen, indien nodig uit de 
lonen en overheidsmiddelen, waar mogelijk 
uit verschuivingen, waar nodig desnoods uit 
extra belastingen." 

Het idee dat alleen economische groei inten
sivering van het milieubeleid mogelijk zou 
maken stuitte ook op verzet van Michel Jager. 
Hij toonde zich verheugd over de gemeen
schappelijke zorg voor het milieu van werk
gevers en werknemers, maar stelde wel: 
"Ook als die economische groei er niet of 
minder zal zijn, blijft voor D66 het milieu een 
topprioriteit waarvoor offers op andere be
leidsterreinen en in onze individuele welvaart 
geboden zijn." 



oogst van Maastricht. Ten eerste: de demo
cratische controle mag niet afhankelijk zijn 
van de goede wil van nationale regeringen en 
parlementen. De weifelend nuancerende 
tekst van het conceptprogramma vervalt. 
Ten tweede: D66 wil dat de democratische 
controle op de macht ook in de EG gewaar
borgd blijft. Diverse congresgangers toonden 
zich bezorgd, nu er- hoe we het ook wenden 
of keren- nóg een bestuurslaag bijkomt, ver
der van huis ... 

Zure woorden discussie 
De compactheid van het programma is strij
dig met de volledigheid en soms met de 
scherpte. Af en toe bleek het Hoofdbestuur 
een oordeel te baseren op die geprezen 
"compactheid". Daardoor ontstond er een 
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zure woorden discussie wat nu duidelijker en 
beter is: het begrip zure regen in het pro
gramma opnemen of een feitelijke opsom
ming van de boosdoeners. De door Hans 
Glaubitz bepleite specificatie genoot de in
stemming van het congres. Daarmee was dit 
één van de vier moties die zaterdag is aange
nomen ondanks een negatief advies van het 
Hoofdbestuur. Ook de onfortuinlijkeChel 
Mertensen het nieuwe lid van de geschillen
commissie Boris Dittrich smaakten dit genoe
gen. Jopie Boogerd kreeg het HBopenlijk 
"door de bocht" met de motie over de nade
lige effecten van het landbouwbeleid. Maar 
dat was geen verdienste nà de enerverende 
discussie van vrijdagavond. 

Peter van den Besse/aar 
Eduard Groen 

Congresimpressies uit Maastricht 

Eindelijk dan toch Maastricht! De 48ste 
Algemene ledenvergadering van onze 
partij. Een iets te mooi gebouw en in de 
wandelgangen niets te horen van waar 
ze mee bezig zijn. 
Voor iemand die alles wil volgen is dat 
lastig. je moet steeds terug rennen om 
te weten welk punt aan de orde is. 

Die vrijdagavond zijn er al meer dan twee
honderd leden om het spits af te bijten en 
feest te gaan vieren in "Den Hiemel ". Daar 
besluiten we om op I 0 april de afdeling Hou
ten opnieuw op te richten. Komt dat zien! 
Onverantwoord laat komen we met een stel 
ouwe rotten op het idee voor een nieuwe 
rubriek in de Democraat: "De ouwe rot!" 
Hoe komt het toch dat Paul Wessels nog 
altijd in die stemcommissie zit? Of Magda 
Berndsen in de notulencommissie? Om nog 
niet te spreken van Ruby van Essen in het 
congrespresidium, of Erwin Nypels in de 
Tweede Kamer. Zegt de naam Van den Reydt 
u iets in het rijtje leden van het hoofdbestuur? 
En Don Schuurman zit toch ook al minstens 
veertig jaar in het regiobestuur van Zuid
Holland. Misschien zitten de oudste rotten 
nog wel in de redactie van Democraat. Het 
kan een boeiende rubriek worden. Bent u al 
gevraagd? 
Het was overigens een geweldig feest daar in 
"Den Hiemel". Mien leef Mestreech, voor u 
allemaal: chapeaux bas! 
Met kleine oogjes zagen we elkaar terug op 
zaterdagmorgen. Opnieuw het Europees 
programma, maar het grote moment, waar
voor we allemaal gekomen waren, kwam 
dichterbij. 
Presentatie van de kandidaten voor het lijst
trekkerschap. De kranten hebben er bol van 
gestaan. Maar niemand roemde Tom Kok, die 
als voorzitter optrad tijdens dit agendapunt. 
Na de presentatie de vragen aan de kandida
ten en toen nog eens vijftien stemverklarin-

gen. U had maar moeten komen. De mooiste 
hoorde ik in de wandelgangen: "Van wie zou u 
liever een tweedehands auto kopen, van Ber
tens of van Bob van den Bos?" Jan Willem 
Bertens kreeg het vertrouwen van het con
gres en verspeelde het bijna weer in zijn eer
ste toespraak. Maar hij gaat het helemaal ma
ken, heeft hij beloofd. 
Ook Ernst Bakker rekent daar op, zegt hij. 
Na afloop zitten we na te praten en elkaar te 
overtuigen dat we het goed hebben gedaan. 
Sommigen zijn teleurgesteld, vooral door die 
maidenspeech. Wat had hij nou te vertellen? 
Alleen dat we wel drie zetels zouden halen bij 
de Europese verkiezingen in juni van dit jaar. 
Waar baseert hij dat op? 
Klaas T ammes, burgemeester van Lienden in 
de Betuwe, verwacht veel van de nieuwe 
lijsttrekker. Bertens was zijn keus. "Hij moet 
nog even wat inspelen. Inhoudelijk had ik iets 
méér van hem verwacht. Zijn presentatie ging 
nog wel, maar het was net of hij er geen 
rekening mee gehouden had dat hij wel eens 
gekozen zou kunnen worden. Je bereidtzo'n 
verhaal toch voor?" 
Een intelligente vrouw- wier naam mij ont
schoten is zodat ik haar niet eens meer kan 
vertellen hoezeer mij dat spijt, maar ze kan 
mij natuurlijk opbellen, want ik heb geen ge
heim nummer- een intelligente vrouw dus 
vroeg zich af of het wel zo verstandig was om 
nu al te gaan roepen met welke vrienden in 
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Europa we straks een fractie willen vormen? 
We hebben immers nog een lange weg te 
gaan en wie kom je op die weg allemaal tegen? 
Oscar Salet vond het niet iets om wakker van 
te liggen. Hij is elf jaar en was met zijn broer 
Victor voor het eerst op een congres. In een 
kraampje verkochten zij allerlei nuttige Maas
trichtse zaken, zoals een lijstje met de slui
tingstijden van de café's. 
Steven Kok, hing in een "kangaroo" tegen zijn 
moeder. Hij is het enige lid van D66 dat nog 
nooit een congres heeft gemist. Hij is dan ook 
pas twee maanden en zeer tevreden. 
Laat in de middag zijn we op de Vrijthof. Met 
Emilie Schols verbaas ik mij over de manier 
waarop het hoofdbestuur zich de kaas van het 
brood heeft laten eten bij de behandeling van 
de procedure kandidaatsstelling tweede ka
merverkiezingen. Het zal de meeste congres
gangers wel ontgaan zijn, want er was maar 
een kwartier voor uitgetrokken direct na de 
lunchpauze. Maar er zaten wel een paar alerte 
mensen in de zaal, die zich niet lieten beetne
men. Advies aan het HB: zenuwachtig heen en 
weer lopen op het podium leidt altijd tot 
afstemmen van een voorstel. Zeg in het ver
volg gewoon wat je bedoelt, zeg gewoon dat 
het te veel geld kost en het congres gaat met 
je mee.En begrijp vooral dat als we je niet 
verzocht hebben om iets niet te doen, dat dat 
niet betekent dat we je de opdracht hebben 
gegeven om het tegenovergestelde te doen. 
Denk nog maar eens goed na over het ste
madvies. In het najaar is er immers weer een 
congres. Maar eerst krijgen we op zaterdag 20 
mei een campagnestart in Rotterdam in het 
Maritiem Museum. Zet dat allemaal even in de 
agenda. En wat er in deze campagne ook fout 
gaat, het wachtwoord blijft: so what! We 
kunnen elkaar immers altijd bellen. 

Stijn Verbeeck 
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vrijdag 3 maart 
Hans Glaubitz op bezoek bij afdeling Lei
den. Meer info bij Steven Blok 071-1430 19. 
Gerritjan Wolffensperger spreekt over 
actuele politieke ontwikkelingen in het 
mediabeleid op het Congres van de Media
werkgroep in Noordwijk. 14.00 uur. 

zaterdag 4 maart 
Hans van Mierlo spreekt op hetJD congres 
dat gehouden zal worden in Zaal T rianon aan 
de Oude Gracht in Utrecht. 
SWB Studiedag over landbouw/milieu/R.O. 
Zie SWB pagina voor info. 

maandag 6 maart 
Jan Willem Bertens neemt deel aan een 
forum georganiseerd door Brusselse afdelin
gen van de vier grote partijen. Internationaal 
Pers Centrum aan de Karel de Grotelaan in 
Brussel. Forum o.l.v. Eppo Jansen. 20.00 uur. 
Doeke Eisma bezoekt de AA V Oegstgeest. 
Onderwerp: Europa 1992. Info bij mevr. van 
Oortmerssen 071-171639. 

woensdag 8 maart 
Maarten Engwirda is te gast bij de afdeling 
Doetinchem. Zaal Wildebeest, Rozengaard
seweg 3. Avond begint om 20.00, het onder
werp is "De Inkomsten en Uitgaven van de 
Overheid". 

donderdag 9 maart 
Louise Groenman discussieert over eman
cipatie bij de JD in Groningen: Info: Anne
mieke Tommei 050-1291 I I 

vrijdag I 0 maart 
Gerritjan Wolffensperger neemt deel 
aan een forumdiscussie op het congres van de 
JSVU over Rechtenstudie en vervolgoplei
ding. 15.30 uur te Utrecht. 

zaterdag 11 maart 
Meesterklas in Arnhem met o.a. Jan Vis, Jan 
Glastra van Loon en Bob van den Bos. 
Het programma duurt van I 3. 30 tot 17.00 
uur en vindt plaats in de Arnhemse Schouw

burg. Toegang is f 5,-

maandag 13 maart 
Herman Schaper spreekt over de rappor
ten van de commissie 2000 en 200 I met de 
afdeling Eindhoven tijdens hun AAV. Info 
Guusje Smit 040-438355. 
Doeke Eisma discussieert over progres
sieve politiek in de jaren '90 bij de afdeling 
Enschede. Info: Henk Schippers OS 3-3 326 19 

dinsdag 14 maart 
Jacob Kohnstamm discussieert met afde
ling Velsen over openbaarheid van bestuur. 
Tegelijkertijd maakt de afdeling de resultaten 
bekend van een enquête over inspraak bij 
raadsvergaderingen. Info bij Dhr Offenbeek 
02550-20656. 

AGENDA 

vrijdag 17 maart 
Dick Tommei enErwin Nypels brengen 
een werkbezoek aan Zwolle waarbij de 4e 
nota Ruimtelijke Ordening centraal staat. Info 
bij MartinJongkoen 038-546323. 's Avonds 
brengen beiden ook een bezoek aan de JD 
afd. Zwolle die hun éénjarig bestaan vieren. 
Info: FrankJassies 038-548713. 

dinsdag 21 maart 
Erwin Nypels spreekt op de landelijke 
O.R.-dag 1989 over O.R. en achterban: In de 
Jaarbeurs te Utrecht. 

woensdag 29 maart 
Pieter Steenwijk vertegenwoordigt D66 
bij een politieke scholingscursus in het stad
huis van Delft om 13.30 o.l.v. mevr. van Em
den (dir. Europese Belangen Nederland). 

zaterdag I april 
Europeeslijsttrekker Jan Willem 
Berkensopent het JD lustrumcongres in 
Slot Assumberg te Heemskerk. 

maandag 3 april 
Jopie Boogerd is voor D66 aanwezig bij een 
politieke scholingscursus in het gemeentehuis 
van Geldermalsen. Vanaf 20.00 uur. 

dinsdag 4 april 
Jan Willem Bertens en Hansjeekei spre
ken over Europa in café 'Het Binnenhof. Wal
straat 4-5, Enschede. Aanvang 20.00 uur. 

Ik Vind (I) 
Centrum '45 
In het Paspoortdebat benadrukte de D66-
fractie bij monde van Hans van Mierlo het 
belang van de vertrouwensrelatie tussen Ka
mer en kabinet die gebaseerd is op de gouden 
regel dat een kabinetslid het parlement te 
allen tijde van juiste informatie moet voor
zien. Columnist Lindner stelde naar aanleiding 
van dat Kamerdebat dat 'men ook nuchter 
zou kunnen afwachten of een kabinetslid op
nieuw de Kamer zou misleiden'. 
Daarop hoefde D66 niet lang te wachten. 
Sterker: juist tevoren had minister Brinkman 
voluit misleidende antwoorden gezonden aan 
de Kamer en regelrecht geadresseerd aan 
D66, namelijkaan Nypels. 
De schriftelijke vragen van Nypels, van 8 juli 
1988, hadden betrekking op de (ontbreken
de) kwaliteit van Centrum '45 in Oegstgeest. 
Dit is een instelling die in 1973 door voorma
lige verzetsmensen is opgericht als ontmoe
tingscentrum, met eenvoudige medisch-psy
chologische faciliteiten op de achtergrond. 
Dit centrum heeft volslagen ontoereikende 
voorzieningen voor het behandelen van men
sen met ernstige psychische aandoeningen, 
iets wat de cliënten niet wordt meegedeeld. 
Voormalige cliënten van Centrum '45 hebben 
aan Nypels gevraagd wat hij nu gaat doen met 
de ten onrechte geruststellende antwoor
den van Brinkman. Zijn eerste antwoord was 

woensdag 5 april 
Gerritjan Wollfensperger is te gast bij de 
AAV van Oss, Hotel Wilhel mi na, Spoorlaan 
56, 20.00 uur, onderwerp: Lokale Omroep. 

vrijdag 7 april 
Jacob Kohnstamm gaat bij de JD Noord
Holland in Alkmaar in discussie over euthe
nasie 

zaterdag 8 april 
Dick Tommei gaat in discussie met Andre 
van der Louw en ErikJurgens tijdens een 
bijeenkomst van de Woodbroekers in Rot
terdam. Restaurant Engels om I 0.30 uur. 
Kosten f 30,- p.p inclusief lunch. 
Erwin Nypels bij het symposium vanJOVD 
afdeling Groningen. Gebouw de Beurs, 14.00 
uur. Andere gast de heer Geertsema. 

dinsdag 11 april 
Jan Willem Bertens neemt voor D66 deel 
aan een forum over "Wereldmarktstrategie" 
van de Economische faculteitsvereniging van 
de ErasmusUniversiteit te Rotterdam. Aan
vang 14.00 uur. 

vrijdag 14 april 
Bob van den Bos, Maarten Engwirda en 
Ed Schuyer zijn aanwezig bij de ARV van 
Zuid-Holland. In Amicitia in Den Haag. 

ontwijkend, zijn tweede antwoord luidde: 

"Niets". 
Dit tweede antwoord kwam na de belofte 
van regering en Kamer- en uitdrukkelijk: van 
D66- naar aanleiding van de vrijlating van de 
twee van Breda, dat nu echt werk gemaakt 
zou worden van de hulp aan oorlogsslachtof
fers. 
Partijvoorzitter Jager constateerde onlangs in 
de Democraat een aanzienlijke verbetering in 
het functioneren van partijfunctionari~sen en 
-organen. Die verbetering kan ik in dit geval 
niet traceren. 

Edith Schouten 
Doorn 

Reactie Tweede Kamerfractie D66: 
Door de Tweede Kamerfractie zijn de afgelopen 
maanden twee maal vragen gesteld aan minis
ter Brinkman over Centrum '45. Tevens is in 
overleg met de PvdA-fractie besloten een mon
deling overleg aan te vragen met de minister 
over Centrum '45. In dit mondeling overleg zal 
moeten blijken of de Kamer verkeerd of mislei
dend is geïnformeerd. Aan de hand van dit over
leg zal moeten worden besloten of verdere actie 
van de fractie nodig is. 

Marlies Strous 
Fractie-medewerkster D66 



DEMOCRATEN 

Laat van u horen, ook in de gemeente!! 
U heeft het waarschijnlijk al gehoord, of 
in de krant gelezen ... 
In maart 1990 (21 maart 1990) zullen in 
Nederland de Gemeenteraadsverkiezin
gen worden gehouden. 
De voorbereidingen daarop zijn al in vol
le gang. De eerste resultaten daarvan 
heeft u al kunnen zien; de commissie Ge
meentelijk en Provinciaal Overleg 
(GPO) bracht, in samenwerking met het 
PSVI een raamwerk voor een gemeente
lijk verkiezingsprogramma uit. In Idee 66 
vcrscheen een artikel met voor D66 gun
stige prognoses voor de uitslag van be
doelde verkiezingen. Op 21\ januari jl. or
ganiseerde het lloofdbestuur een regio
besturen-dag waar de voorbereidingen 
ten behoeve van die gemeenteraadsver
kiezingen zijn besproken. 

t<:r moet nog veel gebeuren ... 
In alle afdelingen zal op korte termijn 
moeten worden beslist over deelname 
aan de raadsverkiezingen (officieel moet 

Niet Jan, maar Willem, 
of Jan-Willem? 
Op het Europa-congres te Maastricht, 
waarover elders in dit blad een uitgebreid 
verslag, werd Jan Willem Bcrtcns geko
zen als D66-lijstrekkcr voor de Europese 
verkiezingen. 
Deze vcrkiezingen worden gehouden op 
15 juni aanstaande. 

Te Maastricht heeft Jan Willem Bertcns 
ons in zijn presentatie-speech toegezegd 
"de kar te willen trekken". Hij zal dat in 
ieder geval laten zien als op zaterdag 20 
mei het officiële stärtscin voor de cam
pagne wordt gegeven! 
In Rotterdam, maar daarover de volgen
de keer meer. 

.Jan Willcm Bertcns gaat echter niet al
leen; de D66-kandidatenlijst voor de Eu
ropese verkiezingen luidt als volgt: 

I. Bcrtcns, Jan Willcm 
2. Bos, Bob van den 
3. Boogerd-Ouaak. Jopie 
4. Glaubitz. I lans 

dit een jaar voorafgaand aan de ver
kiezingen - dus in maart -). liet aldaar 
genomen besluit moet vervolgens aan het 
regio- en Hoofdbestuur worden gemeld. 
Een precieze uitleg van deze procedure 
vindt u overigens in het Huishoudelijk 
Reglcment van D66. 
Bel echter voor meer informatie met Ve
ronic Smeuldcrs ofTineke Knaap, tijdens 
kantooruren op 070-1\51\ 303. Een hand
leiding met betrekking tot de procedures 
ingevolge de Kieswet is op dit moment 
nog in voorbereiding. 
Nu al heeft de Tweede Kamerfractie van 
D66 de bereidheid toegezegd om ook 
voor deze gemeenteraadsverkiezingen 
enige actie op touw te zetten. 
Wilt u een van onze Kamerleden op uw 
AA V laten spreken, bel ons dan voor 
meer informatie (zie bovenstaand num
mer). 

Laat in ieder geval van u horen, ook in de 
gemeente! 

5. Mertens, Chel 
6. Manschot, Roelof Jan 
7. Bouter, Arjen 
i\. Wijk, Bert van 
9. Koeleman, Jos 

10. Heemskerk, Willem 
11. Potman, Henk 
12. Meister, Theo 
13. Steenwijk, Pieter 
14. Drijber-Bosscher, Ottie 
15. Steen, Ton van der 
16. Wesscls, Paul 
17. Hoekema, Jan 
lil. Woude, Herman van der 
I 9. Peters, Jan Paul 
20. Postma, Jeen 
21. Frische, Ruud 
22. Kortz. Boedha F. A. 
23. Kooistra, Johan 
24. Roelofs Heyermans, Riek 
25. Nijst- van Egdom, Elly 

In de Democraat van januari 191\9 werd 
op nr. 10 Dhr. Heemskerk ten onrechte 
Jan genoemd, zijn naam is Willem. 
In diezelfde lijst werd op nr. 20 Frans 
Bongers genoemd, hij heeft zich echter 
teruggetrokken als kandidaat. 

ALV- 50; een feest?! 

Met de Tweede Kamerverkiezingen (op 
23 mei 1990) in het vooruitzicht zal de 
vijftigste Algemene Ledenvergadering 
van D66 (in februari 1990) in haar geheel 
gewijd zijn aan: 
- de vaststelling van het verkiezingspro

gramma 1990-1994: 
- de verkiezing van de lijsttrekker voor 

de vcrkiezingen van de Tweede 
Kamer. 

Het concept-verkiezingsprogramma mag 
u vcrwachten in de september-Demo
craat van dit jaar. 

En ALV -49dan 
Met het oog op het bovenstaande zal de 
negenenveertigste Algemene Ledenver
gadering geen al te intensieve voorberei
ding van de afdclings- en rcgio-vcrgade
nngcn vergen. 
Het Hoofdbestuur is voornemens om, 
naast enkele huishoudelijke zaken (bij
voorbeeld financiën), én de recent aange
kondigde resolutie over samenwerking in 
het Europees Parlement. in oktober 191\9 
een "conferentie-achtig" congres te orga
niseren (denk aan vcrschillende inleidin
gen, workshops etc.). 

In maart van dit jaar zal het Hoofdbe
stuur besluiten over de onderwerpen van 
dit congres. In de volgende Democraat 
hopen we u te kunnen berichten over die 
onderwerpen. over de datum, en over de 
lokatie' 

Data bijeenkomsten 
landelijk emancipatie 
netwerk D66 

dinsdag 4 april te Utrecht 
donderdag 1 juni te Den Haag 
dinsdag 5 september te Utrecht 
donderdag 2 november te Den !laag 

Alle bijeenkomsten vinden plaats tussen 
11\.00 en 20.00 uur. Nadere gegevens over 
plaats van samenkomst en gastsprekers in 
komende Dernocraten en via de convoca
ten aan de vaste deelnemers. Nadere in
lichtingen: Maric-Louise Tiesinga, tel. 
075-21\6966 of Annelics van Maancn, tel. 
070-k51\303. 
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Studiedag "ethische grondslagen van 
het milieubeleid" 
Op zaterdag 8 april 1989 organiseert de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 op 
initiatief van de gespreksgroep "Geloof en politiek handelen" en in samenwerking met de 
werkgroep Milieu een studiedag over de relatie tussen levensovertuiging en praktische 
milieupolitiek. Deze dag wordt georganiseerd vanuit de gedachte dat het dringend 
noodzakelijk is, de relatie tussen mens en natuur opnieuw te doordenken en ons reken
schap te geven van de waarden die ten grondslag liggen aan de manier waarop de 
samenleving in feite met het milieu omgaat. Zo'n analyse kan de grondslag leggen voor 
een nieuw beleid. 

De overtuiging dat de natuur in onze wes
terse samenleving wordt bedreigd, wordt 
door een toenemend aantal mensen en 
instellingen gedeeld. In alle politieke pro
gramma's treft men milieuparagrafen aan 
en in de dagelijkse politiek huldigen de 
partijen in toenemende mate vrijwel 
identieke standpunten over milieukwes
ties. In de kerken wordt- in het kader van 
het Conciliair Proces van de Wereldraad 
van Kerken- de zorg over het behoud van 
de schepping uitgesproken. 

De vertaling van de politieke aandacht in 
maatregelen zoals wetgeving, technologie 
en geld, schiet echter tekort om de mi
lieuverontreiniging en de natuurschade te 
verhelpen. Het recent verschenen 
RIVM-rapport "Zorgen voor Morgen" 
bewijst deze stelling volledig. Onze sa
menleving staat op fundamenteel gespan
nen voet met de natuur en het milieu en 
de toename van welvaart maakt de toege
brachte schade steeds groter. Fundamen
tele oplossing van de problemen vereist 
een verandering in onze houding tot de 
natuur: de natuur ontleent haar waarde 
niet aan het nut voor de mens, maar is 
waardevol op zichzelf. We moeten toe 
naar een "duurzame ontwikkeling" over-

eenkomstig het Brundtland-rapport "Our 
Common Future", dat wil zeggen een 
duurzame relatie tussen mens en natuur. 

De studiedag wordt gehouden in De 
Amershof, Snouckaertlaan 11 in Amers
foort (5 minuten lopen vanaf het station). 
Het programma begint om 9.30 uur met 
ontvangst en koffie, de opening vindt 
plaats om 10.00 uur. In de ochtend wordt 
gesproken door Opschoor (welke visie 
ligt ten grondslag aan de manier waarop 
de samenleving anno 1989 met het milieu 
omgaat?), Glastra van Loon (humanis
tisch-ethische visie), Nijenhuis ( christelij
ke-ethische visie) en Van den Biggelaar 
(visies politieke partijen). In de middag is 
er een forumdiscussie, voorgezeten door 
Elida Wessel-Tuinstra, waarin naast de 
inleiders ook zitting zullen hebben de par
lementariërs Melkert (PvdA), Leerling 
(RPF), De Leeuw (CDA) en Eisma 
(D66). De studiedag eindigt om 16.00 
uur. 
De kosten van deze studiedag bedragen 
.f 25,- (studenten .f 17,50), inclusief 
lunch, koffie en thee. U kunt zich opge
ven door overboeking van dit bedrag op 
giro 33.222.13 t.n.v. penningmeester 
SWB D66 in Den Haag. 

Studiedag toekomst landelijk gebied 4 maart 1989 
Bezinning over wat we in de toekomst met het landelijk gebied in Nederland aanwillen is 
geboden. Voortdurende aanslagen op natuur en milieu en het grote economische belang 
van de Nederlandse land- en tuinbouw zijn wel de meest in het oog springende aspecten. 

Beide aspecten markeren tevens de te
gengestelde belangen. Ook tegen de ach
tergrond van een veranderend Europees 
landbouwbeleid staat een aantal princi
piële zaken ter discussie voor het milieu 
en de landbouwproduktie. Ook binnen 
D66 heeft deze discussie nog niet tot een 
eensgezind standpunt geleid. Naar aan
leiding van het verschijnen van de Vierde 
Nota Ruimtelijke ordening is bij de SWB 
de bundel "D66 op weg naar 2015" ver
schenen (zie Democraat nr. 8, d.d. 18-10-
1988). Ook de Tweede Kamerfractie van 
D66 heeft in de notitie "investeren, pro
duceren en beheren" over het landelijk 

gebied haar bijdrage aan de discussie ge
leverd, vooruitlopend op de binnenkort 
te verschijnen structuurnota Landbouw 
en het natuurbeleidsplan van deze rege
ring. Eerder publiceerde de SWB de no
ta's .,Natuur- en landschapsbescherming 
in Nederland" (1982) "Bedreigd bestaan; 
het landbouwbeleid en de positie van de 
boer" (1983). 

Over deze problematiek van de toekomst 
van het landelijk gebied organiseert de 
SWB een studiedag op zaterdag 4 maart 
1989 in de Amershof te Amersfoort van 
1().()0 uur tot 16.00 uur. 
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Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 066 

Bezu,denhoutseweg 195 
2594 AJ_Den Haag 

In het ochtendprogramma zullen drie 
sprekers, elk vanuit hun eigen invalshoek, 
hun visie geven op de toekomst van het 
landelijk gebied en een kritische noot 
kraken over de ideeën die D66 daarover 
naar buiten heeft gebracht. 
Het zijn: Prof. Dr. Ir. P.C. van den 
Noort, hoogleraar agrarische economie, 
die de economische aspecten voor zijn 
rekening neemt. 
Drs. W. J. van der Weijden, coördinator 
van het Centrum Landbouw en Milieu 
voor de natuur- en milieuaspecten. Drs. 
A. F. van de Klundert, werkzaam ge
weest bij de Rijksplanologische Dienst, 
thans bij DG Milieubeheer coördinator 
landelijke gebieden die de ruimtelijke as
pecten belicht. 

Het middagdeel (13.30 uur) bestaat uit 
een forumdiscussie waar behalve de drie 
ochtendsprekers zijn uitgenodigd: Doeke 
Eisma, lid Tweedekamerfractie D66, een 
vertegenwoordiger van het Landbouw
schap en een medewerker van de provin
cie Noord-Brabant. Het symposium staat 
onder leiding van de heer P. Scheele, lid 
van de SWB-werkgroep Landbouw. 

Opgave voor de studiedag door middel 
van overmaking van .f 20,- (incl. lunch en 
koffie) op gironummer 3322213 t.n.v. 
penningmeester SWB onder vermelding 
studiedag landbouw. 
De nota "D66 op weg naar 2015" is bij de 
SWB te bestellen en de notitie van de 
Tweedekamerfractie is gratis bij de frac
tie te verkrijgen. Verdere inlichtingen bij 
de SWB (Corrie van den Brandhof) tel. 
070-858303. 

Grote prijsverlaging 
laatste SWB-publikatie 
Het boek "Ambtenaar en politicus: twee 
handen aan het bestuur van de samenle
ving?", de laatste bundel opstellen van de 
SWB, is aanzienlijk goedkoper uitgeval
len dan in de laatste Democraat werd aan
gekondigd. D66-leden kunnen dit boek 
nu kopen voor .f 22,50 in plaats van 
.f 29,50. Bij bestelling per giro komt daar 
nog .f 4,50 aan portokosten bij, zodat 
D66-leden tegen overboeking van .f 27,
het boek per omgaande in huis krijgen 
(de winkelprijs zalf 27,50 bedragen). 
In de komende Democraat wordt nader 
bericht over dit boek. Bestelling door 
overboeking van .f 27,- op giro 33.222.13 
t.n.v. penningmeester SWB D66 onder 
vermelding van: Ambtenaar en politicus. 



PS VI 

11 maart: meesterklas in Arnhem 

In de vorige Democraat kondigden we 
hem al aan: deze nieuwe editie van de 
Meesterklas. Bij het PSVI-jubileum vorig 
jaar een groot succes: nu heeft de Afde
ling Arnhem de organisatie op zich geno
men, waarbij heel D66 welkom is. Als 
master zullen optreden: Jan Vis, Jan 
Glastra van Loon en Bob van den Bos. 
Als junior: Edwin van Raay, Eddy Hart
man, Dick Verspoor, Thijs van Steve
ninck, Roald Schoenmakers enErik Hor
dijk (voorzitter Jonge Democraten). 

Nu we ons EP-verkiezingsprogramma op 
de AL V hebben vastgesteld in de gebrui
kelijk grondige en strakke procedure, 
juist nu is het een verademing weer eens 
wat vrijer over Europa te kunnen praten. 
Omdat het een oefening is, geen officiële 
vergadering, kunnen deze sprekers beter 

nieuwe wegen inslaan. Ze kunnen open
lijk gedachten verkennen, waaraan ze 
niet de volgende dag in 'n officiële functie 
gehouden kunnen worden. Die vrijheid 
levert boeiende debatten op, waarin ook 
ruimte is voor publieks-inbreng. De 
groep Belgische gasten van de Vlaamse 
Volksunie zal daar zeker ook aan deel
nemen. 
Deze Meesterklas vindt plaats in de Arn
hemse Schouwburg op zaterdag 11 maart. 
Toegang kost slechts f 5,- inclusief 2 con
sumpties en een programmaboekje. 
Het programma duurt van 13.30 tot 17.00 
uur. 

Informatie en reservering bij Elia Ver
vaat 085-435796 of Henriette Visser 085-
510817. Schriftelijk: D66-Arnhem, Nij
hoffstraat 110, 6821 BP Arnhem. 

NIEUW: RAAMWERK '90- '94 
Dé centrale ideeënbron voor D66-afdelingen bij het schrijven van hun verkiezingspro
gramma voor de gemeenteraadsperiode '90-'94. Bijna 40 pagina's tips en vergelijkings
materiaal, voor slechts f 9,-. (=kopieer-kostprijs). Deze gezamenlijke uitgave van het 
PSVI en de commissie GPO was op de AL V voor het eerst te koop. 

U bent aan de beurt! 

Deze zomer opent de kandidaatstelling 
voor de gemeenteraden, en in veel ge
meenten zijn onze raadsfracties toe aan 
een wisseling van de wacht. Heeft u het 
raadswerk al eens overwogen? U kunt 
vrijblijvend een blik in de keuken krijgen 
door deel te nemen aan het project TE 
RADE GAAN: drukwerk en bijeenkom
sten waarmee u zich kunt beraden op de 
raad. De data van het project zijn zo ge
kozen dat u na deelname nog genoeg tijd 
heeft voor het besluit of u kandidaat wilt 
zijn of niet. Een overzicht van de thema's, 
data en prijzen: 
I) Brochure "Raadswerk" van 20 pagi
na's, te koop voor f 2,-, bedoeld voor 
zelfstudie en als gespreksstof. Behandelt 
de algemene aspecten van raadswerk, de 
inrichting van gemeentebestuur, de posi
tie van raadsleden. 
2) Oriëntatiedag. 
Eén zaterdag; ontmoeting met zittende 
raadsleden voor een gespek over met na
me de persoonlijke en praktijkkanten van 
raadswerk. Tevoren lezen: Brochure 
"Raadswerk". Prijs: f 10,- exclusief 
lunch. Plaats: wordt bepaald aan de hand 
van de aanmeldingen, om de reistijden zo 
kort mogelijk te houden. Data: zaterdag 
I april, of 15 april, of 29 april. Bij grote 
belangstelling meerdere bijeenkomsten 
tegelijk. Groepsgrootte maximaal 15 
mensen. Andere data voor een zelfstandi
ge groep zijn ook mogelijk' 
3) Spreektraining Te rade gaan. 
Eén zaterdag, waarop deelnemers spre-

De PSVI-stand in Maastricht 

ken in het openbaar beoefenen om vrij
blijvend na te gaan hoe hen dat afgaat. 
Prijs: f JO,- exclusief lunch. Plaats: wordt 
bepaald aan de hand van de aanmeldin
gen, om de reistijden zo kort mogelijk te 
houden. Data: zaterdag 22 april, of 20 
mei, of 3 juni. Groepsgrootte: maximaal 
15 deelnemers. Eventueel simultaan-bij
eenkomsten. Andere data voer een zelf
standige groep zijn ook mogelijk' 
4) Drieluik op raadswerk 
Programma van drie zaterdagen, waarin 
deelnemers kennismaken met verschil
lende terreinen: Financiën, Welzijn, Eco-
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nomie, Milieu, Verkeer & Vervoer, On
derwijs, Ruimtelijke Ordening, en het 
"machtsweb" in gemeentepolitiek. 
Prijs: totaal f 30,- exclusief lunches incl. 
documentatie. Plaats: wordt ook bepaald 
aan de hand van de aanmeldingen. Deel
nemers kiezen voor een van beide series 
van drie data. Bij grote belangstelling 
meerdere groepen tegelijk op dezelfde 
data. SERIE A: zaterdag 27 mei, 10 juni 
en 24 juni. SERIE B: zaterdag 10 juni, 17 
juni en 1 juli. Groepsgrootte: maximaal 
20 deelnemers. Deelname aan slechts 1 of 
2 van de 3 bijeenkomsten is niet mogelijk. 
Andere data voor een zelfstandige groep 
zijn ook mogelijk! 

Wilt u zich aanmelden, bel of schrijf dan 
even voor een aanmeldingsformulier: de 
antwoordbon in deze Democraat is daar
voor te klein. Voor mensen die zich inder
daad kandideren bieden we in het najaar 
vervolg-cursussen aan, waarmee u zich 
goed kunt voorbereiden op de ver
kiezingscampagne en het raadslidmaat
schap. 

Antwoordbon PSVI 

0 Ik wil vrijblijvend meer weten over 
raadswerk. Stuur me uitvoeriger infor
matie over TE RADE GAAN met een 
aanmeldingsformulier. 

IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 
0 Raamwerk raadsprogramma '90-'94 

f 5,00 
0 Raadswerk; introductie-brochure van 

± 20 pagina's voor f 2,-. 
0 D66 & DEMOCRATISERING, 

brochure, 20 pag. f 2,50. 
0 Publiciteit in de politiek 

klapper 130 pagina's f 15,-
D Handboek voor besturen 

klapper, 61 pagina's f 2,50 
D Uitspraken over inspraak 

brochure, 44 pag. f 3,25 
D Werkgelegenheidsprojecten 

brochure, 27 pag. f 2,25 
D Video "twintig jaar optimisme" 

en wel: VHS I V2000 I Betamax, 
huur f 20,-1 koop f 60,-. 

D Video "Een reden van bestaan" 
D 5 EG-richtlijnen voor vrouwen. 

SBK-brochure, 4S pa'g. f 2,50. 
D Voor de D'Raad tijdschrift, 

abonnement f 45,-1 gratis nummer 
D Standpuntenbrief ± 3-wekelijks: 

abonnement f 35,-1 gratis nummer 

NAAM: _________________ __ 

ADRES:-----------

PLAATS: __________________ _ 

Bestelling voor PSVI-D66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag, 070- SSS303 



10 NIEUWS 

JD viert eerste lustrum 
Op 3 maart 1984 werd de basis gelegd voor de JD. In een rokerig zaaltje van het 
Amsterdamse Eik en Linde werd op die dag de eerste ALV van de JD gehouden. Na veel 
intern beraad was het er eindelijk van gekomen: een eigenjongerenorganisatie voor D66. 
Het feit dat dit nu vijf jaar geleden is wil de JD natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. 

Nog in 1979 was door het D66-congres 
besloten dat 066 een jongerenpartij was 
en dus geen jongerenorganisatie, geen 
"zandbak" nodig had. Jongeren zouden 
binnen 066 genoeg mogelijkheden heb
ben om actief te zijn. Vele D66-jongeren 
dachten daar anders over, en in dezelfde 
periode dat 066 uit haar dal klom, groei
de de JO van enkele honderden jonge 
066-ers tot een jongerenorganisatie met 
over de duizend leden. 

Kweekvijver 
In haar bestaan moest de JO veel scepsis 
bij 066-ers overwinnen. Langzaam lijkt 
die mening te veranderen. De JO wordt 
meer en meer als kweekvijver gezien. 
D66 kampt immers al sinds de oprichting 
met een tekort aan kader. De eerste ac
tieve JO-ers hebben inmiddels hun weg 
naar een gemeenteraad gevonden. Het 
wachten is op het eerste Tweede Kamer
lid dat zijn sporen in de JO verdiend 
heeft. 

Het lustrumthema van de 
Jonge Democraten 
Het vijfjarig bestaan van de Jonge Demo
craten wordt niet alleen op feestelijke wij
ze herdacht; het eerste lustrum is ook een 
gelegenheid voor serieuze overdenking 
van de politieke bestaansreden van de JD. 
Daarom heeft het lustrumcongres op I en 
2 apri11989 een inhoudelijk thema meege
kregen: Vrijzinnige democratie, liberalis
me en het project van de Verlichting. 

Sinds de tweede AL V heet de JO een 
vrijzinnige democratische jongerenorga
nisatie. Bij de beschrijving van het vrij
zinnige democratisch gedachtengoed 
wordt vaak verwezen naar de vooroor
logse Vrijzinnig Democratische Bond. 
Aldus beschouwd zou vrijzinnige demo
cratie een variant van het liberalisme zijn, 
namelijk het radicaal-liberalisme oftewel 
ontplooiingsliberalisme. In historisch op
zicht kunnen dan drie wezenskenmerken 
afgeleid worden. Het eerste is de liberale 
oorsprong, die zich uit in de zorg voor de 
rechtsstaat. Het tweede kenmerk is een 
ondogmatische instelling, waardoor pro
blemen op onbevangen wijze tegemoet 
getreden worden. Het positieve vrijheids
hegrip, d.w.z. de verantwoordelijkheid 
van de staat voor de ontplooiing van de 
burgers, is het derde kenmerk van de vrij-

V rij zinnig-democratisch 
Vijf jaar JO: vijf jaar vrijzinnige-demo
cratie. Aangezien de JO het al in het eer-

zinnig democratische ideologie volgens 
deze beschouwingswijze. 
De stelling dat 066 als vrijzinnig demo
cratische revival beschouwd kan worden 
is echter voor discussie vatbaar. D66 is 
opgericht als reactie op de negentiende
eeuwse ideologieën die de politieke cul
tuur beheersen. Het is nu al meer dan 
twintig jaar een ontmoetingsplaats voor 
mensen die zich verzetten tegen de heer
sende politieke cultuur. Wanneer we als 
Jonge Democraten komen te spreken 
over vrijzinnige democratie, is het onver
mijdelijk daarbij de relatie tot het libera
lisme te betrekken. 
Deze discussie over de verhouding tussen 
vrijzinnige democratie en liberalisme 
komt het best tot haar recht indien zij 
gevoerd wordt vanuit een breder perspec
tief, en wel vanuit het perspectief van het 
project van de Verlichting. De Verlichting 
vormt immers het sleuteltijdperk van on
ze Westeuropese beschaving. Niet alleen 
werd er de grondslag gelegd voor de de
mocratie, maar voor het gehele moderne 
maatschappelijke bestel. Het project van 
de Verlichting, d.w.z. het streven naar 
een rationele vormgeving van de maat
schappij, is altijd in dat kader het uit
gangspunt voor progressieve politiek ge
weest. 
De laatste tijd hoort men in intellectuele 
kringen steeds vaker de stelling verdedigd 
worden dat de moderne ideologieën afge-

ste jaar van haar bestaan eens wist te wor
den over een .,etiquct"', te weten,. vrijzin
nig-democratische jongerenorganisatie"' 
heeft het lustrum van de JD als thema 
meegekregen .,Vrijzinnige dcmocratie.li
bcralisme en het project van de verlich
ting'". De feestelijke start van het lustrum 
zal 4 maart, te Utrecht plaatsvinden op 
het voorjaarscongres van de JO. Op dit 
congres zal ook Hans van Mierlo spreken. 

Het lustrum zelfwordt I en 2 april gevierd 
op "Slot Assumburg", in llccmskerk met 
een tweedaags lustrumcongres. De inlei
ding op het thema zal plaatsvinden door 
Jan Glastra van Loon, waarna diezelfde 
middag Jan Vis en Van der Werff (VVD) 
in debat zullen gaan onder voorzitter
schap van John Jansen van Galen. Het is 
de bedoeling dat uit dit debat, aan de 
hand van door JO-ers geformuleerde stel
lingen, de principiële vcrschillen tussen 
066 en de VVD duidelijk zullen worden. 
's Avonds is het feest. De volgende dag 
zullen de verschillende voorzitters die de 
JO gekend heeft, en de huidige JO voor
zitter Erik Hordijk in debat gaan. liet 
congres zal worden afgesloten met een 
speech van Jan Terlouw over de nood
zaak van het hestaan van de JO en D66. 

daan hebben en dat we een postmoderne 
epoque ingaan. In het licht van die discus
sie moeten ook de volgende vragen ge
zien worden: Kan het begrip vrijzinnige 
democratie met minder ideologische be
standdelen gedefinieerd worden? Moe
ten wc de last van het project van de 
Verlichting van ons afwerpen, of wordt 
daarmee het politieke hestaan ondraag
lijk licht? 
liet lustrumthema mag wellicht ietwat 
verheven in de oren klinken; voor de Jon
ge Democraten is dat geen reden om 
voorbij te gaan aan een thema dat hoven 
de politieke waan van de dag uitstijgt. 
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INTERVIEW 11 

Ontmoeting met een lusttrekker 

IK WIL NOG VEEL BELEVEN 
jan Willem Bertens werd in 1936 in 
Maastricht geboren en is daar groter 
gegroeid. 
Lagere school en daarna gymnasium al
fa aan het Henric van Veldeke, waar hij 
Sjeng Tans alsleraar Nederlands had. 
De tijd van het mandement en van het 
optreden van Tans als kamerlid voor de 
PvdA. Tans kon daar prachtigover ver
tellen en hij maakte de jonge Bertens 
duidelijk datje overtuiging altijd ster
ker moet zijn dan welke autoriteit ook. 
Bertens' keuze voor geschiedenis is ook 
in die wortels te zoeken. Maastricht is 
zelf al een levend geschiedenisboek. jan 
Willem zallater nog een doctoraals
criptie schrijven over Maastricht in de 
Franse tijd. Maar dan heeft hij al enige 
woelige Nijmeegse jaren achter de rug. 

Aan de voeten van "meesters" als Rogier, 
Post, de Waele en Belion bereidt hij zich voor 
op een eerzaam leraarsambt ergens in de 
provincie. Maar ontwikkelingen binnen de 
universitaire en de studentenwereld geven 
een wending aan zijn bestaan. 
JanWillemis in totaallid geweest van 22 
besturen en heeft zelfs zijn Horeca-diploma 
gehaald, toen dat nodig bleek om de "Com
manderie van Sint jan" te exploiteren als so
ciëteit, zonder daar een dure zetbaas voor te 
moeten inhuren. 

"Ik wilde het bedrijfsleven in, exportmanager 
of iets dergelijks, in elk geval naar het buiten
land.lk kon een baan krijgen bij het NIVE, 
maar voelde me daar toch niet bijster thuis. 
Via mijn vader kreeg ik een advertentie van 
Buitenlandse Zaken, die mensen vroegen 
voor de buitenlandse dienst. Dat was nog 
nooit vertoond. Er werd altijd intern en via 
via gerekruteerd. Tachtig mensen werden 
opgeroepen om een vergelijkend examen te 
doen. 
Ik kwam te biecht bij een mijnheer, die mij 
wenkbrauwfronsend opnam en zei: 'Wat krij
gen we nou? Bertens, historicus, Maastricht, 
Nijmegen?' Dat waren. vier qualificaties die 
niet veel goeds voorspelden, nog afgezien van 
het gutturale probleem. Als ze zó tegen me 
beginnen kom ik pas goed los. Ik vertelde dus 
aan niemand waar ik mee bezig was, maar ik 
slaagde met twaalf anderen voor het vergelij
kend examen en toen moest ik binnen een 
maand aan de cursus. Dat was in 1966. 

Tanks in voortuin 
Mijn eerste post was Montevideo. 'Daar kun 
je leren goochelen!' zei iemand op B.Z., 'in 
Uruguay gebeurt nooit wat'. Ik kwam aan en 
meteen begon hetgedonder met de Tupama-

... 
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Het 066-Eurotrio in gesprek met partijleider Hans van Mierlo. Vlnr: Van den Bos, Van Mierlo, 
Boogerd en Bertens. 

ros. Na een paar jaar kwam ik terug in Den 
Haag op B.Z. op de afdeling verkeer. Na an
derhalf jaar, waarin ik het hele ministerie van 
onder tot boven had leren kennen, werd ik 
gevraagd om als eerste secretaris naar de 
Soedan te gaan, nadat vijf anderen geweigerd 
hadden. 
Hoewel kort daarvoor onze eerste dochter 
was geboren, hadden mijn vrouw en ik er 
geen enkel probleem mee om daarheen te 
gaan. Op zondagavond 18 juli 1971 kwam ik in 
Chartoem aan. De ambassadeur gaf me een 
hand en ging de volgende morgen op groot 
verlof. Op maandagmiddag zat ik om 12 uur 's 
middags, terwijl iedereen al aan zijn siesta was 
begonnen, nog wat te lezen om mij te 
oriënteren, toen ik ineens hoorde schieten. 
Het was de communistische staatsgreep, 
waarbij toen nog premier AINumeiry werd 
afgezet. Hij was zelftwee jaar daarvoor als 
kolonel via een staatsgreep aan de macht ge
komen. De ambassade lag pal tegenover een 
grote kazerne en in minder dan geen tijd 
stonden er tanks in onze voortuin. 
Kort daarna werd de air-conditioning van ons 
dak afgeschoten. Ik ben toen maar begonnen 
naar Den Haag te telexen wat er aan de hand 
was.lk vergeet nooit dat ik toen een telex 
terugkreeg met de vraag: 'Wat is uw num
mer?' Mijn antwoord luidde: 'Mijn nummer is 
Bertens in Chartoem en ik lig onder geweer
vuur.' Drie dagen later voerde AI-Numeiry 
een tegencoup uit, versloeg de communisten 
en werd drie maanden later tot president van 
de republiek uitgeroepen. De ambassadeur is 
nog even terug geweest en toen voorgoed 
vertrokken. Er werd geen nieuwe ambassa
deur benoemd, maar de post werd in stand 

gehouden omdat wij ook de belangen van de 
Amerikanen ter plaatse behartigden. Daar zat 
ik met mijn 35 jaar als zaakgelastigde alle 
stukken voor de Amerikanen te tekenen. In 
maart 1973 heb ik nog een afschuwelijk 
bloedbad meegemaakt, waarbij één van mijn 
beste vrienden is omgekomen. 

Midden-Amerika 
Mijn volgende post in 1975 was Cuba. In 1977 
werd ik teruggeroepen naar B.Z. om woord
voerder te worden van Van der Stoel, die 
toen al bijna demissionair was aan het einde 
van het kabinet Den Uyl. Daarna kwam Van 
der Klauw en na vier jaar weer van der Stoel 
en ook nog eventjes Van Agt als tijdelijk mi
nister van B.Z. Tot I 982 was ik woordvoer
der. Toen kwam die afschuwelijke zaak van 
die vier IKON-journalisten in El Salvador. Van 
der Stoel stuurde mij op 17 maart 1982 daar
heen om een onderzoek in te stellen. Van den 
Broek heeft mij uiteindelijk als ambassadeur 
naar Midden-Amerika gestuurd. Een onmo
gelijke missie omdat ik ambassadeur werd 
voor heel Midden-Amerika: Panama, Costa 
Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua en Be
lize (Brits Honduras). Daar heb ik gezeten tot 
ik in juni 1988 naar Nederland werd terugge
roepen om ambassadeur internationale cultu
rele samenwerking te worden, hetgeen ik nu 
nog steeds ben. 
Als ambassadeur doe je behalve politieke rap
portage ook veel aan ontwikkelingssamen
werking, aan mensenrechten en aan allerlei 
zaken, waarvoor je als ambassadeur gevraagd 
wordt. 
Al die jaren als diplomaat heb je te maken met 
de buitenlandse politiek van je eigen land, 
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maar ook met de binnenlandse politiek van 
het land waar je Nederland vertegenwoor
digt. En vooral in die jaren, waarin ik hier 

woordvoerder was van de minister van B.Z., 
heb ik intensief rondgekeken in de parlemen
taire keuken. Mijn belangstelling voor een 
baan in dat circuit groeide. Jarenlang ben ik 
uitvoerder geweest van een politiek die hier 
wordt gemaakt. Ze zeggen wel eens dat een 
diplomaat weltfremd is, maar ze vergeten dat 
zo iemand meer kranten en weekbladen leest 
dan een politicus hier. Je moet er belangstel
ling voor hebben, maar ik verzeker je dat ik in 
die tijd precies wist wat er hier aan de hand 
was. Van meet af aan was ik geïnteresseerd in 
Europa. 

ADVIESRAAD 

Nog afgezien van het feit dat je om de haver

klap delegaties uit het Europees parlement 
over de vloer kreeg, was je via allerlei overleg 

bij dat Europa betrokken. Je komt op een 
punt, waarop je de leeftijd en de ervaring hebt 
bereikt om nog iets heel anders, iets con
structiefs te gaan doen. Mijn overplaatsing 
naar Den Haag heeft dat proces versneld. Ik 
heb er geweldig veel zin in en ik ga er een 
klinkende campagne van maken." 

Daarvoor hebben we hem ook gekozen! 

Stijn Verbeeck 

Adviesraad verdiept zich in 
voortplanti ngstechnieken 
Het spanningsveld tussen medische ethiek en medische techniek stond centraal in 
de discussie over moderne voortplantingstechnieken, die de Adviesraad op zater
dag 28 januari voerde in het Jaarbeurscongrescentrum te Utrecht. 
Naast onderwerpen als het draagmoederschap, in vitro fertilisatie en kunstmatige 
inseminatie stonden een aantal procedurele onderwerpen op de agenda van het 
politieke klankbord van 066: De contacten tussen de Adviesraad en de fracties, het 
Hoofdbestuur, SWB en PSVI, de opzet van het nieuwe verkiezingsprogramma 
voor de Tweede Kamerverkiezingen en de kandidaatstellingsprocedure voor de 
Tweede Kamer. 

Moderne voortplantingstechnieken 
De discussie in de Adviesraad over de moder
ne voortplantingstechnieken werd gehouden 
ter voorbereiding van een overleg dat in april 
in de Tweede Kamer over dit onderwerp 
gehouden zal worden. Ter discussie stond 
een notitie waarin een vijftal uitgangspunten 
voor een standpuntbepaling over deze mate
rie geformuleerd waren: Bescherming van 
het kind; geen commerciële doelen; behande
ling onder medische verantwoordelijkheid; 
goede voorlichting aan alle betrokkenen en 
e.en nauwgezette opstelling van regels en 
strikte naleving daarvan. In de notitie worden 
eveneens concept-standpunten geformu
leerd over problemen die de grenzen van de 
medische ethiek en techniek betreffen. Daar
bij gaat het om zaken als de anonimiteit van 
zaaddonoren en het recht van kinderen om 
hun afkomst te weten, donorselectie, de 
vraag of kunstmatige inseminatie aan alle sa
menlevingsvormen moet worden toegestaan, 
de toepassing van ongebruikte embryo's die 
bij 'in vitro fertilisatie' overblijven en zeggen
schap over die embryo's. De afrondende be
sluitvorming zal tijdens de Adviesraadsverga
dering van 4 maart plaatsvinden. 

Werkafspraken 
De Adviesraad zal voortaan jaarlijks een ver
slag uitbrengen van de werkzaamheden en 
op grond daarvan de voornemens voor het 
volgende vergaderjaar formuleren. Om de 
klankbordfunktie van de raad verder uit te 
diepen zal het presidium met het Hoofdbe
stuur en de fracties werkafspraken maken 

over het in kaart brengen van de onderwer
pen waarover adviezen uitgebracht kunnen 
worden. Met het SWB zal worden nagegaan 
of politieke uitspraken in SWB-rapporten 
over actuele onderwerpen aan de Adviesraad 
kunnen worden voorgelegd. Ook zal het 
SWB gevraagd worden een bijdrage te leve
ren aan de voorbereiding van de discussie in 
de AR. De Adviesraad zou meer als platform 
kunnen dienen voor het naar buiten brengen 
van D66-standpunten door ondermeer de 
partij- en fractievoorzitters. 

Moties 
De Adviesraad adviseerde Het Hoofdbestuur 
in drie aangenomen moties om: 
Het programma voor de komende Tweede 
Kamerverkiezingen een soortgelijke opzet te 
geven als het Europees programma; 
Het voorstel aan de ALV, om voor de interne 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamerver
kiezingen een procedure in één ronde in te 
stellen, in te trekken om de regionale binding 
van de kandidaten geen geweld aan te doen, 
en; 

Aan de ALV voorstellen te doen om te ko
men tot procedurele gelijkschakeling in de 
kandidaatstelling voor Tweede Kamer en Eu
ropees Parlement. 

Planning 
4 Maart behandelt de Adviesraad de notitie 
over moderne voortplantingstechnieken en 
de Nota Volkshuisvesting. 
IS April wordtgesproken over 'Andere Poli
tiek', het Brundtland-rapport en 'Zorgen 

voor Morgen' en op 27 mei staan de rappor

ten 2000 en 200 I op de agenda van de AR. 
Belangstellenden kunnen de openbare verga

deringen van de Adviesraad bijwonen. Verga
derd wordt in Societeit 'De Vereniging', Ma
riaplaats 14 te Utrecht vanaf I 0.00 uur. 
Partijleden kunnen aktuele politieke moties 
ter bespreking indienen. 

Henk Bleumink 

Ik Vind (11) 
Een partij tussen de mensen 
Wij- als D66'ers- willen de politiek dichter 
bij de burgers brengen. De D66Tweede Ka
merfractie is DE vertegenwoordiger van haar 
achterban. Als het er op aan komt behoort 
D66 in al haar geledingen rechtvaardigheid 
boven rechtszekerheid te stellen. Wat moet 
de burger immers met rechtszekerheid die 
niet gebaseerd is op rechtvaardigheid? 
In een echte democratie ligt de macht bij de 
kiezers/achterban, niet bij haar vertegen
woordigers. Het door D66 gehanteerde 
"one (wo)man, one vote" systeem juich ik dan 
ook sterk toe. Wanneer de achterban in 

meerderheid ergens voor is, behoort de 
Tweede Kamerfractie van D66 daar, gezien 
de doelstellingen van de partij Democraten 
66, naar te handelen. Wees oprecht, dat zijn 
wij aan onze kiezers verplicht als wij "Een 
reden van bestaan" en het verkiezingspro
gramma 1986-1990 serieus nemen. 
Geachte zeven D66 Tweede Kamerleden, u 
had op grond van het bovenstaande en op 
grond van het door de regering gespeelde 
politieke spel, TEGEN vrijlating van de twee 
van Breda behoren te stemmen. Als 25-jarig, 
studerend D66lid die noch direct noch indi
rect de Tweede Wereldoorlog heeft meege
maakt, heeft u mij hooglijk verbaasd. De aan
gevoerde argumenten pro en contra vrijlating 
zijn mij bekend, doch daar wil ik u niet, of 
beter KAN ik u niet, op aanspreken. Ik res
pecteer die visies. Maar zoals al reeds geme
moreerd, u had anders behoren te stemmen 
op grond van wat D66 is, dan wel beweert te 
zijn. 
Een partij tussen de mensen, niet erboven. 

R. Eefting 

Reactie Tweede Kamerfractie D66: 
Juist een partij die tussen de mensen staat, hoort 
dat al die mensen geen eenduidige mening heb
ben, maar verschillende standpunten en twijfels. 
En een fractie, die van al die standpunten ken
nisneemt, waarvan sommigen met méér, en an
deren met minder emotie naar voren worden 
gebracht, realiseert zich dat geen enkele oplos
sing bevredigend is. 
Zodat de /eden van die fractie niet anders kun
nen dan, ieder voor zich, beslissen naar eer en 
geweten. 

Gerritjan Wo/ffensperger 
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HARTEKREETVAN D66 
KLINKT OOK IN EUROPA 
Europa is volop in beweging. Sommi
gen vrezen dat de werkelijke macht bij 
de direct belanghebbenden (bedrijfsle
ven) komt en dat de politici achter de 
feiten zullen aanlopen. 
Cruciaal is dat de burgers zich voldoen
de betrokken weten bij wat er allemaal 
gebeurt. Wat nu dreigt is een Europese 
tweedeling. Niet zozeer nationaal ver
sus Europees of links tegenover rechts, 
maar vooral ook van direct belangheb
benden bij Europa en zij die er geen heil 
in zien of er zelfs bang voor zijn. 
Zonder de steun van brede lagen van de 
bevolking wordt het niets met Europa. 
De oude hartekreet van 066, de burger 
dichterbij het bestuur brengen, is dan 
ook actueler dan ooit. 

Er wordt veel geld uitgegeven om burgers op 
te roepen om toch vooral te gaan stemmen in 

juni. Een reeks televisieprogramma's, uitvoe
rige voorlichtingscampagnes, het kan ineens 
niet op. Maar dat is allemaal natuurlijk vol
strekt onvoldoende. Het heeft geen zin men
sen nu ineens te overréden, omdat men er 
de afgelopen jaren niet in is geslaagd ze ook te 
overtuigen. 
Of wij voldoende steun van de burgers zullen 
verwerven, en vooral ook behouden, hangt 
daarenboven vooral af van de aard van de 
Europese samenleving die we opbouwen. 
De discussie zal zich de komende jaren onver
mijdelijk verder toespitsen op de vraag wát 
nu nog op nationaal, en wát op Europees 
niveau geregeld moet worden. Moeten we 
een deel van onze nationale autonomie opge
ven? Welke nationale verworvenheden kun
nen we afstaan en aan elke willen we koste 
wat het kost vast houden? En wat merkt de 
burger hiervan in zijn directe leefomgeving? 
Wordt niet juist dát bedreigd waar we juist 
het meest aan hechten? 

Neem de Nederlandse cultuur. Deze geldt als 
kwetsbaarder dan andere, omdat zij een rela
tief klein gebied bestrijkt. Als onze kunstzin
nige tradities of ons vrijzinnig waardenpa
troon zou worden ondermijnd, zou ik mij 
daar hèftig tegen verzetten. Maar eerlijk ge
zegd ben ik daar niet zo bang voor. Juist in 
confrontatie met andere kan een cultuur im
mers zijn waarde bewijzen. 
D66 heeft behalve haar Europese oriëntatie 
ook enkele andere politieke tradities opge
bouwd. Zo hebben we vanaf onze oprichting, 
soms dwars tegen de heersende politieke 
mode in, steeds het gehalte van de democrati
sche besluitvorming, de bescherming van de 

leefomgeving, een rechtvaardige welvaarts
deling, individuele zelfstandigheid, een hu
maan rechtsstelsel, de waarde van culturele 
veelvormigheid, kortom de kwaliteit van de 
samenleving bovenaan onze politieke agenda 
gezet. 
En het zijn uitgerekend déze politieke priori
teiten die de keerzijde vormen van de interne 
markt. Als we de burgers niet van Europa 
willen vervreemden dan moeten deze priori

teiten ook tot politieke hoofddoelstellingen 
worden verheven op Europees niveau. 
Gesterkt door ons verkiezingsprogramma en 
de discussies op het congres gaan wij hier in 
de komende campagne grote nadruk op 

leggen. 
Maar er is meer. De geloofwaardigheid voor 
de burger hangt ook samen met de wijze van 
politiek bedrijven, de politieke cultuur.ln Ne
derland ontstaat een steeds grotere kloof 
tussen de behoefte aan machtsposities en de 
ideële rechtvaardiging daarvan. Terwijl de 
grote partijen naar het midden opschuiven, 
een improviserend ad hoc-beleid voeren, met 
streefcijfers als hoogste politieke doelstelling, 
wringen zij zich met rapporten en concepties 
in de vreemdste bochten om de schijn van 
ideologische continuïteit op te houden. Aldus 
wordt "doen alsof' een tweede politieke na

tuur. 
In andere Europese landen (met uitzondering 
wellicht van het Verenigd Koninkrijk) zien we 
een vergelijkbare ontwikkeling. Op Europees 
niveau kunnen de gevolgen natuurlijk niet uit
blijven. Hier wordt de teloorgang van de ou
de politieke stromingen als het ware uitver
groot. Slagen socialisten, liberalen en chris
ten-democraten er nationaal soms nog in de 
schijn van ideologische legitimiteit op te hou
den, op Europese schaal blijkt des te meer 
hoe sterk het 19e eeuwse bindwe~fsel is ver
kalkt. Ondanks jarenlange fractiesamenwer
king komt men slechts met de grootste moei
te tot vage gemeenschappelijke program
ma's, of zelfs dat niet. 
Het verzakelijkte karakter van Europa maakt 

dat soms oplossingen worden gevonden voor 
problemen die zich anders zouden blijven 
voortslepen. Ik denk hierbij met name aan het 
probleem van de financiële bijdrage en dat van 
de landbouw die aan zijn eigen succes ten 
onder dreigde te gaan. 
Maar het ook in Nederland niet onbekende 
stap-voor-stap beleid betekent wel dat we 
met Europa steeds sneller vooruitgaan, ter
wijl eigenlijk niemand precies weet waar
heen. 
Het is net alsof je met een grote groep op de 
bonnefooi op reis gaat. Bij de voorbereiding, 
het vertrek en het binnenrijden van België 
heerst er nog een uitstekende stemming. In 
de buurt van Brugge wordt gestopt -laten 
we maar zeggen om friet te eten-. Daar gaat 
een Engelse dame, gesteund door een ijzeren 
reputatie en met een Deens keffershondje op 
schoot, de stemming verzieken door te roe

pen waar ze allemaal niet heen wil. 
Zelfs de tussenstop Brussel '92 komt op
nieuw ter discussie. En of er een gezamenlijke 
reispot komt. Er is voor deze reisproblemen 
eigenlijk maar één oplossing. 
De ijzeren dame wordt voor de keus gesteld: 
een beetje smelten en meerijden met de 
meerderheid of achterblijven ... maar dan ook 
voorgoed. 
De moraal van dit verhaal: 
om te voorkomen dat onderweg steeds meer 
mensen uitstappen omdat zij een andere kant 
op willen, is het nodig het tijdig eens te wor
den over de eindbestemming. 

Dat de oude ideologieën in Europese context 
nog minder om het lijf hebben dan in de 
nationale, betekent niet dat ik pleit voor het 
dépolitiseren van Europa, en ik een Europa 
van pragmatici en technocraten als hoogste 
doel zie. Uiteindelijk gaat het ook in Europa 
om botsende belangen en overtuigingen, en 
dus om politieke keuzes. Ten behoeve van 
wie en ten koste van wat bouwen we aan 
Europa? Of laat ik het anders zeggen: het is 
een groot misverstand dat ont-ideologise
ren ook ont-idealiseren zou moeten bete
kenen. 

Het slechten van nationale barrières en van 
kunstmatige ideologische grenzen in Europa, 
zoals D66 bepleit, betekent natuurlijk niet dat 
ons geen ideaalbeeld voor ogen zou staan. 
Ook op Europees niveau leidt pragmatisme 
zonder idealisme uiteindelijk tot behoudende 
politiek. 
En daar is D66 niet voor opgericht. 

Bob van den Bos 



MAXHAVEIMR 

Eenzaakvan 
welbegrepen politiek 

"De boeren van de derde wereld 
moeten hun inkomen krijgen uit de 
export van tropische produkten. Koffie 
neemt daarbij een belangrijke plaats in. 

Van de opbrengst van de koffie
export komt echter maar een klein 
gedeelte ten goede aan de producenten, 
de boeren, terwijl een groot deel naar 
grootgrondbezitters en lokale tussen
handelaren gaat. 

Koffie met het Keurmerk van Max 
Havelaar wordt daarom meer direct 
gekocht bij de boeren. Reden waarom 
mijn vrouw en ik Max Havelaar-koffie 
drinken." 

Prof. dr. J. Tinbergen 

De stichting Ma x Havelaar is een samenwerkingsverband 
van kerkelijke organisaties, handels- en consumenten· 
organisaties, Nederlandse koffiebranders en hoerencoöperaties 
uit de derde wereld. 

Max Havelaar schreef in een brief aan de 
Regent van Lebak al dat de strijd tegen de 
armoede niet alleen een zaak is van rechtvaar
digheid en menselijkheid, maar ook van welbe
grepen politiek. Politiek die boven alle partijen 
staat. 

Het is beter armoede te voorkomen dan te 
bestrijden. Om die reden hebben de Tweede 
Kamer en 42 gemeenten inmiddels al gekozen 
voor koffie met het Keurmerk van Max Have
laar. De Stichting Max Havelaar vraagt u te 
kiezen voor de belangen van de koffie boeren, te 
kiezen voor koffie met het Keurmerk van Max 

~ Ha velaar. Thuis, op het 

HAV~~we.rk en bij partijvergade
nngen. 
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Stichting Ma x Havelaar 
Postbus 57,4100 AB Culemborg 
Tel. 03450-13744. 
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Oort toch nog een ingewikkelde vereenvoudiging 

KAMER STEMT IN MET 
BELASTINGVOORSTELLEN 
Velen zullen inmiddels op zoek zijn 
naar een andere bestemming voor de 
studeerkamer en in het straatbeeld van 
de komende jaren zal de kalfsleren ak
tentas wel minder vaak opduiken. Een 
paar kleine ongemakken als gevolg van 
de belastingoperatie Oort. Het debat 
over de belastingvereenvoudiging do
mineerde geruime tijd het politieke to
neel. De veelal technische discussies 
werden alleen door de echte insiders 
met kennelijk plezier gevolgd. 
Buiten deze kring spitste de aandacht 
zich vooral toe op de alleenstaanden
toeslag en op de vraag of de belastingo
peratie vier dan wel twee miljard gul
den mag gaan kosten. 

D66 stemde van harte in met het voornemen 
het belastingsysteem te vereenvoudigen. De 
wirwar van wetten en regels is in niemands 
belang en opent slechts de weg voor paradij
selijke belastingconstructies. 
Ook de verlaging van de toptarieven werd 
door de D66-fractie noodzakelijk geacht. 
Met de Europese eenwording in het vooruit
zicht kan de open Nederlandse economie zich 
niet veroorloven de belastingdruk op het hui
dige peil te handhaven. 
Kortom, D66 steunde volmondig de doelstel
lingen, zoals die in eerste instantie door de 
commissie Oort werden geformuleerd. De 
politiek moest echter nog spreken en daar
mee wordt het er niet altijd eenvoudiger op. 

Oort 1,2en 3 
De vereenvoudiging van de loon- en inkom
stenbelasting stond centraal in de zgn. Oort-1 
voorstellen, die de steun kregen van de gehe
le kamer. Dit ondanks de gevolgen voor on
der andere een grote groep alleenstaanden. 
Oort-2 betrof de nieuwe tariefstructuur. De 
D66-fractie stemde in met beide onderdelen. 
De vereenvoudiging kreeg van de fractie der
mate prioriteit dat de ook aanwezige bezwa
ren een tegenstem niet rechtvaardigden. An
ders lag dat bij de voorstellen rond de beper
king van de aftrekposten, die na de politieke 
discussie weinig eenvoudigs meer hadden. De 
naam "Oort-3" was vrijwel het enige dathet 
wetsvoorstel nog met de oorspronkelijke 
plannen gemeen had. De D66-fractie stemde 
dan ook tegen, waarbij behalve de complexi
teit ook de mogelijkheid van ongelijke behan
deling een zwaarwegend argument was. 
Ingewikkelde regelgeving leidt immers nogal 

D66- fractiewoordvoerder Moorten 
Engwirdo: ,.CDA beslist als alléénstaan
de partij over het lot van de alleen
staanden." 

eens tot verschillende interpretaties en dus 
tot willekeur. 

"Alleenstaande" partij 
De uitkomst van de debatten doet misschien 
vermoeden dat er van spanning nauwelijks 
sprake was. Niets is minder waar. Met name 
de compensatie van de alleenstaanden met 
een minimuminkomen vormde een discussie
punt dat slechts met het machtswoord van 
minister Ruding beslist kon worden. D66 had 
al direct bij het begin van de debatten een 
amendement ingediend, waarin voorgesteld 
werd de alleenstaandentoeslag gedeeltelijk te 
handhaven. Het dreigende koopkrachtverlies 
moest via deze aanpassing gecompenseerd 
worden. In dit stadium zaten CDA en een 
mokkende VVD nog op een lijn en daarmee 
leek het lot van de alleenstaanden bezegeld. 
Onder druk van de publieke opinie kwamen 
de liberalen in de tweede week van de be
raadslagingen echter met een verrassing. De 
VVD wilde alsnog dat het kabinet de alleen
staanden toeslag zou handhaven. De vreugde 
over deze koerswijziging duurde r naar kort. 
Want toen minister Ruding dreigde de belas
tingvoorstellen in zijn geheel in te trekken, 
een creatieve crisisdreiging, ging de VVD 
overstag. De alleenstaanden werden het 
slachtoffer van dit rollenspel, want ook het 

amendenment van D66 voor een gedeeltelij
ke toeslag haalde het niet. Woordvoerder 
Maarten Enwirda sprak nijdig van de absurde 
situatie dat één fractie in de Kamer in staat is 
iedereen zijn wil op te leggen. Hij doelde 
daarbij op het CDA. dat de VVD wederom 
terug in het gareel had gebracht. Maarten 
Engwirda: "Een alleenstaande partij heeft be
slist over het lotvan de alleenstaanden." 

Belastingverlaging na 1990 
Al tijdensdeOort-debatten ontstond de dis
cussie over een mogelijke verdere verlaging 
van de tarieven in een nieuwe kabinetsperio
de. Het standpunt van D66 hierover is duide
lijk. 
Geen nieuwe lastenverlichting, tenzij de mid

delen hiervoor afkomstig zijn uit de belastin
gopbrengsten zelf. Hoe graag D66 de burgers 
ook een dergelijk cadeautje in het vooruit
zicht zou willen stellen, het zou een gift zijn 
die later dubbel en dwars teruggevorderd 
moet worden. Met name de aanpak van het 
zo langzamerhand onleefbare millieu vraagt 
offers die presentjes niet toelaten. Hans van 
Mierlo onderstreepte dit nog eens op het 
Europacongres, waar hij de materiële wel
vaart in de komende jaren ondergeschikt ver
klaarde aan het imperatief van een schoon 
millieu. 
D66 is wel van mening dat moet worden 
doorgegaan met de vereenvoudiging van de 
loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast pleit 
de fractie voor een fundementele herziening 
van het fiscale inkomensbegrip. 

Nabeschouwd 
Het politieke machtsspel rond de 'fatsoene
ring' van Oort verhinderde een centrale rol 
voor D66 in de belastingdebatten. CDA en 
VVD hadden immers al uitputtend overlegd 
over de precieze invulling v"an de nieuwe wet
geving en alleen het korte alleenstaandenin
termezzo van de VVD zorgde voor enige 
opwinding. 
De consistente inbreng van de D66 fractie 
kreeg daarom niet de aandacht die het ver
diende. Vanafhet begin werd niet alleen ge
pleit voor een beperkte handhaving van de 
alleenstaanden toeslag, maar ook de dekking 
was aangegeven. 
Geen redenen dus om dit wijzigingsvoorstel 
in de prullenbak te doen belanden, of het 
moet iets met de samenstelling van de huidige 
coalitie te maken hebben. 

Kees Dietz 
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Goedewil 
Het beleidsterrein emancipatie heeft typi
sche trekjes. ledereen komt ermee in aanra
king. ledereen heeft er een mening over. 
Vaak een positieve mening. Vooral zolang het 
geen geld kost. Politici blijken meesters in het 
tonen van goede wil. Een prijs instellen is een 
fraai voorbeeld vanzo'n doordacht beleidsin
strument. De daarmee getoonde goede wil 
wordt soms gelogenstraft door de gemaakte 
beleidskeuzes. 
B&W van de gemeente Tilburg bezuinigde 
begin 1988 de functie beleidsmedewerker 
emancipatiezaken weg. Dezelfde gemeente 
reikte onlangs de eerste emancipatieprijs uit. 
Voor een persoon, instelling of organisatie 
die zich uitzonderlijk heeft onderscheiden op 
het terrein van de emancipatie voor vrou
wen. OPZIJ-Hoofdredactrice Ciska Dressel
huys overhandigde de prijs. D66 gemeente
raadslid Elly van Lu ijk is de eerste "gelauwer
de". Geen wonder. U weet hoe dat gaat met 
prijzen. Het gezag van een prijs hangt ook af 
van vorige winnaars. De Tilburgse Democra
te staat permanent op de bres als aan de 
belangen van vrouwen voorbij wordt gegaan. 
De jury memoreert dat Elly van Lu ijk bijna 
dertig jaar geleden al een voortrekkersrol 
vervulde, ondanks de weerstand die dit op

riep. Dat komt tot uiting in een lange "lijst van 
verdiensten" als (mede)initiatiefneemster en 
vrijwiligster van vrouwen-projecten. Boven
dien heeft Elly in bestuursfuncties van andere 
maatschappelijke instellingen steeds nadruk
kelijk aandacht gevraagd voor de positie van 
de vrouw. Tijdens de laatste begrotingsbe
handeling is weer geld uitgetrokken voor een 
beleidsmedewerker emancipatiezaken. De 
motie met het voorstel daartoe werd inge
diend door ... Elly van Lu ijk. 

Verdubbelen 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 
kan D66 zowel het aantal raadszetels als het 
aantal gemeenten met een D66raadszetel 
verdubbelen. Er liggen potentieel voor D66 
520 zetels in 360 gemeenteraden in het voor
uitzicht. 

Dit is de belangrijkste conclusie van een on
derzoek van Hans jeekei en Meine Henk 
Klijnsma naar de groeikansen van D66 bij de 
raadsverkiezingen in 1990. 
De onderzoekers gaan bij de berekening van 
het potentieel aantal D66 zetels uit van een 
landelijkstemmenaandeel van 7,5 procent dat 
ze corrigeren naar de uitslagen van de Staten
verkiezingen en de daarbij optredende re
gionale trend. 
De provincies waar de grootste winst ver
wacht kan worden zijn Friesland, Drenthe, 
Gelderland en Noord Brabant. De wet van de 
remmende voorsprong is van toepassing op 
provincies als Utrecht en Noord Holland 
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waar D66 altijd al een relatief grote aanhang 
kent. 
Veel te winnen valt er voor D66 in de grotere 
gemeenten en de niet confessionele provin
cieplaatsen. Groeikernen, forensen- en slaap
steden lijken ware broeikassen voor de partij. 
De gemeentelijke herindeling werkt voor 
D66 positief uit. Door het grotere inwoner
tal van de nieuw gevormde gemeenten neemt 
het aantal zetels in de Raad toe en wordt de 
kiesdrempel verlaagd. Zo boekte D66 bij de 
onlangs gehouden raadsverkiezingen in het 
herindelingsgebied Utrecht-West een flinke 
winst. 

Het daadwerkelijk binnenhalen van de 
nieuwe raadszetels zal overigens een minder 
eenvoudige klus worden dan de euforische 
cijfers van Klijnsma en jeekei doen vermoe
den. Vaakontbreekt immers in de gemeenten 
waar D66 niet in de Raad vertegenwoordigd 
tevens een D66 afdeling of ligt het afdelings
bestuur op z'n gat. De onderzoekers zelf 
schatten in dat de eenvoudigste zetels in 1990 
te bemachtigen zijn in IS van de 20 gemeen
ten waar D66 in een lijstcombinatie vertegen
woordigd is. Vervolgens moet het mogelijk 
zijn om in de 44 afdelingen waar een volledig 
afdelingsbestuur funktioneert zonder raads
fractie, in de gemeenteraad door te dringen. 

Meer inzet vraagt de come-back in de 49 
gemeenten met afdelingen met een onvolle
dig of leeg bestuur. In 91 gemeenten tenslot

te maakt D66 procentueel wel kans op een 
zetel, maar moet een D66-afdeling nog wor
den opgericht. 
Uit een tegelijkertijd met het onderzoek van 
Klijnsma en jeekei door het PS VI gehouden 
enquète onder D66 afdelingen blijkt dat flink 
wat lokale D66-bolwerken een duwtje in de 
rug kunnen gebruiken. Van de afdelingen die 
volgens het onderzoek kans maken op een 
zetel bleken er tien aan opheffing te denken, 
deden er vijf zeker niet mee aan de raadsver
kiezingen en bestond er twijfel over deelna
me bij enkele tientalie anderen. Het Hoofd
bestuur, het PolitiekScholingsen Vormings 

Instituut en de Kamerfracties hebben inmid

dels een gezamenlijkoffensief aangekondigd 
ter reanimering van ingeslapen kanshebbers. 
Met een beetje goede wil valt er lokaal voor 
D66 heel wat in de wacht te slepen. 
Maar daadkracht is geboden, want in maart/ 
april dienen de afdelingen aan te melden dat 
ze aan de verkiezingen deelnemen. Haastige 
spoed lijkt hier op zijn plaats. 

Voorkeur ----·-----a" 
De argumenten van congresgangers bij een 
persoonskeuze zijn ondoorgrondelijk. Dat 
komt goed tot uiting als je met elkaar keuzen 
beargumenteert. Een lid uit Eindhoven koos 
gedecideerd voor jan Willem Bertens. De 
argumenten mogen van de redactie uniek he

ten: "Bertens is tot in de kleine uurtjes bij ons 
in de afdeling doorgezakt. Prima vent. Inhou
delijk was Bob van den Bos vandaag naar mijn 
smaak beter. Maar ja, wat moet je straks met 
een kleine fractie in het Europees Parlement? 
Dáár zijn de wandelgangen doorslaggevend. 
Een goed glas en lobby's horen daarbij. Van
daar: mijn eerste keuze." jopie Boogerd wist 
zich als enige vrouwelijke kandidaat, verze
kerd van stemmen. Of niet? Een van haar 
veronderstelde aanhangers (een oud JO-be
stuurder van vrouwelijke kunne) gaf kort en 
krachtig aan hoe belangrijk inhoudelijke as
pecten zijn: "Ik stem niet per se op iemand 
met een rok aan." Boeiend volkje: Democra
ten. De ondoorgrondelijke charme van de 
wandelgangen: dat zijn wij zelf. 

De D66 Tweede Kamerfractie zoekt op korte termijn: 

een beleidsmedewerker 
(m/v) voor 6 uur per week 

voor het sector- en structuurbeleid van de landbouw en de visserij 

Vereisten: 
- kennis van de economische aspecten van de landbouw 
- verwantschap met de ideeën van D66 

Salaris: 
een tijdevenredig deel van maximaalf 4199,- bruto per maand (schaal 8) als beginsalaris 

Deze vacature is bestemd voor kandidaten van binnen en buiten de Tweede Kamer. 
Kandidaten die solliciteren via de interne procedure hebben voorrang. 
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INLEIDING 

Er komt weer schot in Europa. Veel te lang heeft 
de huiver voor het onbekende de Europeanen ervan 
weerhouden, samen aan te pakken wat allen bedreigt 
en alleen samen kan worden opgelost. Nu zal, als 
alles goed gaat, en dat zal nog veel moeite 
kosten, binnenkort een beslissende stap worden 
gezet: eind 1992 moet de gemeenschappelijke 
Europese markt er zijn. Geen binnengrenzen meer 
voor het verkeer van mensen en goederen. 

Dat is mooi, vindt D66. Het moet zeker gebeuren, 
maar ook als het lukt dan zijn we er nog niet. 
Integendeel: daarmee begint het pas. De vrije 
interne markt is een zuiver economische 
aangelegenheid, en een bloeiende economie is wel 
veel, maar niet alles. Als er naast de economische 
doorbraak niet een even beslissende politieke 
doorbraak komt, zal er veel mis gaan. 

Europese politiek is nodig om te zorgen dat de 
vrijkomende economische krachten niet blijven 
tollen om hun eigen as. Ze moeten aangewend worden 
voor meer werk in een sociaal rechtvaardig, vrij 
en veilig Europa, dat het milieu beschermt, niet 
discrimineert, cultuur respecteert en een 
doeltreffende bijdrage levert aan het gevecht 
tegen oorlog en tegen de armoede elders in de 
wereld. 

Zo'n Europa komt er niet als de politiek niet uit 
haar nationale schulp kruipt. De democratie moet 
de grenzen over en zich doen gelden waar de macht 
ligt en de beslissingen vallen. Daarom zijn 
verkiezingen voor het Europees Parlement juist nu 
zo belangrijk. En nog belangrijker is, dat daarin 
vertegenwoordigers worden geKozen met een helder 
idee van waar het met Europa naartoe moet. 

D66 is zeer Europees gezind, maar het Europa dat 
ons voor ogen staat is bepaald geen superstaat. 
Geen gepantserde reus willen wij, dreigend en 
dominerend naar buiten en eenvormigheid afdwingend 
naar binnen, maar een open, zelfverzekerde en 
vindingrijke samenleving, die wel zelf de 
politieke instellingen schept die bij haar passen; 
centraal waar nodig, dicht bij de burgers waar 
mogelijk; en op alle niveaus, van gemeente tot 
Gemeenschap, voorzien van een heldere, 
democratische en doeltreffende controle op de 
macht. 

Een grote hindernis op de weg naar dat ideaal is 
de grote ongelijkheid van de deelnemende landen in 
economisch en sociaal opzicht. Vooral daardoor 
werken de bestaande grenzen niet alleen als 
belemmering, maar ook als beschutting. Het 
uitwissen van die grenzen heeft behalve grote 
voordelen dus ook nadelen, zeker als het 
onzorgvuldig gebeurt. Landen en streken die 
economisch zwak staan, hebben reden in dat geval 
de sterkeren te vrezen. Omgekeerd kunnen de 
burgers in de rijkere landen, zoals Nederland, 
zich afvragen of de eenheid niet gepaard zal gaan 
met een vermindering van de sociale zekerheid en 
andere nationale verworvenheden. 
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D66 erkent dat in het spanningsveld tussen 
nationale verworvenheden en de nieuwe 
mogelijkheden van meer Europese eenheid echte 
problemen liggen, waarvoor geen pijnloze 
oplossingen bestaan. Wij gaan ervan uit dat waar 
het niet anders kan weloverwogen offers kunnen 
worden gebracht vanwege de grote winst die 
ertegenover staat. Wat daarbij in elk geval niet 
mag gebeuren, is dat de sterken de winst ---
opstrijken, terwijl de zwakken het gelag betalen. 

Samen met gelijkgezinden in alle landen van de 
Gemeenschap wil D66 werken aan de ontwikkeling van 
een werkelijk gemeenschappelijk Europa, waarbij de 
volgende aspecten centraal staan: 

1. een democratisch, doeltreffend en waar mogelijk 
decentraal bestuur; 

2. het omzetten van economische welvaart in 
werkgelegenheid en een goed stelsel van sociale 
zekerheid; 

3. het doeltreffend beschermen en verbeteren van 
het milieu; 

4. het bieden van optimale vrijheid en 
rechtszekerheid aan zijn burgers en gasten, in 
gelijke rechten en emancipatie; 

5. het optreden als een hecht samenwerkingsverband 
voor veiligheid door vrede en voor een 
doeltreffende bestrijding van de armoede in de 
wereld; 

6. het goed beheren en tot nieuwe bloei brengen 
van zijn rijkdom aan veelvormige cultuur, 
vanuit het inzicht dat verscheidenheid van 
mensen en volken in hun spreken, hun denken en 
hun doen een stuwende kracht is die in meer 
eenvoudige samenlevingen ontbreekt. 

In dit programma worden de eerste stappen naar dit 
Europa nader uitgewerkt. Zo concreet en 
gedetailleerd als een nationaal verkiezings
programma kan het niet zijn. Maar de richting die 
D66 uit wil staat er duidelijk in, evenals de 
visie waarop de keuze stoelt. Het is voor die 
v1s1e en die richting dat wij vragen om uw 
Europese stem. 
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I EUROPA EN ZIJN INWONERS 

I-1 Uitgangspunt voor D66 is dat alle inwoners van de 
Europese Gemeenschap gelijke rechten hebben zonder 
onderscheid naar ras, geslacht, sexuele geaardheid, 
godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur 
of burgelijke staat. De Gemeenschap als zodanig zou 
partij moeten worden bij de Europese Conventie voor 
de Rechten van de Mens. 

I-2 De cultuur van Europa vindt haar kracht en haar 
waarde in haar grote verscheidenheid. Naast 
versterking van het gemeenschappelijke en de 
wederzijdse waardering moet een Europees 
cultuurbeleid daarom gericht zijn op het 
respecteren en stimuleren van nationale en 
regionale culturele identiteiten, waarvan de 
verschillende talen een belangrijk onderdeel zijn. 
De afschaffing van de BTW op boeken, die tot dusver 
in enkele lidstaten gerealiseerd is, dient tot de 
gehele Gemeenschap te worden uitgebreid. De vaste 
boekenprijs dient een groot cultureel belang dat 
niet door de Gemeenschap mag worden doorkruist. 
De wederzijdse waardering voor elkaars culturen 
dient te worden bevorderd. 

I-3 Het onderwijs hoeft niet in geheel Europa gelijk te 
zijn, maar de stelsels moeten wel op elkaar gaan 
aansluiten, zowel organisatorisch als inhoudelijk. 
Voor deze narmonisering van het onderwijs in Europa 
is de aan voorwaarden verbonden erkenning van 
programma's en diploma's een eerste belangrijke 
stap. Verdere stappen zijn: bevordering van het 
onderwijs in andere EG-talen naast de moedertaal, 
verdere stimulering van het verrichten van een deel 
van studie en opleiding in een ander EG-land, en 
verdere stimulering van de internationale samen
werking tussen universiteiten onderling en met de 
industrie. De wetenschappelijke onafhankelijkheid 
van de universiteiten moet gewaarborgd blijven. 

I-4 Er dient een Europees mediabeleid te komen, 
vastgelegd in een richtlijn. Uitgangspunt daarbij 
moet zijn dat legale omroepprogramma's in een 
lidstaat in andere lidstaten zonder belemmering 
kunnen worden doorgegeven. Wel -moet ruimte worden 
geboden voor het behoud van het eigen karakter van 
de nationale omroepen. Een Europees omroepbestel, 
naast de nationale omroepen, moet worden bevorderd. 
In de eerste plaats moet daarbij worden gedacht aan 
een publieke Europese omroep, maar wellicht zal ook 
de commerciele omroep in dit opzicht kunnen worden 
gestimuleerd. 

I-5 Economische zelfstandigheid van vrouwen en mannen 
moet uitgangspunt voor Europees beleid zijn. 
De naleving van de Europese richt] ijnen, 
betreffende gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen, waarin tevens sprake is van 
voorkeursbehandeling voor vrouwen om 
achterstandsposities op te heffen en van positieve 
actieplannen in de arbeidsorganisatie t.b.v. 
vrouwen, dient ·krachtig gestimuleerd te worden. 
Er moet een richtlijn komen die voorziet in het 
gelijk trekken en waar nodig verbeteren van de 
regelingen met betrekking tot ouderschapsverlof, 
ouderschapsdeeltijd en kinderopvang voor zowel 
mannen als vrouwen, opdat beide ouders in gelijke 
mate in het ouderschap kunnen delen en aan het 
arbeidsproces deelnemen. 

I-6 De Europese Gemeenschap telt vele etnische 
minderheden. Van groot belang is het treffen van 
maatregelen om de participatie en de emancipatie 
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van minderheden in de Europese samenleving te 
bevorderen. De basis hiertoe kan gelegd worden via 
het publiceren van een tweejaarlijkse rapportage 
van de Raad van Ministers inzake de sociaal
economisch-culturele situatie van minderheden. 

I-7 De groei van het aantal ouderen in combinatie met 
de toenemende vitaliteit op gevorderde leeftijd, 
onderstrepen de noodzaak te komen tot volwaardige 
participatie van ouderen in de samenleving. Een 
wezenlijk element hiervan is de politieke en 
maatschappelijke invloed van ouderen die vorm 
moet krijgen door toekenning van democratische 
rechten in besluitvormingsprocessen die (ook) hun 
belangen raken. 

I-8 Indien met betrekking tot de volksgezondheid en de 
zorgsector in Europees verband afspraken gemaakt 
worden, dan dienen garanties geschapen te worden 
voor voldoende zorg voor die groepen die van zulke 
zorg volledig afhankelijk zijn, zoals geestelijk 
gehandicapten, psychiatrische patienten en 
hulpbehoevende ouderen. 

I-9 De rechtsbescherming van aids-patiënten en 
risicogroepen moet op Europees niveau worden 
gewaarborgd. 

I-10 Bij de bestrijding van de misdaad dient het 
opsporingsbeleid in de lidstaten geharmoniseerd te 
worden. Dit bevordert de doelmatigheid. 
Harmonisatie van het vervolgingsbeleid is 
daarentegen onnodig: aanvaard kan worden dat elke 
lidstaat zijn eigen materieel recht kent. 
Verworvenheden van de Nederlandse rechtsorde, zoals 
het beleid ten aanzien van drugs, worden niet 
prijsgegeven. Criminalite1tsbestrijding mag geen 
identificatieplicht met zich meebrengen. 

I-11 Er moet gezamenlijk Europees asielbele1d komen. Dit 
zal ruimhartiger moeten zijn dan wat we nu gewend 
zijn in Nederland. 

I-12 In grensgebieden van de lidstaten kan bestuurlijke 
samenwerking het best van onderop worden opgebouwd: 
het Euregiomodel. Inspraak- en beroepsmogelijkheden 
bij zaken van milieu en ruimtelijke ordening dienen 
wederzijds grensoverschrijdend te worden gemaakt. 

II DE INTERNE MARKT 

II-1 In 1992 moet de gemeenschappelijke Europese markt 
tot stand komen. Beter laat dan nooit, maar laat 
is het wel. De gevolgen van die traagheid doen 
zich allerwegen in Europa gevoelen : hoge 
werkloosheid, gebrek aan ondernemingskracht, te 
weinig beweging over grenzen heen. Daarom hecht 
D66 er veel waarde aan dat de streefdatum van 31 
december 1992 ook werkelijk wordt gehaald. 

II-2 Van de grotere vrijheid op de interne markt 
verwacht D66 een sterke impuls voor de economische 
ontwikkel ing. Deze moet worden gericht op meer 
werkgelegenheid. Nodig is daarom een 
gemeenschappelijke economische politiek, waarin 
het milieu-aspect volledig is geYntegreerd, die de 
economische samenhang vergroot en daarbij rekening 
houdt met het sociale en ruimtelijke beleid. Deze 
politiek zal gericht zijn op economische groei, 
met name door verbetering van de infrastructuur. 
Extra aandacht moet besteed worden aan 
achtergebleven gebieden en groepen. 
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II-3 De interne Europese markt mag geen beletsel zijn 
voor het streven naar een open 
wereldhandelsstelsel. Dit stelsel moet gebaseerd 
zijn op internationaal aanvaarde spelregels, zoals 
wij die ook in Europees verband nastreven. Het 
ligt voor de hand dat het initiatief hiertoe wordt 
ondernomen in de GATT. 

II-4 Door de interne markt zal de concurrentie in de 
Europese Gemeenschap groter worden. Daardoor 
zullen nationale verworvenheden als het sociale 
bouwwerk en de milieuzorg onder druk komen te 
staan, voorzover die zaken elders minder 
zorgvuldig geregeld zijn. Volgens D66 mag de 
interne markt echter geen alibi zijn om de hand te 
lichten met sociale en mi lieubelangen. Op de 
langere termijn moet gestreefd worden naar een 
Europees stelsel van sociale zekerheid. Dit zal 
uiteraard niet in alle onderdelen gelijk kunnen 
zijn aan het huidige Nederlandse stelsel, maar het 
algemene niveau mag daarvoor zeker niet onderdoen. 
(Zie voor uitgangspunten m.b.t. milieuzorg 
hoofdstuk III) 

II-5 D66 pleit voor een gemeenschappelijk sociaal 
beleid op hoofdlijnen, met de mogelijkheid tot 
verdere uitwerking en aanscherping op onderdelen, 
door de lidstaten. Een dergelijk beleid vraagt om 
bereidheid van de sociale partners om hun beleid 
op Europees niveau af te stemmen, zodat een basis 
gevonden kan worden voor regionaal en sectoraal af 
te sluiten c.a.o. 's. Voor bedrijven die op 
Europese schaal kunnen opereren zal ook de 
medezeggenschap van de werknemers op Europees 
niveau vorm moeten krijgen. 
D66 bepleit de introductie van een Europese 
medezeggenschapsrichtlijn. 

II-6 In het kader van een Europees industrie- en 
technologiebeleid moeten bestaande 
researchprogramma's worden geintensiveerd en 
nieuwe opgezet. Daarbij moeten extra 
stimuleringspremies bevorderen dat de effecten 
voor het milieu (schone technologiën) en het 
energieverbruik (zuinig met energie) een veel 
belangrijkere rol gaat spelen bij de ontwikkeling 
van nieuwe produkten en processen. De uitwerking 
daarvan kan zowel door lidstaten gezamenlijk als 
afzonderlijk plaatsvinden. Er moet een kader komen 
waarbinnen de evaluatie plaatsvindt aangaande de 
voortgang van aangekondigde projecten en akties. 

II-7 Er moet in Europees verband een ethische code 
worden ontwikkeld ten behoeve van onderzoek, 
technologische en medische ontwikkelingen. 

II-8 Overheidsaankopen in de lidstaten, bijvoorbeeld op 
het gebied van energievoorziening, 
telecommunicatie en defensie, dienen het beginsel 
van vrije concurrentie binnen de Gemeenschap toe 
te passen. D66 bepleit de snelle totstandkoming 
van de EG-richtlijn hierover. De controle op de 
uitvoering van deze richtlijn moet berusten bij de 
Europese Commissie. 

II-9 De doelstellingen van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid !GLB), zoals vastgelegd in artikel 
39, lid 1 van het Verdrag van Rome, kunnen worden 
gehandhaafd. De toepassing van de 
uitvoeringsinstrumenten dient naar onze mening 
grondig te worden herzien door: 
a. beperking van het garantiesysteem tot een 

hoeveelheid produkt die de 
voedselonafhankelijkheid van de EG waarborgt; 
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b. geleidelijke vermindering van de 
afzetsubsidies, waaronder exportsubsidies; 

c. afschaffing van bijdragen in de kosten van 
opslag. 

De instrumenten tot het behouden van het evenwicht 
op de interne markt en het peil van de inkomens 
blijven onontbeerlijk. De toegang van produkten 
uit ontwikkelingslanden op de EG-markt worden 
verruimd door middel van met deze landen gesloten 
overeenkomsten, waarin hun belangen afdoende zijn 
beschermd. 

II-10 Er moet een Europees consumentenbeleid komen, 
waarin producenten en consumenten gelijkwaardig 
tegenover elkaar komen te staan en dat regels 
stelt ten aanzien van veiligheidsnormen, 
etiketteringen, gezondheidsvoorschriften en andere 
producteisen. 

II-11 Het krachtige Europese mededingingsbeleid moet 
worden voortgezet, onder meer door introductie van 
een EG-controle vooraf. Kartelvorming moet 
voorkomen worden. Tevens zal harmonisatie van 
subsidie- en investeringspremietarieven tot stand 
moeten worden gebracht, waarbij de EG dient te 
waken voor ongelijke concurrentie tussen 
aangrenzende regio's. 

II-12 Het goederenvervoer moet gedereguleerd worden, 
waardoor het doelmatiger kan plaatsvinden. 

II-13 Om optimaal van de interne markt te profiteren 
zijn met name kwalitatief goede en snelle 
verbindingen tussen Europese centra noodzakelijk. 
Om het autogebruik af te remmen pleit D66 voor een 
snelle aanleg van een Europees 
hogesnelheidsrailnet en een samenhangend Europees 
luchtvaartbeleid. 

II-14 Invoering van een Europese munt en grotere inte
gratie van het economisch en monetair beleid van 
de lidstaten is nodig. Einddoel vormt de 
totstandkoming van een economische en monetaire 
Unie. Dit doel kan bereikt worden door in het EMS 
alle Europese munten op te nemen en de 
wisselkoersmarges verder te verkleinen. Daarbij 
hoort een centrale Europese Bank, die een 
zelfstandig monetair beleid kan voeren. 

II-15 Het gebruik van de ECU door particulieren moet 
worden bevorderd. 

II-16 De EG moet als één van de grootste handelsblokken 
in de wereld een belangrijke rol spelen op het 
gebied van de structurele 
ontwikkelingssamenwerking. Het tegengaan van 
protectionisme en de herstructurering van de 
Europese industrie zal nieuwe impulsen kunnen 
geven aan de uitvoer van ontwikkelingslanden. 

III DE EUROPESE LEEFOMGEVING 

III-1 Milieuvervuiling stopt niet bij wat voor 
geografische grens dan ook. Dat geldt vooral voor 
vervuiling van lucht en water. Daarom hebben 
maatregelen op Europese schaal ter bescherming van 
het milieu voor D66 prioriteit. D66 is bereid ten 
behoeve van het milieu zo nodig onze materiële 
welvaart te verminderen. Een doeltreffend 
milieubeleid mag echter niet ten koste gaan van de 
minst draagkrachtigen. 
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III-2 D66 kiest voor een Europese milieustrategie 
waardoor hetmilieu-aspect direct een rol gaat 
spelen bij de beslissingen over investeringen en 
bedrijfsvoering. Zij doet dit onder erkenning dat 
de milieusituatie van de lidstaten aanzienlijk 
verschilt. 
De volgende aanpak 1 ijkt geboden: 

a. de Europese industriepolitiek moet gericht zijn 
op het aanpassen van de economie aan onze 
wereldwijde milieuverantwoordelijkheid (zie het 
rapport Brundtland) ; 

b. in de lidstaten moet een hoog niveau van 
milieubescherming worden verzekerd door een 
keuze van de best beschikbare technieken bij 
het treffen van preventieve maatregelen; 

c. deze eis zal voor de agrarische sector en het 
bedrijfsleven in een aantal lidstaten zulke 
grote consequenties hebben, dat in de 
gemeenschappelijke landbouw- en 
industriepolitiek daarvoor extra geld 
beschikbaar moet komen; 

d. teneinde het milieu een rol te laten spelen in 
alle economische beslissingen en teneinde 
concurrentievervalsing tussen de lidstaten te 
vermijden, dient bovendien in alle lidstaten 
het principe van "de vervuiler betaalt" te 
worden toegepast; 

e. er moet voor gezorgd worden dat het 
milieubeleid ook een milieu-exportindustrie 
voortbrengt, zodat Europa een vooraanstaande 
positie krijgt op de groeiende markt voor 
milieutechnologie; 

f. er dient te worden gestreefd naar een Europese 
regeling, die bedrijven verplicht om, naar 
analogie van het financieel jaarverslag, een 
gewaarmerkt milieujaarverslag uit te brengen, 
teneinde inzicht te verkrijgen in de mate 
waarin nationale en Europese 
milieuvoorschriften worden nageleefd. Deze 
regeling zou tenminste moeten gelden voor alle 
risicovolle bedrijfsactiviteiten; 

g. bevordering van stimuleringsmaatregelen 1n de 
fiscale sfeer voor de introductie van 
milieuvriendelijke produkten. Zowel producent 
als consument moeten van dergelijke voordelen 
kunnen profiteren. 

Ill-3 De organisatie van het Europees milieubeleid moet 
beter. De volgende aandachtspunten staan daarbij 
centraal: 

a. evaluatie en handhaving. De Europese Commissie 
dient elk jaar een voortgangsrapportage uit te 
brengen. Daarnaast is een handhavingsprogramma 
nodig, met Europese inspectiebevoegdheden; 

b. er wordt gestreefd naar de opheffing van de 
geheimhoudingsplicht binnen 
vergunningverleningsprocedures, omdat deze 
plicht een doeltreffende controle van de 
naleving van milieu-eisen in de weg staat; 
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c. het milieu-asoeet moet aan de orde komen 1n de 
werking en besluitvorming van de relevante EG
fondsen. Een eerste stap daartoe moet zijn de 
toepassing van milieu-effectrapportage op de 
via EG-Structuurfondsen gefinancierde 
projecten. Voor grensoverschrijdende effecten 
moet het instrument van grensoverschrijdende 
milieu-effectrapportage (met wederzijdse 
toetsing door de betrokken 1 idstaten) worden 
ontwikkeld. 

JJJ-4 Ten aanzien van de inhoud van het Europees 
milieubeleid gelden voor 066 de volgende 
prioriteiten: 

a. aanscherping van de bestrijding van luchtver
ontreiniging door verdere terugdringing van de 
uitstoot van schadelijke stoffen zoals 
zwaveldioxide (SOZ), stikstofoxiden (Nûx) en 
ammoniak (NH3), de belangrijkste veroorzakers 
van zure regen; 

b. intensivering van het onderzoek naar de 
oorzaken van het broeikaseffect (COZ
problematiek) en naar mogelijke oplossingen 
voor dat vraagstuk; 

c. herstel van de ozonlaag door terugdringing van 
de uitstoot van CFK's en andere ozon-afbrekende 
stoffen. Periodieke herziening van de relevante 
internationale rechtsregels ter bescherming van 
de ozonlaag; 

d. betere bestrijding van de vervuiling van de 
zee en van de oppervlaktewateren, door stipte 
en zo mogelijk versnelde uitvoering van het 
Rijnactieplan en de besluiten van de Ze 
Noordzeeconferentie (1987). Het EP dient bij de 
Commissie aan te dringen op stelselmatige 

voorbereiding van voorstellen ter uitvoering 
van Richtlijn 76/464 betreffende lozing van 
gevaarlijke stoffen in de wateren van de EG, 
aan de hand van een spoedig op te stellen 
prioriteitenlijst; 

e. het realiseren dan wel behouden van een goede 
voorziening van drinkwater en water voor 
teeltgewassen in alle lidstaten; 

f. harmonisatie van en controle op de uitvoering 
van het afvalstoffenbeleid, zowel t.a.v. 
bedrijfsafval als van chemisch afval; 

g. het bij de afvalverwerking hanteren van 
dezelfde milieu-hygienische normen die gelden 
voor andere bedrijfsmatige activiteiten ter 
bescherming van grond- en drinkwater, bodem en 
lucht. In het algemeen zal afval zo dicht 
mogelijk bij de bron waar het is ontstaan 
moeten worden verwerkt; 

h. tegengaan van het gebruik van 
verpakkingsmateriaal dat niet opnieuw kan 
worden gebruikt; 

i. het realiseren van een Europees 
ontgrondingsbeleid ten behoeve van het 
winnen van oppervlaktedelfstoffen. Na 
inventarisatie van (potentiële) wingebieden 
moeten op Europees niveau die locaties 
aangewezen worden, waarbij het ontstaan van 
schade aan natuur en waterhuishouding 
geminimaliseerd wordt. 
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Jll-5 De export van gevaarlijk afval naar buiten West
Europa moet worden tegengegaan en wordt alleen 
toegestaan indien verwerking elders in belang is 
van de volksgezondheid en het milieu, bijvoorbeeld 
doordat elders betere verwerkingsmogPlijkheden 
voorhanden zijn. Een helder en goed toepasbaar 
systeem van internationale rechtsregels biedt de 
beste mogelijkheden tot doeltreffende controle van 
dit probleem. 

III-6 Mede vanwege de uitputting van fossiele 
brandstoffen is het opzetten van een Europees 
energiescenario noodzakelijk. Projecten gericht op 
meer efficiënte benutting van zonne-, biomassa-, 
water-en windenergie dienen vanuit de EG meer te 
worden gestimuleerd. Stimulering natuurlijk vooral 
daar waar de voorwaarden het gunstigst zijn. 
Het vraagstuk van energie-opwekking kan derhalve 
het best in Europees verband worden aangevat. 
Overigens blijft D66 van mening dat zolang het 
afvalprobleem én het veiligheidsprobleem niet zijn 
opgelost er geen nieuwe kerncentrales moeten 
worden gebouwd. Onderzoek naar en ontwikkeling van 
energiebesparing moeten op Europees niveau meer 
aandacht krijgen. Hierbij moet ook de warmte-

krachtkoppeling en de bouwwijze van woningen en 
gebouwen worden betrokken. Het energie-aspect 
dient niet alleen sectoraal, maar ook facetgewijs 
in het beleid te worden gebracht. 

!11-7 De bescherming van de bevolking tegen de gevolgen 
van radioactiviteit vereisen een aanpak op 
Europees niveau. Het proces van uitholling van de 
bepalingen van het Euratom verdrag die zich in de 
loop der jaren heeft voorgedaan, moet daarom 
worden gekeerd. De bestaande bevoegdheden van de 
EG moeten ten volle worden aangewend, o.a. door de 
invoering van een Europees inspectiesysteem t.a.v. 
de veiligheid van kerncentrales. De Europese 
Commissie moet daarvoor zo spoedig mogelijk 
voorstellen doen. Ook de problematiek van de 
kernafvalverwerking vereist een Europese aanpak. 
Voor bestrijding van de gevolgen van kernrampen 
dienen Europese richtlijnen te komen, die onder 
meer voorzien in Euregionale rampenplannen. 

JII-8 Ten aanzien van de landbouw is het duidelijk dat 
zowel door de produktiebeperkende maatregelen die 
wij voorstaan als door de technologische en 
biologische ontwikkelingen, alsmede door de 
milieuvoorschriften, in vele delen van de 
gemeenschap grote problemen kunnen ontstaan ten 
aanzien van inkomen en werkgelegenheid. 
Daarnaast zullen ook in een systeem, waarbij wordt 
gestreefd naar evenwicht op de interne markt, de 
belangen van moderne bedrijfsvoering strijdig 
kunnen zijn met de belangen van natuur en milieu. 
Deze nadelige effecten moeten worden bestreden 
door: 

a. flankerend bele1d voor agrariërs in de echt 
problematische en thans grotendeels op de 
landbouw aang;wezen gebieden, zodanig dat het 
produktieverhogend effect beperkt blijft (zie 
bijvoorbeeld de EG-bergboerenregeling); 

b. een stelsel van uitkoopregelingen (om gronden 
te beschermen voor natuur, recreatie of 
bosbouw) en beheersregelingen (om de grond in 
produktie te houden onder agrarisch 
natuurbeheer). 
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Ill-9 D66 acht ten aanzien van de landbouw in Europa 
voorts van belang: 

a. meer aandacht voor invoering van nieuwe 
gewassen; 

b. inspanning voor het omzetten van 
landbouwprodukten in de non-food-sector in 
energie, geneesmiddelen, chemische produkten, 
vezelprodukten; de stormachtige ontwikkeling 
van de biotechnologie biedt hier weidse 
perspectieven; 

c. onderzoek en toepassing van biotechniek dient 
aan strikte Europese wetgeving te worden 
onderworpen; 

d. nadruk op milieuvriendelijke produktiemethoden, 
bijvoorbeeld op de geintegreerde landbouw; 

e. proefnemingen met agro-energie dienen te worden 
gestimuleerd; 

f. beperking van de intensiteit van 
produktiemethoden in de intensieve veehouderij; 

g. aan het leefmilieu van dieren zal de grootst 
mogelijke aandacht moeten worden geschonken. 
Dit zal aan strikt wettelijke normen moeten 
voldoen. 

111-10 Aangezien meer dan de helft van de Europeanen 
woont in de steden en het woonmilieu aldaar is 
aangetast zal in Europees verband een financieel 
stimuleringsbeleid in de steden, o.a. door 
verbetering van de infrastructuur, moeten worden 
opgesteld (bijvoorbeeld door middel van een nieuw 
structuurfonds). 

Ill-11 De ruimtelijke ordening als integratiekader voor 
de afweging van diverse sectorbelangen vereist 
ook op Europese schaal meer aandacht. 
D66 denkt met name aan: 

a. een betere afstemming tussen ruimtelijke 
ordening en milieu, vooral in de 
grensgebieden. Daarbij is decentraal besturen 
uitgangspunt; 

b. het bevorderen van meer harmonisatie van de 
ruimtelijke wetgeving in de Europese 
Gemeenschap. 

IV EUROPA IN DE WERELD 

IV-1 D66 streeft naar een verdere ontwikkeling van een 
Europees buitenlands beleid, gericht op bevordering 
van vrede en veiligheid in de wereld, en met 
bijzondere aandacht voor de vrije ontplooiing van 
mensen en de eerbiediging van de mensenrechten. 

IV-2 Ontwikkelingssamenwerking moet geintegreerd worden 
in het totale Europese beleid. Het belang van 
mensen in de ontwikkelingslanden moet dus worden 
meegewogen bij de beoordeling van 
beleidsvoorstellen op andere terreinen. De 
internationaal aanvaarde norm van 0.7% van het 
Bruto Nationaal Product is volgens D66 voor Europa 
te laag. Aangezien de draagkracht niet voor alle 
lidstaten gelijk is, zou een op draagkracht 
gebaseerde sleutel voor de verdeling van de 
bijdragen per lidstaat moeten worden ontwikkeld. 
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De hulpverlening kan veel doeltreffender worden als 
de samenwerking tussen de donorlanden verbetert. 
Europa moet dit doel dichterbij brengen. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan verantwoorde 
schuldsanering en overdracht van mens-en 
milieuvriendelijke technologiën, die mee moeten 
helpen om de zelfstandigheid van 
ontwikkelingslanden te bevorderen. 

IV-3 Gelet op culturele, historische en geografische 
redenen bepleit D66 een eigen rol voor West-Europa 
in de betrekkingen tussen Oost en West. Deze eigen 
inbreng in de Oost-West betrekkingen, vanuit een 
Westeuropees perspectief, is pas werkelijk mogelijk 
als er sprake is van een ook politiek meer 
zelfstandig West-Europa. 

In EG-verband moet de gezamenlijke verklaring van 
EG en Comecon worden gebruikt als kader voor 
bi laterale akkoorden tussen de EG en individuele 
Oosteuropese landen. D66 is voorstander van het 
instellen van een Oost-West milieuinstituut, te 
genereren vanuit het Europees Parlement. De 
ontwikkelingen in de Sowjet Unie en Oost-Europa 
rechtvaardigen een constructieve respons. 
Economische samenwerking op zakelijke grondslag 
moet worden bevorderd, en moet waar mogelijk 
gericht zijn op het bijdragen aan en stimuleren van 
economische hervormingen. Hiervoor kan ook in 
beperkte mate kredietverlening worden aangewend. 
Echter ongelimiteerde en onvoorwaardelijke 
kredietverlening kan de noodzaak van economische 
hervormingen verhullen en is daarom niet in het 
belang van de economische ontwikkeling in Oost
Europa en van de betrekkingen tussen Oost- en West 
Europa. 

Mensenrechtenbeleid vormt een integraal onderdeel 
van het beleid t.a.v. Oost Europa en de Sowjet 
Unie, zoals is erkend in het CVSE-proces op basis 
van de Slotakte van Helsinki. Doordat het proces 
van economische hervorming, dat in een aantal 
landen van het Oostblok gaande is, alleen dan kan 
slagen als het gepaard gaat met een grotere 
participatie van de bevolking, kan ook de situatie 
van de burgers in Oost-Europa worden verbeterd door 
versterking van de economische samenwerking in 
Europa. 

D66 bepleit een actieve rol voor Europa in een 
snelle ontmanteling van het apartheidsregime en de 
totstandkoming van een vrij, democratisch en niet
racistisch Zuid Afrika. D66 dringt aan op 
selectieve economische sancties en 
boycotmaatregelen in Europees verband. D66 acht 
humanitaire steun aan de democratische anti
apartheidsoppositie binnen Zuid Afrika alsmede aan 
het African National Congress (ANC) van wezenlijk 
belang om tot bovenbedoelde ontmanteling te komen. 
D66 bepleit dat paspoorthouders, die de 
Zuidafrikaanse nationaliteit bezitten alsmede de 
nationaliteit J<n een Jan de lidstaten, de 
laatstgenoemde ver. iezen, wanneer zij in het 
Zuidafrikaans~ leger dienen. 

IV-4 Veilig bestaan van de Westeuropese burgers betekent 
dat Europa over een goed defensief vermogen moet 
beschikken. Het Westeuropees defensief vermogen 
maakt deel uit van de NAVO. Een versterking van de 
Westeuropese veiligheicts belangen is echter nodig. 
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Daarmee komen de veiligheidsbelangen van de 
lidstaten beter tot hun recht, kunnen door nauwere 
en betere coördinatie en samenwerking de kosten van 
defensie beter worden beheerst en ontstaat een meer 
evenwichtige verhouding binnen het bondgenootschap. 
Momenteel behoort defensie niet tot de taken van de 
Europese Gemeenschap. Een Westeuropees 
veiligheidsbeleid dient echter, als logisch 
onderdeel van de Europese eenwording, in het 
verband van de Europese politieke samenwerking 
(EPS) gestalte te krijgen. Zolang dit niet is 
verwezenlijkt, is het verband van de West-Europese 
Unie (WEU) het meest geëigend om het Westeuropese 
veiligheidsbeleid uit te werken. Bij het gestalte 
geven aan een Europees veiligheidsconcept moet 
Frankrijk immers volledig worden betrokken. 
Versterking van de WEU is noodzakelijk wat betreft 
secretariaat, planning en ministeriële 
betrokkenheid. Versterking van de Westeuropese 
veiligheidssamenwerking is een zaak die de Europese 
burger direct aan gaat. Een zo ruim mogelijk 
communicatie tussen de beleidsplanners en 
volksvertegenwoordiging of zo mogelijk direct de 
bevolking is daarom noodzakelijk. Vanuit het 
Europees Parlement dienen waarnemers te worden 
gezonden naar de parlementaire assemblees van de 
NAVO en de WEU. De totstandkoming van een 
Westeuropese veiligheidssamenwerking behoort in 
ieder geval op de langere termijn te leiden tot 
structurele verlaging van de defensieuitgaven van 
de Westeuropese staten. 

IV-5 In het Europees veiligheidsbeleid dient wapenbe
heersing centraal te staan. De Europese Gemeenschap 
streeft internationaal naar een zodanige positie 
dat zij bij alle veiligheidsbesprekingen over haar 
grondgebied wordt betrokken. Zij zal, om ondermeer 
tot een eigen beleid te kunnen komen, een 
zelfstandig verificatie- en controlesysteem moeten 
ontwikkelen. Bij wapenbeheersing moet de nadruk 
liggen op de conventionele bewapening, met als doel 
opheffing van onevenwichtigheden tussen NAVO en 
Warschau-Pact en een aanzienlijke vermindering van 
het totale niveau van de conventionele bewapening 
in Oost- en West-Europa. 

IV-6 Het Westeuropese veiligheidsbeleid moet zijn 
gericht op: 

- nauwe samenwerking bij de ontwikkeling, productie 
en aanschaf van wapens, met als doel 
kostenbeperking, standaardisering en verhoogde 
onderlinge uitwisselbaarheid. Hierbij dient 
tussen Europese wapenindustrieen vrije 
concurrentie te bestaan; 

- het formuleren van een gemeenschappelijk 
wapenexportbeleid, waarbij conflicthaarden van 
levering zijn uitgesloten; 

- integratie van operationele concepten en 
nationale planningsconcepten. 

IV-7 Een Westeuropese kernmacht moet worden afgewezen. 
Vanwege de afschrikkende werking kan een minimum 
aan nucleair defensief vermogen voor West-Europa's 
veiligheid vooralsnog echter niet worden gemist. 
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De Franse en Britse kernmachten moeten binnen het 
kader van de WEU ten dienste worden gesteld van de 
Westeuropese veiligheid. Aan de huidige nationale 
rol van deze kernmachten moet een meer Europees 
karakter worden gegeven. Het overleg hierover zou 
de vorm aan kunnen nemen van een Westeuropese 
nucleaire planninggroep. De wijze waarop Europa 
zijn kernbewapeningszaken regelt moet in nauw 
overleg met de V.S. geschieden. Kernwapens met een 
zeer korte dracht komen het eerst in aanmerking 
voor vernietiging. 

Conflicten die zich buiten het Navo-verdragsgebied 
voordoen vragen van de Europese lidstaten 
systematisch aandacht. Lidstaten moeten bereid zijn 
om in eigen georganiseerd verband en onafhankelijk 
middelen in te zetten, die tot beëindiging van 
dergelijke conflicten kunnen bijdragen. 

V NAAR EEN BETER 

FUNCTIONERENDE 

EUROPESE GEMEENSCHAP 

V-1 Voor D66 is van wezenlijk belang dat democratische 
controle op de macht ook in de EG wordt 
gewaarborgd. Bij de opbouw van een democratisch 
Europa moet dezelfde gedachte als bij 
decentralisatie voorop staan. Daarbij spelen twee 
criteria een hoofdrol. Het eerste criterium is 
doelmatigheid, het tweede is een democratisch 
criterium, waarbij zowel een effectieve controle 
door burgers (of een democratisch gekozen orgaan) 
als een voldoende betrokkenheid van de burgers een 
rol spelen. Door de voortschrijdende overdracht van 
bevoegdheden van het nationale naar het 
communautaire niveau is van democratische controle 
steeds minder sprake. Waar nationale parlementen 
door deze overdracht hun zeggenschap verliezen 
wordt deze niet op het communautaire niveau 
gecompenseerd. Hierdoor ontstaat in toenemende mate 
een hiaat dat voor een Gemeenschap van 
democratische staten niet aanvaardbaar is. De 
verhoudingen tussen de EG-instellingen moeten dan 
ook worden aangepast, waarbij de positie van het 
Europees Parlement en van de Europese Commissie op 
korte termijn moeten worden versterkt ten opzichte 
van de Raad van Ministers. Voor het beter 
functioneren van het Europees Parlement is het 
noodzakelijk, dat het Europees Parlement, inclusief 
zijn diensten, in Brussel wordt geconcentreerd. 

V-2 D66 wil bij het tot stand brengen van de 
noodzakelijke aanpassingen primair kiezen voor een 
benadering waarbij de Europese instellingen zelf in 
staat worden gesteld hun onderlinge verhoudingen 
aan te passen aan de eisen van democratische 
besluitvorming. Daartoe moet het Europees Parlement 
uitbreiding van het budgetrecht krijgen, d.w.z. de 
finale zeggenschap over de uitgaven en inkomsten 
van de gemeenschap, in combinatie met het 
totstandkomen van een Europese belasting. De 
democratische controle door het EP mag niet 
afhankelijk zijn van de goede wil van de nationale 
regeringen en parlementen. 
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De democratische controle moet zich ook uitstrekken 
tot het buitenlands beleid van de Gemeenschap. Het 
buitenlands beleid moet tot stand worden gebracht 
in samenspraak met het Europees Parlement. Daartoe 
moeten beleidscocumenten van de Raad, waarin 
gemeenschappelijke uitgangspunten en doelstellingen 
met betrekking tot het beleid worden geformuleerd 
aan het parlement worden voorgelegd. In aanvulling 
daarop moet een procedure worden ingesteld voor 
rapportage door het voorzittersschap van de EPS 
over het door de Raad gegeven gevolg aan uitspraken 
van het Europees Parlement betreffende het 
buitenlands beleid. Dit analoog aan de bestaande 
procedure tussen Parlement en Commissie. 

De Raad van Ministers zal de beslissingsbevoegdheid 
niet alleen t.a.v. de begroting, maar ook t.a.v. de 
wetgeving met het Europees Parlement moeten delen. 

V-5 De democratische legitimatie van de Europese 
Commissie moet worden versterkt. Een belangrijke 
stap daartoe is verkiezing van de Voorzitter van de 
Europese Commissie door het Parlement; ook moet de 
invloed van het Parlement op de samenstelling van 
de Commissie toenemen. Daarnaast dient het 
Parlement de bevoegdheid te krijgen individuele 
Commissieleden heen te zenden. 

V-6 Er is een gebrek aan besluitvaardigheid in de 
Gemeenschap als gevolg van beleidscobrdinatie
problemen. Het zou daarom goed zijn de Algemene 
Raad (de Raad van ministers van buitenlandse zaken) 
verantwoordelijk te maken voor de consistentie in 
het Europese beleid. De Algemene Raad neemt hiertoe 
deels de rol over van de Europese Raad (van 
staatshoofden en regeringsleiders), die te weinig 
bijeen kan komen om de noodzakelijke beslissingen 
te nemen. 

V-7 De Gemeenschap moet duidelijker dan nu het geval is 
kunnen rekenen op continuYteit in de geldstromen 
nodig voor haar financiering. Tevens zal meer geld 
naar de Gemeenschap moeten gaan. Van de Gemeenschap 
mag daarentegen een grote efficiency in de 
bestedingen en een terugdringen van verspillingen 
worden verwacht. Stappen voor een betere financiële 
basis voor de Gemeenschap zijn: 

a. de financiering van de Gemeenschap moet een 
volledig communautaire aangelegenheid worden; 

b. de hoogte van de geldstroom naar de Gemeenschap 
moet communautair worden bepaald: de BTW, die in 
alle lidstaten bestaat, kan hiertoe worden 
aangewend. 



Oogsljoor tweede kabinet Lubbers gekenmerkt door 
compromissen en ruzie 

jaargang 22 / nummer 3/ 11 april 1989 

COALITIE TRACHT LIEVE 
VREDE TE BEWAREN 
Het komt nauwelijks voor dat de D66-
fractie zich niet mengt in debatten in de 
Tweede Kamer. Maar bij het Kamerde
batje over de zoveelste ruzie tussen 
CDA-premier Lubbers en VVDvice
premier De Korte deed D66 er het zwij
gen toe. De ruzie liep dit keer op over 
de publiciteit rond de vaststelling van 
het Milieubeleidsplan. Onzin, belache
lijk en niet ter zake doende, vond Van 
Mierlo de regeringsheibel over de vraag 
wie nu waar zijn mond voorbij had ge
sproken. "Al dat gedoe in de coalitie. 
Dat gaat toch niet over de zaak zelf. 
Het is van veel groter belang over het 
milieu zelf met de Kamer van gedach
ten te wisselen." 

Het voortdurend gebakkelei tussen de coali
tiepartners is voor de D66-fractievoorzitter 
overigens al geruime tijd een doorn in het 
oog. Kabinet en coalitie zijn de onrust zelve, 
concludeerde hij al tijdens de Algemene Be
schouwingen vorig jaar oktober. "De coalitie 
houdt zichzelf kunstmatig in het leven. Er is 
geen sprake meer van een coalitie waarin het 
ideëengoed van de partners nog bevruchtend 
op elkaar inwerkt. 
De creativiteit is weg. Alleen vernederingen 
tussen Kamer en regering kunnen haar nog 
overeind houden. Dat verzwakt het gezag 
van het kabinet, en dat van de Kamer ook. 
Men moest het niet willen, " zei hij toen. 

Het 'milieudebatje ' vormde de prelude van 
de langverwachte presentatie van het Mi
lieubeleidsplan, door Lubbers voor eind april 
aangekondigd. D66-Kamerlid Eisma heeft 
echter ook in die toezegging weinig fiducie. 
"Het Milieubeleidsplan wordt de Kamer nu al 
twee jaar voorgehouden. Ik twijfel over de 
verschijningsdatum tot het plan er ligt. Na
tuurlijk kan ik begrip opbrengen voor de 
moeite die het kost om alle ministers op één 

Debatteren prima, maar dan wel over de zaken zelf 

I ijn te krijgen. Maar voor het milieu is het zeer 
slecht dat we al twee jaar wachten op maatre
gelen. Bovendien ben ik bang dat het rapport 
enorm afgezwakt zal zijn en alle vormen van 
een groot compromis zal dragen." 
Eisma voorziet dat het Milieubeleidsplan pas 
de volgende regeringsperiode daadwerkelijk 
door zal werken in het beleid. "Met Ruding als 

Foto: Miehiel Sableronne. 

minister van Financiën is waarschijnlijk alleen 
overeenstemming te bereiken over een optie 
voor de komende regeerperiode. Dat bete
kent weer een jaar vertraging en opnieuw 
besluitvorming door het nieuwe kabinet over 
de vertal ing van het milieubeleid." 
De Kamer wacht in april nog twee onderwer

- vervolg op pagina 14-
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COMMENTAAR 

Lang leve de Jonge Democraten 
of je leven lang een Jonge Democraat 

Deze maand vierden de Jonge Democraten hun eerste lustrum. Dat is een hartelijke 
felicitatie van 066 waard. Zij mag zich gelukkig prijzen als "moederpartij" van een 
jongerenorganisatie waarin een nieuwe generatie zich verenigt rondom hààr gedach
tengoed, voorzien van een vrijzinnig democratische vlag. 
De bekroning van vijf jaar "Jonge Democraten" ligt in de vanzelfsprekendheid van haar 
bestaan. Zij is niet meer weg te denken als autonome politieke jongerenorganisatie. 

Dat is niet altijd zo geweest. De oprichters van D66 en hun volgelingen waren gekant 
tegen aan aparte jongerenorganisatie. Zij waren van oordeel van 066 zelf grotendeels 
uit jongeren bestond en het dus onzinnig was daarvan een deel af te splitsen. Ook 
hanteerden zij een politiek inhoudelijk argument. 066 keert zich ten principale tegen 
het eenzijdig opkomen voor deelbelangen en moet dus ook niet langs zulke lijnen 
georganiseerd worden. Wie zich afzet tegen verzuiling moet daar niet met eigen 
varianten aan meedoen. Dus geen aparte organisatiestructuren voor vrouwen, jonge
ren, gelovigen, niet-gelovigen etc. 

Begin jaren '80 had het "we zijn zelf ook jong" -argument, ook zichtbaar, aan overtui
gingskracht ingeboet. Niettemin bleef D66 "per definitie" een jonge en frisse partij . 
Het tweede "deelbelangen-argument" werd overigens vooral door de eerste genera
tie 066-ers, onverkort gehandhaafd_ 

De jongeren zelf dachten daar anders over. Zij hadden er behoefte aan om eerst 
onder elkaar politieke activiteiten op te zetten, alvorens in het diepe van de "geves
tigde" politiek te springen. Bovendien wilden zij zich niet uitsluitend met het deelbe
lang van jongeren bezighouden, maar met politiek in brede zin. Toen vijfjaar geleden 
een nieuwe subsidieregeling een autonome politieke jongerenorganisatie met eigen 
inkomsten realiseerbaar maakte, was er dan ook geen houden meer aan en is 066-
zeer terecht- omgegaan. 
Tegen veler verwachtingen in is het de Jonge Democraten zeer voor de wind gegaan 
en hebben zij inmiddels meer dan 1500 aanhangers kunnen inschrijven. De keuze voor 
een decentrale organisatiestructuur was zeer verstandig: zij maakt dat de weinig 
kapitaalkrachtige jongeren hun activiteiten "dicht bij huis" kunnen ontplooien . 

De jonge vrijzinnig democraten hebben zich vooral op politieke vorming toegelegd. 
Noch naar 066 noch naar het Binnenhof in het algemeen heeft de JO zich als 
spectaculaire impressiegroep gemanifesteerd. Hun standpunten gaan vaak met nog 
meer mitsen en maren gepaard dan bij 066. De open, academische inslag van veel 
Jonge Democraten zal hier niet vreemd aan zijn. Zeer kritisch ten aanzien van de oude 
ideologieën en gevestigde machten, ja; een scherp herkenbare en "gevreesde" eigen 
politiek, nee. 

Wellicht is dat ook te veel gevraagd voor jongeren die eigen puzzeltochten verkiezen 
boven de gebaande wegen langs de verroeste wegwijzers. Dan verdwaal je misschien 
wel eens. Maar je ontwikkelt als zoekende een richtingsgevoel dat je later goed van pas 
komt. En je kunt alleen een doel bereiken als je ze/fje verstandelijke vermogens hebt 
aangesproken. 
De verwantschap met 066 blijkt uit een overeenkomstige "houding" en politieke 
cultuur. Een moeilijk te omschrijven begrip, maar glashelder voor een ieder die wel 
eens congressen van andere partijen heeft bezocht! De Jonge Democraten zijn dus
net als D66- een beetje chaotisch, ogenschijnlijk zeer verstandelijk maar met het hart 
op de goede plaats. 

Zonder afbreuk te doen aan het vormingsaspeet zouden de Jonge Democraten best 
meer uit hun vrijzinnig democratische schulp mogen kruipen. Natuurlijk, openheid, 
kritische zin, evenwichtige oordeelvorm ing. prima, maar men moet daar niet in blijven 
steken. Eenmaal een standpunt ingenomen, moet het met de grootst mogelijke 
overtuigingskracht worden uitgedragen! Te pas en voor mijn part te onpas. 
De "tijdgeest" van de jaren '80 is ongetwijfeld zakelijker, minder radicaal dan die van 
de jaren '60. Maar voor bewogen, weldoordachte politiek is de tijd altijd rijp. 
Praktisch idealisme is niet aan leeftijd gebonden. 
Jonge Democraten worden hopelijk 066-ers. 
En 066-ers? Ach, die blijven hun hele leven Jonge Democraten. 

Bob van den Bos 



INTERVIEW 3 

De Democraat in gesprek met Ernst Bakker 

KW AllTElT WERKT 

"In de stilte voor de Europese storm die 
de komende maanden door politiek 
Nederland zal razen ... " lees ik in de 
Democraat van begin januari. Het is nu 
half april en er raast volgens mij nog 
helemaal niks ... 
"Hoe zit dat?", vraag ik onze campag
neleider Ernst Bakker. 

Ik houd mijn hart vast als ik zie wat de andere 
partijen allemaal aan het doen zijn. CDA, 
PvdA en VVD trekken al vrolijk het land 
door, maar daar schrik ik niet van. Bakker 
kennende zit die campagne van ons goed in 
elkaar, met grote vertoningen in alle regio's. 
Lees er de Democraat maar op na ... 
Maar het zijn Europese verkiezingen en zowel 
Kokals Lubbers en ook Voorhoeve hebben 
de mond vol over de binnenlandse politiek. 
Daar ontkom je nooit helemaal aan, maar ik 
zou het toch prettig vinden als Hans van 
Mierlo het accent op Europa wilde leggen. 
Dat heeft hij trouwens op ons congres in 
Maastricht ook wel gedaan. Van mij mag hij 
daar nog een poosje mee doorgaan. 

Ernst Bakker ligt daar niet wakker van ... Als 
kleinere partij wordt je een campagne wel 
eens opgedrongen. Niet dat ik me dáár iets 
van aantrek, maar het is natuurlijk wel zo dat 
de grote partijen de trend zetten en als de 
grote oppositiepartij daar dan aan meedoet, 
dan heb je soms te volgen." 
.. Als je met dat ontbreken van stormwind 
bedoelt dat we nog niet zo in de publiciteit 
zitten, dan heb je wel een beetje gelijk. Ik wil 
er wel op wijzen dat we niet zomaar met een 

goed resultaat in Europa komen. Daar moet 
hard voor gewerkt worden. Door de com
missie en de werkers op het secretariaat en in 
het land wordt er van alles aan gedaan. En 
hoewel de mensen in Den Haag het druk 
genoeg hebben met hun eigen werk, groeit 
de lijst van sprekers in het land. Maar dat is 
natuurlijk maar één kant van het vaandel. De 
andere kant moet door .. de mensen in het 
veld" worden ingevuld. Zonder die inzet be
ginnen wij ook niets." 

Hoe-doe-je-dat? 
"Als er een spreekbeurt is in uw omgeving, ga 
er heen en sleep er mensen mee naar toe! 
Breng de discussie op gang door hardop te 
zeggen wat u er zelf van vindt. Kijk naar de 
andere partijen. Vergelijk wat er in hun Euro
pees programma staat over landbouw en mi
lieu, over volkshuisvesting, over verkeer, on
derwijs en emancipatie, over dat speciale on
derwerp dat u ter harte gaat. En luister dan 
wat ze er over zeggen in eigen parlement, kijk 
naar hun stemgedrag in uw gemeenteraad. 
Vraag daar uitleg over! Dan doe je aan poli
tiek." 

Nederlanders in het buitenland 
Hebt u familie of vrienden in het buiten
land. Zorg dat ze stemmen op D66. Laat 
ze zich wenden tot de Nederlandse am
bassade om er zeker van te zijn dat ze in 
juni een stembiljet hebben. Elke stem telt! 

D66-campagneleider Ernst Bakker: 
.. We komen niet zomaCll' met een goed 
resultaat in Brussel. Zonder inzet van 
mensen in het land beginnen we niets." 

.. Wacht niet met campagne voeren op de 
officiële campagnestart in Rotterdam. Die bij
eenkomst op 20 mei is bedoeld als een mani
festatie dat we er wel degelijk zijn. Uw cam
pagne kan beginnen zodra u de materialen 
hebt ontvangen. In de volgende Democraat 
zit een affiche. Hopelijk heeft u daarvoor nog 
een plaatsje vrij op uw raam. 
Successen moet u echt aanmelden in Den 
Haag. Een goede nota, een geslaagde actie, 
daar kunnen anderen in de partij ook van 
profiteren. U kunt zelf natuurlijk ook met 
nieuwe ideeën komen. Om kwaliteit kan 
niemand heen!" 
.. Succes voor D66 in Europa kan uw plaatse
lijk succes straks gunstig beïnvloeden. Ga 
maar vast de straat op. Leuk toch als de men
sen u weer herkennen bij de raadsverkiezin
gen. Gebruik de Europa-campagne als aan
loop tot de gemeenteraadscampagne. We 
praten toch over dezelfde dingen I Over de 
mensen, hun lasten, hun lusten en hun leven, 
daar draait het toch allemaal om. Medio mei 
verschijnt er een Europa-Democraat met on
der meer een artikel over Europa en de lage
re overheden. Met dat verhaal kunt u uw 
voordeel doen bij de vaststelling van het ge
meenteprogramma." 

Doen/poen/giro 1.000.000 
Die Bakker, je praat met hem over onze 
campagne en in de kortste keren spreekt hij 
over je hoofd het hele land toe. Vertel nog 
eens wat, Ernst, over de karavaan of zo. 
.. Alle afspraken zijn gemaakt. We komen 
door het hele land. In elke regio met de top 
van de lijst en in elke provincie ten minste één ~ 



4 REPORTAGE 

De vermeende "amerikanisering" van verkiezingscampagnes 

BALANCEREN MET 
INHOUD EN VERPAKKING 
De televisie heeft moderne verkiezingscampagnes haar vorm opgelegd, meent 
Neil Postman. De Amerikaanse hoogleraar in de communicatiewetenschap 
schreef "Amusing ourselves to death" over de geestdodende werking van de 
beeldbuis. Hij stelt dat geloofwaardigheid feitelijkheid vervangt als criterium. 
Voor met name politici bestaat er nog maar één doel: vóór alles integer overko
men. Volgt de Nederlandse situatie de Amerikaanse met kippedrift, zoals kriti
sche journalisten ons willen doen geloven? In verkiezingscampagnes staat 
beeldvorming voortdurend centraal. Balanceren met inhoud en verpakking. De 
partijleden zijn vooral bij traditionele campagnetechnieken betrokken: het 
kraampje op de markt, het raamaffiche thuis en het verspreiden van folders in de 
eigen woonwijk. Speelt de basis van een partij eigenlijk nog een rol van betekenis? 
Zal de komende Europese campagne vergelijkbaar zijn met de campagnes zoals ze 
in Amerika worden gevoerd? 

D66 publiciteitscoördinator Marcel van den 
Heuvel reisde tijdens de laatste verkiezings
campagne voor het presidentschap door de 

V.S. op uitnodiging van de Amerikaanse rege
ring. Een vergelijking met de Nederlandse 
situatie gaat volgens hem volkomen mank, 
omdat in de presidentiële campagne onge
woon "op de man" is gespeeld. 
Van den Heuvel: "In die campagne is een 
onplezierige trend gezet. De rol van politieke 
partijen is in de Amerikaanse samenleving ge
ring, tijdens campagnes is deze invloed te 
verwaarlozen. De verkiezingscampagnes zijn 
een persoonlijke aangelegenheid. Bush en 
Dukakis maakten elkaar zwart. De negatieve 
uitingen zijn effectief gebleken. Communica
tie-adviseurs houden rekening met een ople
ving van deze techniek in de komende jaren." 

~ keer met Hans van Mierlo. Dat moeten goeie, 
ouderwetse D66-avonden worden." 
Als ik NRC/Handelsblad mag geloven is er van 
jou nog wel enig stuntwerk te verwachten. 
.. Hoe ik aan die naam kom begrijp ik echt niet. 
Laat iemand mij nou eens één keer komen 
vertellen wat ze daarmee bedoelen. D66 ma
nifesteert zich nooit zonder inhoud. Ook niet 
tijdens verkiezingscampagnes. En we zullen 
dat ook deze keer niet doen. Al onze activi
teiten zijn erop gericht om ons Europees 
programma onder ieders aandacht te bren
gen. Daarom sturen we dat programma ook 
gratis aan alle leden. Het verkiezingsfonds 
moet daarvoor een veer laten. Een reden 
temeer om een tientje extra over te maken 
op giro 1.000.000 onder vermelding van .. , 
"veer . 
Nu we het toch over geld hebben: in vergelij
king met andere partijen hebben we een be
groting van niks. En dan moeten alle progno
ses ook nog kloppen anders wordt het een 

Een van de hardste campagne-uitingen uit 
Nederland is de beruchte VVD-advertentie 
"Een stem op Jan is een stem op Joop, stem 
dus Hans", die het bijwagen-effect begin jaren 
80 dramatiseerde. Negatieve uitingen over 
personen zijn vooral afkomstig van actiegroe
pen, krakers en underground. Anne van der 
Meiden, verbonden aan de vakgroep commu
nicatiewetenschap van de Rijksuniversiteit 
Utrecht, signaleert dat ook onze campagnes 
veranderen: "Wij gaan in Nederland toch 
zachtjes aan in de richting van de "mannetjes
makerij". Je ziet een tendens dat bijvoorbeeld 
departementale voorlichters nadrukkelijk 
een rol spelen bij het profileren van ministers, 
dat is ook een teken aan de wand." Van der 
Meiden is allerminst pessimistisch: "Maar het 
zal niet zover komen als in de V.S. Daarvoor 

Wie helpt mij helpen? 
Dit interview is niet bedoeld als een 
"handleiding campagne". Voor wie iets 
wil doen, ook al bent u net lid, al kent u 
helemaal niemand, is er toch altijd een 
agenda in dit blad. 
En als dat te onpersoonlijk is zijn er ook 
nog telefoonnummers, zoals Den Haag 
070- 85 83 03, vragen naar Tineke Knaap, 
niks bedreigends aan, of het nummer van 
het secretariaat van uw eigen afdeling. 
Wilt u helpen? Dat kan. Graag! 

sof. Er is gelukkig al geld binnen, maar de 
financiën blijven een zorg. Daarom mijn drin
gend verzoek: maak het bedrag over dat u 
eigenlijk niet kunt missen, maar toch het ge
mis waard vindt. Voor dat bedrag gaan wij 
terug in het Europees Parlement. En ook daar 
zal blijken dat kwaliteit werkt!" 

Stijn Verbeeck 

Publiciteitscoördinator Marcel van den Heuvel op de trappen 
van Capitol-hill, Washington. 

zijn onze politici simpelweg te "dichtbij". En 
de Nederlanders te kritisch. De persoonlijk
heid van de lijsttrekker speelt desalniettemin 
een veel grotere rol dan vroeger." HB-Iid 
Marcel van den Heuvel: "In de Amerikaanse 
campagnes is het bijna funest als lijsttrekkers 
een eigen mening hebben. Dat kan de strate
gie van de campagne-adviseurs ernstig door
kruisen. In ons land kan en moet de lijsttrek
ker een eigen mening hebben." Van den Heu
vel is een fervent voorstander van steun aan 
politieke partijen door de overheid. "In de 
States betaalt elke burger een bedrag voor 
politieke vorming, dat aan de partijen ten 
goede komt. Zo was daarvoor in 1988 circa 
40 miljoen dollar beschikbaar. Met de toene
mende professionalisering van campagnes in 
ons land, zou zo'n bijdrage de partijen minder 
afhankelijk maken van donaties van leden en 
bijvoorbeeld bedrijven." 

Nationale thema's 
De nationale thema's zijn voor de doorsnee
kiezer beter herkenbaar dan de problemen in 
Brussel en Straatsburg. De verleiding zal bij 
partijen groot zijn om campagne te voeren 
aan de hand van herkenbare problemen en 
standpunten. Dat zijn: de standpunten van de 
landelijke politiek . 
Communicatiedeskundige James Stappers 
(Katholieke Universiteit Nijmegen) gelooft 
niet dat de 1992 hausse voor een groter en
thousiasme zal zorgen bij de verkiezingen: 



"De onderwerpen zijn moeilijk. De politieke 

issues klinken allemaal zo bestuurlijk. Ik denk 
dat de kiezer, die over Europa hoort praten 

bij wijze van spreken eerder denkt aan de 
veldwachter dan aan de wethouder." Anne 
van der Meiden wijst op de neiging om op 
lagere niveaus te clusteren, bij elke schaalver
groting. De hoogleraar: "Europa streeft nu 
naar een uiterlijke eenheid. Innerlijk zal er 
nog veel water door de zee moeten. Naast 
een groeiend Europees bewustzijn signaleer 
ik toenemende belangstelling voor de eigen 
directe omgeving. Dat is schijnbaar tegen
strijdig. Maar wij redeneren vreselijk utilis
tisch: ons eigenbelang staat centraal. Ik zou 
die Europese campagne niet graag ontwer
pen. Het is niet legitiem om nationale thema's 
centraal te stellen, maar wel pragmatisch." 
Van den Heuvel: .. D66 mag daar niet aan mee 
doen. Zó kunnen politieke partijen naar mijn 
mening de waarde van democratische ver
kiezingen ondermijnen." Stappers: "Nationa
le thema's spelen als fenomeen ook een rol bij 
gemeenteraad- of provinciale verkiezingen. 
Dat is niet ideaal ... maar het is evenmin onfat
soenlijk of immoreel. D66 ontkomt er niet 
aan. Een vertrouwenwekkende lijsttrekker is 
ook van betekenis. Jan-Willem Bertens mist 
de eigenschappen om een underdog te wor
den. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn, durf 
ik niet te zeggen." 

Opiniepeilingen 
Marcel van den Heuvel is van mening dat in de 
voortdurendestroom van publicaties met 
opiniepeilingen het effect van een self-fulfil
ling prophecy schuilt. "In Amerika zie je dat 
aan de campagne wordt gesleuteld ná elke 
publicatie. Als er een negatieve tendens blijkt, 
kopen de campagneleiders zendtijd. In ons 
land is het veel moeilijker op de cijfers in te 
spelen. Gegeven de huidige situatie ben ik 
geen tegenstander van het verbieden van pu
blicaties met opiniepeilingen, bijvoorbeeld 
tijdens de laatste vijf dagen vóór de verkiezin
gen." Van der Meiden wijst op de onbetrouw
baarheid van De Hond-peilingen: "De Hond 
heeft nu een nieuwe theorie, dat kiezers pas 
in de laatste 48 uur hun daadwerkelijke keuze 
bepalen. Het is een "prachtige" uitvlucht-the
orie. Los daarvan: ik ben een voorstander van 
een publicatie-verbod van opiniecijfers vlak 
voor de verkiezingsdatum.Je ziet voortdu
rend koppen in de kranten: PvdA loopt in, 
VVD opnieuw verlies aan zetels. Maar er staat 
meestal niet bij dat dit de aangeduide keuzes 
zijn van I 000 willekeurige landgenoten. Als 
kiezers dat lezen, heeft dat altijd invloed. Het 
trekt aandacht weg van de politieke onder
werpen." 

Invloed leden 
Van den Heuvel acht het enthousiasme van de 
leden voor de komende campagne belangrijk. 
"Wij moeten de belangrijkste D66 waarden 
voor de kiezers concretiseren in Europees 
verband. Dat zijn: milieu, democratisering, 
sociale zekerheid en jongeren. De zittende 
parlementsleden hebben een vergoeding ge-

REPORTAGE 

..... Is gellukt SOlliS 
niet goed oe11oe!J 
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Wiegel was eind jaren zeventig geliefd doelwit van negatieve, 
op de persoon gerichte campagnes. De politiek houdt zich in 
Nederland nog ver van dit soort praktijken. 

kregen voor een informatiecampagne. Wij 
ontberen die financiële impuls. 
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Enthousiaste partijleden in afdelingen en re
gio's zijn daarom onontbeerlijk." De traditio
nele campagne-instrumenten zijn onmisbaar. 
Professor Stappers: "Anders dan eind jaren 
60 en begin jaren 70 lopen mensen nu niet 
warm voor politiek. De internationale poli
tiek spreekt niet tot de verbeelding. Gorbats
jov brengt daar niet wezenlijk verandering in. 
Deels moet je in een campagne ook de andere 
partijen navolgen. Kleinere partijen moeten 
altijd opboksen tegen de gedachte dat "ze 
toch geen invloed kunnen uitoefenen". Die 
gedachte kan sterker postvatten, als het en
thousiasme van de leden achterblijft bij leden 
van andere partijen. Raamaffiches zijn zo'n 
signaal van enthousiasme. Dat is functioneel. 
Leden moeten zich manifesteren." 

Peter van den Besse/aar 

Adviesraad rondt discussie over 
moderne voortplantingstechnieken af 
Winstbejag bij voortplanting is niet toelaatbaar. Op verzoek van het kind moet de 
anonimiteit van een zaaddonor worden vrijgegeven. Draagmoederschap behoeft 
geen wettelijke regeling. Dit stelt de Adviesraad(AR) van D66 in een advies aan de 
Tweede Kamerfractie ter voorbereiding van een debat over in vitro fertilisatie, 
kunstmatige inseminatie en draagmoederschap. 

Na een eerste bijeenkomst op 28 januari 
kwam de Adviesraad zaterdag 4 maart op
nieuw bijeen ter afronding van een discussie 
over moderne voortplantingstechnieken. In 
grote lijnen volgde de AR in de besluitvor
ming de uitgangspunten van de discussienoti
tie over dit onderwerp. De bescherming van 
het kind als zwakste partij dient centraal te 
staan; winstbejag is uit den boze en de behan
deling dient vanwege de zorgvuldigheidseisen 
onder de verantwoordelijkheid van een arts 
plaats te vinden. Kunstmatige inseminatie is 
volgens de AR toegestaan als biologische ge
gevens worden vastgelegd, onderzoek wordt 
gedaan naar erfelijke aandoeningen en virusin
fecties, donorsperma niet wordt gemengd en 
donorselectie alleen op uiterlijke kenmerken 
plaatsvindt. Een selectie op samenlevingsver
banden vindt de AR niet gewenst. 
De donor kan anonimiteit worden gewaar
borgd die echter op verzoek van het kind 
door de rechter kan worden opgeheven. 
Daarom is het nodig om een beperkt aantal 
gegevens van de donor vast te leggen. 
De Adviesraad acht in vitro fertilisatie toe
laatbaar als een protocol met zorgvuldig
heidseisen wordt vastgelegd en de overge
bleven embryo's worden vernietigd, tenzij de 

·donoren toestemming geven voor weten
schappelijk onderzoek. Onderzoek op em
bryo's moet gebeuren onder toezicht van een 
in te stellen medisch-ethische commissie. 
Voor het draagmoederschap hoeft volgens de 

Adviesraad geen aparte wettelijke regeling te 
worden ontworpen. De bepalingen ten aan
zien van ouder- en adoptierecht dienen nor
maal te gelden. Wel moet een voorkeursre
geling voor de adoptie-ouders worden ge
troffen. 

De Adviesraad nam een motie aan waarin zij 
zich uitspreekt tegen het voorstel van de 
Gezondheidsraad een grootscheeps Aids-be
volkingsonderzoek te starten. Volgens de AR 
zijn er onvoldoende redenen om de bestaan
de onderzoeksmogelijkheden te verruimen. 
Bovendien bestaan er onvoldoende waarbor
gen voor de anonimiteit en kan de Grond
wettelijke onaantastbaarheid van het lichaam 
en de privacy in gevaar komen. 

Driemaal is scheepsrecht 
D66 moet de Eurocampagne in met als inzet 
een terugkeer in het Europees parlement 
met drie zetels vindt de Adviesraad. 
Promotie dus van het Eurotrio Bertens, Van 
den Bos en Boogerd. 
Op IS april. rondt de Adviesraad de besluit
vorming af over de Ontwerpnota Volkshuis
vesting in de jaren negentig. Bovendien zal 
worden gesproken over het Milieubeleids
plan. De AR vergadert zaterdag IS april vanaf 
I 0.00 uur in het Zalencentrum La V ie, nabij 
het V redenburg in Utrecht. 

Henk Bleumink 
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vrijdag 14 april 
Bob van den Bos en Maarten Engwirda 
zijn aanwezig op de ARV van Zuid-Holland in 
Amicitia, Westeinde IS in Den Haag, aanvang 
19.30uur. 
Hans van Mierlo (overdag), Dick Tom
mei en Gerrit I bema (overdag+ avond). 
Werkbezoek aan Leeuwarden in het kader 
van de 4e nota R.O. 's-Avonds discussie tus
sen D66, CDA, VVD en PvdA in museum Het 
Prinsessenhof, Grote Kerkstraat I I, 
Leeuwarden, 20.00 uur. 

zaterdag IS april 
Arjen Bouter neemt deel aan een forum 
georganiseerd door het Humanistisch Over
leg Mensenrechten over "Europa en de Men
senrechten" in het Erasmushuis ( Oudkerkhof 
I I) te Utrecht, I 0.00-13.00 uur. 

zondag 16 april 
Hans Glaubitz vertoeft met Jonge Demo
craten en de Vlaamse Volksuniejongeren in 
een jeugdherberg te Voeren (B) waar men 
discussieert over Europese onderwerpen zo
als democratisering, verkeer en vervoer, en 
de politieke jongerencultuur. 

maandag 17 april 
Het Europa Centrum uit Den Haag organi
seert in samenwerking met I 0 universiteiten 
een landelijke Europa-manifestatie-dag. Voor 
D66 zullen de volgende Europa-kandidaten in 
touw zijn: Roelof Jan Manschot bij de Uni
versiteit van Amsterdam; Bob van den Bos 
bij de Universiteit Leiden; Bert van Wijk bij 
de T.U. Twente te Enschede; Hans Glau
bitz bij de K.U.B. te Tilburg. 
De fora met politici vinden in de middag 
plaats, meer informatie bij het Europa Cen
trum 070-602273. 
Doeke Eismapraat op AAV Leiden over 
het Nationaal Milieubeleidsplan in "Het Gul
den Vlies", Breestraat 125, vanaf 19.30 uur. 

dinsdag 18 april 
Doeke Eisma is aanwezig bij de oprichtings
vergadering van de nieuwe D66-afdeling te 
Etten-Leur. Locatie: Neerlandsch Koffiehuis, 
Markt 23, 20.00 uur. 

woensdag 19 april 
GJ Wolffensperger bezoekt het Amster
dams Studentencorps ( Raamgracht 6-8) en 
spreekt over het softdrugsbeleid. Aanvang 
20.00 uur. 

zaterdag 22 april 
Op de ARV van Drenthe sprekenjan Vis 
(over Cie's 2000+ 200 I) en Ernst Bakker 
(over de Eurocampagne) in Hotel Meursinge 
te Westerbork tussen I 0.00-13.30 uur. 
Jacob Kohnstamm is een van de sprekers 
op een minisymposium over de "dubbelstad" 
Enschede/Hengelo. Congrescentrum 
Drienerburght op de campus van de Universi
teit Twente. Aanvang I 0.00 (tot I 3.00) uur. 
Campagnestart Noord-Holland begint 
om I 3.00 uur in het Moriaanshoofd in Wor-

AGENDA 

mer. De middag wordt gevuld met een rond
vaart, dia's, films en discussie; Bob van den Bos 
en Maarten Engwirda zullen in ieder geval 
aanwezig zijn. 

dinsdag 25 april 
Doeke Eisma spreekt op de Universiteit te 
Delft over "Democratie in Europese Poli
tiek" in het "Waagtheater" aan de Markt I I, 
vanaf20.30 uur. 
GJ Wolffensperger geeft een gastcollege 
aan de Universiteit Delft over "Public private 
Partnership" tussen 15.00-17.00 uur. 

woensdag 26 april 
Bob van den Bos is gast bij de ARV van de 
subregio Zuid-Oost Brabant, Trafalgar Pub, 
Dommel straat, Eindhoven, 20.00 uur. 

donderdag 27 april 
Jopie Boogerd zit voor D66 in het forum 
van de Vrouwenraad van Eindhoven in Het 
Academisch Genootschap aan de Parklaan 93 
tussen I 0.00-14.30 uur. 

vrijdag 28 april 
Chel Mertensis te gast bij de Europadag 
georganiseerd door de Rijksscholengemeen
schap in Schagen aan de Wilhel minalaan 4. 
Jopie Boogerd neemt deel aan een forum in 
Bergen op Zoom dat o.l.v. de heer Jacobs, 
hoogleraar aan de KUB, praat over de gevol
gen van 1992 voor het sociale zekerheidsstel
se i. In politiek cafe De Ster. Aanvang 20.00 
uur. 

maandag I mei 
GJ Wolffensperger bezoekt de Jonge De
mocraten Zuid-Holland in Rotterdam, 20.00 
uur. 
Doeke Eisma is aanwezig bij de AAV Heer
len waar de onderwerpen: 4e nota R.O. en 
bodemsanering besproken worden. Locatie: 
"Het Boebeke". 20.00 uur. 

woensdag 3 mei 
Hanneke Gelderblom bezoekt de ARV JD 
Midden Holland. Provinciehuis Den Haag. 
19.30 uur. 
GJ Wolffensperger neemt deel aan een fo
rum over mediabeleid (o.l.v. Gerrit van der 
Kooi), georganiseerd door de School voor 
Journalistiek te Kampen. In "De Poort" vanaf 
20.00 uur. 

woensdag I 0 mei 
Pieter Steenwijk vertegenwoordigt D66 
op een Europaforum georganiseerd door het 
Olde Barneveld gymnasium in Amersfoort 
tussen 9.00-12.00 uur. 

zaterdag 13 mei 
Start van de Pi eterpad milieu-estafette. 
Vele D66 prominenten/leden zullen mee
doen aan deze milieu estafette die loopt van 
Pieterburen naar Maastricht ( 13-27 mei). 
Meer informatie bij de organisatoren: 05959-
1483. 

dinsdag 16 mei 
Arjen Bouter is te gast op een Europa
avond in Nijkerk. Zalencentrum De Markies, 
Kleterstraat, 19.30 uur. 

donderdag 18 mei 
Michel Jager bezoekt de vergadering van de 
Regioraad Noord-Holland. Dorpshuis aan de 
Donkerelaan 2, te Bloemendaal. Aanvang: 
20.00 uur. 

vrijdag 19 mei 
Arjen Bouter spreekt over Europese de
fensie bij de Studenten Vereniging Internatio
nale Betrekkingen van de RU Groningen. 
Aanvang 19.30 uur in de "Grunneger 
Sproak". 

zaterdag 20 mei 
Landelijke Campagnestart Europese 
Verkiezingen! Maritiem Museum Rotter
dam tussen I 0.30-12.30 uur. Elders in de De
mocraat meer informatie. 
Jan Willem Bertens is voor D66 aanwezig 
bij het lijsttrekkersdebat van de Europese 
Beweging Nederland in de Mondriaanzaal van 
het Congresgebouw te Den Haag van 14.00 
tot 17.00 uur. 

Regiobezoeken 
Eurocampagne 
Van maandag 24 april tot vlak voor de Euro
pese verkiezingen op donderdag IS juni zul
len alle provincies worden bezocht door de 
belangrijkste Eurokandidaten, de lijsttrekker 
en D66-leden van Tweede en Eerste Kamer. 
Het eerste bezoek, 24 april is aan Flevoland. 
Op het programma staan onder meer de on
derwerpen: geïntegreerde landbouw, visse
rij beleid, grensoverschrijdende milieuproble
matiek en de Vierde nota Ruimtelijke Orde
ning. Het avondgedeelte zal plaatsvinden in 
Almere. 

Dinsdag 9 mei doet de D66-karavaan Dren
the aan waar met de Kamer van Koophandel 
wordt gesproken over de gevolgen van 1992 
voor het Drenthse bedrijfsleven, over land
bouw, milieu, onderwijs en cultuur. De cam
pagne-avond wordt gehouden in Emmen. 
Woensdag I 0 mei wordt Friesland bezocht. 
Het programma voert daar via Heerenveen 
en Smallingerland naar Leeuwarden. 
De overige regiobezoeken staan gepland 
voor de volgende data: 
Zeeland op donderdag 18 mei; Overijssel op 
donderdag 25 mei; Gelderland op 30 mei; 
Brabant op I juni; Groningen op 5 juni; 
Limburg op 7 juni; Zuid-Holland op 8 juni; 
Utrecht op 12 juni en Noord-Holland op I 3 
juni. 
Meer informatie kunt U inwinnen bij Uw re
giobestuur of op het landelijk secretariaat. 
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Het najaarscongres 1989 op andere leest 
Nog nauwelijks bekomen van het bruisende voorjaarscongres in Maastricht, zijn we nu 
alweer volop bezig met de plannen voor het najaarscongres. We willen dat het een 
bijzonder congres wordt. Het tijdstip vraagt daar ook om. 

We kunnen de gedachten even op iets 
anders richten. Het verkiezingsprogram
ma 1990-1994 behoeft nog niet te worden 
vastgesteld, dat komt in het voorjaar 
1990. liet Europees programma hebben 
we al besproken en de Europese ver
kiezingen zijn op dat moment achter de 
rug. In de afdelingen en regio's gonst het, 
naar ik hoop, van activiteiten ter voorbe
reiding van de raadsverkiezingen in maart 
1990. 
Kortom een uitgelezen moment om op 
een AL V eens stil te staan bij een onder
werp dat ons D66-ers van het begin af 
heeft bezig gehouden en dat het verdient 
om weer in de schijnwerpers van de be
langstelling te worden geplaatst, vooral 
ook omdat het in verhevigde mate zowel 
op Europees als op nationaal en op plaat
sclijk niveau speelt. 

Macht en controle op de macht 
Macht en controle op de macht is het 
thema van het najaarscongrcs. Wij heb
ben de indruk dat er alle reden is indrin
gend met elkaar te discussiëren over het 
democratisch functioneren van ons natio
nale en plaatselij kc bestel, alsmede van 
de Europese gemeenschap. 

het democratisch functioneren er een ex
tra dimensie bij. De macht van Europa 
neemt toe ten koste van die van de natio
nale overheden. Met de parlementaire 
controle op Europees niveau is het echter 
nog droevig gesteld. Niet voor niets heb
ben wij 1994 tot streefjaar voor een de
mocratisch Europa uitgeroepen. Aan
dacht voor het democratisch functioneren 
van Europa is bij het toenemen van Euro
pese macht dringend noodzakelijk. Ook 
daarover willen wij van gedachten wis
selen. 
Op plaatselijk niveau worden onze verte
genwoordigers regelmatig geconfron
teerd met een minder verantwoord func
tioneren van de lokale democratie. De 
verschijningsvormen waarin een gebrek
kig functioneren zich manifesteert zijn 
zeer divers, de achterliggende redenen 
vaak minder. Maar al te vaak komt het 
voor dat minderheden in de raad niet de 
mogelijkheden krijgen die zij nodig heb
ben om naar behoren te kunnen functio
neren en te participeren in het besluitvor
mingsproces. 
De democratie begint aan de basis. Van
daar dat initiatieven om de burger meer 

bij het bestuur te betrekken vaak juist 
door onze plaatselijke vertegenwoordi
gers worden genomen. In verschillende 
gemeenten wordt gepoogd een vorm van 
een referendum van de grond te krijgen. 
Ook andere invalshoeken zijn denkbaar. 
De voor de deur staande gemeenteraads
verkiezingen, de daarbij behorende voor
bereidingen voor het gemeentelijk pro
gramma alsmede de nu in gang zijnde 
algehele herziening van de voor provin
cies en gemeente zo belangrijke wetten, 
de Gemeentewet en de Provinciewet, 
maakt een bezinning op de mogelijkhe
den tot verbetering van hd plaatselijk de
mocratisch functioneren op dit moment 
van wezenlijk belang. 

Discussie 
Wij vinden dat het thema "macht en con
trole op de macht" zich bij uitstek leent 
voor een vrije open discussie, zonder ge
bondenheid aan beslispunten of moties. 
De commissie verlevendiging partijcon
gressen heeft sterk aanbevolen om tijdens 
een partijcongres zo'n discussie eens te 
entameren. Om enige stuctuur in de ge
dachtenwisseling te kunnen brengen, zal 
het congres in de middaguren in drieën 
worden gesplitst. Er worden dan drie 
deelconferenties belegd. 
Eén richt zich vooral op de Europese di
mensie. in de andere worden de landelij
ke en de decentrale invalshoek aan de 
orde gestelti. Bij iedere deelconferentie 

In het verkiezingsprogramma l9K6-l990 
stond dit onderwerp zeer centraal. De 
toen geschetste problematiek rond het 
functioneren van de Rijksoverheid is nog 
in volle omvang aanwezig. Recente parle
mentaire enquêtes hebben op onderdelçn 
van dat functioneren nog eens extra de 
aandacht gevestigd. De controleerbaar
heid van de uitoefening van macht op 
rijksnivcau baart nog steeds zorgen. 
Daarnaast vraagt ook het functioneren 
van de overheid om bezinning. In het ver
leden hebben wc vcrschillende voorstel
len ter vcrbetering gedaan. Met elkaar 
zullen wc moeten nagaan of we op dit 
punt nog creatieve nieuwe of aanvullende 
gedachten kunnen ontwikkelen. 

D66 op weg naar Europa 
campagnestart 20 mei 

Een democratisch Europa 
Door de stroomversnelling die Europa 
doormaakt, krijgt de problematiek van 

Op zaterdag 20 mei a.s. start D66 officieel 
de Europese campagne voor de ver
kiezingen van het Europees Parlement in 
het Maritiem Museum in Rotterdam. 
Tussen 10.30 en 12.30 zullen Hans van 
Mierlo, Jan Willem Bertens en de Rotter
damse wethouder George Müller de doop 
van de campagne begeleiden. 

Het Maritiem Museum kent een steeds 
wisselende expositie van maritieme zaken 
en is ondanks zijn lange bestaan nog 
steeds volop in beweging. Rotterdam zelf 
vcrvult een belangrijke rol voor Europa 
en is een goed voorbeeld van de positieve 
kanten die een Europese samenwerking 

kan hebben. Met recht een plek waar 
D66-ers zich thuis kunnen voelen. 
Gebruik deze dag om inspiratie op te 
doen voor de plaatselijke campagne. Wis
sel met partijgenoten van gedachte over 
te volgen tactiek bij het folderen, kramen 
of plakken. Maak er een dagje-uit van en 
bezoek de stad Rotterdam of Museum 
Boymans. Kies zelf het ruime sop met een 
rondvaart door de havens of een duik in 
het nieuwe golfslagbad. Maar mis in ieder 
geval de afvaart van de campagne niet 1 

Het Maritiem Muscum ligt aan de Lcuve
laan I (tel. 0!0-4l32óKO) en is te bereiken 
via metrohalte Beurs/Churchillplein. met 
tram 3 of 6 en met bus 32 of 49. 
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zullen twee sprekers de discussie inleiden 
aan de hand van enkele prikkelende stel
lingen. Deze zullen vooraf worden be
kend gemaakt, opdat er in de regio's en 
afdelingen van tevoren over kan worden 
gesproken. Er zullen in de deelconferen
tics geen besluiten worden genomen, 
hooguit kan soms een mening worden ge
peild als daaraan behoefte wordt gevoeld. 
Aan het einde van de deelsessies zal de 
discussie in het plenaire congres met een 
toespraak worden afgerond. 

De uitkomsten van de discussies kunnen 
bij voorbeeld een rol spelen bij de amen
dering van het VP 1990-1994, alsmede bij 
overigens op Europees. landelijk en de
centraal niveau te betrekken politieke 
stellingen. 

In de ochtenduren van het congres zal een 
aantal gebruikelijke punten zoals begro
ting. jaarrekening, benoemingen in be
sturen en commissies de aandacht vragen. 
Ook staat er een resolutie over de samen
werking in het Europees parlement op de 
agenda. 

Wij hopen dat u met ons enthousiast bent 
voor dit experiment en dat u in groten 
getale het congres komt verlevendigen. 
Het congres vindt plaats in oktober van 
191\9. Over de precieze datum en lokatie 
wordt u nog bericht. 

0/ga Scheltema 
vice voorzitter politiek 

Overvolle agenda's 

Kamerleden en andere D66-functionaris
sen spreken graag uw afdelings- en of re
gio-vergadering toe. 
U moet er wel tijdig om verzoeken, want 
de agenda's worden vaak lang tevoren al 
ingevuld. 

Coiirdinatie spreekbeurten 
Als u een van de Kamerleden voor een 
spreekbeurt wilt vragen kunt u contact 
opnemen met Tineke Knaap, van maan
dag t/m donderdag te bereiken op het 
landelijk secretariaat van D66 te Den 
Haag (070-851\303). 
Na het vertrek van Anja Lieshout bij de 
fractie van D66 is Tineke Knaap degene 
die de afspraken met Kamerleden zal 
gaan coördineren. 
Zij bezoekt daartoe wekelijks de frac
tievergadering teneinde u op korte ter
mijn te kunnen informeren over de moge
lijkheden van een bezoek van een van de 
D66 Kamerleden aan uw afdeling. 

HOOFDBESTUUR 

Kandidaatstelling Tweede Kamer 
Bericht van de landelijke verkiezings
commissie (LVC) 
Op 22 mei 1990 zullen de verkiezingen 
voor de leden van de Tweede Kamer wor
den gehouden. 
Conform de besluitvorming op de AL V 
van lil februari jl. zal de D66-kandidaten
lijst in twee ronden worden vastgesteld 
(zie hiervoor Huishoudelijk Reglement 
artikelen 101 t/m 105). 
Voor de eerste ronde van deze kandidaat
stellingsprocedure zijn vijf kieskringgroe
pen ingesteld; 

Noord (Groningen, Friesland, Dren
the, Overijssel, Flevoland), 

II Midden (Gelderland, Utrecht), 
III Holland-Noord (Noord-Holland), 
IV Holland-Zuid (Zuid-Holland), 
V Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, 

Limburg). 
U kunt zich in een van de kieskringgroe
pen kandideren. Zij die in het buitenland 
wonen kunnen zich kandidaatstellen in 
groep V. 
De L VC heeft in iedere kieskringgroep 
een groepsverkiezingscommissie (GVC) 
benoemd. In alle GVC's is één lid namens 
de L VC vertegenwoordigd, overigens zal 
namens elke in de kieskring vertegen
woordigde regio een afgevaardigde in de 
GVC zitting hebben. De samenstelling is 
als volgt: 

(LVC-Edith Erkelens) Henk 
Boels, Karin Oele, Bas van de Valk, 
André van der Heide, Joke Sehus; 

Il (L VC-Henk Bleumink) Charles Wit
te, Aly Ondersta!, Wout van Lidt de 
Jeude; 

III (LVC-Rob Boerrigter/Jet de Bussy) 
Krien van Trigt, Herhert Goutbeek, 
Ron de Muynck. Geraldine 
Wiechmann; 

IV (L VC-Gert Warmerdam) Ronald 
Verhagen, Frank de Greef; 

V (LVC-Arno van der Avort) Kees de 
Schipper, Maarten J anssen, Peter 
Struys. 

Vanaf heden kunt u een kandidaatstel
lingsformulier voor de Tweede Kamer
vcrkiezingen aanvragen hij het landelijk 
secretariaat van D66 (070-i\58303 - vraag 
naar Mieke van den Berg). U krijgt twee 
exemplaren; één is bestemd voor de 
groepsverkiezingscommissie van de 
kieskringgroep waar u zich kandideert, 
één exemplaar is voor de L VC. 
Aanmelding is mogelijk tot 10 oktober 
1989-12.00 uur. 
Noteer die datum, wie te laat is, doet niet 
mee. 
De leden van de groepsverkiezmgscom
missics controleren alle binnengekomen 
formulieren en stellen per kieskringgroep 
een kandidatenhoekje samen. Dit zal sa
men met een stembiljet naar de stemge
rechtigde leden in de betreffende kies
kring worden gestuurd. In november 
wordt in elke kieskring ten minste één 
presentatievergadering gehouden. Te zij
ner tijd wordt u door de GVC's op de 
hoogte gesteld van datum en plaats. 
Na retournering van de stembiljetten 
naar het landelijk secretariaat worden 
door de groepsvcrkiczingscommissics de 
stemmen geteld en wordt de uitslag per 
kieskring bepaald. 
Aan de hand van die uitslagen stelde de 
L VC een landelijk kandidatenoverzicht 
op voor de tweede ronde van de interne 
verkiezing. 
Voor het bepalen van de uiteindelijke 
lijst (volgorde) ontvangt u dan een nieuw 
stembiljet. Tegen die tijd kunt u weer 
bericht van de L VC in de Democraat vcr
wachten. 

Gemeenteraadsverkiezingen 1990 
Op 21 maart 1990 zullen in Nederland de 
gemeenteraadsverkiezingen worden ge
houden. 

D66 in de gemeente 
Wanneer is besloten tot deelname aan de 
gemeenteraadsverkiezingen dient een af
delingsverkiezingscommissie/het afde
lingsbestuur een aantal procedures in 
gang te zetten aan de hand waarvan de 
samenstelling van een kandidatenlijst 
wordt voorbereid, en naar aanleiding 
waarvan het verkiezingsprogramma 
wordt op- en vastgesteld. 

Voor de D'Raad 
Wat er precies moet gebeuren staat ver
woord in het thema-nummer van het 

D66-tijdschrift voor raads- en Statenle
den: voor de D'Raad. In een extra, gratis, 
editie staat een handleiding (met tijdpad) 
voor het afdelingsbestuur. Dit gratis 
nummer van Voor de D'Raad is ver
stuurd aan alle afdelings- en regiohestu
ren en aan alleraads-en statenleden. 
Informeer hij hen, of bel tijdens kantoor
uren met Veronie Smeulders of Tineke 
Knaap: 070-858303. 

En wanneer in de afdeling nog niet ts 
besloten over deelname aan de gemeen
tcraadsverkiezingen ... 
dan kan dat alsnog. Wacht hier niet te 
lang mee. Ook als u hierover vragen heeft 
kunt u met bovengenoemden contact op
nemen. 
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Grote studiedag 3 juni 

Milieu in de gemeente 
Tevoren lezen: Brochure "Raadswerk". 
Prijs .f Hl,- exclusief lunch. Plaats: wordt 
bepaald aan de hand van de aanmeldin
gen. Datum: zaterdag 29 april. Andere 
data voor een zelfstandige groep zijn ook 
mogelijk! Bij het PSVI onderzoeken nu twee stagiares gemeentelijk milieubeleid: ze maken litera

tuur en projecten toegankelijk en bereiden een grote studiedag op 3 juni a.s. voor. Heeft 
u suggesties, geef die dan door aan: Heidy Heuvelsland & Sylvia van der Ark, bij het 
PSVI. Daar kunt u zich ook al aanmelden. De precieze plaats (centraal) en prijs 
(redelijk) van deze studiedag volgen begin mei. 

3) Spreektraining Te rade gaan. Spreken 
in het openbaar beoefenen, om vrijblij
vend na te gaan hoe dat bevalt. Prijs: 
f 10,- exclusief lunch. Plaats: wordt be
paald aan de hand van de aanmeldingen. 
Data: zaterdag 22 april, of 20 mei, of 3 
juni. Andere data voor een zelfstandige 
groep zijn ook mogelijk! 

Het belang van milieuzorg is nu alom er
kend, maar de mogelijkheden om ook 
echt wat te doen zijn niet navenant ge
groeid. Kennisgebrek speelt vaak een rol: 
de milieuwereld is verbrokkeld, de vakli
teratuur niet te overzien, en leuke ideeën 
halen te vaak niet het stadium waarin ze 
uitvoerbaar zijn. Het doel van 3 juni: 

1) MENINGSVORMING op princi
piëlere punten. (bijvoorbeeld: een aparte 
milieu-politie, of juist meer milieu-kennis 
binnen de gewone politie?) 

Raamwerk '90-'94 
Sinds februari weer te koop: het D66-
RAAMWERK: een ideeënbron van± 40 
pagina's voor D66-leden die een nieuw 
lokaal programma moeten schrijven óf 
keuren. Een uitgave van PSVI en GPO 
samen voor slechts f 5,00 (kopieerkos
ten, porti per los exemplaar f 2,50). 
Inhoud: 
- 3 verschillende voorbeeld-inleidingen, 
- voorbeeld programma-samenvatting, 
- 18 hoofdstukken met concrete pro-

grammapunten en achtergrondtips per 
beleidsterrein. De thema's: 

* Burgers bij het bestuur 
* Bestuurlijke organisatie 
* Emancipatie algemeen 
* Emancipatie per beleidsterrein 
* Ombudsfunctie 
* Personeelsbeleid 
* Informatie-maatschappij 
* Openbare orde & Veiligheid 
* Financiën 
* Ruimtelijke ordening 
* Volkshuisvesting/stadsvernieuw. 
* Werkgelegenheid/Soc. Econ. beleid 
* Verkeer & Vervoer 
* Milieu & Energie 
* Gezondheidszorg 
* Sociaal-cultureel beleid 
* Kunstbeleid 
* Onderwijs, en 
* Lokaal mediabeleid 
Vind geen wielen opnieuw uit, maar laat u 
door deze catalogus inspireren! 

U bent aan de beurt! 
Heeft u het raadswerk al eens over
wogen? 
U kunt vrijblijvend een blik in de keuken 
werpen door deel te nemen aan het pro-

2) IDEEËNVORMING op praktische 
punten. Hoe maak je concrete projecten 
hanteerbaar, uitvoerbaar? Daarvoor 
brengen we vragen, praktijk-ervaring en 
milieukennis bijeen in meerdere, simulta
ne werkgroepen. 
Zo gauw we meer over de agenda kunnen 
melden zullen we dat via dit blad doen. 
Meld u alvast aan! Deelnemers ontvan
gen in elk geval tegen kostprijs het verslag 
van het onderzoek. 
En daarvoor geldt: hoe meer tips, hoe 
beter het resultaat. Dus: 070-858303. 

ject TE RADE GAAN: drukwerk en bij
eenkomsten waarmee u zich kunt bera
den op de raad. De data van het project 
zijn zo gekozen dat u na deelname nog 
genoeg tijd heeft voor het besluit of u 
kandidaat wilt zijn of niet. Aanmelding of 
bestelling is nog mogelijk voor: 
l) Brochure "Raadswerk" van 20 pagi
na's, .f 2,00. Behandelt de algemene as
pecten van raadswerk, inrichting van lo
kaal bestuur, de positie van raadsleden. 
2) Oriëntatiedag. Ontmoeting met huidi
ge raadsleden over met name de persoon
lijke en praktijkkanten van raadswerk. 

Antwoordbon PSVI 

4) Drieluik op raadswerk. Programma 
van drie zaterdagen, waarin deelnemers 
kennismaken met: Financiën, Welzijn, 
Economie, Milieu, Verkeer & Vervoer, 
Onderwijs, Ruimtelijke Ordening en het 
"machtsweb" in gemeentepolitiek. Tevo
ren lezen: telkens een bepaald deel uit de 
speciaal hiervoor nieuw geschreven tek
stenbundeL Prijs: totaal .f 30,- exclusief 
lunches incl. teksten. Plaats: wordt be
paald aan de hand van de aanmeldingen. 
Deelnemers kiezen voor een van beide 
series van drie data. 
SERIE A: 27 mei, 10 juni en 24 juni. 
SERIE B: JO juni, 17 juni en I juli. 
Deelname aan slechts I of 2 van de 3 
bijeenkomsten is niet mogelijk. Andere 
data voor een zelfstandige groep zijn ook 
mogelijk! 
Wilt u zich aanmelden, bel of schrijf dan 
even voor een aanmeldingsformulier. 
Voor mensen die zich gaan kandideren 
bieden we in het najaar vervolgcursussen 
aan, waarmee u zich goed kunt voorberei
den op de verkiezingscampagne en het 
raadslidmaatschap. 

D Ik meld me alvast aan voor de MILIEUDAG op 3 JUNI. Stuur me meer informatie 
als die er is. · 

D Stuur me meer informatie over TE RADE GAAN met een aanmeldingsformulier. 

IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 
D RAAMWERK voor programma '90-'94, ± 40 pag . .f 5,00 
D RAADSWERK; introductie-brochure ± 20 pag. f 2,00 
D D66 & Democratisering, de concrete ideeën: 20 pag . .f 2,50 
D Publiciteit in de politiek klapper, 130 pagina's .f 15,00 
D Handboek voor besturen klapper, 61 pagina's .f 2,50 
D Uitspraken over inspraak brochure, 44 pag. f 3,25 
D Werkgelegenheidsprojecten brochure, 27 pag . .f 2,25 
D Video "20 jaar optimisme" 
D Video "Reden van bestaan" 
SYSTEEM: VHS/V2000/Betamax, huur .f 20,-/koop .f 60,-
D Voor de D'Raad, D66-tijdschrift voor lokale/regionale politiek. 

abonnement .f 40,-/gratis nummer 
D Standpuntenbrief; periodieke catalogus van D66-opinies. 

abonnement .f 35,-/gratis nummer 

NAAM: ----------------------------------------------~ 

ADRES: ----------------------------------------------

PLAATS: ----------------------------------------------

opsturennaar: -----------------------------------------------------
PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den Haag, 070-858303. 
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Vrouw in gemeenteraad klaringen die te haren gunste werden uit
gebracht, gaven dit duidelijk te kennen. 
!laar gedegen presentatie, de weloverwo
gen wijze waarop zij de uit de zaal gestel
de vragen beantwoordde, dwongen ieders 
bewondering af. De door haar aangedra
gen amendementen op het Europese ver
kiezingsprogramma werden vrijwel alle 
door het Hoofdbestuur overgenomen, 
omdat deze volkomen terecht waren; 
waar het Hoofdbestuur aanname ont
raadde, wist zij het congres ruimschoots 
te overtuigen en behaalde haar succesjes. 
In elk opzicht een prima politica met ge
degen vakkennis, vooral ter zake van mi
lieu en landbouw (waar het in Europa in 
eerste instantie om gaat spannen); dan 
laat ik emancipatiezaken er gemakshalve 
nog even buiten. 

Een loze kreet? Een aktie om de onlangs 
opgerichte "Vrouwenpartij" de loef af te 
steken? 
Zeker niet, want lang voordat bekend 
werd dat een vrouwenpartij in oprichting 
was, had het bestuur van· D66 al stappen 
ondernomen om met ondersteuning van 
het ministerie van sociale zaken en werk
gelegenheid een emancipatiewerkster 
aan te trekken i.k.v. POSITIEVE AK
TIE binnen D66. 
Dat resulteerde in de opzet van een cur
sus voor vrouwen die overwegen zich 
kandidaat te stellen voor de gcmeente
raadsverkiezingen van 1990. Want bij een 
bevolking die voor 52% bestaat uit vrou
wen behoort een logische gevolgtrekking 
dat de verdeling binnen de vertegenwoor
digende lichamen evenredig zal zijn. 
Zoals bekend is niets minder waar. En al 
komt D66 op gemeenteraadsnivcau niet 
slecht uit de stembus (25'1,, ), toch is dat 
nog geen reden tot optimisme. De uit
spraken "vrouwen hebben geen interesse 
in de politiek", .,waarom melden zij zich 
dan niet" enz. zijn nu achterhaald. 
In een partij met 9000 leden M én V heb
ben i\5 vrouwen zich opgegeven voor de 
cursus ,.Vrouw in gemeenteraad". In 6 
verschillende plaatsen t.w. Assen, 
Amersfoort, Alkmaar, Leiden, Den 
Bosch en Rotterdam is de cursus inmid
dels van start gegaan. 
Het emancipatiebeleid is de basis van de
ze cursus. Hoc pas je dat toe binnen het 
gemeente beleid? Hoe ga je met het facet
beleid om? Daarbij wordt een specifiek 
onderwerp uitgediept: ,.de sociale veilig
heid". Daarnaast bevat de cursus een ver
bale training: presentatietraining en fo
rumtraining. 
De eerste reacties van de deelneemsters 
zijn zeer positief, ze zijn samen te vatten 
in een opmerking: .,De thuisblijvers heb
ben ongelijk". Ook de begeleidsters, zit
tende vrouwelijke raadsleden ervaren de
ze cursus als zeer positief. Voor hen is 
deze aanpak binnen de partij ook nieuw. 
Ook zij doen nieuwe ervaringen op, die 
weer ten goede komen aan hun werk bin
nen hun gemeenten. Zo snijdt het mes 
aan twee kanten. 
Dat deze begeleidsters en inleid(st)ers 
zich, naast hun vaak drukke werkzaamhe
den, beschikbaar stelden verdient alle lof. 
Maar liefst 40 gemeenteraadsleden meld
den zich voor deze taak, hetgeen bewijst 
dat de mensen in het veld het nut en de 
noodzaak van deze voorbereiding op het 
gemeenteraadswerk inzien. 
Al met al een succesvolle start, maar of dit 
resulteert in een groter aantal vrouwelij
kc gemeenteraadsleden, kunnen wc na de 
verkiezingen op 21 maart 1990 pas over
zien. 
Maar voor een partij die emancipatie 
hoog in het vaandel heeft en die de prak ti-

sche invulling hiervan constant toetst aan 
de werkelijkheid, moet de 50/50-verde
ling na I 090 een vanzelfsprekendheid 
zijn. Een toekomstvisie die door deel
neemsters en begeleidsters van harte 
wordt ondersteund. 

Meer informatie betreffende het projekt 
.,Vrouw in Gemeenteraad": 
Annelies van Maancn 
emancipatiewerkster D66 

Emancipatie-partij? 
Jopie Boogerd heeft het niet gehaald als 
lijsttrekker voor de Europese verkiezin
gen: op het congres te Maastricht gingen 
uiteindelijk de meeste stemmen naar Jan 
Willem Bertens, die wij als PEAC hier
mee van harte gelukwensen. 
Toch willen wij niet nalaten u deelgenoot 
te maken van onze teleurstelling over de
ze gemiste kans voor D66 om zich als 
emancipatiepartij te profileren. 
Zo er ooit sprake was van op zijn minst 
gelijke en gelijkwaardige kandidaten, 
waarbij dan een voorkeur kon worden 
uitgesproken voor de vrouwelijke kandi
daat, was het nu wel: de talrijke stemver-

De nadruk, die door de vragenstellers 
juist op deze emancipatiezaken werd ge
legd, noopte ook de andere zich presente
rende kandidaten ter zake uitspraken te 
doen: ook Bertens zegde toe aan emanci
patie alle prioriteit te zullen geven. 
Wij zullen hem het voordeel van de twij
fel gunnen en hem hierbij nauwlettend 
volgen. Maar ja, hij spreekt Spaans en dat 
bleek voor de meeste congresgangers 
meer gewicht in de schaal te leggen ... 

Mirjum Hommes 

Landelijke Emancipatiedag 1989 
Datum: 20 mei 1989 
Plaats: Arnhem, Haarhuis t/o station 
Aanvang: 10.00 uur 
Onderwerp: Veranderend Vaderschap 

Gerenommeerde sprekers van binnen en buiten D66 zullen het veranderend vader
schap vanuit verschillende invalshoeken belichten: de psychologische, sociale, juridi
sche en economische aspecten komen aan bod, waarna in groepen door de deelnemers 
meegediscussieerd kan worden. 
Niet alleen voor vaders een interessante dag! 
Entreekosten .f 15,-
0pgave voor deze dag kan geschieden via onderstaande bon. Deelname aan de lunch is 
voor eigen rekening. 
Wie prijs stelt op kinderopvang dient de bon in elk geval voor 26 april u.s. aan het 
PEAC in te sturen in vcrband met plaatsruimte. 

---------------------------. Opgave t.b.v. Landelijke Emancipatiedag PEAC 
20 mei 19119 in het Haarhuis te Arnhem 
"VERANDEREND VADERSCHAP" 
D ja, ik neem deel aan de dag 
D ja, ik wil de documentatiemap 
D ja, ik neem ook deel aan de lunch 
D ja, ik wens gebruik te maken van kinderopvang ( ... kinderen) 

naam: 

adres: 

postcode/plaats: ....................................... . 
Opsturen aan Landelijk Secretariaat, Bezuidenhoutscweg 195, 2594 AJ DEN 

I HAAG. T.a.v. PEAC 

~--------------------------~ 
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HET BELANG VAN GOED 
ONDERWIJS 
In de rapporten 2000 en 200 I worden 
hoge eisen aan het onderwijs gesteld. 
Individualisering en internationalise
ring zijn bezig het oude cement van so
ciale volgzaamheid uit de samenleving 
te halen; meer sociaal verstand zal er
voor in de plaats moeten komen, en 
voor het bijbrengen daarvan wordt ui
teraard naar de scholen gekeken. De 
eisen van de arbeidsmarkt veranderen 
veelsneller dan vroeger, hele beroepen 
komen op en verdwijnen in een flits, en 
de scholen draven erachteraan. Als ze 
het tempo niet bij kunnen houden, zul
len ze op zijn minst toch hun leerlingen 
moeten voorbereiden op de verander
lijkheid die hen in het leven en werk te 
wachten staat. En komen we eenmaal 
op de volle zee van Europa, dan lijkt 
handhaving en verbetering van de on
derwijskwaliteit helemaal noodzake
lijk. Niet alleen voor de maatschappelij
ke voorhoede, maar zeker ook voor de 
achterhoede. 

Rust zal het onderwijs dus niet worden ge
gund. Een overheid die alles bij het oude zou 
laten en geen rekening zou houden met de 
nieuwe problemen waarvoor de scholen ge
steld zijn, zou die problemen alleen maar ver
groten. Dat inzicht hoeft echter volgens D66 
niet te leiden tot nieuwe golven van werke
lijkheidsvreemde bemoeizucht vanuit Zoe
termeer. 
Onderwijsbeleid zal om te beginnen het on
derwijs zelf serieus moeten nemen. De men
sen voor de klas duiken al geruime tijd achter 
de bank zodra de minister iets nieuws heeft 
bedacht. Dat komt deilordat er bij het voorbe
reiden van de inhoudelijke onderwijsver
nieuwing te weinig wordt geluisterd naar de 
onderwijsmensen zelf, en doordat bij de uit
werking te weinig aan hen en aan de ouders 
wordt overgelaten. Het komt ook doordat er 
wel veel gevraagd wordt, maar altijd voor 
hetzelfde en vaak voor minder geld. Dat kan 
niet: als we in onderwijs moeten investeren, 
kunnen we er niet tegelijk op bezuinigen. Het 
is de politiek van steeds meer vragen en 
steeds minder geven die het onderwijs zo 
sterk heeft ontmoedigd dat rust er soms het 
hoogste goed is gaan lijken. 
Het leek even of minister Deetman, de loyale 
bezuiniger, ook is gaan inzien dat het anders 
moet. Bij nader inzien staan de zaken er ach
ter nog slechter voor dan eerst. Die zes mil
jard zijn blijkbaar nodig, niet om het onder
wijs te verbeteren of zelfs maar de opgelopen 
schade te herstellen, maar om het huidige peil 

Foto: Henk de Krwjf 

te handhaven bij het onverwacht stijgende 
aantal leerlingen. 
Met andere woorden: Deetman trekt ten 
strijde voor iets dat hem vanzelfsprekend zou 
moeten toekomen. Wij betalen hier het on
derwijs op basis van het aantal leerlingen: 
minder leerlingen, minder geld, maar dan ook 
meer leerlingen, méér geld. De afgelopen pe
riode gold het eerste deel vandie regel: zoals 
het rapport van de Commissie 2000 ver
meldt, daalde op grond daarvan het aandeel 
van onderwijs in de rijksuitgaven van meer 
dan een kwart tot rond de I 5%. Die aanpas
sing ging geruisloos en vanzelfsprekend, de 
bezuinigingen kwamen er nog eens bovenop. 
Nu het aantalleerlingen weer stijgt- op 
zichzelf een zeer gunstige ontwikkeling- zou 
de daaraan gekoppelde uitgavenstijging even 
vanzelfsprekend moeten zijn. En dat is het dus 
niet. Deetman moet ervoor met de vuist op 
tafel slaan, Ruding kijkt of hij het in Keulen 
hoort donderen. Het resultaat van de zoveel
ste interne CDA-worsteling zal waarschijnlijk 
een compromis zijn. Stel Deetman bevecht 
vier miljard, en heft de hahden als de van alle 
blaam gezuiverde kampioen van het onder
wijs. Dat neemt dan niet weg dat het onder
wijs per leerling er niettemin nog verder mee 
achterop is geraakt, tot een totaal van twee 
miljard! 
Er zal dus niet meer financiële ruimte kunnen 
zijn voor het onderwijs, zelfs niet als de hele 
zes miljard op tafel komen. Zo zien de cijfers 
er nu uit. Er zal geen geld zijn voor sal2risver
hoging, en dat terwijl de salarissen in het 
onderwijs, zeker de aanvangssalarissen, onge
veer evenveel op het bedrijfsleven achterlig
gen als die in de verpleging. Dat betekent dat 
de bekwaamsten hun heil eldersgaan zoeken, 

en dat betekent op den duur onherroepelijk 
dalende kwaliteit. 
Er is geen geld voor extrascholing en nascho
ling van docenten, die toch een absolute 
noodzaak zijn bij elke inhoudelijke ver
nieuwing. Ga zo maar door. 

Ik besef natuurlijk dat deze stand van zaken 
ook voor een regering met D66 een groot 
probleem zal opleveren. Het betekent een 
extra aanslag op de middelen van zes miljard 
plus, en dat terwijl milieu en infrastructuur 
ook hun miljarden claimen. Hoe al die claims 
en de blijvende noodzaak van zuinig over
heidsbeheer met elkaar in evenwicht zijn te 
brengen, zal ons de komende maanden bij het 
voorbereiden en vaststellen van het ver
kiezingsprogram diepgaand moeten bezig
houden. 
Kan het onderwijs dan nergens meer zuini
ger? Zeker, maar niet op de korte baan. De 
brokken die de regering de afgelopen jaren 
heeft gemaakt, zijn vooral het gevolg van 
overhaasting: bezuinigen moest steeds van 
het ene jaar op het andere. In werkelijkheid 
zijn reële bezuinigingen vrijwel'uitsluitend 
mogelijk als resultaat van een verstandig in
vesteringsbeleid. Kort gezegd: de kost gaat 
voorde baat uit. 
De situatie betekent volgens mij wel dat de 
tijd van de grote en drieste hervormingsplan
nen voorbij is. Die zijn óf niet goed genoeg, óf 
te duur om goed te zijn. Stilstaan mag niet, 
maar voortgaan met kleine stappen is gebo
den. Heel praktische maatregelen, zorgvuldig 
overwogen op hun onderwijskundige én fi
nanciële consequenties, en steunend op het 
herwonnen vertrouwen van de mensen in het 
onderwijs zelf. 

Daar moeten we het van hebben. A ad Nu is 
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OPWEGNAAR530 
RAADSZETELSIN1990? 
Volgens een uitgebreide studie van 
Hansjeekei en Meine Henk Klijnsma* 
kan het aantal gemeenteraadsleden 
van D66 bij de verkiezingen op 21 
maart 1990 meer dan verdubbelen. In 
plaats van de 237 raadszetels die D66-
ers nu bezetten, kunnen dan maximaal 
530 zetels behaald worden. In het 
meest gunstige geval zal de partij dan in 
353 gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
Nu heeft D66 in 169 gemeenten één of 
meer raadszetels (van de in totaal ruim 
700 gemeenten in Nederland). 
Of de partij inderdaad zo sterk uit de 
gemeenteraadsverkiezingen te voor
schijn zal komen hangt op zijn minst af 
van de volgende twee factoren. In de 
eerste plaats moeten de kiezers de ver
wachte steun geven. In de tweede 
plaats zal D66 in alle gemeenten waar 
een zetel valt te veroveren ook daad
werkelijk aan de verkiezingen moeten 
meedoen. 

De verwachte kiezerswinst 
De vooruitzichten op zetelwinst zijn ronduit 
gunstig te noemen. De in 1986 ingezette stij
gende tendens heeft zijn omslagpunt nog niet 
bereikt. Op grond van tussentijdse verkiezin
gen in vorig jaar heringedeelde gemeenten en 

op basis van opiniepeilingen zijn Jeekei en 
Klijnsma in hun onderzoek uitgegaan van een 
gemiddeld 7,S% van de stemmen voor D66. 
Omgerekend zijn dat I I kamerzetels. Ver

volgens hebben ze dit percentage vertaald 
naar provinciale cijfers op basis van de Staten
verkiezingen in 1987. Hieruit is per gemeente 
een prognose gemaakt van de stemmenwinst. 
Hoe ziet de winst er nu per provincie uit? 
Een ware triomftocht wordt verwacht in 

Noord-Brabant. In 27 nieuwe raden kan D66 
voor de eerste keer vertegenwoordigd zijn 
en in I 0 gemeenten wordt een herovering 

verwacht. 
Hoge groeiverwachtingen zijn er ook in Gel
derland. In deze provincie zijn veel grote ge
meenten, waardoor de kiesdrempellaag is. 
In de drie randstad provincies, Noord-Hol
land, Zuid-Holland en Utrecht is de verwach

te winst wat kleiner door de "remmende 
voorsprong". Dit zijn altijd al topprovincies 
voor D66 geweest, waardoor de ruimte voor 
uitbreiding wat kleiner is. Toch is ook hier 
bijna een verdubbeling mogelijk. Uitschieters 

zijn Zoetermeer (van 3 naarS zetels), 's
Gravenhage, Leiden en Delft (van 2 naar 4 
zetels) en Spijkenisse (van 3 naar4 zetels).ln 
Overijsselligt de nadruk op versterking van 

de huidige fracties en op de herovering van 

I 

" 

De stafkaart van het PSVI. De stippen geven aan in welke afdelingen actie nodig is om zetelwinst te behalen. Foto: Dennis Sies. 

eerder verloren gegane zetels. In Groningen 
wordt een uitbreiding verwacht van 6 naar I 2 
gemeenten ( 16 zetels). In Friesland is D66 nu 
slechts in 4 gemeenten vertegenwoordigd. 
Dit lage aantal kan ten dele worden verklaard 

door de deelname van de FNP aan de raads
verkiezingen. Voor 1990 liggen er evenwel 

IS gemeenten in het verschiet ( 18 zetels).ln 
Drenthe is versterking mogelijk van de be
staande fracties in Assen, Emmen en Hooge
veen en een verovering van zetels in andere 
gemeenten. D66 krijgt dan voet aan de grond 
in 12gemeenten ( 18 zetels).ln de minipro
vincie Flevoland kunnen de fracties in Almere, 
Lelystad en Noordoostpolder op flinke uit

breiding rekenen. In Dronten kan de verloren 
zetel worden heroverd en in Zeewolde kan 

de kiesdrempel voor de eerste maal worden 
genomen. In Zeeland met zijn vele kleine ge

meenten kan D66 door intrede in 6 gemeen
ten op een totaal van 12komen (IS zetels). In 

Limburgten slotte behoort een geleidelijke 
groei tot de mogelijkheden. In tal van Lim
burgse gemeenteraden domineren nog tal 
van plaatselijke groeperingen. In 1990 zijn er 
voor D66 evenwel kansen om niet in S, maar 
in 13 raden te komen ( 19 zetels). 

Meedoen aan de verkiezingen 
Om in 1990 zo sterk uit de bus te komen is 
het wel noodzaak dat er draaiende afdelingen 
zijn en actieve leden die zich willen kandide

ren. Het hoofdbestuur, de kamerfracties, de 

regiobesturen en het PS VI zijn dan ook een 

plan de campagne gestart om afdelingen 
nieuw leven in te blazen, zodat D66 in zoveel 
mogelijk gemeenten meedoet. Op 28 januari 

jongstleden is een zogenaamde regiobestu
rendag georganiseerd waar is gesproken over 
het deelnemen aan de gemeenteraadsver
kiezingen. Daaropvolgend zijn er schriftelijke 

en telefonische enquêtes geweest om een 
beeld van de stand van zaken in de gemeenten 

te krijgen. Deze maand zullen tal van bezoe
ken worden afgelegd door hoofdbestuursle
den en kamerleden om de afdelingen te on
dersteunen. De eerste resultaten zijn er al. 
Zo was in het Utrechts Nieuwsblad van 23 
maart jongstleden te lezen dat D66 Houten 

na een lange "sluimer" weer een rol van bete
kenis wil spelen in de plaatselijke politiek. Op 

I 0 april heeft de afdeling zich vol nieuw elan 

gepresenteerd in het bijzijn van Maarten Eng
wirda. 

Misschien is de prognose van Hans Jeekei en 
Meine Henk Klijnsma te optimistisch. Maar 
dat ligt dan wellicht niet aan de kiezers, maar 
aan het aantal afdelingen dat aan de verkiezin
gen meedoet en aan het aantal zich ver
kiesbaar stellende kandidaten. Alle reden om 

de komende maanden de schouders er onder 
te zetten. 

Eduard Groen 

*) Jeekel, H & M. H. Klijnsma ( 1989), D66 en de 

gemeenteraadsverkiezingen in 1990. In: Idee 66. 
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jonge Democraten vieren eerste lustrum 

DE VERLICHTING VOOR 
HET VOETLICHT 
Geen betere plaats om te filosoferen 
over de nalatenschap van de Franse Re
volutie dan een middeleeuws kasteel 
moet de lustrumcommissie van de Jon
ge Democraten gedacht hebben. De 
keus viel op het slot Assumburg in 
Heemskerk, waar ter ere van vijf jaar 
JO twee dagen werd gecongresseerd 
over vrijzinnige democratie en het pro
ject van de verlichting. 
De sprekers waren met zorg gekozen. 
De Franse ambassadeur in Nederland 
Oean Vidal), een toekomstig Europar
lementariër (Bob van den Bos), een 
D66-senator Oan Glastra van Loon), 
nog een 066- en een VVD-senator Oan 
Vis en Ymenus van der Werff), de huidi
ge en de oud-voorzitters van de J Den 
last but notleastjan Terlouw betraden 
het spreekgestoelte tijdens het con
gres. 

Van den Bos noemde in zijn rede als belang
rijkste element van de verlichting het mondig 
worden van de burger en het daaruit voort
vloeiende verzet tegen dogma's en vastlig
gende ideologieën. De D66-Eurokandidaat 
waarschuwde wel tegen te groot relativisme 
en legde daarbij een link met de opbouw van 
Europa: "De angst voor dogma's mag niet 
ontaarden in het overboord zetten van idea
len. Juist die idealen zijn hard nodig als het 
Europa van na 1992 vorm gegeven moet wor
den. Dat kan niet overgelaten worden aan het 
vrije spel van maatschappelijke krachten." 
Glastra van Loon kwam, op zoek naar de 
wortels van het project van de verlichting, 
terecht bij Platoen de oude Grieken. "Toen 
al, en nu nog steeds, tracht de mens zich los te 
maken van de last van de geschiedenis, het 
irrationele. Voor een deel heeft die ontwik
keling naar een nieuwe, redelijk denkende 
mens zich voltrokken", betoogde Van Loon, 
maar het project van de verlichting werkt 
ook aan zijn eigen vernietiging. "Het streven 
de wereld te begrijpen en rationeel te verkla
ren is mislukt. De wetenschap heeft een der
gelijk begrip nauwelijks dichterbij gebracht 
en zich in steeds meer specialismen opge
deeld. Die specialismen gaan zo diep dat het 
onmogelijk wordt de wereld als geheel te 
doorgronden. Anderzijds wordt de moderne 
mens bedolven onder een stortvloed aan in
formatie: In 1985 werd op de wereld even
veel gepubliceerd als alle jaren daarvoor. 
Kortom, het wordt steeds moeilijker de we-

reld rationeel te begrijpen in plaats van een
voudiger", aldus Van Loon. 

Vis en Van der Werff debatteerden aan de 
hand van stellingen over de verschillen en 
overeenkomsten tussen D66 en de VVD. 
Over de waarde van tradities (Van der Werff: 
"Daar moet je je niet teveel door laten hinde
ren", Vis: "Tradities zijn er om te worden 
aangevallen.") en over de grondslagen van de 
beide partijen (Stelling: Bij de VVD staat een 
ideologie centraal, bij D66 een houding. Van 
der Werff: "Dat is een compliment voor de 
VVD", Vis: "Daar herken ik mij volledig in, 
maar voor de VVD vind ik dat nauwelijks 
complimenteus.") Tot slot werden beide se
natoren gevraagd een beeld te geven van de 

Erik Hordijk, voorzitter van de JD 

"Een politieke jongerenorganisatie 
hoeft zich niet te laten beperken 
door de politieke haalbaarheid van 
de dag. Dat is een groot voordeel, 
omdat je problemen veel creatiever 
te lijf kunt gaan en fundamen telere 
oplossingen kunt aandragen, die la
ter weer doorklinken in de dagelijk
se politiek. Een voorbeeld is het plei
dooi van de J D voor het basisinko
men. Een jaar geleden nam deJD 
hierover een resolutie aan en nu is 
de discussie over het basisinkomen 
terug te vinden in de rapporten van 
de werkgroepen 2000 en 200 I." 

Erik Hordijk is sinds anderhalf jaar ·:oor
zitter van de JD en kondigde onlangs aan 
voor nog zo'n periode beschikbaar te zijn. 
"Ik zie nog voldoende uitdagingen binnen 
en voor de JD", licht Hordijk toe. Een van 

'tegenpartij'. D66-er Vis hield het kort: "De 
VVD is een gezellige partij, maar weinig libe

raal." De VVD-er Van der Werff moest bij 
D66 altijd denken aan 'de vaandrig op de 
schilderijen van de oude gilden'. "Als je hem 
zijn mooie pak uittrok bleef er weinig indruk
wekkends over." 

Koeioneren 
Voor het eerst nadat hij zes jaar geleden de 
politiek definitief de rug had toegekeerd 
sprak oud-partijvoorman JanTerlouw een ge
hoor van Jonge Democraten toe. De uitnodi
ging had hij aanvaard 'omdat het onderwerp 
van het congres zo toekomstgericht was'. 
Terlouw benadrukte het belang van het idea
lisme onder jongeren. "Oudere mensen wor-

die uitdagingen is de samenwerking met 
andere jongerenorganisaties. Een initiatief 
van de JD om gezamenlijk met de JOVD 
en de Jonge Socialisten een alternatief re
geerakkoord te schrijven strandde op de 
angst van de PvdA-jongeren om samen
werking aan te gaan. 
Hordijk: "Dan zie je de politieke haalbaar
heid toch weerom de hoek komen". 
Hordijk is tevreden over de relatie die de 
JD met moederpartij D66 onderhoudt: 
"De JD komt voort uit D66 en er is een 
statutaire band, maar inhoudelijk zijn we 
zelfstandig. Die onafhankelijkheid vind ik 
van groot belang". 
Hordijk ziet dan ook niets in het idee van 
oud-JO-voorzitter Jaarsma om zetels te 
claimen in de Adviesraad. "De JD moet 
ook geen aanspraak maken op Tweede 
Kamerzetels van D66. Als mensen na ac
tief te zijn geweest binnen de JD door
stromen naar D66 is dat uitstekend. Poli
tiek bewust maken en politieké scholing 
en vorming zijn immers taken van de JD. 
Het kweken van toekomstige D66-politi
ci is echter geen doel op zich. Dan krijg je 
ook een ander soort leden: Meer car
rière-gericht en dat past niet in de huidige 
cultuur van de JD." Ook zelf heeft de JO
voorzitter geen Haagse inspiraties. 
Hord ijk: "Tweede Kamerleden horen 
eerst een maatschappelijke carrière ach
ter de rug te hebben. En dan bij voorkeur 
niet als ambtenaar, want daar zijn er al 
genoeg van te vinden onder de huidige 
Tweede Kamerleden." 
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den teveel geplaagd door een gebrek aan 
inspiratie, dat wordt ook wel realisme ge
noemd. Daar ligt een taak voor de Jonge 
Democraten. Jullie moeten voorkomen dat 
de oudere Democraten zo druk met de dage
lijkse politiek bezig zijn dat ze hun inspiratie 
verliezen." 
Terlouw noemde de Democraten de hoeders 
van de Fraternité. het ondergeschoven kindje 
van de Franse Revolutie. Fraternité is in zijn 
ogen 'democratie als houding, als invalshoek'. 
En juist die Fraternité moet de vrijheid en 
gelijkheid inhoud geven. "Vrijheid noch gelijk
heid zijn een garantie voor democratie, die 
moet zelf bevochten worden. D66 heeft de 
rol binnen die democratie macht te vergaren 
en deze middels democratisering, grotere be
trokkenheid van de burgers en decentralisa
tie weer af te staan", aldus Terlouw. 

Terlouw noemde als belangrijkste element 
van de verlichting en als bestaansrecht van 
zowel JD als D66 de 'strijd tegen het koeio
neren, dat overal voorkomt waar instituten 
een monopoliepositie hebben.' Ter illustratie 
haaldeTerlouw de gang van zaken in de ge
zondheidszorg voor het voetlicht. "Als je een 
ziekenhuis opbelt om te vragen hoe de opera
tie van je vrouw is verlopen, een ingreep van 
twintigduizend gulden, dan is de kans groot 
dat de 'Dokter' niet bereikbaar is. 
Terugbellen is er niet bij. 'Nee, daar kan Dok
ter niet aan beginnen', krijg je op zo'n ver
zoek te horen. Laat je daarentegen je huis 
verbouwen voor een zelfde bedrag, dan hoef 
je niet bang te zijn voor zo'n behandeling 
door b.v. de architect. Hij zou een klant kun
nen verliezen als hij zich zou opstellen als 
Dokter." Elmer Klaasen 

-vervolg van pagina I -

pen die de gemoederen van de coalitiegeno
ten danig bezig houden: De invoering van 
commerciële televisie en de besluitvorming 
over de wettelijke regeling van de euthanasie. 
De discussie over de toekomst van het televi
siebestel beheerst de mediapolitiek inmiddels 

066-Tweede Kamerlid Jacob Kohnstamm 

al decennia. De Kamer discussieert half april 
over de jongste brief van Brinkman over de 
plannen van AVRO, TROS, Veronica en de 
uitgevers. Echte knopen worden er ook in dit 
moeizaam gebrouwen compromis tussen 
VVD en CDA weer niet doorgehakt. D66-
mediaspecialist Wolffensperger: 
"Het Kabinet houdt de besluitvorming over 
een commercieel televisienet stelselmatig uit 
de Tweede Kamer. Nu weer door te zeggen 
dat hetATV-plan in grote lijnen voldoet aan 
de voorwaarden uit het regeerakkoord, maar 
dat op een aantal punten nader onderzoek 
nodig is. De achtergrond is, dat dat onder
zoek nog wel een paar jaren kan duren. Wat 
doet het kabinet wel? 'Het stelt voor de re-

Ambtenaar en politicus: 

dame over de hele linie uit te breiden en te 
koppelen aan de programmering. Modernise
ring noemt het kabinet dat, maar in feite 
betekent dat verdergaande commercialise
ring. Wij zijn daar tegen. In het voorliggende 
compromis wordt het publieke karakter van 
het hele bestel losgelaten. omdat één com
mercieel net voor het CDA uit den boze is." 
Eind april wacht de Kamer de behandeling van 
de euthanasiewetgeving. Jacob Kohnstamm 
verdedigt dan het D66-initiatief dat gelijktij
dig met het wetsvoorstel van de regering 
behandeld zal worden. Kohnstamm: .. Het be
langrijkste verschil tussen ons voorstel en dat 
van de regering is dat in het D66-voorstel 
euthanasie strafbaar blijft tenzij aan alle zorg
vuldigheidseisen is voldaan. Terwijl in het re
geringsvoorstel de arts altijd het risico loopt 
om vervolgd te worden. Ook als hij voldoet 
aan de zorgvuldigheidseisen. Zo wordt geen 
enkele zekerheid geboden over de toelaat
baarheid van euthanasie. Aan de patiënt niet 
en aan de arts niet." 

De uitkomst van het debat hangt af van de 
opstelling van de VVD, dat in eerste instantie 
het D66-voorstel steunde, maar die steun in 
1986 onder crisisdreiging opschortte. Nu die 
crisisdreiging geweken lijkt, heeft de VVD 
alle vrijheid haar oorspronkelijke steun aan 
het D66-initiatief te effectueren. 
Vooralsnog hult de coalitie zich in stilzwijgen. 
Wordt er gewerkt aan een nieuw compro
mis? Of laat de VVD een knieval nu eens 
achterwege. Al met al maakt het tweede ka
binet Lubbers een vreemd jaar door. Weinig 
succesen of nieuwe initiatieven, veel gerom
mel in de marge, af en toe een knallende ruzie. 
Een echt oogstjaar lijkt het niet te worden. 

Twee handen aan het stuur van de samenleving? 
Doen ambtenaren aan politiek? In de Tweede 
Kamer nemen ministers fier de "volle verant
woordelijkheid" op zich, of erkennen met 
gebogen hoofd dat er onder hun leiding 
"ambtelijke fouten" zijn gemaakt; vaak geven 
bewindslieden en Kamer echter alle ruimte 
aan ambtelijke bureaupolitiek (zie de pas
poortzaak). 
Heeft de Tweede Kamer in onze democratie 
"het laatste woord"?ln theorie: zeker; maar 
vele Kamerleden zijn zo verweven met het 
overlegcircuit dat een "laatste woord" van 
hun kant teveel goede relaties zou kunnen 
verstoren. 

Kunnen ambtenaren verantwoordelijk wor
den gesteld voor missers van de politieke top? 
Twee secretarissen-generaal moesten in 
1988 opstappen na affaires die hun bewinds
lieden hadden geplaagd, en in een geval was 
dat openlijk de genoegdoening voor de scha
de die een politieke partij had opgelopen; 
maar het staatsrecht verbiedt het. 

Theorie en praktijk lopen uiteen. Dat geeft 
aanleiding tot hypocriete situaties en mis
plaatste verwachtingen. Voor een nieuwe en 
betere theorie is een open oog voor de prak
tijk noodzakelijk. 

r--------------------------, 
I 

Ondergetekende, 1 
(naam)---------------------------------------------------

1 (adres) I 
I (postcode, woonplaats) I 
I I 
1 ontvangt gaarne het boek "Ambtenaar en politicus". De betaling geschiedt door middel I 
1 van bijgevoegde accept-girokaart. I 
~--------------------------~ 

In het boek "Ambtenaar en politicus: twee 
handen aan het stuur van de samenleving?" 
wordt open en onbeschaamd naar de praktijk 
gekeken, zonder verontwaardiging of voor
oordeel; met praktische zin maar vaak ook 
met besef van de noodzaak van verandering 
van de regels van het spel. 

Ambtenaar en politicus: hun verhouding 
wordt onderzocht door twaalf auteurs uit de 
wereld van de departementen, de weten
schap en de politiek. Een uitgave die u niet 
kunt missen als u belangstelling heeft voor het 
Haagse "spel". 

"Ambtenaar en politicus: twee handen aan 
het stuur van de samenleving?" is een uitgave 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66 en kost f 27,- inclusief portokosten. Vul 
onderstaande bon in en u heeft hem binnen 
een week in huis. 
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Engwirda onderschrijft conclusies Rekenkamer terecht gekomen van de voorgenomen risi
cospreiding." Een saillant detail is dat Maarten 
Engwirda enige weken voor het verschijnen 
van het jaarverslag reeds vragen had gesteld 
over de kredietverzekering van de "Aimi
grante Grau", de aan Peru geleverde kruiser, 
waarbij de staat voor bijna honderd miljoen 
gulden het schip ingaat. 

RIJK VEEL TE SLORDIG MET 
SUBSIDIES 
Het jaarverslag van de Algemene Re
kenkamer bevat ernstige kritiek op het 
subsidiebeleid van de Rijksoverheid. 
Van de 722 subsidieregelingen, waar
mee in 1988 een totaalbedrag van ruim 
30 miljard gulden gemoeid was, wordt 
slechts 42 procent vooraf onderzocht 
en getoetst op de mogelijke effecten. 
Ook de controle op de juiste besteding 
van de gelden is volstrekt onvoldoende. 

Vrouwenpartij 
geen goed initiatief 
Aansluitend op de trage voortgang in 
de emancipatie van vrouwen lijkt de 
vraag gerechtvaardigd of de onlangs 
opgerichte Vrouwenpartij misschien 
een effectief alternatief voor de geves
tigde politieke partijen kan bieden. Het 
al dan niet representatieve onderzoek 
dat de VP 17 zetels toekende heeft de 
politiek in ieder geval even wakker ge
schud. 

Als enig vrouwelijk D66-kamerlid heeft Loui
se Groenman zeker begrip voor de motieven 
van de initiatiefneemsters, maar voorlopig zal 
zij D66 niet de rug toekeren. 
"Emancipatiebeleid is in mijn ogen een zaak 
van mannen en vrouwen. Uitsluiting van man
nen werkt averechts", aldus Groen man. "Een 
tweede reden om de VP niet in de armen te 
sluiten, is de beperktheid van de politieke 
agenda van de vrouwenpartij. Politieke partij
en moeten zich niet slechts op een doel rich
ten. Partijen worden geacht het gehele poli
tieke spectrum te beslaan, een uitgangspunt 
wat ze onderscheidt van de vele belangen
groepen in ons land." 

Alibi 
Tenslotte is Louise Groenman bang dat de 
Vrouwenpartij een alibifunctie zal gaan ver
vullen. De overige politieke partijen kunnen 
immers in de verleiding komen (nog) minder 
aan emancipatie te doen, omdat de VP dit gat 
vult. Groenman: "Uiteindelijk zou de oprich
ting van een vrouwenpartij dan wel eens nog 
minder op kunnen leveren dan in de huidige 
situatie wordt bereikt. Samenvattend ben ik 
daarom geen voorstander van een specifieke 
vrouwenpartij. Wel moeten we zorgen voor 
meer vrouwen op verkiesbare plaatsen bij de 
volgende verkiezingen. Deskundigheid op het 
terrein van de emancipatie moet mijns inziens 
zwaar wegen bij het plaatsen van kandidaten, 
zowel bij vrouwen als bij mannen." 

Voor financieel specialist Maarten Engwirda 
ligt, gezien deze gegevens, de conclusie voor 
de hand: "De verschillende departementen 
springen kennelijk uitermate slordig om met 
de besteding van gemeenschapsgelden en ge
zien de enorme bedragen die hierbij in het 
geding zijn is dit zonder meer ontoelaatbaar." 
Engwirda zal via de Tweede Kamer proberen 
op korte termijn verbeteringen aan te bren
gen in het subsidiebeleid. 

Exportkredietverzekering 
Ondanks de vele goede voornemens die sinds 
1983 door de regering zijn gepresenteerd, 
blijkt uit het verslag van de Rekenkamer dat 
evenmin verbetering is opgetreden in de toe
passing van de exportkredietverzekeringen. 
De afgesloten verzekeringen zijn niet kosten
dekkend en voor 1993 wordt zelfs een cumu
latief tekort voorzien van ruim 3 Y, miljard 

gulden. "Onaanvaardbaar", aldus Engwirda, 
"zeker omdat de Rekenkamer aantoont dat 
nog steeds wordt afgeweken van de vastge
stelde normen voor hetdekkings-en accep
tatiebeleid. Bovendien is er ook bitter weinig 

D66 steunt aktie 
verplegend 
personeel 
Een zonnig Malieveld in Den Haag vormde 
het decor voor een massaal protest van de 
werkers in de gezondheidszorg. Het doel 
van de actie, vijf procent meer loon, werd 
op vele ludieke manieren uitgedragen. 
D66-Kamerlid Erwin Nypels was een van 
de weinige sprekers die het podium zon
der angst kon beklimmen om de vijfdui
zend aanwezigen toe te spreken. Net als 
eerder Hans van Mierlo, steunde hij de 
actie volledig. 
D66 is welliswaar van mening dat de on
derhandelingen over de arbeidsvoor
waarden in eerste instantie overgelaten 

moeten worden aan de sociale partners, 
maar de uitzonderlijke situatie waarin de 
verpleging verkeert, rechtvaardigde deze 
steunbetuiging zonder meer. 

De Tweede Kamerfractie van D66 roept soli icitanten op voor de functie van 

Voornaamste taken: 

sociaal-economisch 
beleidsmedewerk( st)er 

voor tenminste 27 uur per week 

- voorbereiden van de inhoudelijke inbreng van de fractie op het terrein van sociale 
zekerheid, werkgelegenheid en openbare financiën; 

- algemene ondersteuning van het betreffende kamerlid; 
- onderhouden van contacten met werkgroepen, adviseurs en met het departement; 

bijkomende taak: inhoudelijke ondersteuning op het terrein van het midden- en 
kleinbedrijf en het consumentenbeleid. 

Vereisten: 
- een relevante universitaire of vergelijkbare opleiding; 
- een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; 
- het vermogen zich snel in velerlei onderwerpen in te werken; 
- verwantschap met de ideeën van D66. 

Wij bieden voor deze afwisselende en interessante functie als beginsalaris, afhankelijk 
van leeftijd en ervaring, een tijdevenredig deel van maximaalf 4199,- bruto per maand 
bij een volledige dienstbetrekking. 

Informatie kan worden ingewonnen bij Louise Groenman (woordvoerster sociale 
zaken), telefoon Tweede Kamer: 070- 182645. 

Sollicitaties kunnen tot 20 apri/1989 worden gericht aan: Tweede Kamerfractie D66, 
Postbus 20018, 25(10 EA Den Haag, met vermelding van .. vacature sociale zaken". 
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Kwatrijnen~-&-"=-· -~--
De spreektijdbeperkingen die de fracties in 
de Tweede Kamer bij debatten opgelegd krij
gen door de altijd strenge tijdrechter Dolman 
nopen de kamerleden van vooral de kleinere 
fracties in de tweede termijn van het debat 
noal eens tot het afraffelen van teksten, ste
nogramstijl en het inslikken van bijzinnen, bij
woorden en tekstuele franje. 
Ook D66-Kamerlid Aad Nu is liep onlangs 
tegen vadertje tijd aan bij de commissieverga
dering over Cultuur zonder Grenzen. 
In de tweede termijn restte Nu is slechts 'ne
gatieve spreektijd', hij had zijn spreek-quo
tum al overschreden. Om toch nog te kunnen 
reageren op het eerste antwoord van de re
gering schakelde Nu is vervolgens over van 
proza naar poëzie, omdat daar 'naar ik wel 
eens gehoord heb een andere tijdsorde 
heerst', aldus de poëticus. Hij vervatte zijn 
kritiek vervolgens in vier kwatrijnen: 

I. Nog steeds komt men wel de bewering 
tegen: 
wij zitten om een cultuurbeleid verlegen. 
Maar zie waarin een klein land groot kan zijn: 
wij geen cultuurbeleid?, wij hebben er wel 
negen. 

2. 't Is niet alleen het glorieus verleden. 
't Zijn niet alleen de tophits van het heden. 
Wij denken niet aan rijp, rot of groen. 
In Texas ging de kar leeg in den brede. 

3. Grenzen zijn vaak stalen banden, 
maar sommige zijn echt een schande. 
De ekster en de Vlaamse gaai 
zien samen één stel Nederlanden. 

4. Cultuur is, voortevredenenen legen, 
iets wat niet meetelt bij het krentenweg en, 
omdat het wel van zelf uit Hollands tuintje 
puilt. 
Men treedt wat terug; ik kan daar niet goed 
tegen. 

Cultuurminister Brinkman (met onbeperkte 
spreektijd) liet zich niet kennen en dichtte 
met flair: 

Regeren hier als kunstenaar, maakt wellicht 
de kunsten naar; 
regeerder, brengt de kunst niet in de war 
en wordt dus hier geen kunstenaar. 

Beeldspraak··---~ 
Onparlementair taalgebruik trekt de aan
dacht. Journalisten waarderen .,klare taal". 
Voor politici is het bezigen van huis-tuin-en
keuken woorden dan ook vaak een goed re
cept voor publiciteit. Het tijdschrift Onze 
Taal van het gelijknamige, eerbiedwaardige 
genootschap maakt melding van een project 
waarbij doctoraalstudenten Bestuurskunde 
( ... ) uit Utrecht arttkelen verzamelen met 

DE ACHTERPAGINA 

metaforisch woordgebruik van politici en be
leidsvormers. De premier blijkt een geliefd 
onderwerp. I na Brouwer noemt hem een 
.. patriarch in Madurodam". Partijgenoot De 
Vries typeerde Lubbers: .. Hij is net slagroom, 
hoe harder je klopt, hoe stijver hij wordt." 
Het zal je maar gezegd worden. De beeld
spraak doortrekkend, impliceert dit immers 
ook een reële kans op schiften of verzuring. 

De scribent in OnzeTaal spreekt lovend over 
de .. prachtige volzinnen" van Kamerlid Kohn
stamm in verband met de slepende paspoort-

r/Lt:miit W UAII:! U 1!1 Jm'?WJE R liiiW! n• 

~ Giro één MILJOEN 

kwestie. Citaat: .,Eerst jaren roepen over 
zwarte vodden die nodig door iets beters 
vervangen moeten worden en dan de rege
ring toestaan via de achterdeur een paspoort 
binnen te halen dat voor alle tentamens is 
gezakt. Alleen omdat Jantje Paspoort van de 
rector straks de vragen mag inzien van het 
laatste tentamen, wordt hij toch op het gym
nasium toegelaten. De regering heeft gesteld 
dat een diploma hem niet mag ontgaan, al was 
het maar om zijn ouders voor een schande te 
bewaren." 

11&2 H l!liUllll: 

I Meerijden is er niet bij in de politiek. Zeker niet als je politiek in de lift zit. Nee, 
dat wordt weer hollen, vliegen, rennen om D66 in Brussel te krijgen. En zelfs 
dat kost geld. Veel geld. U mag meehollen in de campagne, U mag ook blijven 
zitten. Maar Uw financiële bijdrage is hard nodig. 
Giro 1.000.000- DOEN! 



Met twee verkiezingen op stapel: 

D66 
START DUBBELE 
CAMPAGNE IN 
ROTTERDAM 

Een cruciool moment tijdens hetdebat over het Milieubeleidsplan. V on Mierlo interompeert Voorhoeve over het politieke gewicht 
von de WO-motie en dwingt hem uit te spreken dot de WD het vertro_uwen in het kabinet op zol zeggen als de afschaffing von het 
retskostenforfoit niet wordt ingetrokken. Foto Stokvis 

Zaterdag 20 mei vindt om I 0.30 uur in het Maritiem Museum te Rotterdam de 
officiële D66-campagnestart plaats voor de Europese verkiezingen op I 5 juni. Een 
campagne die onverwacht op 2 mei een dubbel gezicht kreeg door de val van het 
kabinet Lubbers 11. Een campagne ook die na I 5 juni nauwelijks rust zal kennen. Op 
6 september immers worden de kiezers opnieuw geraadpleegd. Dan voor de 
Tweede Kamer. 
Daarmee is de Europese campagne in nationaal vaarwater terecht gekomen. Nog 
voor de 'nacht van Voorhoeve' brandde de nationale verkiezingscampagne los. 

Deze Democraat staat in het teken van de Europese verkiezingen, met een uitgebreide agenda 
van alle campagnebijeenkomsten (op pagina 6 en 16) en meningen van Eurokandidaten. Maar 
tevens wordt aandacht besteed aan de nationale politiek en de wijze waarop D66 zich versneld 
opmaakt voor de landelijke verkiezingen. Om een kabinetscrisis kan ook Europa niet heen. Met 
twee verkiezingscampagnes voor de boeg wordt de politieke zomer van 1989 druk, spannend 
en misschien wel heet. Er staan D66 nog lange zomeravonden werk te wachten. 

Jaargang 22 I nummer 4 I 17 mei 1989 

NEDERLANDSE POLITIEKE 
PARTIJEN 

Extra 066-zomercongres 
Op vrijdag 30 juni en zaterdag I juli wordt in 
het Casino in Den Bos een extra D66-con
gres gehouden. Tijdens dit congres zal het 
verkiezingsprogramma worden vastgesteld 
en wordt de lijsttrekker gekozen voor de 
Tweede Kamer verkiezingen op woensdag 6 
september. 

Versnelde 
kandidaatstelling 
Tweede Kamer 
Woensdag 24 mei om 12.00 uur sluit de kan
didaatstelling voor de Tweede Kamer. Het 
kandidatenoverzicht, een stembiljet en een 
stemadvies zullen 7 juni aan alle D66-leden 
worden verstuurd. De stembiljetten dienen 

23 juni geretourneerd te zijn. De lijstvolgor
de wordt op 26 juni bekend gemaakt. 

Vaststelling 
verkiezingsprogramma 
Het concept-verkiezingsprogramma zal rond 
17 juni beschikbaar zijn voor de D66-leden. 
Tot enkele dagen voor het zomercongres op 
30 juni en I juli bestaat de mogelijkheid te 
reageren op dit concept. Afdelingen en re
gio's kunnen het programma het best in de 
week van 19 tot 25 juni bespreken. 

Eurocampagne 
Tot IS juni voert D66 een uitgebreide Euro
campagne, met jan Wiilem Bertens, Bob van 
den Bos, jopie Boogerd een een groot aantal 
andere Eurokandidaten, Tweede en Eerste 
Kamerleden. Op pagina 6 vindt U de agenda 
voor de komende weken. Op pagina 16 staan 
de werkbezoeken en verkiezingsbijeenkom
sten van de D66-Eurokaravaan vermeld. 

Giro 1 000 000 
Hoe het met het reiskostenforfait gaat aflo
pen is nog onduidelijk. Maar gelukkig zijn gif
ten aan een politieke partij nog steeds aftrek
baar van de belastingen. Vier maanden cam
pagnevoeren is een aanslag op het ver
kiezingsfonds. Dus opnieuw de bedel roep: 
Giro I 000 000, doen. 
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COMMENTAAR 

De crisis van de volkspartij 
voor vrijheid en auto-cratie 
Vlak voor een nieuwe liberale afgang bij de stemming over de wetsontwerpen heeft 
de VVD-fractie zelf euthanasie gepleegd op haar eigen kabinet. Dit onverwacht 
verscheiden heeft inmiddels het bedrijven van politieke psychologie tot een waar 
nationaal gezelschapsspel verheven: ieder heeft zo zijn eigen verklaring. De overheer
sende opvatting lijkt toch wel dat Voorhoeve c.s. onzorgvuldig hebben gehandeld en 
derhalve electoraal strafbaar gesteld dienen te worden. Sommigen wijzen er evenwel 
op dat de VVD in de terminale fase van het kabinet Lubbers 11 onder de vernederende 
heerschappij van zijn naamgever slechts een uitzichtloos lijden wachtte_ Anderen 
noemen daarentegen interne liberale familieproblemen (ja zelfs oude vete's) als 
belangrijkste motief voor de doortastende destructieve actie. 

Rouw past ons Democraten niet. Het had inderdaad geen zin meer om dit door 
bestuurlijke machteloosheid en interne verdeeldheid creperende CDA-VVD kabinet 
nog langer kunstmatig in leven te houden, ook niet aan het infuus van de verbeterde 
economische conjunctuur. En als de verpleging zich bovendien onderbedeeld voelt, is, 
zoals bekend, de patiënt onvermijdelijk het eerste slachtoffer. De VVD heeft in 
opgekropte woede de zorg voor dit kabinet opgegeven en doelbewust op een crisis 
aangestuurd. Het wachten was op een gelegenheid om de eigen achterban tegen het 
CDA te kunnen (auto)mobiliseren. Het regeringsvoornemen de belastingaftrek voor 
woon-werkverkeer af te schaffen werd dankbaar aangegrepen, ook al had dit slechts 
een voorlopig karakter en ook al waren nota bene twee populaire liberale ministers 
(Nijpels en Smit-Kroes) hier de grootste voorstanders van. Dit laatste gegeven moet 
echter door de VVD-fractie juist als een voordeel beschouwd zijn: de dag nadat hij het 
kabinet "om principiële redenen" onverbiddelijk naar huis had gezonden pleitte 
Voorhoeve voor een lijmpoging om zijn eigen politieke "vrienden" in het kabinet hun 
congé te kunnen geven. Een wel zeer autocratische interpretatie van het liberalisme. 
Met dit staaltje van politiekonfatsoen komt het verwijt aan anderen (CDA) van 
slechte politieke manieren wel in een heel merkwaardig daglicht te staan. 

Het kernprobleem van de VVD is dat achter de moderne liberale pretenties van 
Voorhoeve de Wiegeliaanse volkspartij schuilgaat die niets nalaat om de behoudende 
achterban (bij voorkeur via de Tel eg raaf) te paaien. Milieuvriendelijk? Natuurlijk, als 
we maar niet te veel van de overheid verwachten en de (autobezittende) burger maar 
ontzien. Zodra het op politieke keuzes aankomt wordt het verschil tussen schijn en 
werkelijkheid wel heel pijnlijk duidelijk. 
In principe moet D66 van de huidige situatie electoraal kunnen profiteren. Het 
optreden van de VVD is hoogst controversieeL Door Nijpels het (zure regen-)bos in 
te willen sturen verliest zij bovendien alle geloofwaardigheid als milieupartij. D66 
heeft evenwel nooit zoveel kiezers gewonnen en verloren van de VVD als van de 
PvdA, maar die staat er nu goed voor. Bovendien dreigt zelfs bij de Europese 
verkiezingen alle aandacht gericht te worden op de nationale politieke crisis. Dat is 
treurig voor de zo belangrijke Europese politieke dimensie. Maar bovenal bestaat het 
risico dat deze verkiezingen het karakter krijgen van een strijd Lubbers-Voorhoeve, 
met hooguit Kok als lachende derde. D66 moet alles doen wat in haar vermogen ligt 
om dat te voorkomen. De huidige VVD crisis heeft bovenal een CDA-PvdA-D66 
kabinet in het najaar dichterbij gebracht. Alleen als een formatie met de PvdA niet lukt 
zal het CDA weer met de VVD in zee gaan. De kans op een- ook in onze kring bepleit 
-PvdA-VVD-D66 kabinet is nog kleiner geworden dan hij al was. Het werkelijk 
conservatieve VVD karakter is immers aan wie nog andere illusies had wederom 
blootgelegd, de links-liberale schaamlappen in het ontwerpverkiezingsprogramma 
ten spijt. Regeren met de PvdA, dus concessies doen aan de "rooien" is voor de VVD 
de beste garantie dat de interne verdeeldheid ongekende proporties zal aannemen. 
Niet toevallig dat Voorhoeve zo'n combinatie openlijk uitsluit. 

Ook als er getalsmatig geen noodzaak toe bestaat zullen CDA en PvdA waarschijnlijk 
D66 in het kabinet willen opnemen en wel om te helpen hun niet geringe verschillen 
te overbruggen. D66 moet regeringsverantwoordelijkheid niet schuwen, maar heeft 
ook slechte ervaringen met brugfuncties tussen CDA en PvdA. Gelukkig is de situatie 
anders dan in 1981: de sociaal-democraten (Schuivende Panelen) zijn in onze richting 
opgeschoven en het CDA zal niet graag met hangende pootjes terug naar de VVD 
willen_ 
D66 moet allereerst sterk uit de aanstaande twee verkiezingen komen. Essentieel is 
daarbij dat onze eigen achterban zich voldoende in een eventueel kabinetsbeleid moet 
kunnen blijven herkennen. Politieke euthanasie moet natuurlijk wel uitzondering 
blijven. 

Bob van den Bos 



REPORTAGE 3 

066 maakt zich op voor vervroegde verkiezingen 

IN SNELTREINVAART OP 
NAAR 6 SEPTEMBER 

Ruim voordat dinsdagavond 2 mei 
klokslag half twaalf het hoge woord van 
Lubbers er in de Tweede Kamer dan 
toch eindelijk uitkwam en de premier 
met een 'morgenochtend zal ik het ont
slag van alle ministers aanbieden bij de 
Koningin' de val van zijn tweede kabi
net aankondigde, stroomde de poli
tieke adrenaline al door de aderen van 
de D66-partijtop. De aankondiging van 
de kleinste coalitiepartner op Koningin
nedag dat het vertrouwen in het kabi
net opgezegd zou worden als de VVD
wensen met betrekking tot de financie
ring van het Milieubeleidsplan in de 
wind werden geslagen, leidde binnen 
D66 tot een haast vergeten gevoel van 
opwinding. De laatste kabinetscrisis da
teerde immers van alweer 7 jaar gele
den, toen -ook op een warme voor
jaarsdag-het Tweede kabinet Van Agt 
een vroege dood stierf. 

Het weekeinde werd door de meeste be
stuursleden telefonerend doorgebracht. De 
telefonades waren deels politiek- Zal het nu 
echt mislopen? Waar zijn ze in vredesnaam 
mee bezig binnen de VVD?- deels van huis
houdelijke aard. Vakanties kwamen in het 
gedring, extra A TV -dagen moesten worden 
opgenomen, agenda's herschreven en afspra
ken verzet. 

's Maandags zette de campagnecommissie op 
het laatste moment de produktie van de Eu
ropese milieufolder stop om de tekst naar 
aanleiding van de mogelijke breuk over de 
financiering van het milieubeleid aan te kun
nen passen. Besloten werd, kabinetscrisis of 
niet, het campagnemateriaal voor de Europe
se verkiezingen toch uit te brengen. 
Op het partijsecretariaat werd het Huishou
delijk Reglement bestudeerd en de versnelde 
procedure bij vervroegdè verkiezingen uitge
plozen. In de kast lag al een van het vorig 
voorjaar daterende noodprocedure, opge
steld vanwege de toen dreigende crisis in het 
kabinet rond de Paasbrief en de zoveelste 
bezuinigingsronde van Ruding. Met de 
Kieswet in de hand werd berekend wanneer 
eventueel vervroegde verkiezingen plaats 
zouden vinden, en werd begonnen met het 
opstellen van schema's voor de interne kandi
daatstellingsprocedure en de vaststelling van 
het verkiezingsprogramma. 
Voor de rest was het afwachten. De stem-

Het hoofdbestuur in spoedberaad bijeen om de procedures voor de vaststelling van het verkiezingsprogramma en de kandidaten
lijst goed te keuren. 

ming binnen het bestuur hing ergens tussen 
hoop en vrees, de analyse van de politieke 
situatie tussen de onmogelijkheid van een 
breuk gezien de krankzinnigheid van de situa
tie en de constatering dat juist door de irrati
onele aard van het conflict het proces onom
keerbaar zou leiden tot een breuk. Tot aan de 
aanvang van het debat dinsdagmiddag over
heerste bij de vice voorzitter politiek Olga 
Scheltema en de secretaris politiek Thom de 
Graaf de twijfel over de val van het kabinet. In 
een door medewerkers van de Tweede Ka
merfractie georganiseerde 'pool' over de 
vraag 'Haalt Lubbers 11 de morgenstond?' 
gokten beide bestuursleden als enigen op Ja. 
Ze wilden de goden niet verzoeken. 

De vergadering van de Tweede Kamerfractie 
dinsdagochtend was afgeladen vol. Met een 
'Zo, allemaal belust op sensatie' heette Van 
Mierlo de fractie en de aanwezige vertegen
woordigers van het Dagelijks Bestuur, de Ad
viesraad en het SWB welkom, die de beraads
lagingen over de politieke situatie van nabij 
wilden volgen. Van de Eerste Kamerfractie 
ontbrak slechts voorzitter Jan Vis, die in de 
trein tussen Groningen en Utrecht een ver
traging van twee uur opliep. 

Het vrijwel voltallige D66-bestuur volgde in 
de loop van de dag het verloop van het Ka
merdebat op de publieke tribune en in de 
wandelgangen rond de fractiekamers op Bin
nenhof?. 
Partijvoorzitter Michel Jager had toen albe
sloten om de reguliere vergadering van het 

dagelijks bestuur te verdagen en op Hemel
vaartsdag een extra vergadering te beleggen. 
De afloop van het debat werd op gepaste 
wijze gevierd op de Kamer van voorlichter 
Kees Dietz, waar ook de eerste afspraken 
genoteerd werden. De verkiezingsstrijd was 
begonnen. 

Terwijl zich in Nederland een file begon te 
vormen van in totaal ISO kilometer, begon op 
de Bezuidenhoutseweg op donderdag 4 mei 
om negen uur 's ochtends de spoedvergade
ring van het partijbestuur om de procedure 
rond de kandidaatsteil ing en de totstandko
ming van het verkiezingsprogramma vast te 
stellen. Tevens werd besloten tot inlassing 
van een extra congres op 30 juni en I juli. 

Inmiddels was de programmacommissie al 
een dag eerder, de' day after' de liberale bom 
onder Lubbers 11, toen het Binnenhof nog 
gonsde van het gedraai van de "VVD-fractie, 
lijmpogingen en reconstructie, op het partij
secretariaat bijeengekomen onder voorzit
terschap van Hans Jeekel. De voor september 
geplande publicatie van het verkiezingspro
gramma werd vier maanden naar voren ge
haald. "Ambitieus, maar wel te halen", noemt 
Jeekei het opgestelde tijdschema. Hij kreeg 
zelf de taak om half mei met een eerste voor
stel te komen op basis van een 78 pagina's 
tellende bundel concept-paragrafen die al 
door de verkiezingscommissie besproken is. 
Na consultatie van HB en fractie in de weken 
daarop, moet het concept verkiezingspro
gramma 17 juni bij de leden in de bus liggen. ~ 
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SUPERTRIO GEEFT 
GEZICHT AAN PARTIJ 

~Afdelingen hebben vervolgens een week de 
tijd om de tekst te bespreken. Het congres 
van 30 juni en I juli zal de uiteindelijke tekst 
vaststellen. 
Op dinsdag 9 mei ging het Hoofdbestuur ak
koord met de voorgestelde procedures, die 
gedeeltelijk parallellopen met de campagne 
voor de Europese verkiezingen. 
Voorzitter Jager noemt het dan ook 'onver
mijdelijk dat de Eurocampagne in nationaal 
water terecht komt'. "Er staat ons nu eigen
lijk één doorlopende verkiezingscampagne te 
wachten. Gelukkig is de partij in staat om 
versneld alles op orde te krijgen, maar er 
wordt een enorme inzet verlangd van ieder
een. Het enthousiasme binnen het bestuur 
was de eerste week van mei in een klap terug. 
Als we die sfeer binnen de partij weten vast te 
houden dan staat ons een zinderende ver
kiezingscampagne te wachten." 
Ook campagneleider Ernst Bakker is optimis
tisch: "Inhoudelijk liggen voor D66 de the
ma's voor de Europese verkiezingen vast. 
Denk aan de democratisering van Europa, het 
milieubeleid, het onderwijs, de werkgelegen
heid. Natuurlijk gaat de nationale politiek nu 
ook een rol spelen. Dat kan niet anders. Maar 
als je het enthousiasme ziet in de regio's, de 
afdelingen en bij de Jonge Democraten, dan 
weet ik zeker dat we het redden in de cam
pagne. Het is wel te hopen dat we een mooie 
zomer krijgen in Nederland, want veel men
sen zullen vanwege de campagne de vakantie 
hier noodgedwongen door moeten 
brengen." 

Lennart van der Meulen 

Je kunt niets belachelijk maken wat al 
niet een beetje belachelijk is, heeft Wim 
Kan gezegd. De meester van de poli
tieke parodie kende zijn klanten. Zijn 
uitspraak geeft onmiskenbaar aan, hoe 
de man in de straat over politici denkt. 
Wij ergeren ons eraan. Wij lachen er
om. Wij winden ons op over hun kort
zichtigheid. Maar als iemand durft voor 
te stellen dat de kiesdrempel omhoog 
moet: de wereld is te klein! Zó ver
knocht zijn wij aan de mensen die de 
mening van de minderheid verwoor
den. Stiekem appreciëren wij ze toch 
wel: politici. Zij trotseren immers de 
"doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek
genoeg" mentaliteit. Met het gevaar 
belachelijk gemaakt te worden. Na
tuurlijk: politieke partijen stellen graag 
idealen, programma's en standpunten 
centraal. Maar de kandidaten geven 
kleur en gezicht daaraan. De lijst van 
D66 voor de Europese verkiezingen 
wordt aangevoerd door drie kandida
ten die samen streden voor het lijst
trekkerschap. Nu werken zij harmo
nieus samen: een inhoudelijk bijzonder 
capabel supertrio .. . 

Lijsttrekker Jan Willem Bertens (5 3) 
maakt de overstap van diplomatieke dienst 
naar de .,echte" politiek. Hij is nu ambassa
deur voor lnernationale Culturele Samen
werking. 
Bertens is al jarenlang lid van D66. Extravert, 
niet opzien tegen problemen, avontuurlijk en 
gevoel voor relativeren: het zijn de steek-

Bob van den Bos,jopie Boogerd en jan 
Wiltem Bertens voeren de D66-lijst aan 
bij de Europese verkiezingen op 15 juni 
1989. 

woorden waarmee Jan-Willem zichzelf karak
teriseert . .,In mijn loopbaan heb ik elke vier à 
vijf jaar een andere functie vervult. Die afwis
seling van werkterreinen spreekt mij aan; bo
vendien heb ik mij steeds dienstbaar kunnen 
maken." Zijn internationale ervaring is inhou
delijke bagage waarmee de D66lijsttrekker 
ongetwijfeld persoonlijke accenten zal kun
nen leggen bij de uitvoering van het program
ma . .,Ik wil een breed scala van onderwerpen 
in het Europees Parlement bij de kop pakken. 
Ik heb feitelijk I 5 jaar van mijn leven in de 
derde wereld geleefd. Daarom zal ik nadruk
kelijk aandacht vragen voor ontwikkelingssa
menwerking. Ik vind dat wij een vuist moeten 
maken om een gemeenschappelijk ontwikke
lingsprogramma van de grond te krijge.1. Mijn 
loopbaan en ervaring heeft mij leren relative
ren. Je moet problemen zien in de context 
van de tijd, de omgeving en de mogelijkheden 
om er iets aan te doen. Zo bezien, hebben wij 
het helemaal niet slecht." 

Jan Willem Bertens is getrouwd en heeft een 
dochter Madelief van I 8 jaar en een zoon van 
16 jaar. ( .. IJsbrand, geboren in Khartoem de 
warmste stad van de wereld"). Hij is een 
.. passief" sportfanaat. Literatuur en bellettrie 
is een van zijn hobby's. Onze meest Europese 
stad Maastricht is nauwelijks een hobby te 

noemen: het is een passie van Bertens. Hij is 
er geboren, net als zijn vrouw. Hij beschikt 
over een vrijwel complete verzameling boe
ken over Maastricht en andere Limburgensia, 
waaronder antieke prenten. Bovendien 
hoopt hij te zijner tijd te promoveren op het 
onderwerp "Maastricht in de Franse tijd". 
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Bob van den Bos (41) wordt door journalis
ten graag beschreven als een "partijtijger". 
Niet verwonderlijk: hij heeft zich op tal van 
fronten voor D66 gemanifesteerd en ver

dienstelijk gemaakt. Hij was jarenlang vice
voorzitter van D66. Maakte deel uit van de 
Eerste Kamer en tal van partijcommissies. In 
het dagelijks leven is hij staflid bij het Neder
lands Instituut voor Internationale betrek
kingen. 

"Eerlijk gezegd, erger ik mij behoorlijk aan 
die gewoonte mij in de partijhoek te drukken. 
Men suggereert dat aan het activiteitenniveau 
van mensen de mate van geschiktheid voor de 
politiek is af te meten. Ik denk dat het belang
rijker is inhoudelijk kennis van zaken te heb
ben. En een politicus moet een boodschap 
geïnspireerd uit kunnen dragen." Bob van den 
Bos typeert zichzelf als "een praktisch idea
list, iemand die duidelijke doelstellingen na
streeft ... Tja, noem het maar gedrevenheid." 
Inhoudelijk wil Van den Bos zich sterk maken 
voor een radicale democratisering van Euro
pa. "Verder zijn de 'immateriële' kanten van 
Europa 1992 voor mij belangrijk: een gezond 
milieu, emancipatie en het sociale gezicht. 
Europarlementariërs vervreemden snel. Ze 
zijn ver weg. Ik hecht bijzonder veel belang 
aan een goed contact met mijn achterban. Een 
van mijn eerste werkzaamheden als Europar
lementariër zal het organiseren van de onder

steuning van de achterban zijn. in het D66 
partijkader is een schat aan knowhow en 
betrokkenheid aanwezig." 
Politiek beschouwt Bob van den Bos als zijn 
eerste hobby. Daarnaast maakt hij graag tijd 
vrij voor toneel, film, muziek, lezen en sport. 
Onlangs verscheen van zijn hand de publicatie 
"Oiè, we are the champions", waarin hij de 
relatie blootlegt tussen internationale be
trekkingen en sport. Hij heeft daar een duide
lijke visie op: "De politiek gebruikt en mis
bruikt sport." 

Jopie Boogerd (45) maakt sinds 1978 deel 
uit van de Provinciale Staten van Zeeland. 
Energiebeleid en economische zaken vormen 
onderdelen uit haar takenpakket. Geen echt 
voor de hand liggende beleidsterreinen voor 
een vrouw ... "Vrouwen kunnen alle soorten 
posities invullen.lk denk dat je kandidaten op 
grond van kwaliteiten moet beoordelen. Ge
beurde dat maar vaker." In het Europees Par
lement wil Jopie Boogerd zich graag bezig 
houden met beleidsterreinen die overeenko
men met haar kennis en opgedane ervaring: 
energiebeleid, innovatiebeleid, economische 
en sociale zaken, milieu, landbouw en emanci
patiezaken. Nu in de Eurocampagne merkt 
jopie Boogerd hoezeer het thema sociale ze
kerheid leeft. "Mensen zijn bang dat de kwali
teit van de sociale zekerheid zal afnemen van
wege de toenemende economische concur
rentie.ln Europa heb je maar beperkte be
leidsruimte om daar iets aan te doen. Ik denk 
wel dat het van belang is om Europees een 
sociaal handvest vast te stellen, een soort 
kaderwetgeving, waarin per land de mini
mumnormen staan omschreven voor de soci-

ale voorzieningen." Ze typeert zichzelf als 
"iemand die via zelfscholing en part-time on
derwijs haar functies heeft bereikt. De harde 
kanten van de maatschappij heb ik gezien en 

meegemaakt. Ik heb in een fabriek gewerkt 
toen ik jong was. Dan ervaar je hoe mensen 
gemanipuleerd worden. Ook in de verpleging 
zie ik de 'andere kant' van de maatschappij. Ik 
ben daardoor relativerend geworden, maar 
deze ervaringen zijn waardevol voor mijn 
functioneren. Ik wijk in die zin ook af van de 
beeldvorming die D66 als partij bij de buiten
wereld nog wel eens oproept: een partij van 
mensen met meer dat gemiddelde kansen." 
Jopie Boogerd is getrouwd met een akker
bouwer en heeft twee kinderen. De schaarse 
vrije tijd wordt gevuld met tuinieren, wande
len langs de zee, zwemmen, lezen en enkele 
projectgroepen. "Ik heb veel vertrouwen in 
een goede samenwerking metJan Willemen 
Bob in het Europees Parlement. Wij kunnen 
samen een evenwichtige fractie vormen. 
leder heeft een verschillende aanleg, achter
grond en interesse-gebieden. ik méén het: 
onze verschillende kwaliteiten vullen elkaar 
goed aan." 

Hans Glaubitz ( 41) werkt dicht bij het vuur 
in Brussel bij een Commissie van de Europese 
Gemeenschappen (milieu, nucleaire veiligheid 
en consumentenbelangen). Was gemeente

raadslid in Leiden. Hij is voorzitter van de 
D66 afdeling België/Brussel. "Een econo
misch sterk Europa moet ook een humaan en 
leefbaar Europa zijn." 

Chel Mertens (50) is directeur van een ad
viesbureau voor onderwijs, onderzoek- en 
informatiebeleid. Was al vanaf de jaren '60 
hoofdbestuurslid van D66 en maakte gedu
rende 1977 tot 1982 deel uit van de Tweede 
Kamerfractie van D66. "Op belangrijke ter
reinen van technologische vernieuwing 
wordt het voortouw genomen door het be
drijfsleven, terwijl de maatschappelijke gevol
gen (milieu, energie, onderwijs) sterk onder
gewaardeerd blijven. Dit is bij uitstek de ver
antwoordelijkheid van de politiek!" 

Roelof-jan Manschot ( 44) is advocaat-ge
neraal bij het Gerechtshof te Amsterdam. 
Vertegenwoordigt ons land in internationale 
drugsbestrijdingsorganisaties. Actief scheids
rechter in het jeugdvoetbaL "De stem van 
D66 moet in het Europees Parlement ge
hoord worden om de toekomst ook leefbaar 
te maken met eerlijke sociale en economische 
verhoudingen." 

Arjen Bouter (32) is beleidsmedewerker 
Defensie en Buitenlandse Zaken bij de D66-
fractie in de Tweede Kamer. Hij vertegen
woordigt D66 in het Overlegorgaan tegen de 
Kernbewapening. "De idiote situatie moet 
worden rechtgezet dat Nederlands meest 
Europese partij niet in het Europees Parle
ment is vertegenwoordigd." 

Kwaliteit kandidaten 
Lijsttrekker Jan Willem Bertens is duidelijk in 
zijn sas met de kwaliteit van de D66 kandida
ten voor het Europees Parlement. "Zeker. 
Een aantal kende ik goed vanuit mijn werk. De 
contacten in de campagne de afgelopen tijd 
sterken mij in de overtuiging dat binnen D66 
een brede, inhoudelijk sterke basis is van des
kundigen die de fractie in het Europese Parle
ment met informatie en ideeën zullen stimu
leren. Bob van den Bos is sympathiek, voort
durend meedenkend, onvermoeibaar en 

heeft een veelzijdige interesse. Ik sta versteld 
van de geïnspireerdheid waarmee Jopie 
Boogerd haar ideeën uitdraagt. Zij heeft ken
nis van zaken en staat dicht bij de kiezers. 
Hans Glaubitz is gedreven. Chel Mertens 
heeft na mijn verkiezing tot lijsttrekker on
middellijk spontaan zijn medewerking aange
boden. Roelof-Jan Manschot is in staat com
plexe problemen helder uiteen te zetten. Ar
jen Bouter heeft enorme ervaring. Hij is jovi
aal en bedrijft politiek met een bijna kwajon
gensachtige aanpak, vol kwinkslagen. Kort
om, ik ben blij deze D66lijst te mogen aan
voeren." 

Peter van de Besse/aar 

Een selectie van de 066-Eurokandidaten: Vlnr. Theo Meister, Bert van Wijk,jopie Boogerd, Henk Potman, Bob van den Bos, 
RoelofJan Manschot,jos Koeleman, Arjen Bouter en Wiltem Heemskerk. 



Op pagina 16 vindt u een overzicht van 
de campagnebezoeken aan de provin
cies. 

zaterdag 20 mei 
Landelijke Campagnestart Europese Ver
kiezingen! Maritiem Museum Rotterdam 
tussen I 0.30-12.30 uur. Met George Muller 
(wethouder Rotterdam), Hans van Mierlo, Jan 
Willem Bertens, etc. etc. 
Jan Willem Bertens is voor D66 aanwezig bij 
het lijsttrekkersdebat van de Europese Be
weging Nederland in de Mondriaanzaal van 
het Congresgebouw te Den Haag van 14.00 
tot 17.00 uur. Toegang f 25,-. 

maandag 22 mei 
Jopie Boogerd spreekt bij de D66 afdeling 
Almere in Restaurant "De Groene Wig", 
Amsterdamweg I, 20.00 uur. 

dinsdag 23 mei 
Bob van den Bos bezoekt de afdelingsverga
dering van Amsterdam. "Eik en Linde", 
Plantage Midden laan, 20.15 uur. 

woensdag 24 mei 
Dick Tommelen Theo Meister bezoeken de 
Bollenstreek. Bijeenkomst in Noordwijker
hout over de gevolgen van 1992 voor deze 

regio. In "De Schelft", Maandagse wetering, 
20.00 uur. 

donderdag 25 mei 
Dick Tommelis te gast bij afdeling Rotter
dam. Stadhuis (kamer 7), Coolsinge140, 
20.00uur. 
Hanneke Gelderblom vertegenwoordigt 
D66 bij een forumdiscussie over de betrek
kingen tussen Europa en de ontwikkelingslan
den, georganiseerd door het NIO. Bijeen
komst in de Balie in Amsterdam. Aanvang 
19.30uur. 
G. J. Wolffensperger spreekt bij de afdelingen 
Maarn/Doorn/Driebergen over de pro
blematiek rond de uitbreiding van rijkswegen 
in die omgeving. 
Roelof Jan Manschot is als D66 Europakandi
daat bij een discussieavond in Huizen. 

vrijdag 26 mei 
Doeke Eisma bezoekt de hele dag provincie 
Groningen. Alles staat in het teken van de 
landbouw.lnfo: Ben Carsius, tel. 05987-
26707. 

zaterdag 27 mei 
Vele D66 prominentenlieden zullen mee
doen aan de Pieterpad milieu estafette die 
loopt van Pi eterburen naar Maastricht ( 13-27 
mei). De Europese lijsttrekker van D66 Jan 
Willem Bertens loopt samen met Laurens Jan 
Brinkhorst in ieder geval de laatste etappe 
naar Maastricht op 27 mei. 
Aad Nu is neemt deel aan een forum over 
onderwijs in Rest. Engels te Rotterdam tus
sen 13.00-16.00 uur en is 's avonds bij de 
Rotterdamse Bibliotheek Manifestatie. 

AGENDA 

maandag 29 mei 
G. J. Wolffensperger spreekt bij afdeling Am
stelveen over het Nationaal Milieubeleids
plan in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 
140, 20.15 uur. 

dinsdag JO mei 
Dick Tommelis bij een bijeenkomst in Lem
mer (Fr) over de tegenstrijdige belangen van 
de houtindustrie en het behoud van tropische 
regenwouden, 20.00 uur. Info: 05146-2386. 

woensdag 31 mei 
R. J. Manschot bezoekt de afdelingsvergade
ring van D66 Heiloo/Limmen, "de Oude 
lnn", Heerenweg 142. 
Bert Bakker spreekt over arbeidsverhoudin
gen in Europa bij de Nederlandse Vereniging 
voor het Onderzoek van Arbeidsverhoudin
gen. Info: 05920-62072. 

donderdag I juni 
Jopie Boogerd zit voor D66 in een forum 
o.l.v. Gerrit van der Kooy, op het Zwolsche 
stadhuis, met andere Europakandidaten over 
Milieu en Sociale Zekerheid in Europa, 20.00 
uur. Hans Glaubitz is bij een Europaforum in 
St. Michielsgestel. Thee Meister spreekt in 
"De Brink" in Huissen (Gid). Doeke Eisma 
bezoekt Boskoop. Henk Potman spreekt bij 

de JO Utrecht over onderwijs. Info: 030-
316851. Bert van Wijk bezoekt als D66 Euro
pakandidaat de afdeling Ommen in Het Her
vormd Centrum, PrinsesJulianastr. 8. 

vrijdag 2 juni 
Aad Nu is en René Vlaanderen zijn bij de op
richting van de JD afdeling "Groot Den 
Haag", Gondelstraat 59, Den Haag, 19.30 
uur. 
Gerrit Jan Wolffensperger bezoekt D66 
Vlaardingen. Info: Ton van der Steen, 0 I 0-
4815123. 

zaterdag 3 juni 
Maarten Engwirda spreekt over Europese 
Defensie in Heerenveen. Info: Bert Helmut, 
OS I 50- I 6448. 
Louise Groenman spreekt in het Erasmushuis 
Utrecht, 15.30 uur over "Homosexualiteit 
na 1992" ter gelegenheid van I 0-jarig bestaan 
Homowerkgroep Humanistisch Verbond. 

dinsdag 6 juni 
J. W. Bertens zit tussen 17.00-19.00 uur aan 
de telefoon bij de Gelderlander in Nijmegen 
en 's avonds bij de afdeling Breda die een 
Europa-avond in de Stadsschouwburg organi
seert. 20.30 uur. 
Chel Mertens bezoekt D66 Landsmeer. 

woensdag 7 juni 
Hans Glaubitz spreekt bij D66 Brummen/ 
Eerbeek over de Papierindustrie. In restau
rant "Heideroos". Harderwijkerweg, Eer
beek, 20.00 uur. 
R. J. Manschot zit in een forum in Amers
foort op het Corderius Lyceum. 

donderdag 8 juni 
Hans Glaubitz bezoekt de AAV Eindhoven, 
20.00 uur. Chel Mertens bezoekt D66 Zeist. 
Info: Roelofvan Netten, 03438-25251. 

vrijdag 9 juni 
Louise Groenman zit in een forum over socia
le zekerheid en werkgelegenheid o.l.v. Schel
tc Patijn bij de afdeling Zwijndrecht in het 

Theater De Uitstek. 
Thee Meister spreekt op een avond in Velp 
in de "Gidebroeders", 20.00 uur. 

zaterdag I 0 juni 
JW Bertens neemt deel aan een politieke 
markt op de Dam en een forum in de Brakke 
Grond o.l.v. Burg. van Thijn in Amsterdam. 
Hans Glaubitz staat op de Markt in Tiel. 

Ik vind 
Europa, Europa, ik beminde je zo! 
Langzaam, maar heel zeker, gingen de doctri
nes aan mijn ziel knagen: van Mutual assured 
destructien "MAD" (zo gek zouden "ze" toch 
zeker nooit zijn?) tot het aangepaste ant
woord en 572 middellange afstandswapens in 
Europa. 
Steeds huiveriger voor de grote Amerikaanse 
beschermer- en 14 Europese paladijnen met 

de pet in de hand- ging ik mij verdiepen in 
wat de rol van Europa behalve als Economi
sche Gemeenschap in dit alles zou kunnen 
zijn. Ik stelde mij een grote Europese saamho
righeid voor, uitbouw van de E.P.S., een geza
menlijke opstelling t.o.v. zowel Oost (War
schau Pact) als West (V.S.) los van de hysterie 
van Reagan c.s., een Europese Navopoot, mis
schien een "Europe des Nations" zoals De 
Gaulle eens bedoelde en als heimelijke zonde 
een Europees Huis (ja, die Gorbatsjov!). 
En dan ineens is Europa 1992 het wacht
woord, niet bepaald het Europe des Patries, 
maar het Europa van managers, de vrije markt 
en de Europese wetten, waaraan de nationale 
wetgeving ondergeschikt gemaakt zal wor
den. Is dit Europa 1992 werkelijk het Europa, 
waarop de gewone Europese burger wlcht
te, ging de besluitvorming niet over onze 
hoofden heen? De Democratie (ik schrijfhet 
nog steeds met een hoofdletter) was ver van 
ons bed. 
Nu moet ik straks gaan stemmen voor het 
Europese Parlement. D66 denkt alleen "Eu
ropees" een kans te hebben door haar lot te 
verbinden aan de partij van de Spaanse Soa
rez. Als Soarez zich bij de Europese Liberalen 
aansluit zouden wij dit ook ernstig moeten 
overwegen. Maar wat weten wij van Soarez 
nog meer dan dat hij destijds (een jeugdzon
de) falangist was en later minister-president 
van de eerste regering na Franco, een nogal 
rechts kabinet? Hoe heet die partij eigenlijk, 
wat wil zij en wat doet zij? 
Als actief lid van de Europese partij Democra
ten 66 hoor ik toch in juni te stemmen, maar 
de vraag blijft wel waar kies ik voor. 

El Peters, Son 



DEMOCRATEN 

Venrroegde verkiezingen 
Op woensdag 6 september zullen vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer 
gehouden worden. Dat betekent dat nog voor de zomervakantie een aantal zaken 
geregeld moeten zijn. Daarom heeft het Hoofdbestuur de volgende procedures vastge· 
steld voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. 

Kandidaatstellings
procedure 
In plaats van de zorgvuldig voorbereide 
verkiezingsprocedure in twee ronden, 
waartoe het congres dit voorjaar besloot, 
krijgen wc nu te maken met een zoge
naamde noodprocedure. In overleg met 
de L VC is hesloten tot: 

een kandidaatstellingsprocedure 
in één ronde. 

Zoals u eerder in de u deze maand 
toegestuurde brief heeft kunnen lezen 
dienen kandidaatstellingstorm ulieren, 
aan te vragen bij het landelijk secretariaat 
van D66 (070-858303, vraag naar Mieke 
van den Berg), op 
woensdag 24 mei 1989 om 12.00 uur op de 
Bezuidenhoutseweg 195 te Den Haag te 
zijn ontvangen. 

Stemadvies 
liet Hoofdhestuur heeft op de - extra 
t.b.v. deze vervroegde verkiezingen inge
laste- vergadering van 9 mei jl. besloten 
tot het instellen van een stemadviescom
missie. 

Een door deze commissic uitgebracht ad
vies zal door het Hoofdbestuur ter kennis 
worden gebracht aan alle leden van D66, 
tegelijkertijd met het aan u toe te sturen 
kan di d a tcno ve rz icht. 
Kandidatenovcrzicht, stembiljet en stem
advies zullen u worden toegestuurd op 7 
juni a.s. Vanaf die periode gaat de pre
sentatieperiode van start, waarin u kennis 
kunt maken met de D66-kandidaten voor 
de Tweede Kamer. 

Vaststellen lijstvolgorde 
Met het u te zijner tijd toe te sturen stem
biljet bepaalt u de interne lijstvolgordc. 
De stembiljetten dienen op 23 juni 1989 
retour te zijn ontvangen. De lijsttrekker 
zal apart worden verkozen. Daartoe 

wordt op 30 juni en 1 juli a.s. een congres 
georganiseerd. 

Geen voorjaarscongres, 
geen najaarscongres, 
maar een zomercongres!! 
D66 zou D66 niet zijn als niet het uiterste 
wordt gedaan om ons idee van elk lid één 
stem in de praktijk te brengen. 

Om de verkiezingen in elk opzicht maxi
maal voor te bereiden is besloten tot het 
houden van een algemene ledenvergade
ring op 

vrijdag 30 juni en zaterdag I juli a.s. 

Het congres wordt gehouden in het Casi
no in Den Bosch. 

Wij kunnen hier het programma slechts 
globaal aanduiden, vanzelfsprekend 
wordt u hierover nader bericht. 

vrijdag 30 juni 

- financiën (jaarrekening 1988), begin 
behandeling verkiezingsprogramma, 
toespraak partijvoorzitter: 

zaterdag I juli 

- voortzetting behandeling verkiezings
programma, verkiezing lijsttrekker 
Tweede Kamerverkiezingen, toe
spraak lijsttrekker. 

De eerder geplande AL V van oktober 
1989 komt hiermee te vervallen. 
Er worden nu wel al plannen gemaakt 
voor een- vroeg- voorjaarscongres in de 
tweede helft van januari 1990 alwaar de 
Europa-resolutie aan de orde kan komen, 
de begroting 1990, en waar natuurlijk ook 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2 I 
maart 1990 uitgebreid de aandacht zullen 
krijgen. 

Verkiezingsprogramma 
Alles wordt in het werk gesteld om ons 
verkiezingsprogramma over de periode 
1989-1993 zo spoedig mogelijk gereed te 
hebben. In overleg met de programma
commissie is overeengekomen dat de le
den van D66 op /7 juni van dit jaar kun
nen beschikken over een concept ver
kiezingsprogramma. 
Het Hoofdbestuur wil de leden van D66 
in de gelegenheid stellen op de inhoud 
van dit programma te reageren in de pe
riode vanaf de eerder genoemde datum 
tot enkele dagen voorafgaand aan het 
congres van 30 juni en 1 juli. Bespreek 
dus nu reeds een datum in uw afdeling of 
regio! 
In de volgende Democraat, of bij de toe te 
sturen concept-tekst van het verkiezings
programma ontvangt u nadere informatie 
over de te volgen procedure(s) in deze. 
Het programma zal definitiefworden vast
gesteld op het zomercongres, 30 juni en I 
juli a.s. 

Tenslotte ... 
is democratie uw recht 
U heeft voor D66 gekozen, en D66 biedt u 
de mogelijkheid maximale invloed te 
hebben op de besluitvorming over de sa
menstelling van de kandidatenlijst, en de 
vaststelling van het verkiezingsprogram
ma 1989-1993. 
Maar u weet toch dat u aan uw contribu
tieverplichtingen dient te hebben voldaan 
om van dit recht gebruik te mogen 
maken? 
Betaal uw contributie nu snel, dat kan nog 
gemakkelijk voor het congres. 
De lidmaatschapskaarten 1989 zijn nog 
niet verstuurd. . 
Op dit moment worden de gegevens hier
voor verwerkt. U hoeft niet te bellen: de 
lidmaatschapskaarten worden ruim voor 
het congres nog verstuurd (mits u aan uw 
contributie-verplichting heeft vol
daan ... ). 

Een miljoen 
En als u reeds lang aan uw verplichtingen 
heeft voldaan, dan ligt bij ti thuis mis
schien nog de acceptgiro-kaart voor het 
verkiezingsfonds, één miljoen, weet u 
wel? 
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Ambtenaar en politicus: twee handen 
aan het stuurvan de samenleving? 
* Dr. H. J. Aquina 
* Mr. A.W. H. Doeters van Leeuwen 
* Prof. dr. M. R. van GiJs 
« Prof. mr. J. F. Glastra van Loon 
* Dr. P. H. M. van Hoesel 
* Drs. D. A. van der Hoeven 

* Drs. J. F. Jeekei 
* Drs. M. H. Klijnsma 
* Drs. P.J. Langenberg 
* Mr. H. G. Lubberdink 
* Prof. mr. M. Scheltema 
* Prof. mr. J. J. Vis 

1988 was het jaar waarin het inzicht doorbrak dat de verhouding tussen ambtenaren en 
politici beslissend veranderd is. Twee secretarissen-generaal, die van Onderwijs en 
Buitenlandse Zaken, moesten vertrekken na affaires die hun bewindslieden plaagden, 
maar hun vertrek mocht niet met die affaires in verband worden gebracht. En dat terwijl 
bij de paspoortaffaire het vertrek van de SG min of meer uitdrukkelijk was gevraagd 
door de woordvoerder van het CDA, als "compensatie" voor het feit dat ook "us Reneke" 
(staatssecretaris Van der Linden) moest vertrekken. 

Indien ooit, dan is in 1988 duidelijk ge
worden dat ambtenaren niet zonder meer 
de dienaren van de politici zijn. Zij heb
ben hun eigen beleid, hun eigen onder
handelingen met de politieke top. Amb
tenaren wisselen niet graag van standpunt 
na een wisseling van kabinet. Elk depar
tement heeft zijn "eigen" beleid, en zo 
ook elke directie, elke afdeling. Ambte
lijke bureaupolitiek neemt een grote 
plaats in in het Haagse verkeer. Ministers 
heten verantwoordelijk, maar ze contro
leren slechts een beperkt deel van wat er 
op het departement gebeurt. Als het hen 
goed uitkomt, kunnen ambtenaren zich 
achter het ministeriële schild verdekt op
stellen; maar ook het omgekeerde is 
voorgekomen, namelijk dat de minister 
zich verschool achter zijn onwetendheid 
"omdat hij toch niet het hele departement 
kon overzien", en de Kamer dat excuus 
aanvaardde (Braks bij het debat over de 
visfraude). 

Zo is de uiterst onheldere situatie ont
staan dat ambtenaren beleid maken maar 
daarvoor geen verantwoording afleggen; 
dat ministers verantwoordelijk gesteld 
worden voor wat hun ambtenaren doen àf 
niet. Ook de positie van Kamerleden is 
veranderd. Zij zijn door ambtenaren en 
ministers betrokken geraakt bij een groot 
overlegcircuit en leggen zich daardoor 
veelal, onzichtbaar voor hun kiezers, vast 
voordat zaken in de openbaarheid ko
men. Zij hopen daardoor meer invloed 
uit te oefenen, maar spelen daardoor in 
feite niet meer de rol van uiteindelijke 
beslisser, die zij in Staatsrechtelijke zin 
nog steeds hebben. 
In hoeverre geven politici nog leiding aan 
het ambtelijk "apparaat"? In hoeverre is 
de democratie door deze gang van zaken 
ondermijnd? In hoeverre zijn structuur
wijzigingen noodzakelijk om een nieuwe, 
heldere besluitvormingsstructuur te krij
gen? Of moeten wij eenvoudig terug naar 
"af" en moeten de oude verhoudingen 
weer worden hersteld? 

Deze en andere vragen komen aan de 
orde in de opstellenbundel "Ambtenaar 
en politicus: twee handen aan het stuur 
van de samenleving?" van de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66. Ambte
naar en politicus: hun verhouding wordt 
onderzocht door twaalf auteurs uit de we
reld van de departementen, de weten
schap en de politiek. Als u belangstelling 
heeft voor het Haagse "spel", kunt u deze 
uitgave niet missen. 

"Ambtenaar en politicus: twee handen 
aan het stuur van de samenleving?" is een 
uitgave van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau D66. U kunt het boek bestel
len door f 27,- (voor leden D66) of f 32,
(voor niet-leden) te storten op giro 
33.222.13 t.n.v. penningmeester SWB 
D66, Den Haag, onder vermelding van: 
.,Ambtenaar en politicus". 

Word donateurvan de 
Stichting 
Wetenschappelijk 
BureauD66 
De Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D66 is een adviesinstelling voor met name 
D66. Zij probeert maatschappelijke ont
wikkelingen te analyseren en doet voor
stellen om deze te stimuleren of bij te 
buigen. Zij publiceert nota's en organi
seert studiedagen. De ruggegraat van de 
stichting bestaat uit een paar honderd 
deskundige vrijwilligers, grotendeels ge
organiseerd in werkgroepen. Deze ko
men geregeld bijeen om fracties, met na
me die in de Tweede Kamer, van ad
viezen te voorzien, en verder de ontwik
kelingen op de verschillende beleidster
reinen te bespreken. De werkgroepen le
veren doorgaans ook het basismateriaal 
voor partijprogramma's. Vele aanzetten 
tot programmatische vernieuwing heb
ben zo hun oorsprong in de discussies bin
nen de SWB. 
U kunt het werk van de SWB steunen 

door een donatie. Met die donatie kan de 
SWB de service aan de werkgroepen in 
stand houden. Met die donatie kan verder 
een bijdrage worden geleverd aan de kos
ten van studiedagen en publikaties. Uw 
donatie is aftrekbaar als gift voor de in
komstenbelasting. 

Wanneer u ten minste f 150,- per jaar 
doneert, heeft de SWB een verrassing 
voor u in petto. U krijgt dan als blijk van 
dank alle publikaties toegestuurd die de 
SWB in dat jaar uitbrengt. In 1989 zijn 
totnutoe twee publikaties uitgebracht: 
• de nota "Werk maken is werk willen 

maken" 
• de opstellenbundel .,Ambtenaar en 

politicus: twee handen aan het stuur 
van de samenleving? 

U kunt zich aanmelden als donateur door 
overboeking van uw donatie op giro 
33.222.13 t.n.v. penningmeester SWB 
D66 in Den Haag. Als u ten minste 
f 150,- overboekt, krijgt u beide publika
ties per omgaande thuisgestuurd. 

PEAC 

Landelijke Emancipatiedag op 20 mei ge
schrapt. 

In verband met de veranderde politieke 
situatie en de start van de Eurocampagne 
in Rotterdam gaat de Landelijke Emancipa
tiedag op 20 mei niet door. Informatie over 
een nieuwe datum volgt. 

Europa en de Vrouw 

Armoedetribunaal 
Eind 1988 organiseerde het Europees 
Vrouwennetwerk een Armoedetribunaal 
in Brussel, om te protesteren tegen het feit, 
dat zelfs in het Derde Aktieprogramma ter 
Bestrijding van Armoede de "vrouw" nau
welijks werd genoemd. Het zijn echter de 
vrouwen, die tot de allerarmsten behoren 
in de Europese Gemeenschap en met hen 
degenen waarvoor ze zorgen. 

Tijdens het trubinaal vertelden vrouwen 
zelf over hun armoede. Portugese vrou
wen die in krotten wonen, uit Ierland de 
Travelling Women, die in woonwagens in 
vuiligheid aan de kant van de weg leven, 
met een kindersterfte die 3 x zo hoog is 
als gemiddeld, Griekse, Spaanse en Itali
aanse vrouwen die tegen een hongerloon
tje huishoudelijke arbeid verrichten. Ook 
in Nederland en Duitsland kennen vrou
wen armoede. 



Euro-ambtenaren 
Er was ook een vragenuur met Europar
lementariërs. Daarvan kwamen er wei
nig, maar er waren wel een stuk of wat 
Euro-ambtenaren. Dat kwam goed uit 
omdat een van de klachten was: de on
zichtbaarheid van de armoede van vrou
wen, omdat statistische gegevens niet of 
nauwelijks zijn gesplitst naar sekse. Om 
een voorbeeld te geven: bij uitsplitsing 
achteraf blijkt dat 90% van de in armoede 
levende eenoudergezinnen een vrouw als 
gezinshoofd heeft. De volgende vraag is 
dan: Waarom is dat zo en tenslotte: Wat 
kun je daaraan doen? Dan kan politiek 
beleid worden ontwikkeld, maar het be
gint met die gegevens. 
De (veelal vrouwelijke) Euro-ambtena
ren bleven beleefd bij alle klachten, maar 
af ten toe ging toch de azijnfles open. 
De geijkte antwoorden waren: 
- we zullen het onderzoeken/meenemen, 
- de Commissie doet alles wat ze kan 

maar is afhankelijk van de lidstaten. 
Echter ook: 
- deze kritiek verbaast me, alsof de Com-

missie niet gul genoeg is en 
- dan moeten jullie maar lobbyen! 
Dat laatste is werkelijk merkwaardig. 
Hoe kunnen arme vrouwen lobbyen, zon
der geld voor postzegels en telefoon of 
om naar Brussel te reizen. Enkelen kun
nen niet lezen of schrijven. 

Euro-vrouwen 
Wij kregen de indruk dat zich bij de aller
armsten een accumulatie van omstandig
heden kan voordoen: weinig opleiding. 
werkloos, zorg voor kleine kinderen en/ of 
invalide familieleden, slechte huisvesting, 
donkere huid, gezondheidsprobelemen, 
boven de 50 jaar, gescheiden, alleen
staand, sociaal geïsoleerd. Bij vrouwen 
tikt dit alles veel harder aan dan bij man
nen, dus zitten ze onderaan de ladder. 
Direct resultaat van het Trubinaal: 
achteraf is toch nog een (klein) stukje 
over vrouwen opgenomen in het bewuste 
voorstel voor een Aktieprogramma. 

Joke Sebus 

Emancipatie netwerk D66 
De eerstvolgende bijeenkomst van het 
Landelijk Emancipatie Netwerk zal wor
den gehouden op donderdag 1 juni a.s. te 
Den Haag , in de Noenzaal van de Eerste 
Kamer tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Aan een actuele invulling van het pro
gramma wordt nog gewerkt. Naast een 
discussic is er volop de gelegenheid tot 
ontmoeting en uitwisseling. 
Opgeven in verband met koffie en brood
jes telefonisch bij Annelies van Maanen 
(070-858303) of Marie-Louise Tiesinga 
(075-286966), dan wel via de convocatie 
die rond de Pinksterdagen wordt verzon
den, voorzien van de gegevens over het 
programma van deze netwerkbijeen
komst 

PS VI 

3juni: 
Studiedag gemeenlijke milieubeleid 
Op zaterdag 3 juni komt in Delft een gro
te groep D66-ers bijeen, die met mi
lieubelangstelling actief zijn in lokale po
litiek. 
Hun doel: 
1) MENINGSVORMING op princi

piëlere punten. (bijvoorbeeld op 
handhavingsvlak: moet je naar een 
aparte milieu-politie, of juist naar 
meer milieu-kennis binnen de gewone 
politie?) 

2) IDEEËNVORMING op praktische 
punten. Hoe maak je concrete projec
ten hanteerbaar, uitvoerbaar? 

Hiernaast staat het complete programma 
van de dag afgedrukt: vier centrale inlei
dingen en zes werkgroepen waarvan elke 
deelnemer er twee naar keuze kan bijwo
nen. Met deze invulling vormt deze stu
diedag een belangrijke bron van inspira
tie voor uw lokale verkiezings-program
ma, raadscampagne of algemene be
schouwingen. 

Deelname kost inclusief lunch en con
sumpties f 25,00. De deelnemers ontvan
gen tevoren een map met uitvoerige ach
tergrond-documentatie, van belang voor 

bv. de werkgroepdiscussies. Verder bevat 
de map samenvattingen en besteladres
sen van belangrijke recente milieulitera
tuur, zodat de sterk verbrokkelde kennis 
op dit terrein ontsloten wordt. Na afloop 
krijgen de deelnemers de verslagen van 
de verschillende onderdelen thuisge
stuurd waarmee de map compleet is. map 
en nazending kosten inclusief porti f 10. 
Deelname zonder afname van de map is 
niet mogelijk; de totale kosten bedragen 
hiermee f 35. (Maar wanneer financiën 
een bezwaar voor deelname vormen, kan 
het PSVI op verzoek korting verlenen.) 

Deze studiedag vindt 3 juni plaats in Het 
Trefcentrum te Delft, op loopafstand van 
station-NS. (Inderdaad: randstad. Maar 
in het centrum van het land bleek geen 
enkele lokatie beschikbaar voor deze 
werkvorm.) 

MELD U TIJDIG AAN 
Deelname is alleen mogelijk na aanmel
ding voor dinsdag 23 mei (ivm verzending 
map en organisatie bij PSVI-D66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, 070-858303 

Programma Milieudag 3 juni 
(onder voorbehoud van kleine wijzigingen) 

9.30 
10.15 

10.30 

11.10 
11.40 

12.20 

13.00 
14.00 

Ontvangst, inschrijving. 
Inleiding dagvoorzitter Herman Frentz (milieu-adviseur, voorziter 
D66-Adviesraad) 
Gemeente en Milieubeleidsplanning. Inleiding: D.J.W. Schoof, 
Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Discussie-ronde (plenair) 
PAUZE 
Gemeente-mogelijkheden voor een milieu-vriendelijk beleid. 
Inleiding: Willem Hoogendijk, Stichting Milieu"edukatie. 
Discussie-ronde (plenair). 
De milieu-praktijk in Den Haag. Inleiding:René Vlaanderen, wethou
der milieu Den Haag. Discussie-ronde (plenair). 
LUNCH-PAUZE 
Eerste ronde van 6 simultane werkgroepen: 
1) Intergemeentelijke samenwerking. 

Inleider: Eric van der Hoeven, directeur SWB-D66. 
2) Toezicht en handhaving. 

Inleiders: Bert Mathijsen, Adviesgroep Data Process Amersfoort, 
en Henk Top, milieupolitie te Utrecht. • 

3) Afvalverwerking. 
Inleider: Teo Wams, Vereniging Milieudefensie. 

4) Regelgeving en bestuur. 
Inleider: Wim Letschert, burgemeester van Esch. 

5) Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. 
Inleider: Hans ten Houten, Adviesbureau Milieu-management te 
Haren. 

6) Natuur- en milieueducatie en -voorlichting. 
Inleider: Stichting Milieu-educatie 

15.00 WISSELPAUZE 
15.15 Tweede ronde van dezelfde werkgroepen 
16.15 Plenaire afsluiting, ingeleid door Herman Frentz. 
16.45 BORREL 
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Euro-lusttrekker Bertens over samenwerking met Spaanse COS 

EUROPESEDEMOCRATEN 
GEZOCHT 
Hoe goed we het ook in de campagne 
gaan doen, we komen er niet onderuit 
dat we om gehoord te worden in het 
Europees Parlement aansluiting zullen 
moeten zoeken bij een geestverwante 
fractie of een geestverwante partij met 
voldoende (extra-)zetels. Een partij 
waar we veel mee gemeen hebben is de 
Spaanse COS. Ik zal hieronder probe
ren aan te geven wat voor mij de Euro
pese prioriteiten van D66 zijn, en hoe 
de COS daar dan tegenover staat. 

Een Democratisch Europa 
Gezien het overwicht van de grote Europese 
bedrijven bij het 1992-proces (waarbij, zoals 
b.v. de Commissie 200 I opmerkt, de overhe
den achterlopen) en de nog volstrekt onvol
doende invloed van het EP op de Europese 
politiek, is een verdergaande democratisering 
van de Europese Gemeenschap hard nodig. In 
de CDS hebben we in dit opzicht een uitste
kende partner. Tegenover de regenteske 
Spaanse bestuurstraditie stelt zij: de souverei
niteit, en dus het laatste woord, ligt steeds bij 
het volk, en: in een Democratie mag geen 
Macht zonder effectieve controlerende Te
genmacht zijn. 

Onderwijs en Emancipatie 
Europa kan de internationale concurren
tiestrijd slechts volhouden als zij alle in haar 
aanwezige menselijke hulpbronnen aanboort 
en als haar bevolking in staat is, hoog-gekwali
ficeerd werk te doen en zich in internationaal, 
meertalig gezelschap zonder problemen te 
bewegen. Dat betekent dat het onderwijs op 
zo hoog mogelijk peil gebracht en gehouden 
moet worden, en dat we iedereen, zowel 
mannen als vrouwen, maximaal in staat stellen 
hun bijdrage te leveren. 

Jorge Ramon Caso, Algemeen Secretaris van 
de CDS, zegt het zo: "Het onderwijs is het 
grote instrument van de moderne samenle
ving dat in staat is de gelijkheid van kansen 
vaste vorm te geven.( ... ) De discriminatie 
(van vrouwen) verdwijnt slechts als men haar 
grondoorzaken elimineert: verschillende 
soorten van onderwijs, bepaalde culturele pa
tronen, en een gebrek aan voldoende sociale 
dienstverlening om de van het moederschap 
afgeleide problemen op te vangen." Oftewel: 
kinderopvang, gelijke verdeling van taken, ge
lijke kansen op bv. onderwijs. 

Jan Willem Bertens spreekt het D66-congres in Maastricht toe. 

In zijn redes als oppositieleider eist COS
voorzitter Adolfo Suarez regelmatig dat de 

regering op grote schaal meer geld steekt in 
en meer aandacht besteedt aan het Spaanse 
onderwijs. Aangezien we ons in Europa ook 
op onderwijsgebied geen "achterlijke" re
gio's kunnen veroorloven (dat laat menselijk 
potentieel onbenut en schept verdeeldheid 
binnen de Europese gemeenschap) vindt hij 
ons in die eis aan zijn zijde. Ook volgens 
Suarez is het voor Europa op de wereld
markt: alle hens aan dek, waarbij tot nu toe 
achtergebleven groepen, resp. landstreken 
extra aandacht verdienen. 

Milieubeleid 
Net als D66 meent de CDS dat er op onze 
aarde niet alleen een dwars door alle grenzen 
brekende, internationale economische verwe
venheid, interdependentie is ontstaan, maar 
dat er in nog sterkere mate een transnationa
le, grensoverschrijdende interdependentie op 
milieugebied is ontstaan, en dat de staat van de 
internationale economie en die van het milieu 
nauw met elkaar samen hangen. 

Zowel CDS als D66 zijn van mening dat er op 
milieugebied kritische grenzen zijn bereikt en 
dat er op internationaal niveau ingegrepen 
moet worden. De Spaanse CDS wijst als 
voorbeeld naar de Middellandse Zee. Wij Ne
derlanders wijzen naar de Wadden en de 
Noordzee; maar de boodschap is dezelfde. 
(COS-Algemeen Secretaris) Caso formuleert 
het zo: "We moeten een nieuwe cultuur op
zetten waarin de creativiteit, het scheppend 
werk niet plaatsvindt ten koste van de vernie
ling van het ecosysteem". 

EuropeesJongerenbeleid 
In Spanje betreden per jaar een miljoen jonge
ren, slecht opgeleid, de arbeidsmarkt, op 
zoek naar hun eerste baan. Zij moeten op
boksen tegen zo'n drie miljoen werklozen, 
waarvan velen na het verlopen van de wette
lijke termijn geen uitkering meer krijgen. 
Ook de jongeren hebben weinig of geen 
recht op een uitkering. Een probleem met 
dergelijke proporties is alleen Europees aan 
te pakken, zowellangs de weg van meer 
onderwijsfaciliteiten als langs die van (ver-) 
spreiding van de Europese werkgelegenheid. 
En Spanje is niet meer dan een van de meest 
schrijnende voorbeelden in Europees ver
band. Ook wij kennen immers een grote 
jeugdwerkloosheid, om van de Britse cijfers 
nog maar te zwijgen. Jongerenproblemen als 
onvoldoende onderwijsfaciliteiten, te weinig 
mogelijkheden voor een zelfstandig inkomen, 
ontbreken van woonruimte (zwerfkinderen!) 
en alle criminaliteit waarbij de zwak staande 
jongeren worden uitgebuit, dat alles vraagt 
om Europees beleid en Europese hulp- en 
ondersteuningsprogramma's. Op dit punt zijn 
CDS en D66 het eveneens volledig met el
kaar eens over de ernst van de situatie en 
over het strategisch en fundamenteel belang 
van het probleem. 

Bovengenoemde punten zijn voor mij kern
thema's van onze campagne, op al deze pun
ten vinden we de CDS met identieke gedach
ten en gelijksoortige redenaties naast ons. 
Wij varen op dit links-liberale kompas. 

jan Willem Bertens 
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DEMOCRATIE IN EUROPA GEDIEND 
MET STERKE GEMEENTEN 

Van alle overheden staat de gemeente 
hetdichtst bij de burger. In Nederland 
geldt daarbij het uitgangspunt dat wat 
een hogere overheid niet regelt- het 
vrije gebied- geregeld mag worden 
door gemeenten. De grote vraag wordt 
zo langzamerhand: blijft er wel wat te 
regelen over? Wat te denken van de 
uitspraak van voorzitter van de Euro
pese Commissie, Jacques Delors, dat 
ongeveer 80% van alle regelgeving in 
de jaren negentig vanuit Brussel komt? 
Wordt de beleidsvrijheid van de ge
meenten uitgehold door de steeds 
machtiger wordende Europese instel
lingen? 

Verminderde invloed van de gemeenten? 
Daarvan kan geen sprake zijn.ln het Europa 
na 1992 zal de positie van de gemeenten juist 
sterker moeten worden. Daarvan is Pi eter 
Fokkink overtuigd. Hij is statenlid voor D66 
in Overijssel. Met het oog op internationale 
ontwikkelingen zijn in deze provincie twee 
steden nauw gaan samenwerken. De .,metaal
stad" Hengelo en de "textielstad" Enschede 
zijn in de Vierde nota ruimtelijke ordening 
aangewezen als stedelijk knooppunt: een dub
belstad met 225.000 inwoners. 

Enschede Hengelo 
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Daarmee kan in Twente een sterke grensstad 
ontstaan die de uitdaging van Europa ruim
schoots aankan. Fokkink legt uit dat in de 
Euregio, een grensoverschrijdend samenwer
kingsverband in het gebied gelegen tussen 
Rijn, Eems en IJssel, al jaren een vrij intensief 
contact met de Europese Gemeenschappen 
bestaat. D66 heeft deze ontwikkeling altijd 
aangemoedigd. In Nederland ligt Twente pe
rifeer, maar Europees gezien ligt de grensre
gio redelijk centraal. Nu Hengelo en Ensche-
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Stedenbanden met Europese gemeenten kunnen de integratie en samenwerkmg in Europa bevorderen. 

de de krachten gebundeld hebben is het vol
gens Fokkink nog beter mogelijk om het 
voorzieningenniveau en de economie in 
Twente te versterken. Ook voor veel andere 
gemeenten in Nederland ziet Fokkink verge
lijkbare ontwikkelingen in het verschiet. In de 
komende kabinetsperiode zal dan wèl ge
werkt moeten worden aan een op de Euro
pese schaal aangepast bestuurlijke organi
satie. 

Internationale wedijver 
Dat de bestuurlijke reorganisatie opnieuw op 
de politieke agenda gezet moet worden vindt 
ook de Externe Commissie Grote Stedenbe
leid, die de minister van Binnenlandse Zaken 
begin dit jaar adviseerde. Deze naar haar 
voorzitter genoemde Commissie Montijn 
acht nieuwe aandacht hiervoor nodig vanwe
ge de internationale wedijver tussen groot
stedelijke regio's . .,Hierdoor worden de Ne
derlandse grote steden gehandicapt door een 
tekort aan bevoegdheden: veel problemen 
moeten op een grotere schaal dan die van de 
centrumgemeenten worden aangepakt. De 
bestaande samenwerkingsmogelijkheden tus
sen centrum- en buurgemeenten op grond 
van de Wet Gemeenschappelijke regelingen 
bieden hier, door hun vrijwillig karakter, geen 
uitkomst", aldus het rapport van de com
missie. 

Provincies opheffen 
Over de bestuurlijke indeling van Nederland 
moet heel hard nagedacht worden, beaamt 
jacob Kohnstamm,lid van de Tweede Ka
mer voor D66. Daarbij gaat hij uit van twee 
noodzakelijke overheden: de gemeentelijke 
organisatie aan de ene kant en de Europese 

Gemeenschap aan de andere kant. De rest, 
dat wil zeggen de provincies en de nationale 
overheid,ligt wat hem betreft in de gevaren
zone. Kohnstamm ziet bezwaar in het veel
vuldig toepassen van de Wet Gemeenschap
pelijke Regelingen en de zogenoemde functi
onele decentralisatie. Daarmee wordt afge
koerst op een volstrekt ongecontroleerde en 
ondemocratische bestuurlijke laag, volgens 
het D66-kamerlid. In zijn visie moet gewerkt 
worden aan regiovorming en aan versterking 
van de gemeenten. Als dat leidt tot het ophef
fen van de provincies, dan heeft Kohnstamm 
daar geen principiële bezwaren tegen. 
Essentieel is dat in Nederland een doorzichti
ge, democratische bestuurlijke organisatie 
ontstaat. 
Wethouder Europese Zaken 
Een andere bestuurlijke indeling van Neder
land is niet van vandaag op morgen geregeld. 
Intussen komt Europa 1992 wel steeds dich
terbij. De D66-gemeenteraadsfractie in Am
sterdam heeft daarom de Europese hand
schoen begin 1989 zelf maar opgepakt. In de 
nota Amsterdam en het Europa van 
1992 schrijven Marja Baak en Boudewijn 
Oranje van de Amsterdamse fractie dat 
door de nationale overheid onvoldoende in
formatie wordt doorgegeven naar de ge
meente over het Europa van 1992 . .,D66 stelt 
dan ook voor dat het lokaal bestuur zelf initia
tieven neemt." 
De gemeenteraadsleden Baak en Oranje ver
wachten dat de concurrentiestrijd tussen lo
kale en regionale overheden zich ook op Eu
ropees niveau zal voortzetten. Amsterdam 
zal dan ook vanaf het begin prominent aanwe
zig moeten zijn in Brussel. Verder vindt de 
Amsterdamse D66-fractie dat één van de 
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wethouders speciaal belast moet worden met 
de coördinatie van het Europese beleid. In de 
gemeentebegroting zal hiervoor dan ook 
geld vrijgemaakt moeten worden. Een van de 
taken van een wethouder Europese Zaken zal 
het aanhalen van stedenbanden op Europees 
niveau behelzen. 

Alert reageren 
De Amsterdamse fractie vindt dat de Neder
landse gemeenten het vizier op Europa ver
der open moeten zetten. Wachten op 1992 
heeft daarbij verder geen zin want er zijn op 
dit moment al tal van regelingen, richtlijnen 
en verordeningen die van toepassing zijn op 
het lokaal bestuur. Bekend zijn de subsi
diefondsen die voor regionale en lokale over
heden van belang zijn, zoals het Europees 
Sociaal Fonds. Dit fonds heeft tot doel om de 
werkgelegenheid in Europa te bevorderen. 
Nederland ontvangt thans 160 miljoen gulden 
per jaar. Amsterdam is een van de Nederland
se gemeenten die sinds enkele jaren subsidies 
uit het fonds ontvangen. Met een werkloos
heidspercentage van 23,7% ( 1987) ontvangt 
Amsterdam per werkloze f 80,- uit Brussel 
voor elk van zijn 70.000 werklozen. Onbe
twiste koplopers in Nederland zijn Hengelo 
en Enschede. Met werkloosheidspercentages 
van 14,4% en 17,7% ontvangen zij respec
tievelijk f 864,-en f 628,- per werkloze. 

De omvang van de fondsen wordt dit jaar 
verdubbeld, vooral ten behoeve van de zuide
lijke lidstaten. De procedure voor de steun
verlening wordt gecentraliseerd. Tot nu toe 
konden gemeenten zelf projecten indienen, 
die werden gefinancierd als ze aan bepaalde 
voorwaarden voldeden. Dit leidde er toe dat 
Brussel werd overspoeld met projecten (on-

geveer I 0.000 per jaar). In de nieuwe situatie 
moeten nationale overheden een beperkt 

aantal programma's voor 3 tot 5 jaar indienen, 
waarbij door Brussel een strengere regie zal 

worden gevoerd. Zaak dus voor de gemeen
ten om hier alert op te reageren. 

Geen gepantserde reus 
Het Europa van 1992 en later mag in de visie 
van D66 geen superstaat worden. In het ver
kiezingsprogramma staat het als volgt gefor
muleerd: "Geen gepantserde reus willen wij, 
dreigend en dominerend naar buiten en een
vormigheid afdwingend naar binnen, maar 
een open, zelfverzekerde en vindingrijke sa
menleving, die wel zelf de instellingen schept 
die bij haar passen; centraal waar nodig, dicht 
bij de burgers waar mogelijk; en op alle ni
veaus, van gemeente tot gemeenschap, voor
zien van een heldere, democratische en doel
treffende controle op de macht." 
Voor D66 is controle op de macht een be
langrijk uitgangspunt. Waar veel macht verza
meld wordt dient direct gecontroleerd te 
worden. Vanuit democratisch oogpunt is er 
dan ook veel voor te zeggen om in een geza
menlijk Europa zoveel mogelijk overheids
handelen over te laten aan de gemeenten. 
Daar heeft de directe betrokkenheid van de 
Europese burgers de meeste kans. 

Eduard Groen 

Europees landbouwbeleid een belang van de kiezer 
door jopie Boogerd 

Voldoende voedsel verkrijgbaar èn op 
onze tafels, is voor de West-Europeaan 
een normaal verschijnsel. 
Zo normaal, dat het nauwelijks op de 
politieke agenda van de burgers prijkt. 
Toch gaat meer dan de helft van de 
Europese begroting naar het land
bouwbeleid. Plusminus 8 miljoen Euro
peanen vinden werk in deze sektor. 
Er is een nauwe verwevenheid tussen 
voedselproduktie en andere beleidster
reinen zoals terugdringen van de mi
lieubelasting, bescherming van de 
drinkwatervoorziening, vormgeving en 
bescherming van landschappelijk waar
devolle gebieden en recreatie. 
Daarnaast vormt landbouwbeleid een 
onderdeel van internationale handels
en ontwikkelingssamenwerkingsstra
tegieën. 

In de afgelopen jaren is Europa van voedsel
importerend, voedsel-exporterend gewor
den. Dit gegeven noopt in een aantal sekto
ren tot beheersing van de produktie, dan wel 
verschuiving in de produktie om overschot
situaties terug te dringen. In de zuivelsektor is 
dit gelukt. 
Ontwikkelingen die volgens D66 nadere poli
tieke aandacht vragen zijn de volgende: 

De leegloop van het platteland die in sommi
ge delen van Europa dreigt. 
De bedreiging van volgens gegevens van de 
Europese Commissie 25 mln hectare land 
(ongeveer acht maal zo groot als Nederland) 
met erosie. Dat betekent onherstelbare scha
de als gevolg van ontbossing, verwijdering van 
heggen en drooglegging van waterrijke ge
bieden. 

Sommige produktiemethoden zijn te schade
lijk voor het milieu. Vanwege de samenhang 
tussen de economische en andere aspekten 
pleit D66 voor handhaving van sterke be
moeienis door de Europese Commissie met 
het landbouwbeleid. Wij baseren ons daarbij 
op artikel 39 van het verdrag van Rome, dat 
een ongestoorde voedselvoorziening garan
deert in kombinatie met een redelijke levens
standaard van de plattelandsbevolking. 
Voorop in het door D66 gewenste beleid 

staat het verder terugdringen van overschot
ten en fraudes. 

Eénmaal gekozen in het E.P. zal ik de volgen
de voorstellen ontwikkelen, c.q. steunen: 
Beleidsmatig bevorderen van milieuvriende
lijker produktiewijzen o.a. door in de prijs
stelling van produkten een kwaliteitspremie 
in te bouwen en door harmonisatie van de 
voorschriften. Het stimuleren van verschui
vingen in de produktie van de food naar non
food sektor door gerichte premies en de ont
wikkeling van een Agro-Non-Food stimule
ringsprogramma. Erop aandringen dat in in
ternationale handelsovereenkomsten, kwali
teits-, milieu, en sociale ei.sen een rol spelen. 
De toegang van de ontwikkelingslanden op 
de Europese markt garanderen, door recht
streekse importkontrakten met een prijsstel
ling, die uitbuiting van die landen voorkomen. 
De bescherming van kwetsbare gebieden en 
leegloop van het platteland zullen voorkomen 
moeten worden door een samenhangend sys
teem van beheers- en uitloopregeling in com
binatie met een vervangend systeem van be
staansmogelijkheden. De voorbeelden met 
kleinschalige specifieke produktcoöperaties 
gebaseerd op kwaliteit verdienen aanloop
steun. 
Kortom een goed landbouwbeleid verdient 
een plaats op de politieke agenda, vanwege 
het totale belang dat in het geding is. 
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Meningsverschil met VVD niet alleen over financiering milieubeleid 

TRAMMELANT OVER 
REISKOSTENFORFAIT 
Kan een kabinet vallen over een zo klein onderdeel van de financiering van het 
milieubeleid als de afschaffing van de aftrekbaarheid van reiskosten of speelden bij 
de kabinetscrisis allerlei opgehoopte frustraties een rol? Hoe principieel is de 
opstelling van de VVD-fractie nu eigenlijk geweest in het debat over het milieube
leid? Ging het, zoals de VVD het voor deed komen, alleen om een alternatieve 
financiering, of gaat het verschil van mening juist over de maatregelen die de auto
mobiliteit moeten terugdringen? 

Het voorstel van het kabinet om de (auto) 
reiskosten niet langer aftrekbaar te laten zijn 
is in de discussie over het terugdringen van de 
automobiliteit een vrij nieuwe maatregel. 
Binnen D66 stond deze fiscale prikkel afgelo
pen najaar ter discussie op het congres over 
verkeer en vervoer. 
Het congres sprak zich toen uit voor de mo
gelijke afschaffing van het reiskostenforfait. 
Ook in het beleidsprogramma van D66 staan 

fiscale maatregelen genoemd als sturing van 
de automobiliteit. 
D66 heeft wel altijd benadrukt dat het terug
dringen van de automobiliteit gepaard moet 
gaan met een verbetering van het openbaar 
vervoer. Bus, trein en collectief vervoer 
moet een reëel alternatief bieden voor het 
autovervoer. Dat betekent ondermeer goe
de aansluitingen, bereikbaarheid, stiptheid en 
snelle verbindingen. 

Instrument 
De D66-fractie heeft zich in die lijn en in het 
verlengde van de Kamerdebatten over het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer, posi
tief uitgelaten over het voorstel uit het mi
lieubeleidsplan om het reiskostenforfait af te 
schaffen en de vrijkomende middelen ( 650 
miljoen) aan te wenden voor stimulering van 
het openbaar vervoer. De afschaffing van het 
forfait is volgens D66 niet zozeer een finan
cieringsmiddel als wel een noodzakelijk in
strument om de automobiliteit terug te drin
gen, juist door het zwaarder te belasten. Hans 
van Mierlo formuleerde het in het debat als 
volgt: "Als de VVD zegt: we hebben geen 
verschil van mening over de maatregelen, 
maar over de financiering daarvan, dan zegt 
mijn fractie: soms zit de maatregel juist in de 
financiering. Dat is de redenering achter het 
principe dat ook de VVD aanhangt: dat de 
vervuiler betaalt. En veranderingen in die 
dierbare consumtiepatronen zullen moeten 
worden afgedwongen door voorschriften en 
regels, maar natuurlijk ook door marktprik
kels." 

Door de overheveling van middelen van het 

autoverkeer naar het openbaar vervoer moet 
de nu autoreizende forens een reëel alterna
tief geboden gaan worden. Dat zo'n alterna
tief nu nog vaak ontbreekt is volgens D66 in 
belangrijke mate te wijten aan het verkeers
beleid van de afgelopen jaren. Van Mierlo: 
"Volgens een recent onderzoek zijn sinds 
1982 de kosten van openbaar vervoer met 30 
à 40 procent gestegen terwijl de autokosten 
in dezelfde periode met I 0 procent zijn ge

daald. Daar draagt ook de VVD-fractie ver
antwoordelijkheid voor." 

Vertrouwde patronen 
De VVD lijkt zich principieel afgekeerd te 

Advies 
Het advies dat Hans van Mierlo na
mens de D66-fractie op 3 mei 1989 
aan de Koningin uitbracht naar aan
leiding van het ontslag van het kabi
net luidde als volgt: 

Majesteit, 
Aan de val van het kabinet Lubbers I! lig
gen twee oorzaken ten grondslag. Ener
zijds een politiek meningsverschil over 
het te voeren beleid met betrekking tot 
het milieu. 
Anderzijds een dusdanige verslechtering 
van de politieke en persoonlijke verhou
dingen binnen het kabinet en tussen de 
coalitiepartners, dat de psychische ruimte 
voor het vinden van oplossingen voor me
ningsverschillen, die zich nu eenmaal per 
definitie in een coalitie voordoen, structu
reel te klein is geworden. 
Op grond hiervan komt het mij voor dat 
een poging tot reconstructie van het kabi
net in enigerlei vorm niet voor de hand 
ligt. 
Ik adviseer U daarom tot ontbinding van 
de Tweede Kamer over te gaan, waarna 
verkiezingen in de eerste helft van sep
tember kunnen plaatsvinden. 

hebben van de mogelijkheid om via financiële 
prikkels burgers tot ander verplaatsingsge
drag te brengen. Voorhoeve geeft er de 

voorkeur aan het milieuplan te financieren uit 
algemene middelen (economische groei) ter
wijl de automobiliteit via overheidsregulering 
beperkt moet worden. Dat is op zijn minst 
vreemd te noemen voor een partij die het 
marktmechanisme hoog in het vaandel draagt 
en een broertje dood heeft aan overheidsre
gulering. 

De vraag is of een schoon milieu, economi
sche groei en steeds toenemende welvaart 
samen kunnen gaan zonder ingrijpender 
maatregelen. In het debat bracht D66 naar 
voren die veronderstelling sterk te betwijfe
len. Van Mierlo: "Het is een illusie om te 

denken dat het milieuvraagstuk kan worden 

aangepakt zonder dat er 'au' wordt geroe
pen. Het is flauw om alles te concentreren op 
de kosten van het autorijden, want waar het 
om gaat is dat we toch tot een andere manier 
van leven en consumeren komen, en dat gaat 
altijd om heel dierbare en vertrouwde patro
nen." 

Frappant was de poging van Voorhoeve de 
overheid als schuldige van de automobiliteits
groei aan te wijzen. De overheid had immers 
met haar groeikernenbeleid werknemers 
verder van hun werk gelokt. Hoe onrecht
vaardig is het daarom nu wel niet om diezelf
de burgers extra te belasten voor de stimule
ring van het openbaar vervoer?, vroeg hij zich 
af. 
D66 heeft het groeikernenbeleid destijds ge
steund. Maar dan wel groeikernen die bereik
baar zijn met openbaar vervoer. 
En in dat openbaar vervoer is onder verant
woordelijkheid van VVD-ministers de klad 
gekomen. 
In de volgende periode zal er een inhaalma
noeuvre ten voordele van het openbaar ver
voer moet plaatsvinden. 
Uitbreiding van spoorwegen en metrolijnen 
vergt echter tijd. 
In de tussentijd zal het alternatief van de fo
rens dus vooral uit (snel) busvervoer bestaan. 
Op dit moment een minder comfortabel ver
voer dan de auto. Naarmate echter de files 
toenemen, ook al door meer vrije busbanen 
tijdens de spits op snelwegen, zal dat alterna
tief aantrekkelijker worden. 

Lennart van der Me uien 
Rolflan Sielchen 
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Een reconstructie van de val van een kabinet 

HET IS TIJD OM DE 
KIEZERS TE RAADPLEGEN 
Toch nog onverwacht .... In deze zin re
ageerde D66-voorman Hans van Mierlo 
toen hij de harde opstelling vernam die 
de VVD-fractie had ingenomen ten op
zichte van het kabinetsvoorstel. Het 
was bekend dat de patiënt leed aan een 
ernstige ziekte, maar toch. 
Waarom kon Lubbers zijn karwei niet 
afmaken? Een reconstructie. 

Proloog 
In de week voorkoninginnedagbroeide het al 
bij de VVD. Het kabinetsvoorstel over het 
Milieubeleidsplan en de Kaderbrief van Ru
ding vielen niet in goede aarde bij de liberalen, 
die hun offensief richtten op het defen
sievoorsteL Weinig waardering was er voor 

de door Minister President Lubbers slim inge· 
brachte bezuiniging op defensie, die in wezen 
een voorschot betekende op het VVD ver
kiezingsprogramma 
Voorhoeve nuanceerde een dag later de kri
tiek van de fractie op dit punt, maar toen 
kwam er een bericht uit het noorden. 
Commissaris van Koningin Hans Wiegel sprak 
in Rheden over de auto en het eigen huis. Het 
waren geluiden die het volk een tijd heeft 
moeten missen, maar de keuze tussen lasten
verlichting en het millieu leek nu toch ge
maakt te worden. MochtJoris Voorhoeve 
nog even getwijfeld hebben aan de voorkeur 
voor de aloude VVD-pardadepaardjes, dan 
heeft het etentje met zijn illustere voorgan
ger deze twijfel definitief weggenomen. 
Op donderdagavond 27 april kwamen alle 
VVD-bewindslieden bijeen en deelde Voor
hoeve een waarschuwing uit. Zijn fractie zou 
een lastenverzwaring voor de met de auto 
reizende werknemer niet accepteren. Een 
Nationaal Milieu Beleidsplan was mooi, maar 
dat moest dan maar uit de economische groei 
betaald worden. 
Hans van Mierlo, die dit onderonsje aan de 
zijlijn gadesloeg verzuchtte, dat de VVD vol
gens deze redenering heel prinsjesdag wel uit 
de economische groei kon betalen. 

Koninginnedag 
Naar verluid was de VVD het eens. Deson
danks kwam het kabinet op vrijdag 28 april 
niet tot overeenstemming en kon de ver· 
moeide horde journalisten zich gaan opmaken 
voor een bijzondere viering van Hare Majes· 
teits verjaardag. Het wachten op een feeste
lijk Binnenhof duurde niet lang. Om half twee 
repte Lubbers zich naar het perscentrum 

Vergadering in de Savornin Lohmanzaal op het Binnenhof De D66-fractie bespreekt de inbreng in het debat over het 
Milieubeleidsplan. 

Nieuwspoort, terwijl vice-premier De Korte 
bij de portier een briefje afgaf voor de net in 
vergadering zijnde VVD-fractie. De bood
schap van beiden was eender: we zijn eruit. 
De omstreden maatregelen uit het Mil-

Van Mierlo tijdens crisisdebat 

lieuplan, de afschaffing van het reiskostenfor
fait en de heffingen op bezineen diesel, zou
den niet zomaar worden ingevoerd. Een uit
gebreide discussie- en adviesronde zou kun
nen leiden tot bijstelling, aldus het kabinet ...... 

COALITIE IN EIGEN POLITIEKE 
FILE VASTGELOPEN 
Met een vrijwel identitiek handgebaar 
maakten de twee voorzitters van de 
grootste oppostiefracties Kok en Van 
Mierlo tijdens het debat over het mi
lieubeleidsplan kamervoorzitter Dol
man duidelijk geen gebruik te willen 
maken van hun spreektijd in de tweede 
termijn. De regeringsfracties mochten 
hun conflictzelf afronden. Van Mierlo 
had al in zijn eerste termijn aangegeven 
dat er die dag voor de oppositie geen 
heldenrollen weggelegd waren. "Soms 
is het beter de ontwikkelingen binnen 
onvermijdelijke processen over te laten 
aan de vrije instincten van de direkt 
betrokkenen en daar horen wij niet 
bij." 

Er werd dus spaarzaam met 'zout in wonden' 
gewreven, maar de D66-fractievoorzitter 
kon het toch niet nalaten opheldering te vra
gen over een paar duistere kwesties. Hoe 

bijvoorbeeld moest de opstelling van minister 
Bolkestein verklaard worden vroeg Van 
Mierlo zich af. "Staat hij nou aan de kant van 
zijn collega Nijpels of van mijn collega Voor
hoeve? Het spijt me te moeten vaststellen dat 
dat hij althans de indruk wekt een zeer op
portunistisch standpunt in te nemen, waar
door hij bij iedereen tegelijk blijkt te horen." 
Ook de positie van Ruding noemde Van 
Mierlo 'met de dag onduidelijker geworden'. 
"Is mijn indruk juist dat hij aanvankelijk dezelf
de bezwaren had als de VVD-fractie nu, maar 
dat toen hij ze had de VVD ze niet had. En 
toen de VVDfractie ze kreeg de heer Ruding 
ze niet meer had. Als dit zo is, dan moet hier 
de hand van de minister president achter zit
ten." Onverkort nog enige citaten uit de bij
drage van de D66fractievoorzitter: "Mijn 
fractie betreurt het zeer dat in nog geen 
week tijd de kansen voor een breed gedragen 
nationaal milieuplan praktisch tot nul zijn te
ruggebracht, en dat de nationale milieu-eufo-



.._Bovendien zou het NMP in blokken door het 
parlement behandeld worden. ledereen ver

wachtte dat de VVD-fractie deze vluchtweg 
zou accepteren. Zeker de Minister-president, 
die zich na de persconferentie ijlings naar zijn 
Engelse collega spoedde. 

Goed, de VVD had al heel wat te slikken 
gekregen van het CDA en zijn aanvoerder, 
maar wie kon bevroeden dat deze onderhuid
se spanning zou leiden tot een scheuring bin
nen de VVD? Niemand dus, totdat zatermid
dag de deur van de fractiekamer openging en 
een aantal verhitte koppen tevoorschijn 
kwam. Het was mis, goed mis. Populaire mi
nisters als Nijpels en Smit-Kroes werden defi
nitief het groene bos ingestuurd met de me
dedeling dat de financiering van het NMP niet 
deugde: afschaffing van het reiskostenforfait 
en een extra heffing op de autobrandstoffen 
waren onaanvaardbaar. 
En als de Minister President op de hem be
kende wijze het onverenigbare met fraaie 
volzinnen toch nog wist te verenigen? Nee, 
zei Voorhoeve. Het kabinet zal duidelijkheid 
moeten betrachten, de bewuste voorstellen 
moeten van tafel. 

Tussenspel 
De VVD-fractie was de vluchtweg van Lub
bers voorlopig niet ingeslagen, maar zou men 

de rug recht houden? Het feit dat de kleinste 
regeringspartij de afgelopen jaren vele keren 
op verkrampte wijze was teruggedeinst voor 
het machtswoord, stemde de insiders niet 
optimistisch. Bij de oppositie bleef men voor-

rie binnen de regeringscoalitie zo onver
wachts snel gestikt is in zijn eigen prijskaart
jes. En dat moment moest toch een keer 
komen. En het moment van de prijskaartjes is 
het moment waarop je moet kiezen. Je kunt 
niet alles tegelijk hebben: de partij van het 
milieu worden en de partij van de lastenver
lichting blijven, de partij voor de auto zijn en 
de partij ertegen. En ga zo maar door. 
Je kunt nu eenmaal voor je imago niet blijven 
teren op een minister Nijpels die om de ande
re dag in de krant glunderend een boompje 
staat te planten, schepje in de hand, kindje 
erbij. Van harte gegund, hoor. Daar niet van. 
De enig behoorlijk gesalarieerde Plantsoe
nendienst van het land, maar daar kan het 
natuurlijk niet eindeloos bij blijven. Er komt 
toch dat momentdat je moet besluiten of je 
nou wel of niet die auto gaat aanpakken. Hoe 
onpopulair op zichzelf die vraag ook mag zijn. 
En op dat moment gaat het dan ook goed mis. 
Dit is doodjammer." 
"Mijn fractie heeft sterk het gevoel dat ieder
een zich behoorlijk klem heeft gereden en 
niet meer voor of achteruit kan. Een politiek 
flleprobleem. De verhoudingen zijn zo ver
ziekt dat niet meer valt in te zien hoe het 
kabinet de nog vrij lange weg tot mei 1990 
ook maar enigszins overtuigend zou kunnen 
afleggen. In feite is dat eigenlijk al heellang het 
geval. Of je het nu leuk vindt of niet: de 

BINNENHOF 

zichtig, al schatte Van Mierlo de kans op een 
crisis op 80% . Een andere boodschap van 
een van oppositieleiders zounatuurlijk ook 
niet overkomen. 
Ondertussen kwamen de bewindslieden van 
VVD-huize eveneens met een verklaring. Mi
nister Bolkenstein bijvoorbeeld. Hij was in 
beginsel eens met de opstelling van de fractie, 
maar aangezien de ministers Nijpels en Smit
Kroes wel akkoord waren gegaan, zag hij 
geen reden om zich van het kabinetsstand
punt te distantie ren. De kans op een crisis 
groeide. 

Hetdebat 
Het was een van die debatten die het waard 
zijn in de politieke analen vastgelegd te wor
den. Omdat het voortbestaan van een kabinet 
op het spel stond en omdat het debat op een 
manier gevoerd werd, die helaas zelden voor
komt. 
Eerste termijn: Joris Voorhoeve deelt een 
bijlage bij zijn betoog uit, waarin het koop
krachteffect voor de reizende autobezitter 
op een rijtje gezet is. De Minister President 
vraagt vervolgens fijntjes of de heer Voor
hoeve rekening heeft gehouden met de in
voering van de plannen Oort. Of de specialis
ten er maar even naar willen kijken? 
Voorhoeve slaat terug door al in deze termijn 
een motie in te dienen met het verzoek de 

voorgestelde maatregelen in te trekken. 
Hoogst ongebruikelijk en tekenend voor de 
sfeer. 

De oppositie laat niet na de interne verdeeld-

coalitie is op. Een droge rivierbedding waar 
geen sprankje inspiratie of veerkracht meer 
te vinden is. En volgens mij zijn de mensen het 
behoorlijk zat om het landsbestuur voortdu
rend in handen te zien van mensen, die per
manent in een structurele staat van humeurig
heid verkeren ten opzichte van elkaar. Het is 
dus niet alleen het feit dat er binnen de rege
ringscoalitie grote verschillen van mening 
zijn, maar ook en vooral dat er geen psychi
sche ruimten meer blijken te zijn, waarin nog 
constructieve oplossingen voor die verschil
len kunnen worden gevonden. En dan houdt 
alles op." 
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heid binnen de VVD en de coalitie uitvoerig 
te beschrijven. Hans van Mierlo hanteert 
daarbij het dodelijke wapen van de edelmoe
digheid. 
Hij zal geen zout wrijven in de gapende wond, 
maar of de VVDfractie daar nou blij mee is? 

De finale 
Het was een zinderende finale. Lubbers be
gon met een antwoord op de gestelde vraag 
over de arbeidsongeschiktheid. Een belang
rijk onderwerp, maar aan de moeilijke ge
zichtsuitdrukking van de liberalen te zien, 
konden zij hun aandacht er niet echt bij hou
den. In de Volkskrant omschreef JanTromp 
de premier als een wurgslang, die zijn tegen
stander langzaam fijn drukt. Doodleuk beant
woordde hij eerst de vragen van de kleine 
partijen, alvorens zich nadrukkelijk tot een 
ongeduldige Voorhoeve te richten. En daar 
kwamen de formuleringen waar de VVD in 
het verleden zo dikwijls voor bezweken was. 
Voorhoeve hield echter zijn been stijf en 
handhaafde de motie. Voor CDA-frac
tievoorzitter De Vries was dit het sein om 
verbitterd afscheid te nemen van een coali
tiepartner, terwijl de oppositie opgelucht 
kon constateren dat de crisis nu echt heel 
dichtbij was. Zij hadden de tweede termijn 
aan zich voorbij laten gaan. 
De coalitie bleek dit keer heel goed in staat 

het drama zelf af te maken. 

Het laatste woord was voor Minister-Presi
dent Lubbers, die nog even fel uithaalde naar 
de VVD-fractie: Waren de omstreden VVD
bewindslieden hem in 1986 opgedrongen, zo 
vroeg hij zich af. Dankbaar in plaats van ver
bitterd hield Lubbers vervolgens de eer aan 
zichzelf en ging naar de koningin. 

Epiloog 
De volgende dag, na het feest of in ieder geval 
de kater, kon Joris Voorhoeve het niet nala
ten wederom iedereen te verrassen met zijn 
advies aan de koningin. De breker wilde lij
men en dat begrepen maar weinig mensen. 
Tot die kleine categorie behoorde zeker niet 
Hans van Mierlo, die deze publieksactie van 
de VVD een genante vertoning noemde. 
"Lijmen kan alleen als er een duidelijk breuk 
is. Deze coalitie is geimplodeerd; door psy
chische tegenstellingen in duizend stukjes uit
een gevallen". De suggestie van Voorhoeve 
dat bij een eventuele lijmpoging ook de posi
tie van zijn eigen ministers ter discussie ge
steld kon worden, rangschikte Van Mierlo 
onder de "zuiveringen, een praktijk die ze 
ergens anders in de wereld net beginnen af te 
leren. Het wordt tijd dat we de kiezers eens 
gaan raadplegen. Eens kijken wat die ervan 
vinden". Op zes september dus. 

Kees Dietz 
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D66-Eurokaravaan 
doetalle 
provincies aan 
Op maandag 24 april begon voor D66 
informeel de campagne voor de Euro
pese verkiezingen met een bezoek aan 
de provincie Flevoland. Euro-lijsttrek
ker jan Willem Bertens en 
de Tweede Kamerleden Doeke Eisma 
en Maarten Engwirda brachten een 
werkbezoek aan ondermeer Urk en Le
lystad, waar gesproken werd over Eu
ropese onderwerpen met een lokaal 
tintje: De visquota en de visfraude en de 
vervuiling van het Ketelmeer door de 
ljssel. Vervolgens volgden werkbezoe
ken aan de provincies Drenthe en Fries
land, die werden afgesloten met een 
feestelijke verkiezingsavond. 

Het programma voor de overige werkbezoe
ken en verkiezingsavenden vindt u (voor zo
ver bekend op dit moment) op deze pagina. 
Op de verkiezingsavenden zullen naast Jan 
Willem Bertens en Hans van Mierlo steeds 
een groot aantal Europese, landelijke en 
plaatselijke D66-prominenten actede pre
senee geven. U kunt met hen in discussies 
over Europa, plaatselijke problemen en de 
landelijke politiek, die met de vervroegde 
verkiezingen in september zeker een belang
rijke rol zal spelen de komende maanden. 
Voor informatie over de werkbezoeken en 
de campagne-avonden kunt u altijd contact 
opnemen met de D66-afdeling in uw plaats of 
met het landelijk secretariaat van D66, tel. 
070- 858303. 

Zeeland 
donderdag 
IS mei 

Na een rondetafelgesprek in het Chuchillho
tel te Terneuzen over een gebiedgerichte 
benadering van de kanaalzone Zeeuws Vlaan
deren begint het werkbezoek aan Zeeland. 
De middag is gereserveerd voor een bezoek 
aan een zaadhandel en kweekbedrijf in Kapel
le. De verkiezingsavond wordt gehouden in 
Hotel Terminus (vlak naast het station) in 
Goes. Aanvang 20.00 uur. 

Overijssel 
donderdag 
25mei 

Het dagprogramma omvat bezoeken aan En-

schede en Almelo, waar de verbouwing van 
de binnenstad en het probleem van de grond
verontreiniging centraal staan. 's Avonds 
houdt Hans van Mierlo een spreekbeurt in 
Deventer in de Burgerzaal van het Stadhuis 
aan de Grote Kerkhof om 20.00 uur, terwijl 
Jan Willem Bertens en Jopie Boogerd Zwolle 
zullen toespreken. In het partijcentrum "De 
Borrel", Badhuiswal9, 20.00 uur. 

Gelderland 
dinsdag 
JO mei 

's Ochtends wordt een bezoek gebracht aan 
de AKZO in Arnhem, 's middags wordt een 
veeteelt-landbouwbedrijf in Ooy bezocht. 
Aansluitend is er van 15.00 tot 17.00 uur een 
discussie over milieuvriendelijke landbouw in 

café-restaurant "Oortjeshekken" te Ooy, Er
lecomsedam 4, met vertegenwoordigers uit 
de wereld van landbouw en milieu. De ver
kiezingsavond begint om 20.15 uur in het 
Kolpinghuis (vlak bij het station) in Nijmegen. 

Brabant 
donderdag 
I juli 

Het programma begint met een bezoek aan 
de Fuji fabrieken te Tilburg, van 14.00 tot 
17.00 uur, waar werkgelegenheid, technolo
gie en milieu-aspecten van de produktie be
sproken worden. Tussen 18.00 en 20.00 uur 
zal in Hotel Schafrath (Park 35) te Nuenen 
een Brabantse koffiemaaltijd/persgesprek 
worden georganiseerd. 
De verkiezingsavond wordt gehouden in zaal 
Apollo, Park 25 te Nuenen. 

Groningen 
dinsdag 
Sjuni 

Tijdens dit werkbezoek zullen de Rijks Uni
versiteit van Groningen, de Nederlandse On
dernemers Maatschappij en de PTT worden 
bezocht. De verkiezingsavond vindt plaats in 
Café De Beurs aan de Vismarkt. Aanvang 
20.00uur. 

Limburg 
donderdag 
7juni 

Op het programma staan een vliegtocht bo
ven het grindwinningsgebied van Midden Lim
burg, een bezoek aan het meetstation bij Eis
den, waar de vervuiling van de Maas zal wor
den besproken en een bezoek aan Océ van 
der Grinten in Venlo. Ook de verkiezings
avond vindt in Venlo plaats, in hotel De Maag
denberg, Leutherweg I, 20.00 uur. 

Zuid-Holland 
vrijdag 
8juni 

Het programma voor het werkbezoek aan 
Zuid-Holland is nog niet bekend. 
De verkiezingsavond wordt vanaf 20.00 uur 
gehouden in de Burght, Leiden. 

Utrecht 
dinsdag 
lljuni 

Vanaf I 1.00 uurwordt een bezoekgebracht 
aan een proefboerderij bij Woerden, waarna 
ook een computergestuurd kaasexportbe
drijfbezocht wordt. In de middag zullen de 
Europakandidaten in een politiek café bijeen
komen met de studenten van Nijenrode te 
Breukelen. Het avondprogramma vindt plaats 
in de Botanische tuinen van het Universiteits
centrum De Uithof, even buiten Utrecht, die 
hun 350 jarig bestaan vieren. 

Noord-Hol
land 
dinsdag 
IJ juni 

De D66-afdeling Hilversum organiseert in 
Hotel Hof van Holland te Hilversum de laat
ste campagne-avond voor de verkiezingen op 
I 5 juni. Deze afsluiting van de campagne be
gint om 20.00 uur. 



Milieubeleid centraal thema in Eurocampagne 

MILIEU KOPPELT 
NATIONALE 
VERKIEZINGEN 
AANEUROPA 

Op de brug van het ruim I 00 jaar oude marineschip de Buffel spreekt Europees lijsttrekker jon Willem Bertens het D66gehoor 
toe, dot zich onder hem op een zonnige scheepsvlaer heeft verzomelq. D66 stortte zaterdag 20 mei hoor dubbele verkiezingscam
pagne bij het maritiem museum aan de Leuvehoven in Rotterdam. Foto: Henk de Kruijf. 

Voor het eerst in de geschiedenis is een kabinet gevallen over de formulering van 
een milieubeleid en daarmee is het milieu het nadrukkelijke thema geworden dat 
de Europese verkiezingen verbindt met de verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
concludeerde Hans van Mierlo in zijn toespraak tijdens de start van de D66-
verkiezingscampagne in Rotterdam. 
Zonder een op elkaar afgestemd Europees en nationaal milieubeleid zal het 
milieubeleid, hoe intensief ook, niet tot een daadwerkelijk resultaat leiden. Euro
pees lijsttrekker Jan Willem Bertens kondigde bij de campagnestart aan dat 066 in 
het Europees Parlement het initiatief zal nemen tot oprichting van een 
milieufonds waaruit de armere lidstaten de lasten van een strengere milieunorme
ring kunnen bekostigen. 
Op deze wijze kan een gemeenschappelijke verscherping van de milieunormen 
binnen Europa sneller tot stand komen. 

Jaargang 22/ nummer 5/7 juni 1989 

NEOERL;~e.N 
Presentatie 
D66-kandidaten 
Tweede Kamer 
Op zaterdag 17 juni hebben de D66-kandida
ten voor de Tweede Kamer de kans zich te 
presenteren op een bijeenkomst in het 
Openluchtmuseum in Arnhem. D66-leden 
die deze presentatie bijwonen krijgen een 
reductie op de toegangsprijs van het museum. 
Toegang vijf gulden i.p.v. f 7,50. (zie pag. 7) 

Kandidaatstelling 
Tweede Kamer 
In deze Democraat vindt U een overzicht van 
de kandidaten voor de D66-I ijst bij de Twee
de Kamerverkiezingen op 6 september 1989. 
De laatste pagina van het kandidatenover
zicht is tevens het stembiljet waarmee U de 
kandidaten van Uw voorkeur kunt kiezen. 
Lees de toelichting op de stemprocedure 
goed alvorens U het stembiljet invult. Uw 
stembiljet dient uiterlijk 23 juni aanstaande 
om 12.00 uur binnen te zijn. 

Stemadvies 
Bij deze Democraat treft U een stemadvies 
aan van de door het Hoofdbestuur ingestelde 
stemadviescommi.ssie. Deze commissie heeft 
20 kandidaten geselecteerd op basis van de 
profielschets die alle leden met de oproep 
zich te kandideren is toegezonden. 

Verkiezingsprogramma 
Volgende week krijgt U het D66 concept
verkiezingsprogramma 1989-1993 in de bus. 
Het verkiezingsprogramma wordt tijdens het 
congres van 30 juni en I juli in Den Bosch 
vastgesteld. 
In Uw D66-afdeling of regio wordt het pro
gramma zeker besproken in oo weken voor
afgaand aan het congres. Op zaterdag 24 juni 
is door een aantal D66-leden een amende
mentenmarkt georganiseerd in Utrecht. 
Meer informatie vindt U op pagina 4. 

Giro 1 000 000 
In de Verenigde Staten noemen ze het fund
raising, in de Lage Landen heet het gewoon 
bedelen. Nog drie maanden campagnevoeren 
betekent een aanslag op het verkiezingsfonds. 
Ons beroep op Uw vrijgevigheid geldt nog 
steeds. Het gironummer is I 000 000. Want 
geld speelt een rol. 
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COMMENTAAR 

Het slagveld en de strategieën 
Na de veldslag van 2 mei maken de partijen zich noodgedwongen in ijltempo op voor 
een nieuwe strijd, nu op electoraal terrein. Alom vindt een hergroepering van de 
troepen plaats. In de VVD gaat dit proces met het luidste gekrakeel gepaard ten 
gevolge van ernstige strategische fouten van haar veldmaarschalk Voorhoeve. Inge
fluisterd door zijn gravelijke adjudant leende hij slechts zijn rechteroor aan zijn 
opgewonden jonge officieren waardoor de totaliteit van het strijdtoneel uit zijn 
gezichtsveld verdween. De opperbevelhebber isoleerde zijn (politiek) meest voor
uitgeschoven generaals, Nijpels en Smit-Kroes door uitgerekend de strijd aan te 
binden op het moment dat deze twee zich- op basis van eigen krijgskundig inzicht
aan gene zijde van de scheidslijn, temidden van de vijand bevonden. Mede doordat juist 
deze generaals in de volgende (verkiezings-)strijd in staat zouden zijn verse troepen 
aan te laten rukken werd door dit isolement de liberaal strategische positie ernstig 
verzwakt. 

Nadat zijn eigen cohorten bij het optrekken der kruitdampen nota bene elkáár 
nagenoeg de oorlog hadden verklaard, sprak de veldmaarschalk plechtig dat er 'beter 
gecoördineerd' moest worden en hij smeekte zijn ondergeschikten dit aan hém over 
te laten . 
Opper-officier Nijpels mocht zich ten lange leste bij de reguliere troepen aansluiten 
na verklaard te hebben dat hij het met de twee tegengestelde strategische inzichten 
tegelijkertijd eens is. Hij bleek bereid in elk stof te bijten als het er maar schoner op 
werd. 
Na een luid klaroengeschal bij Honselersdijk had generaal Smit-Kroes inmiddels met 
opgeheven (en keurig gekapt) hoofd definitief het slagveld aan de linkerflank verlaten, 
hoewel ze zich steeds blijmoedig ter rechterzijde had bewogen. 

Het CDA ziet met genoegen hoe het ontevreden liberale voetvolk massaal deser
teert en naar die gelederen overloopt. Het is de Christen-Democratische strategie 
om deze electorale toestroom te bevorderen en tegelijkertijd coalitie-opties naar 
zowel de PvdA als de VVD open te houden. Het sociaal-democratische programma 
wordt in algemene zin positief ontvangen; tegelijkertijd wordt de PvdA-wens om de 
afgesproken belastingverlaging slechts gedeeltelijk door te voeren afgewezen: de 
middeninkomens (potentiële VVD-stemmers) moeten uitdrukkelijk te vriend gehou
den worden. Niet alleen het eigen euthanasie inzicht maar ook het compromis met de 
VVD (regeringsvoorstel) wordt afgezet tegen alternatieven van PvdA en D66, in een 
poging de eigen identiteit te benadrukken zonder de (vroegere) VVD aanhang teveel 
af te schrikken. 

De socialisten zijn buiten de strijd gebleven en kunnen ongehavend hun niet geringe 
numerieke kracht verder opvoeren. Hierdoor kan hun latente kwestbaarheid worden 
gecamoufleerd. Zo bestaat er door de lange afwezigheid bij de frontlinie twijfel over 
de geoefendheid. 
Ernstiger nog is het opgeven van traditioneel socialistische krijgsdoelen. Daardoor 
rijst de vraag of de gewone soldaat nog blijvend gemotiveerd kan worden. Zo is in 
tegenstelling tot wat recentelijk nog betoogd werd, nu de internationale situatie 
bepalend voor de mogelijke terugdringing van de defensielasten. Ook de automati
sche koppeling tussen lonen en uitkeringen is niet meer in absolute zin gehandhaafd. 
Ter linkerzijde ontstaat ruimte voor de (sinds kort) gezamenlijk oprukkende radicale 
regimenten. Zij hebben hun versleten rode vaandels ingeruild voor een gemeenschap
pelijke groene banier. Of dit hen ver zal brengen hangt vooral af van de vraag in 
hoeverre de eigenzinnige vaandeldragers elkààr voor de voeten zullen lopen. 

D66 betrad 23 jaar geleden het strijdperk als protest tegen de wijze van vechten op 
basis van verouderde concepten. Sindsdien opereert zij soms tussen, soms uitdrukke
lijk náást de andere legioenen. Om steun te behouden uit het achterland moet zij zich 
parmanent opvallend in het voorste gelid ophouden. Betrokkenheid bij nuttige doch 
weinig spectaculaire operaties in de tweede linie levert, eerder dan bij de aloude 
legioenen, het verwijt van onherkenbaarheid of matheid op. De andere partijen geven 
echter niet met woorden, maar met krijgsdaden het gelijk van D66 aan: door de wijze 
van politiek bedrijven (CDA), door het goede van het eigen erfgoed te verloochenen 
(VVD) of door de D66 houding "overheidsoptreden niet uit principe maar door de 
noodzaak der omstandigheden" over te nemen (PvdA). 
De strategie van D66 moet zijn om de kiezers hier sterk bewust van te maken en 
vooral strijdlustig de eigen alternatieven te verdedigen. 

Bob van den Bos 
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Europese campagne 066 

OPZOEKNAAREUROPA 
Het leek zo mooi bedacht. Een campag· 
nestart in Rotterdam- richting Euro
poort- als startsein voor de eindsprint 
naar de Europese verkiezingen. En toen 
viel het kabinet en wendde iedereen de 
steven richting Den Haag. Het bedierf 
de stemming echter niet op het cam
pagneschip dat voor deze gelegenheid 
veranderd was in een groen stukje Rot· 
terdam. Integendeel, in groten getale 
waren de leden naar het Maritiem Mu
seum gekomen om in optimistische 
verwachting te luisteren naar beide 
lijsttrekkers, die het gehoor toespra
ken vanaf de brug. 

Het programma bood een afwisseling van po
litiek en amusement. In deze laatste categorie 
viel zeker de cabarettière ... , die met een 
internationaal chansonprogramma de D66-
aanhang op de voorplecht gekluisterd hield 
totdat campagneleider Ernst Bakker het pu
bliek naar de achterkant dirigeerde voor het 
politieke gedeelte van de bijeenkomst. 
Hans van Mierlo ontkwam niet aan een be
schouwing van de actuele politieke situatie, 
maar de nadruk lag toch op Europa. Hij bena
drukte het belang van de verkiezingen, die 
beslissend zullen zijn voor de toekomst van 
dit werelddeel. Nu is de kans om dát te reali
seren wat D66 al twintig jaar geleden voor 
ogen had: een verenigd Europa met een de
mocratisch en helder bestuur. 
Na de fractievoorzitter was de beurt aan Jan 
Willem Bertens om de toehoorders nog eens 
duidelijk te maken waarom een stem op D66 
de beste garantie is voor een Europese oplos
sing van Europese problemen. Kort liet hij de 
hoofdpunten uit het programma de revue 
passeren om daarna samen met Van Mierlo 
het affiche in ontvangst te nemen, dat inmid
dels overal te bewonderen is. 
De ochtend werd besloten met een optreden 
van een band, waarna iedereen huiswaarts 
keerde met de herbevestiging dat D66 een 
mooie toekomst heeft. 

De manifestatie in Rotterdam was niet de 
eerste activiteit in het kader van de aanstaan
de verkiezingen. De D66-karavaan had inmid
dels al een aantal werkbezoeken afgelegd. De 
eerste provincie op het programma was Fle
voland. 

Op zoek naar Europa 
Niemand had nog een vermoeden van de cri
sis die enkele weken later zou uitbreken. Fle
voland lag er daarom kalm bij. 
Uitgestrekte polders vormden het decor 
voor de twee busjes die kris kras het land 

doorkruisten op zoek naar Europa. Dat was 
immers de gedachte achter deze werkbezoe
ken: probeer de relatie te leggen tussen de 
problemen naast de deur en een verenigd 
Europa. Probeer wat mensen te vinden leek 
echter de eerste opdracht te worden. 
Overigens waren de diverse bezoeken zeer 
goed georganiseerd en uiterst waardevol. 
Een geïntegreerd landbouwbedrijf en de uit
leg over de vervuiling in de grote rivieren 
onderstreepten het belang van een interna
tionale aanpak en de gemeente Urk zorgde 
voor de inmiddels traditionele lunch. Helaas 
kon het programma in deze gemeente niet 
geheel worden afgewerkt, maar gelukkig was 
men nog net op tijd om de wethouder te 
ontmoeten. Na het vorige bezoek was de 
aanhang van D66 van vier naar één stem ge
daald, een trieste constatering ware het niet 
dat de tong heel goed smaakte. 

Drenthe, Friesland, Zeeland en Overijssel 
waren de volgende haltes op weg naar Euro
pa. In het land was inmiddels de nationale 
verkiezingskoorts uitgebroken, wat temer
ken was aan de opvallend grote belangstelling, 
met name in Leeuwarden. De campagne bleef 
desondanks zoveel mogelijk gericht op Euro
pa. De gesprekken over de verschillende fa
cetten van dit onderwerp volgden elkaar in 
een razend tempo op. Jan Willem Bertens, 
Bob van de Bos en Jopie Boogert spra~en met 
vertegenwoordigers uit diverse geledingen 
van de samenleving, die graag van de gelegen
heid gebruik maakten om hun wensen voor 
de Nederlandse inbreng in Europa kenbaar te 
maken. Een transportonderneming klaagde 

Lijsttrekker Jan Willem Bertens bestijgt 
de brug om de campagne voor de Euro
pese Verkiezingen te openen. 

over het strenge rijtijdenbesluit, een rotanfa
briek over de successen van het ontwikke
lingsbeleid dat zijn stoelen buiten de markt 
plaatst. Andere ondernemers plaatsten de 
dreigende concurrentiestrijd met goedkope
re landen binnen Europa op de agenda, een 
punt dat nog eens duidelijk maakte dat 1992 
niet zonder een sociaal handvest kan, waarbij 
Nederland een voortrekkersrol dient te 
spelen. 

De avondprogramma's vermeldden een op
treden van alle kandidaten, aangevuld met 
Hans van Mierlo. Deze laatste deelde de te
leurstelling van de zaal dat de Europese ver
kiezingsstrijd naar de achtergrond verdween, 
waarna iedereen er eens echt voor ging zitten 
om de politieke analyse van de fractievoorzit
ter tot zich te nemen. Toch kwam Europa 
voldoende aan bod. Voor de pauze met een 
toespraak van lijsttrekker Bertens en na de 
pauze met een forum, waarin alle drie de 
kandidaten zitting hadden. Ook de vragen uit 
de zaal hadden veelal een Europees karakter. 

De werkbezoeken waren zonder uitzonde
ring voortreffelijk georganiseerd. De kandi
daten hadden duidelijk plezier in de uitleg van 
de bezochte instellingen en bedrijven, want 
wie krijgt nu de kans om eens kennis te maken 
met de fijne kneepjes van de zaadveredeling? 
Ook de belangstelling van de pers was rede
lijk, al kozen de mediavertegenwoordigers 
wel vaak voor de nationale kant van deze 
dubbele campagne. En het publiek? Dat vorm
de het beste bewijs dat de politiek weer even 
uit zijn winterslaap is gekomen en, zeker zo 
belangrijk, dat D66 nog even niet kan gaan 
slapen, want de verwachtingen zijn hoog ge-
spannen. 

Kees Dietz 
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Verkiezingsprogramma na kabinetscrisis belangrijker? 

MACHTSVERSCHUIVING 
MOGELIJK 
Een heuse stuurgroep heeft zich we
kenlang over standpunten, beleids
voornemens en maatregelen gebogen 
om het D66 verkiezingsprogramma sa
men te stellen. De leden van de stuur
groep maken deel uit van de Tweede 
Kamerfractie, het Hoofdbestuur en de 
Programmacommissie. Critici stellen 
in de regel cynisch vast dat de gemid
delde kiezer geen boodschap heeft aan 
verkiezingsprogramma's; de kiezer 
kent de inhoud ervan nauwelijks. 
Is dat zo? Vast staat dat de vervroegde 
verkiezingen zijn veroorzaakt door 
toedoen van de VVD; een conflict over 
de financiering van milieumaatregelen 
lag er aan ten grondslag. Veel kiezers 
hebben een duidelijke mening over dat
zelfde milieu: zoveel is zeker. Het besef 
dat het een van de belangrijkste be
leidsterreinen is, heeft veld gewonnen. 
De tijd dat milieu-activisten met een 
schuin oog werden aangekeken ligt de
finitief achter ons. Ministers komen tot 
inkeer. Het is steeds duidelijker: 
kiezers vinden milieu een belangrijk 
strijdpunt. Mede daarom liggen er boei
ende verkiezingen in het verschiet. Het 
is waarschijnlijk dat de kiezers zich 
drommels goed op de hoogte stellen 
van de milieu-standpunten van de par
tijen. 

Machtsverschuiving 
In principe zijn de voorwaarden aanwezig 
voor een machtsverschuiving. Ten eerste: 
een groot aantal kiezers hecht veel belang aan 
het milieuvraagstuk. Ten tweede: de menin
gen daarover zijn duidelijk verdeeld. Mooie 
woorden verhullen dat maar ten dele ... dat 
ontgaat geen enkele kiezer. Ten derde: er 
moet onder de kiezers een zekere overeen
stemming zijn, dat de ene partij beter in staat 
is om milieumaatregelen (die algemeen wen
selijk en noodzakelijk worden geacht) uit te 
voeren, dan andere partijen. Hoe discutabel 
de laatstgenoemde voorwaarde is, moet blij
ken. Dat is nou net de inzet van de ver
kiezingen ... 
Olga Scheltema is voorzitter van de stuur
groep verkiezingsprogramma, die zich door 
de val van het kabinet met druk op de ketel 
geconfronteerd zag. "Ik ben nu ontzettend 
blij met het werk van de commissies 2000 en 
200 1", bekent zij ruiterlijk. "Wij kunnen re-

gelmatig teruggrijpen op de discussies die 
daarin zijn gevoerd." Ook Hans Jeekei (lid 
stuurgroep en programmacommissie) ervaart 
de verslagen als nuttig basiswerk. "Er zijn 
weinig strijdigheden tussen de rapporten 
2000 en 200 I en de standpunten van de 
Tweede Kamerfractie in de afgelopen tijd. 
Dat is grappig, want er is niet bewust naar 
consistentie gezocht," Th om de Graaf (lid 
stuurgroep en hoofdbestuur) nuanceert het 
belang van de commissies. "Het programma 
gaat dieper: veel programmapunten zijn vol
strekt niet terug te voeren naar de verslagen 
2000 en 200 I ", meent De Graaf. 

Milieukampioen 
Naast democratisering beschouwen veel De
mocraten het milieu als een D66 profilerings
punt bij uitstek. Dat kan in de praktijk best 
tegenvallen. Niets wijst erop dat het electo
raat D66 als een milieu'kampioen' Qe

schouwt, ook al is het vooral aan D66 te 
danken dat het beleidsterrein nu hoog op de 
prioriteitenlijst van de politieke agenda 
prijkt ... Moet D66 standpunten radicaliseren 
om zich met milieu te profileren? Olga Schel
tema acht dat niet ondenkbaar: "Wellicht zijn 
sommige van onze ideeën radicaal. Maar ver
geet dan niet, dat op tal van fronten verande
ringen moeten plaatsvinden: niet alleen de 
automobiliteit, maar ook gedrag- en con
sumptiepatronen. Milieuvervuiling tegengaan 
doet pijn, las ik laatst. Zo is het." De commis
sie 2000 stelt dat de milieukosten tot uitdruk
king moeten komen in de produktiekosten. 
Moet de consument het gelag uiteindelijk be-

talen? Scheltema: "De consument moet mee
betalen. Desnoods moeten produktie- en 
consumptiepatronen gedwongen worden 
veranderd. Doorbelasting van kosten kan 
daaraan bijdragen. Bedrijven zullen dan meer 
geld en mankracht investeren in hetontwik
kelen van schonere produktie." Hans Jeekei is 
voorstander van een zogenaamde mi
lieutoets: "Ik vind dat milieu moet worden 
geïntegreerd in de kern van de sociaal-econo
mische besluitvorming. De economische ont
wikkeling moet samenhang vertonen met mi
lieukwaliteit. Alle wetten en maatregelen 
moeten getoetst worden op milieu-effecten. 
Zo'n milieutoets mag wat mij betreft toe in
zet van de verkiezingen worden gemaakt." 
Door typisch D66-denkwerk, zal het D66 
verkiezingsprogramma zeker onderschei
dend zijn op het gebied van milieu, zegt Thom 
de Graaf. "Er moet meer gebeuren dan nu in 
het Nationaal Milieu Plan staat. Zowel bij 
CDA als VVD is minder diepgaand nagedacht 
over de duurzame ontwikkeling van het mi
lieu. Je moet jezelf bijvoorbeeld afvragen: 
moeten wij grenzen aanduiden voor de eco
nomische groei terwille van het milieu? De 
haven van Rotterdam en Luchthaven Schiphol 
zijn heel concrete voorbeelden. Strenge 
maatregelen raken beide direct." 

Vervuiler-betaalt principe 
"Tot nu toe zijn steeds de vervuilers aange
pakt", zegt Hans Jeekel. "Maar soms bleken 
die bedrijven failliet of vertrokken naar het 
buitenland. De overheid mag dan alsnog beta
len. D66 staat een preventieve aanpak voor. 



Dat betekent dat je ook aandacht moet be
steden aan de investeringen van institutionele 
beleggers. Tot nu toe bepaalde het grote geld 
steeds de marges voor overheidshandelen. 
Dat moet veranderen." Olga Scheltema on
derkent het spanningsveld tussen scherpe mi
lieu-eisen en economisch beleid. "De over
heid moet echt niet alles zelf doen, het is 
verstandig de maatschappelijke partners erbij 
te betrekken. Maar het belang is zó groot, dat 
het beleidsterrein belangrijk geaccentueerd 
moet worden. Het primaat voor een goed en 
samenhangend milieubeleid ligt bij de over
heid. Concrete maatregelen en concrete 
doelstellingen bieden duidelijkheid. Ik denk 
dat de keuze tussen milieu of werkgelegen
heidin extreme gevallen ten faveure van mi
lieu moet uitpakken. Er komen overgangs
problemen, die moeten we niet bagatellise
ren. Anderzijds kunnen nieuwe produk
tietechnieken voor milieugeïntegreerde be
drijfsvoering ook werkgelegenheid opleve
ren." Voorbeelden van concrete milieumaat
regelen zijn onder meer strafrechtelijke ver
volging mogelijk maken van activiteiten die 
'kwaliteit van het milieu in gevaar brengen' of 
het stellen van strenge openbaarheidseisen 
ten aanzien van lozingsgegevens. 

Onderscheidend vermogen 
Over het onderscheidend vermogen van het 

programma maken de drie stuurgroepsleden 
zich geen zorgen, ondanks het feit dat het 
programma in korte tijd is samengesteld. Ma
ken opvallende beleidsalternatieven en crea-

Impuls 
Het is zaterdagmiddag 20 mei. In een 
koel, sfeervol zaaltje recht onder het 
fraaie stadhuis van Utrecht ontmoeten 
een kleine veertig 066-ers elkaar. Sta
tenleden uit verschillende provincies, 
oud-partijbestuurders, kandidaat-par
lementariërs, en, gelukkig ook, een 
aantal gewone partijleden zijn aan
wezig. 

De sfeer is een beetje geladen, verwachtings
vol. Onder geroezemoes en rinkelende gla
zen neemt de eerste het woord. Deze bijeen
komst is bij elkaar geroepen door een paar 
leden om te peilen of in het matte politieke 
klimaat D66-ers te vinden zijn die voor een 
aantal zaken nog uit hun stoel komen. De 
handdoek ligt in de ring. Zij wordt direct 
opgepakt door een nieuwe spreker. En daar
na volgen er snel meer. 
Het doodzieke milieu, de geschonden integri
teit van de Nederlandse politiek, de onaan
vaardbaar hoge werkloosheid, de volstrekt 
tekortschietende aanpak van de georgani
seerde misdaad en de kleine criminaliteit, de 
door bezuinigingen gehavende publieke sec
tor ... het blijken topscorers van verontwaar
diging te zijn. 

Enthousiasme komt bij velen naar voren over 
uiteenlopende zaken als het optreden van 
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tieve vondsten die 'in het land' onder de leden 
leven kans om opgenomen te worden? Olga 
Scheltema haast zich om te weerleggen, dat 
de partijbasis nauwelijks invloed kan uitoefe
nen op dit programma, dat toch ontegenzeg
gelijk een belangrijk stempel van het actieve 
partijkader draagt. "De leden hebben ongelo
felijk veel invloed. Er is een heellage drempel 
om amendementen te kunnen indienen. De 
handtekeningen van vijf leden zijn voldoen
de." Jeekei hoopt-met in het achterhoofd 
het overladen programma van het Maas
tricht-congres- dat de leden zich tot de 
hoofdlijnen zullen beperken. Wij moeten met 
elkaar niet over details bazelen, lijken de 
stuurgroepsleden te denken: ze zijn te netjes 
om het ook daadwerkelijk gewoon-op-zijn
hoilands te zeggen. 

Conflict thema 
Er is een conflict thema dat de gemoederen 
binnen D66 bezig blijft houden èn dat tot de 
hoofdlijnen gerekend mag worden. Prima ge
spreks- en discussiestof voor het Brabantse 
zomercongres: de sociale zekerheid en meer 
specifiek de arbeids-en scholingsplicht en het 
basisinkomen. De scheidslijn binnen de partij 
is in de verslagen van de commissie 2000 en 
200 I al gebleken. "Ik denk dat er min of meer 
een generatie-verschil in het denken naar vo
ren is gekomen", zegt Thom de Graaf. Hij is 

een fervent tegenstander van toepassen van 
dwang en sancties om invloed uit te oefenen 
op werklozen. Wim Kok laat er geen misver
stand over bestaan: het zogenaamde Zweed-

Gorbatsjov, de recente ontwikkelingen in 
China en de zorgvuldigheid waarmee zeer 
kleine partij-afdelingen besluiten nemen over 
wel of niet deelnemen aan de gemeenteraads
verkiezingen van 1990. 

In plaats van rust brengt de pauze nieuwe 
discussie. De gedachtenwisseling verplaatst 
zich naar de vraag hoe D66 omgaat met deze 
problemen. Moet zij haar positie als vierde 
partij waarmaken door over ieder onder
werp een genuanceerde mening te vormen 
en te ventileren? Of moet zij zich juist beper
ken tot enkele kernthema's en daar haar ont
zuilde analyse en plannen op loslaten? En wel
ke kant moet het uit met de traditionele 
spanning in D66 tussen redelijkheid en revo
lutionair elan? Hoe houden wij leden en 
kiezers vast die D66 met name ondersteunen 
vanwege haar bevlogen politieke stelling
name? 
De gemoederen raken in een stroomversnel
ling. Naar voren wordt gebracht dat de ko
mende maanden van grote betekenis kunnen 
zijn voor de Nederlandse politiek in het alge
meen en voor D66 in het bijzonder. Er zijn 
serieuze mogelijkheden voor een andere coa
litie. Er is ruimte voor nieuwe prioriteiten en 
politieke keuzes. Het is tijd voor een impuls 
aan de politiek: tijd om te laten blijken dat 
binnen D66 ruimte bestaat voor een pittige 
stellingname. 
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se model van sociale zekerheid spreekt hem 
aan. Hij ziet een hervorming van ons huidige 
stelsel als een 'mooie taak' in een kabinet. "Je 

krijgt alleen een I 00% uitkering als je (bij)
scholing volgt of maatschappelijk nuttig werk 
verricht", aldus De Graaf: "Het oude Van der 
Louw-plan. Het is een farce dat verplichte 
scholing motiverend werkt. Het is pure be
voogding en een onderschatting van de indivi
duele verantwoordelijkheden. Jongeren wor
den het slachtoffer." In het verslag van de 
commissie 2000 is het uitgangspunt 'volledige 
werkgelegenheid' als doelstelling niet verla
ten, en binnen dat denkraam past het Zweed
se model wonderwel. "Het verder denken 
over bijvoorbeeld een basis-inkomen is véél 
interessanter", zegt Hans Jeekel. "Kok wil 
terug naar de jaren '50. Je pretendeert dat er 
banen zijn. Dwangmaatregelen en plichten: 
het zijn vooral symbolische maatregelen ... in 
de marge." 
Zowel Jeekei als De Graaf onderkennen het 
dilemma, hebben ook een standpunt, maar 
durven geen uitspraken te doen over de ver
houdingen binnen de partij. De aantrekkelijk
heid van D66 als gegadigde voor de regering 
is in het geding. Trotseert het congres de 
mening van erkende deskundigen, die zitting 
hadden in denktank-commissie 2000; om de 
lijn van de angry young men-commissie 200 I 
na te volgen? De individualiseringstrend botst 
met het geloof in de reguleringsfunctie van de 
overheid. 

Peter van den Besse/aar 

Het ontstane enthousiasme resulteert in een 
groot aantal suggesties voor mogelijke acties. 
Het verkiezingsprogramma bestoken met 
amendementen, advies uitbrengen aan de 
Stemadviescommissie, het selecteren en uit
werken van kernthema's, het produceren van 
een notitie ten behoeve van de kamerfractie, 
het "bestormen" van de adviesraad ... 
Eén punt springt naar voren: D66 moet de 
verkiezingen ingaan met een helder program
ma waar reliëf in zit. Dat programma wordt 
vastgesteld op I juli. Daar ligt een kans op 
politiek vuurwerk. Deze keer zijn vijfhandte
keningen immers voldoende om een amende
ment in te dienen. Dus wordt besloten op 24 
juni een amendementenmarkt te organiseren, 
waar men moties en amendementen aan el
kaar kan voorleggen. Diegenen die vijfhand
tekeningen weten te verkrijgen voor hun aan
passing van het verkiezingsprogramma, krij
gen het druk op het congres. 

Ik nodig u uit: kom naar de amendementen
markt op 24 juni aanstaande. Neem uw amen
dementen mee en breng ze in discussie. Doe 
mee met het geven van een impuls aan de 
politiek. 
De amendementenmarkt vindt plaats in zaal 
Feil in i, onder het stadhuis (Stadhuisbrug 3) in 
Utrecht, van 14.00 tot 17.00 uur. 

Peter van Eijk 
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maandag 12juni 
Arjen Bouter bezoekt de D66-afdeling ljssel
stein in het kader van de Europese verkiezin
gen. De bijeenkomst vindt plaats in Restau
rant 'Ridder St. Joris'. Aanvang 20.00 uur. 

Chel Mertens spreekt voor D66 in Koog a/d 
Zaan over "Europa 1992, méér dan een inter
ne markt" in "De Waakzaamheid", Hoog
straat 4. 20.00 uur. 

De D66 Eurokaravaan doet Utrecht aan. Het 
avondprogramma met Hans van Mierlo, jan 
Willem Bertens e.a. vindt plaats in de Botani
sche tuinen van het universiteitscentrum De 
Uithof, vanaf20.00 uur. 

Roelof jan Manschot vertegenwoordigt D66 
bij een Europa-avond in Haarlem, zaal Brink
man aan de Grote Markt vanaf 20.00 uur. 

Maarten Engwirda is te gast op de Europa
avond van de D66 afdeling Brussel. 

AGENDA 

dinsdag 13 juni 
In Hotel Hof van Holland te Hilversum wordt 
de D66-Eurocampagne afgesloten. Aanvang 
20.00 uur. Met Hans van Mierlo, Jan Willem 
Bertens e.a.Info bij Riek Rudzik 053-355374. 

woensdag 14juni 
Dick T ommel is aanwezig bij de oprichting 
van de j.D. afdeling Nijmegen. 

zaterdag 17 juni 
Michel jager is bij de Algemene Vergadering 
van de NOVIB in de Nieuwe Kerk te Amster
dam waar hij met de andere partijvoorzitters 
tijdens het middagprogramma spreekt over 
de plaats van ontwikkelingssamenwerking in 
de nieuwe verkiezingsprogramma's. 

zaterdag 24 juni 
Saskia de Steenwinkel vertegenwoordigt 
D66 bij de jaarlijkse landelijke manifestatie 
van het Roze Front op de Grote Markt te 
Haarlem. 

REDT HETTROPISCH REGENWOUD 
ledere minuut wordt er een stuk tropisch regenwoud ter grootte van 16 voetbalvelden 
gekapt voor onze kozijnen, deuren, enz. In het kader van de campagne Hart voor het 
Regenwoud voert Milieudefensie samen met IUCN-Iedencontact, Werkgroep Behoud 
Tropisch Regenwoud en Kansurnenten Kontakt actie om de houtkap drastisch te 
verminderen. De gratis actiekrant vertelt u er meer over. 

Steun Vereniging Milieudefensie 
,--------------------------~ 
I BON I 
1 o Ik word lid van Vereniging Milieudefensie (f 22,50 p/half jaar. Ik ontvang dan het 1 
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Aad Nu is bezoekt de Noordelijke jonge De
mocraten op een themadag over onderwijs. 
De dag wordt gehouden in het pand van het 
P.P.J.K. Heren poort, Molenbeek 6 in Gro
ningen. 

maandag 26 juni 
ARV Utrecht over resultaten Europese ver
kiezingen en voorbereidingen voorTweede 
Kamer verkiezingen. T rianon, Oude Gracht 
vanaf 20.00 uur. 

In het openluchtmuseum te Arnhem wordt 
een grootse presentatievergadering georga
niseerd van de D66-kandidaten voor de 
Tweede Kamer. Zie ook het partij nieuws. 

vrijdag 31 juni en zaterdag I juli 
D66-Verkiezingscongres in Den Bosch. Zie 
de aankondiging in het partijnieuws. 

Zendtijd 
politieke 
partijen 
Op 27 juni a.s. organiseert de Stichting Bur
gerschapskunde, Nederlands Centrum voor 
Politieke Vorming, in samenwerking met het 
reclame vakblad NieuwsTribune een discus
sieavond over de zendtijd van politieke partij
en op televisie. Het programma omvat o.a.
een discussie tussen politici als Gerritjan 
Wolffensperger en demissionair minister 
mevr. Smit-Kroes;- de visie van de partij
voorzitters Marianne Sint en Wim van Velsen; 
-vertoning van politieke commercials uit bin
nen- en buitenland. 
Locatie: Cultureel Centrum 'De Ijsbreker', 
Weesperzijde 23, Amsterdam. Aanvang: 
20.15 uur. 
Voor reserveringen of meer informatie: 
Stichting Burgerschapskunde 071-121841. 

Rectificatie!!! 
Op de laatste pagina van de vorige Demo
craat zijn enkele foute vermeldingen ge
slopen. 

Het Limburgse werkbezoek vindt plaats op 
WOENSDAG 7 juni, op DONDERDAG 8 
juni zijn de Eurokandidaten met Hans van 
Mierlo in Zuid-Holland, op MAANDAG 12 
juni doet de D66 Eurokaravaan Utrecht aan 
en op DINSDAG I 3 juni wordt de campagne 
besloten in Noord-Holland. 

De locatie van het avondprogramma in Lei
den op 8 juni is gewijzigd. Dat is nu het Anto
nius Clubhuis aan de Lange Mare 4 3 in Leiden. 
U bent vanaf 20.30 uur welkom! 



DEMOCRATEN 

30 juni en 1 juli 1989- zomercongres in het 
Casino- Den Bosch 

Dat gaat naar Den Bosch toe ... 
zaterdag 1 juli Agenda 
10.00 uur 8. Heropening van de vergadering 
10.10 uur 9. Presentatie Kandidaten 

vrijdag 30 juni - dispensatie bestuursfuncties 
19.30 uur 1. Opening door de partijvoorzitter - lijsttrekkerschap Tweede Kamer 

2. Benoeming notulen-, stemcommissie - opening stembussen 
3. Toelichting op de stemprocedure (congresregl.) 

19.40 uur 4. Financiën 
10.30 uur 10. Vervolg concept verkiezingsprogramma 
12.30 uur 11. LUNCHPAUZE 

- jaarrekening 1988 - sluiting stembussen 
- begroting 1990 

20.00 uur 5. Concept verkiezingsprogramma 
21.30 uur 6. Toespraak partij-voorzitter 

13.30 uur 12. Vervolg concept verkiezingsprogramma 
14.00 uur 13. Uitslag stemmingen 

- uitslag stemming lijsttrekker 
7. Actuele politieke moties 

22.15 uur 8. Schorsing van de vergadering 
14.10 uur 14. Toespraak lijsttrekker Tweede Kamer 
14.45 uur 15. Sluiting door partijvoorzitter 

CASINO- 's-Hertogenbosch 
Het Casino is gelegen aan de Parade 23 in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. 
Mogen wij u, in verband met ... de geringe parkeergelegenheid én de zaterdagdrukte 
adviseren zoveel mogelijk van het Openbaar Vervoer gebruik te maken? 
Vanaf het Centraal Station te 's-Hertogenbosch komt u met bus 1 (richting Aa-wijk) op 
de Parade. 

VVV - 's Hertogenbosch 
De VVV- 's-Hertogenbosch is bereid te bemiddelen bij het vinden van geschikte hotel
accommodatie. 
D66-leden kunnen bellen (073- 123071) voor meer informatie over hotels in verschil
lende prijsklassen, ook wil de VVV- 's-Hertogenbosch uw reservering verzorgen. 
Maar wees snel, het aantal hotels te Den Bosch is gering. 

D66- 's-Hertogenbosch 
Natuurlijk wordt er na afloop van het congres op vrijdag een glas geheven. 
Maar waar? Dat blijft een verrassing. Kom naar het congres, en hoor daar alles! 

Steun het D66-campagne-
fonds · 

één miljoen 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

giro 

twee campagnes 

ideeën 
gedachten 
wensen 

1.000.000. 

Als u wat van uw vakantiegeld stort, dan 
werken wij deze zomer door. 

Verkiezingsprogramma 1989-
1993 
Het is hard werken, voor ons nu, maar 
straks voor u. 
Op 12 juni a.s. wordt het D66-program
ma 19R9 - 1993 bij de drukker aangele
verd, en op 16 juni a.s. bij u thuis be
zorgd. Tot 26 juni kunnen amendemen
ten worden ingediend. Het coneresregle
ment, waar alle termijnen precies in wor
den genoemd, wordt als bijlage bij het 
programma gevoegd. U stelt het pro
gramma mee vast op het congres van 30 
juni en 1 juli a.s. 

Wat doet Hans van Mierlo in het openlucht
museum, en waarom??? 

Presentatie
vergadering 
17juni1989 
Onlangs heeft het Hoofdbestuur besloten 
één centrale presentatievergadering te 
organiseren in ARNHEM, op 17 juni a.s. 

D66-kandidaten voor de Tweede Kamer 
verenigen het nuttige met het aangena
me; serieuze zaken met een aardig ac
cent. 

In het openluchtmuseum re Arnhem. 

Maak kennis met de kandidaten en be
paal uw keuze. Het stembiljet vindt u bij 
het kandidatenoverzicht in deze Demo
craat. 

Het organiseren van regionale presenta
tie-bijeenkomsten wordt, waar mogelijk, 
gestimuleerd. Wij kunnen bemiddelen bij 
spreekbeurtaanvragen e.d. 
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SWB: Projecten in uitvoering 
Voor dit najaar had het SWB-bureau met 
het oog op volgend jaar een bijdrage wil
len leveren aan het profiel van de partij 
door projecten "Onderwijs" en "Milieu 
en vrije keuze". De val van het kabinet 
noodzaakte tot herschikking van het 
werk. Onderwijs en Milieu en vrije keuze 
gaan door en zullen nu ruim na de ver
kiezingen tot resultaat leiden. Tussenge
schoven is echter een project Energiebe
sparing dat op korte termijn moet leiden 
tot een rapport .,Energiebeleid na het 
NMP" dat een stap verder doet dan het 
Nationaal Milieubeleidsprogramma, 
waarin vele wensen die D66 in de loop der 
jaren heeft geuit, zijn gehonoreerd. Nu 
wordt het tijd, te bezien wat voor crea
tieve maatregelen getroffen kunnen wor
den om het brandstofverbuik nog verder 
terug te dringen! 

Onderwijs en Milieu en vrije keuze zijn 

beide meer fundamentele projecten. Het 
doel van het onderwijsproject is, zicht te 
krijgen op de fundamentele problemen 
die momenteel in het onderwijs aan de 
orde zijn. Met name staat een onderzoek 
centraal naar de kwaliteit en effectiviteit 
van het onderwijs, bezien vanuit de in
houd van dat onderwijs en vanuit de in
teractie leerkracht/leerling. De SWB zal 
proberen, daartoe een projectgroep van 
leerkrachten bij elkaar te brengen om te 
horen hoe deze het vraagstuk van de kwa
liteit van het onderwijs benaderen. 

In het project Milieu en vrije keuze zal 
een poging worden gedaan, het moeilijke 
vraagstuk van de rol van vrije keuze bij 
het milieuprobleem aan te vatten. Vaak 
wordt voor de oplossing van het mi
lieuprobleem toevlucht genomen tot de 
gedachte van een verlichte dictatuur (er is 
anders niemand die het voor het milieu 

PEAC 

opneemt); maar ook wordt in verband 
met milieu wel kleinschaligheid bepleit, 
en één van de gedachten daarachter is dat 
de sterke sociale controle van een klein
schalige gcmeenschap noodzakelijk is 
voor het beschermen van het milieu. In 
hoeverre is een proces van individualise
ring dan nog met een goede milieuzorg in 
overeenstemming te brengen? Drie on
derwerpen zullen in het project centraal 
staan: verbetering van het zelfregulerend 
vermogen van de samenleving. mi
lieuzorg in bedrijven, en verbetering van 
de informatie over het milieu. 

. Als alle projecten goed verlopen zal het 
rapport .. Energiebeleid na het NMP" op 
korte termijn worden gepubliceerd; ma
nifestaties in het kader van de beide ande
re projecten zullen echter op zich laten 
wachten tot het najaar. 

Wie suggesties heeft voor aanpak van de
ze beide laatste onderwerpen, wordt van 
harte uitgenodigd contact op te nemen 
met Erik van der Hoeven, 070-858303. 

D66 als individualiserings/ emancipatiepartij 
In 1986 werd het Beleidsplan Emancipa
tie door de Tweede Kamer aanvaard. 
Centraal hierin: 
economische zelfstandigheid voor ieder 
(volwassen) individu. 

Beleidsplan of intentieverklaring? 
Economische zelfstandigheid is alleen te 
bereiken door een band met de arbeids
markt, eventueel door een daarvan afge
leide uitkering (geïndividualiseerd). 

Knelpunten voor vrouwen: zorgtaken 
a. voor eventuele kinderen 
b. voor huishouden 
c. voor sociale omgeving 

Vrouwen willen graag werken, en doen 
dit ook in dezelfde mate als mannen, tot 
aan huwelijk en/ofkinderen. Van dat mo
ment af ontstaat economische afhanke
lijkheid van de partner, die na 10 jaar al 
moeilijk terug te draaien is. Een z.g. 
.,vrije" keuze, met vérgaande consequen
ties voor vrouwen. 
De houding van de arbeidsmarkt jegens 
vrouwen is een hiervan afgeleide: vrou
wen zijn potentiële marktverlaters, dus 
wordt in hen niet geïnvesteerd en krijgen 
zij de routine-baantjes, hetgeen weer 
sneller motiveert om de arbeidsmarkt te 
verlaten. Vicieuze cirkel moet doorbro
ken worden door positieve actie, een sa
menhangend stelsel van maatregelen om 
juist vrouwen binnen het bedrijf door te 

laten stromen en voor het bedrijf te be
houden; het beeld van "marktverlaat
ster" zit ook in de hoofden van perso
neelschefs en sollicitatiecommissies, en 
beïnvloedt meer of minder bewust de 
keuze voor een man. 

Mentaliteit 
Natuurlijk is het een mentaliteitskwestie, 
maar veranderen van mentaliteit is niet 
eenvoudig. Economische zelfstandigheid 
van vrouwen wordt nog wereldwijd als 
luxe gezien; hier kan een partij als D66 
het onmogelijk mee eens zijn. 

Ook betrokkenheid bij het milieu werd 
twintig jaar geleden als luxe of hobby ge
zien van enkele excentriekelingen: nu 
wordt het door alle partijen als essentieel 
om te overleven ervaren (tenminste in de 
presentatie naar buiten). D66 was één der 
eerste partijen om dit punt op zijn juiste 
waarde te brengen. Dit sprak ons aan, en 
daarom werden wij lid en zetten ons in . 

Mentaliteit verandert niet vanzelf, maat
regelen van hogerhand stimuleren de be
wustwording. De overheid moet hierin 
voortrekker zijn ("Wie anders?" HvM). 

D66 kan zich opnieuw profileren met een 
item, dat op het D66-lijf gesneden is, n.l. 
individualisering. Emancipatie is hiervan 
een logisch gevolg, via individualisering 
van: 

sociale zekerheidsstelscl 
belastingstelsel 
en delen van zorgtaken. met partner of 
overheid (kinderopvang). 

Wie anders dan de overheid moet ter zake 
van emancipatie maatregelen nemen? 
Wie anders dan D66 moet dit tot pro
grammapunt maken? Over 10 jaar zal ie
dereen de noodzaak inzien; ook dan zal 
het aan de late kant zijn, zoals nu met het 
milieu. 

Maatschappelijke consequenties van het 
achterwege laten van overheidsmaatre
gelen: 
- milieu: vergiftigde waterputten voor 
ons nageslacht 
- emancipatie: steeds meer vrouwen wil
len steeds minder kinderen krijgen, tot
dat er geen volgende generatie meer is: 
vergiftig dan ook maar de waterputten! 
Een volgende generatie is essentieel voor 
onze maatschappij, "het zal zo'n vaart 
niet lopen" zeiden sommigen ook t.a.v. 
het milieu, nietwaar? 

Mirjam Hommes 



PS VI 

Kennis van zaken 
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GAAN: kennismaking met gemeente
raadswerk. 

De ledenwervingsfolder is "Opening van zaken" gedoopt. Een goede opstap; want na de 
opening komt pas kennis van zaken. Hoe goed beslagen gaat u de campagnetijd in? Heeft 
u de feitenkennis paraat over D66 die nodig is, als kiezers u aanspreken op D66? Het 
PSVI geeft brochures uit, waarin de belangrijkste thema's behandeld worden. 

Van onze activiteiten vorigjaar leggen we 
verantwoording af in het juist verschenen 
JAARVERSLAG '88 (gratis aan te 
vragen). 
De voorbereiding voor het jaarlijkse 
raads-en statenledencongres loopt al vol
op. Dit jaar vindt het GPO-CONGRES 
plaats op zaterdag 30 september in Ede. 
Deelname kost .f 25.- de aanmelding is 
geopend. Op de agenda staan: 

Nieuwe uitgaven 
Gloednieuw is OVER BERG EN DAL: 
een brochure die in 28 pagina's de ge
schiedenis van D66 behandelt. Gaat in op 
feiten als leden- en zeteltallen, maar ook 
op politieke stellingname en markante 
momenten van de partij. Gebaseerd op 
gedegen studie, drievoudig gecontroleerd 
op inhoud en toch in een vlotte stijl ge
schreven. Met vele bijlagen (bijv.: alle 
D66 parlementariërs met termijnen) kost 
deze brochure toch slechts .f 2,50. 

Over actueel MILIEU-BELEID is te veel 
te zeggen om dat in een kleine brochure te 
kunnen doen. Het PSVI levert een bijdra
ge aan het lokale beleid, met de uitvoeri
ge MILIEUMAP die verschijnt n.a.v. 
een grote studiedag op 3 juni. Lezingen, 
verslagen van de werkgroepen, en een 
uitvoerige catalogus met samenvattingen 
van ruim honderd belangrijke milieu-pu
blicaties, ontsloten op verschillende in
gangen. Een echte praktijkhulp voor wie 
zelf milieubeleid wil ontwikkelen. Deze 
map is vanaf eind juni verkrijgbaar voor 
.f 15,- (ruim 130pagina's A4). 

Bijna nieuwe uitgaven 
In oktober vorig jaar verscheen D66 & 
DEMOCRATISERING: woorden, da
den, resultaten. Deze brochure geeft in 20 
pagina's een overzicht van alle concrete 
voorstellen die D66 heeft gedaan, en be
schrijft wat daarvan tot nu toe is gewor
den. Wat wil D66 nu eigenlijk met die 
democratie? Als u op een verjaardag die 
vraag voorgeschoteld krijgt, denk dan 
bijv. terug aan pagina 5, waar de 18 voor
stellen uit 1966 bijeen staan ... 

En in februari verscheen het RAAM
WERK '90-'94: een ideeënbron van± 40 
pagina's voor D66-leden die een nieuw 
lokaal programma moeten schrijven óf 
beoordelen. Een uitgave van PSVI en 
GPO samen voor slechts .f 5,00 (kopieer
kosten). Vind niet opnieuw het wiel uit, 
maar laat u door deze catalogus inspi
reren! 

Vertrouwde uitgaven 
Klassiekers in het D66-fonds bewijzen 
deze campagnetijd weer goede diensten. 
Zo hebben we een uitstekend handboek 
PUBLICITEIT IN DE POLITIEK: een 
klapper van 130 pagina's, geschreven 
door oud-campagneleider Jan Veldhui
zen. f 15,-. Laatst bijgewerkt in 1986, en 
er was geen enkele aanleiding hem te her
zien. De partijtijgers kennen hem al, 

maar voor nieuwe kaderleden kan deze 
klapper een echte eye-opener zijn. 

Verder hebben we twee video-films. 
waarvan vooral EEN REDENVAN BE
STAAN geschikt is voor campagnege
bruik. In ruim drie kwartier behandelt 
Hans van Mierlo de reden van bestaan 
van D66. Opnamen van de historische 
toespraak in '85. afgewisseld met aanvul
lende interviews. Zeer geschikt om in een 
kraam permanent te laten draaien. Te 
huur (.f 20) en te koop (f 60). Reserveer 
tijdig! Daarnaast is TWINTIG JAAR 
OPTIMISME interessant voor wie de 
ideeën en vooral de mensen van D66 te
rug wil zien, die van '66 tot '86 centraal 
stonden in de partij. (zelfde prijzen). 

Houdt het daarmee op? 
Allesbehalve. Ook buiten het campag
nefront draait bijvoorbeeld alles door. 
Dit voorjaar brengt het PSVI vele groe
pen deelnemers bijeen aan TE RADE 

Antwoordbon PSVI 

* Europa in lokaal beleid 
* Onderwijsbeleid 
* Preventie van criminaliteit 
* Lokaal milieubeleid 
* Decentralisatie sociale zekerheid 
* Volkshuisvesting 
* Nieuwe bestuursstructuren 
* Portefeuille-overleg Statenleden 

Tenslotte een OPROEP AAN BE
STUURDERS. Komend najaar zullen 
twee stagiaires drie maanden lang werken 
aan een grondige herziening van het 
Handboek voor besturen uit '82. Voor 
alle goede en slechte ervaringen met dit 
standaardwerk houden we ons ten zeerste 
aanbevolen!! Suggesties graag deze zo
mer nog doorgeven, zodat we er in de 
projectopzet goed rekening mee kunnen 
houden. 

0 GPO-CONGRES 30-9, deelname voor .f 25,-. Ik meld me alvast aan. 

IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 

0 MILIEUMAP, catalogus en congresverslag 3 juni. 130 pag . .f 15,00. 
0 OVER BERG EN DAL, D66-historiebrochure, 28 pag. f 2,50. 
0 PSVI-JAARVERSLAG 1988 20 pagina's (gratis). 
0 RAAMWERK raadsprogramma '90-'94, ± 40 pag. f 5,00. 
O RAADSWERK; introductie-brochure ± 20 pag . .f 2,(10. 
0 D66 & DEMOCRATISERING, de concrete ideeën: 20 pag . .f 2,50. 
O PUBLICITEIT in de politiek, klapper. 130 pagina's .f 15,00. 
O Handboek voor BESTUREN, klapper, 61 pagina's .f 2,50 
O Uitspraken over INSPRAAK, brochure. 44 pag. f 3,25. 
0 VIDEO "20 jaar optimisme" 
O VIDEO "Reden van bestaan", systeem: VHS/V2000/Betamax, huur f 20 I 

koop f 60 
O VOOR DE D'RAAD, D66-tijdschrift voor lokale/regionale politiek. Abon-

nement .f 40 I gratis nummer · 
O STANDPUNTENBRIEF, periodieke catalogus van D66-opinies. Abonne

ment .f 35 I gratis nummer 

Naam: ______________ ~-------------------------------------

Adres: __________________________________________________ ___ 

Plaats:--------------------------

opsturen naar 
PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, 070-85.83.03 



VAN U ALS DEMOCRATEN 
WORDT EEN REDELIJK STANDPUNT 
VERWACHT OVER AUTO'S EN 
MILIEU. 

[ BOVAG-RAl} 
~ .. 

DIT IS EEN PUBLICATIE VAN BOVAG EN AAl, 
POSTBUS 7389, 1007 JJ AMSTERDAM. 

Dus: een standpunt dat gebaseerd is op feiten, niet 
op verhaaltjes. Daarom hebben wij die feiten voor u op een rij 
gezet. Dan kunt u zich onbevooroordeeld een mening vormen. 

Het boekje 'Over de auto en · eu' ligt voor 
u klaar bij uw BOVAG autobedrijf of 
benzinestation. U kunt er ook een 
aanvragen bij onderstaand adres. 

Geen verhaaltjes, maar feiten. 
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POGING TOT TRENDBREUK 
Eindelijk is het er dan: het Nationaal 
Milieubeleidsplan (NMP). Reikhalzend 
hebben wij er naar uitgekeken: zou de 
aanleiding van zo vele problemen bin
nen en buiten het kabinet de moeite 
van het ruziemaken waard zijn? Het 
antwoord hierop is zonder voorbehoud 
positief. Dit houdt niet in dat wij het in 
alle opzichten voldoende vinden, maar 
het vormt zeker een waardevolle aan
zet voor politieke besluitvorming in het 
parlement en het onderneemt op 
meerdere onderdelen moedige pogin
gen om tot- noodzakelijke- trend
breuk te komen. 

Het NMP beschrijft de strategie voor het 
milieubeleid tot het jaar 20 I 0, en de beleids
acties die in de periode 1990-1994 in elk geval 
noodzakelijk zijn. Het is om advies gezonden 
aan o.a. de SER en aan de Centrale Raad voor 
de milieuhygiëne. Op hoofdlijnen zouden de 
adviezen in september beschikbaar moeten 
zijn. De kabinets(in)formateur kan er dan 
over beschikken. 

Het plan mag zeker omvangrijk worden ge
noemd: in gedrukte vorm beslaat het zo'n 
250 pagina's. Het wordt gevolgd door een 
uitgebreid wetgevingsprogramma dat er op is 
gericht de kwaliteit en de kracht van de mi
lieuwetgeving te versterken. Daarnaast zijn 
er ten minste elf belangrijke uitvoeringsrege
lingen in voorbereiding, waaronder het Bij
dragebesluit openbare lichamen- waarin de 
regeling ter versterking van de uitvoering van 
hetgemeentelijk milieubeleid zal worden op
genomen-, de regeling van een plicht tot 
milieu-effectrapportage voor activiteiten in 
het Waddengebied, en het Besluit genetisch 
gemodificeerde organismen. 
Tenslotte wordt er een lange reeks nota's en 
andere beleidsdocumenten aangekondigd. 
Uit dit overzicht blijkt dat de deregulering 
geheel uit de politieke mode is, evenals het 
begrip de .,terugtredende overheid". In het 
NMP doet de overheid weer veel zelf, zij 
zorgt voor uitgebreide regelgeving, legt hef
fingen op en gaat beter controleren. Er ko
men dan ook nogal wat ambtenaren bij op 
VROM. Het is de vraag of dit niet wat teveel 
van het goede is. Ook buiten de overheid zijn 
er in de maatschappij thans krachtige stromin
gen die streven naar een beter milieu, bij
voorbeeld bij belangrijke delen van het be
drijfsleven. Deze stromingen lijken door het 
NMP echter eerder ingedamd dan gestimu
leerd te worden. De maatschappelijke haal
baarheid wordt hierdoor niet vergroot. 

De inhoud van het NMP 
Het is een hachelijke onderneming om zo 
kort na het verschijnen van het NMP een 
inhoudelijke beoordeling te willen geven. 
Niet alleen de omvang van het plan speelt 

hierbij een rol, maar bovenal de wijze waarop 
het is geschreven. De analyse van de mi

lieuproblematiek is helder waar mogelijk met 
getallen onderbouwd, en veelomvattend. De 
feitelijke betekenis van de beleidsvoorne
mens daarentegen is nogal eens onduidelijk 
(,.voorbereiden en stimuleren van structurele 
maatregelen ten behoeve van hergebruik en 
preventie"). Veel zaken moeten nog in ver
volgnota's worden uitgewerkt. Te weinig zijn 
de voorgestelde maatregelen gekwantifi
ceerd. Nergens wordt gezegd dat er op on
derdelen sprake is van een versoepeling van 
het milieubeleid, maar dit is wel degelijk het 
geval. Zo kan men lezen dat de bodem op 
regionaal niveau multifunctioneel moet zijn. 
Dit klinkt mooi, maar het is in werkelijkheid 
een aanzienlijke verzwakking ten opzichte 
van de Wet bodemsanering, waarin het uit
gangspunt is dat de bodem overal multifunc
tioneel moet zijn. 
Close reading is dus absoluut noodzakelijk. 
Uitgangspunt van het NMP is het in stand 
houden van het draagvermogen van het mi
lieu ten behoeve van een duurzame ontwik
keling. Om de hiertoe gewenste milieukwali

teit te bereiken wordt een periode van ten 
minste 200 jaar nodig geacht. Op grond van 
het rapport .. Zorgen voor Morgen" komt het 
kabinet in het NMP tot de conclusie dat dit 
bijvoorbeeld betekent dat gedurende dit 
tijdvak 
- de emissies naar de lucht van verzurende 

stoffen en koolwaterstoffen met 80-90% 
zou moeten zijn gereduceerd. 

- de emissies naar het water van vermesten
de en moeilijk afbreekbare stoffen (zoals 
bestrijdingsmiddelen) met 75-90% moe
ten verminderen 

- de omvang van de afvalstromen 70-90% 
moet afnemen 

- de geluidhinder met 70-90% moet worden 
gereduceerd 

Uit scenario-studies blijkt dat het grootste 
deel van deze doelstellingen haalbaar is. 
Veel zal echter afhangen van de vraag of de 
noodzakelijke trendbreuken zullen worden 
geaccepteerd. Minder autorijden is thans in 
discussie, maar dit is zeker niet de meest 
ingrijpende. Het strev!ln om in 20 I 0 een ver
dubbeling te bereiken van de tijd dat grond
stoffen, kapitaalgoederen en producten in de 
economische productie- en consumptiecyclus 
verblijven, vergteE!SI veel grotere aanpassing. 

Energiebesparing 
.In hetNMPneemt energiebesparing een be
' langrijke plaats in. Tot mijn vreugde las ik dat 
veel waar ik in de afgelopen jaren tevergeefs 
voor heb gepleit nu als uitgangspunt voor het 
beleid wordt geaccepteerd: krachtige stimu
lering van warmte/krachtvermogen, aanzien
lijk betere isolatie van nieuwbouwwoningen, 

Nationaal Milieubeleidsplan 

Kim:an of verlitu:en 

subsidie voor het isoleren van bestaande wo

ningen, ruimere financiële middelen voor het 
toepassen van duurzame energiebronnen, en 
wettelijk vastgelegde eisen met betrekking 
tot het energiegebruik van huishoudelijke ap
paraten. 

Wat kost het NMP? 
Uitvoering van het NMP brengt volgens het 
CPB tot 1994 een investering van f 6,7 mld 
met zich mee. De werkgelegenheid zal met 
14.000 mensjaren toenemen. 

Op langere termijn zijn de financiële werkge
legenheidsaspecten ongunstiger. In welke 
mate dit het geval zal zijn is sterk afhankelijk 
van de milieu-maatregelen die in de ons om
ringende landen worden getroffen, en die in 
hoge mate onze concurrentiepositie bepalen. 
Het staat echter vast dat wij om op termijn te 
kunnen overleven eeri aanslag moeten plegen 
op hetgeen in onze maatschappij het over
heersende ideaallijkt te zijn: stijgende mate
riële welvaart. 

Tenslotte 
Was er maar eerder geluisterd naar de mi
lieubeweging, naar mensen als lneke Lambers 
en Jan Willem Copius Peereboom. Dan wa
ren nu de zorgen minder groot geweest, en 
de oplossingen sneller bereikbaar en minder 
kostbaar. 

Want geen enkel in het NMP beschreven 
probleem is nieuw: wij kennen ze allemaal, al 
minstens vijftien jaar. 

DickTommel 
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Europa zal altijd iets onhelders houden 

TO BE AND NOTTO BE 
"Europa doet iets wat absoluut uniek is 
in de wereldgeschiedenis. Als er een 
verenigd Europa komt, dan is dat het 
produkt van een proces dat nooit eer
der heeft plaatsgevonden, namelijk de 
denationalisering door onderhandeling 
tussen hoogwaardige democratiën. 
Niet door oorlog en veldtochten als in 
de tijd van Karel de Grote of Napoleon, 
of met het pistool in de ene hand en de 
bijbel in de andere, zoals Amerika is 
'verenigd', maar door overleg en geven 
en nemen tussen landen. En dat is hart
stikke lastig." 

Naar Van Mierlo is het aangenaam luisteren 
als hij vol vervoering spreekt over de interna
tionale politiek, Oost-West verhoudingen en 
de barrières die genomen moeten worden 
om tot een gemeenschappelijke Europese 
veiligheidsidentiteit te komen. In april al, nog 
voor de crisis in de nationale politiek, ging de 

Democraat bij de D66-voorman op bezoek 
voor een interview over de toekomst van 
Europa en werd getrakteerd op een mono
loog van een Europeaan pur sang die het 
ideeal van een verenigd Europa als rode draad 
door zijn politieke loopbaan heeft verweven. 
Een excerpt van het gesprek drukken wij 
alsnog af. 

"De Europese landen zullen het wederzijdse 
vertrouwen moeten vinden om een gemeen
schappelijke veiligheidsidentiteit op te bou
wen", steekt de oud-minister van defensie 
van wal. "We kunnen binnen Europa uiteinde
lij geen andere problemen aanpakken als niet 
ook de veiligheidsproblematiek wordt be
handeld. En bovendien vragen de ontwikke
lingen in Oost-Europa om een constructieve 
opstelling van het Westen. Dat zal niet mee
vallen, want de geschiedenis van Europa is er 
een van landen die tegen elkaar opstaan." 

PrimaDonna 
"Tot 1945 kon er geen sprake zijn van een 
gemeenschappelijke veiligheid. Duitsland 
moest bestreden worden. Punt uit. Na de 
oorlog kwamen de Amerikanen met de 
atoombom en leunde Europa lekker achtero
ver voor een dubbeltje op de eerste rij. Mars
hall-hulp incasseren, economische integratie
want economische groei was goed voor Eu
ropa en Europa is goed voor economische 
groei- en laat de veiligheid maar over aan de 
Atlantische wereld. Zo kreeg Europa eelt op 
zijn ziel, het werd een Prima Donna, een 
zondagskindje. Alles gratis voor niks en dus 
ook niks uitpraten. Over alle problemen die 
er vroeger lagen tussen Duitsland en Frank-

rijk, Engeland en Frankrijk, Engeland en 
Duitsland, is een saus van economische inte
gratie gegoten en de echte nationalistische 
drijfveren en antagonismen zijn nooit uitge

sproken. Die moeten nu op tafel. Nu de su

perpowers de neiging vertonen zich terug te 
trekken is Europa voor het eerst op zichzelf 
aangewezen." 

"Voor West-Europa is het cruciaal om de 
processen in Oost-Europa constructief te be
geleiden. Je kunt een evenwicht dat veertig 
jaar heeft bestaan niet gevaarloos ontwrich
ten. Zeker niet als je ziet met hoeveel horten 
en stoten en pijnlijke momenten de proces
sen in Oost-Europa zich voltrekken. Daarom 
moeten we niet alles in grote euforie weg
gooien of het conflict met de VS op de spits 
drijven. We moeten niets op de spits drijven. 
We zitten in een sterke situatie als we dat 
willen en van daaruit moeten we Oost-Euro
pa de ruimte geven om hun zaken op orde te 

krijgen." 

Gekraai 
"Voor West-Europa is het daarbij van groot 
belang dat West-Duitsland bij West-Europa 
blijft en dat kan alleen als heel West-Europa 
zich meer op Oost-Europa gaat oriënteren. 
Zo simpelligt het. Meedraaien met Duitsland. 
Want Duitsland is in wezen een MiddenEuro
pees land, dat vooral uit veiligheidsoverwe
gingen bij West-Europa betrokken is. Duits
land inkapselen, dat was de basis voor de 
NAVO, van de WEU, de EEG en de EGKS. 
Nu Oost-Europa staat te trappelen naar de 
waarden van ons vrije Westen, een betere 
levensstandaard en vrijheid en mensenrech
ten, en wanneer de aggressiviteit verdwijnt, 
trekt Duitsland toch weer naar het Oosten. 
Zeker wanneer er ondertussen westelijk alle
maal dingen gebeuren die de Duitsers abso
luut niet zinnen. Zo zijn de Duitsers diep 

ongelukkig met de nucleaire wapens die zijn 
overgebleven omdat die toch vooral Duitsers 
doodmaken. Maar de toezegging van Frank
rijk dat die hun Force de frappe in zullen 
zetten ter bescherming van het Duitse grond
gebied krijgen ze niet. Die vraag is taboe voor 
de Fransen, die op een middeleeuwse manier 

kraaien dat hun vreselijke atoommacht alleen 
maar dient om hun 'Sanctuaire Français' te 
beschermen. 
Bovendien vinden de Duitsers dat ze binnen 
de EG ontzettend vaak de rekening moeten 
betalen van anderen en bij Nederland krijgen 
ze nog steeds het gevoel dat ze oorlogsmisda
digers zijn. Dan is het niet zo vreemd dat ze 
zeggen: We zijn eigenlijk helemaal niet zo 
welkom in het Westen en eigenlijk zijn we 
nog Oostelijk ook." 
"Zo'n verschuiving naar Oost-Europa is ook 
het grote probleem voor Engeland. Engeland 
ligt halverwege Europa en Amerika en voor 
veel Engelsen is de de Atlantische Oceaan 
smaller dan het Kanaal. Daarom zal Engeland 
altijd tegensputteren. Ook bij een Haseltine, 
een van de meest Europees denkende Britten 
en de mogelijke opvolger van Thatcher, gaat 
het klassieke insulaire wantrouwen recht 
overeind staan als Frankrijk en Duitsland met 
elkaar in gesprek raken over politieke veilig
heid." 

Suigeneris 
Wantrouwen en angst om macht af te staan 
aan Europa kunnen het averechtse effect heb
ben dat in Brussel een onhandelbare bureau
cratie ontstaat. I ets waar Van Mierlo al in zijn 
rede voor het D66-Europacongres in Maas
tricht voor waarschuwde en waarop hij ook 
nu terugkomt. 
"Het gevaar van een inktzwarte bureaucratie 
in Brussel is heel denkbaar. We moeten dur
ven kiezen voor heldere politieke macht in 
Brussel. Niet uit idealisme, maar omdat uit- .... 
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~ eindelijk de Europese bureaucratie alleen 
door politieke macht gecontroleerd kan 
worden. Het Europees Parlement kan dat 

niet. Parlementen controleren regeringen en 
regeringen controleren ambtelijke appa
raten. 
Op de motoren van de Monetaire Unie en de 
economische integratie zal Europa zich ver
der ontwikkelen. Als daar geen politieke 
macht bijkomt zal het niet te controleren zijn. 
Dan laten we de rode draad die door de 
Europese geschiedenis naar de parlementaire 
democratie loopt los. Er bestaat dan slechts 
nog ambtelijke macht, nationaal en internati
onaal:' 
Een helder omlijnd beeld van het einddoel van 
de Europese integratie heeft ook Van Mierlo 
niet voor ogen. Na lang nadenken over de 
vraag hoe Europa er over 25 jaar uit zal zien is 
zijn reactie: " ... ik weet het niet, ik denk ook 
niet dat het van belang is om de mensen een 
duidelijk beeld van Europa voor ogen te hou-

den. Europa zal altijd iets onhelders houden, 

altijd iets sui generis zijn. T o be and not to be, 
dat is de toekomst van Europa." 

D66 en Europa 
"Er is geen partij die met zoveel authenticiteit 
over Europa mag spreken als D66. Niet alleen 
vertoont de geschiedenis van D66 parallelli
teit met de jongste geschiedenis van de Euro
pese eenwording, veel van de Europese the
ma's die al in het eerste verkiezingsprogram
ma van D66 te vinden zijn hebben hun actuali
teit nog niet verloren. Zo wordt in die eerste 
D66-Europaparagraaf gepleit voor een dras
tische democratisering van Europa. Het Euro
parlement moet de rechtstreeks verkozen 
volksvertegenwoordiging worden, de Com
missie de Europese regering en de Raad van 
Ministers de Senaat. Maar ook wordt in dat 
programma uit 1967, vlak na het hoogtepunt 
van de koude oorlog, al het belang van het 
open karakter van de Europese Gemeen
schap aangegeven: Europa mag zich nooit af-

sluiten voor Oost Europa." 

De belangrijke rol van Europa in het bestaan 
van D66 beperkt zich echter volgens Van 
Mierlo niet tot dergelijke thema's. "De Euro
pese eenwording vormt een onderdeel van 
onze houding, onze idealen. Het is gelijk te 
schakelen met ons pleidooi voor staatsrech
telijke vernieuwingen. Daarbij dachten en 
denken we ook aan Europa. Vorm geven aan 
een verenigd Europa past ook in het D66-
denken over de ontideologisering, de ontzui
ling en het niet langer geloven in negentiende 
eeuwse kaders. Ook dat denken in nationale 
kaders, het nationalisme is een erfenis van de 
geschiedenis die eigenlijk gepasseerd is. Daar
naast speelt Europa een rol in ons denken 
over decentralisatie en internationalisatie. 
D66 vindt dat het bestuur plaats moet vinden 
op het meest geëigende niveau.ln relatie tot 
de verdergaande internationalisatie wordt 
decentralisatie daarom steeds belangrijker." 

Lennart van der Meuten 

Adviesraad wil regionale milieudiensten en integratie van 
milieu-wetgeving 
De Adviesraad heeft zich op zaterdag 
IS april te Utrecht uitgesproken voor 
een geïntegreerde aanpak van de mi
lieuwetgeving. In een Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne moeten be
palingen worden samengebracht ter 
bescherming van lucht, bodem en wa
ter, een verantwoorde afvoer van af
valstoffen en een effektieve beteuge
ling van geluidshinder. Zo moet unifor
miteit ontstaan in regelgeving, waar
door uitvoering en handhaving beter en 
efficiënter kunnen plaatsvinden. 

De uitvoering van deze Wet Algemene Bepa
lingen moet komen te liggen bij een nieuw te 
vormen ministerie van Milieu, dat tevens een 
coördinerende taak krijgt, vergelijkbaar met 
het ministerie van Economische Zaken. 
Ook de Wet Verontreiniging van Oppervlak
tewater, nu nog ondergebracht bij het minis
terie van Verkeer en Waterstaat, dient te 
ressorteren onder het nieuwe ministerie van 
Milieu. 
De Hinderwet zal moeten worden gewijzigd. 
De Milieuverontreinigingsbepalingen uit de 
Hinderwet horen thuis in de nieuwe Algeme

ne wetgeving. 
Met de uitvoering van de Wet Algemene 
Bepalingen zullen Regionale Milieudiensten 
worden belast, die kunnen worden gevormd 
op basis van de Wet Gemeenschappelijke Re
gelingen. Zij kunnen ontstaan uit de bestaan
de milieudiensten van provincies en water

schappen. 
Deze Regionale diensten krijgen tevens een 
taak bij het opzetten van Regionale Milieube
schermingsplannen en voorlichtingspro
gramma's. 
Voor de handhaving van de milieuwetgeving 

krijgen de diensten opsporingsbevoegdheid. 
De AR sprak zich tevens uit voor versterking 
van de Centrale Raad Milieuhygiëne door een 
strakkere taakstelling en ruimere inhoudelij
ke ondersteuning als belangrijkste adviesor
gaan voor de minister van Milieu. 
Deze raad zal op korte termijn moeten ko
men met: 
- uitvoeringsadviezen voor de Algemene 

Wet, gebaseerd op een Nationaal Mi
lieubeleidsplan, het rapport Zorgen voor 
Morgen en het Brundtlandrapport; 

- adviezen op het gebied van energiebespa
rings-en verkeersscenario's, de mest-, ver
zurings-en bestrijdingsmiddelen proble
matiek in de landbouw; 

- voorstellen voor omzetting van de huidige 
convenanten in Algemene Maatregelen van 
Bestuur; 

- een heroverweging vanmilieueffekt-en 
mi I ieuaspectrapportages; 

- een macro-economische onderbouwing 
van de kosten van de uitvoeringsmaatre

gelen; 
- een nieuwe opzet van milieuvoorlichting 

voor producenten en consumenten. 

Concept nota volkshuisvesting 
Op het programma van de AR vergadering 
van I 5 april stond eveneens de bespreking van 
de door staatssecretaris Heerrnagepubli
ceerde Ontwerpnota Volkshuisvesting. 

De AR vindt handhaving van het stelsel van 
individuele huursubsidie op het huidige niveau 
van het grootste belang voor een goed funk
tienerende woonruimteverdeling en recht
vaardige woonlastenverdel ing. 
De Adviesraad heeft geen bezwaar tegen 
verkoop van sociale huurwoningen aan de 

huurders, mits een minimum distributiebe

stand aanwezig blijft en een verkoopbeding 
wordt vastgelegd. 
Ter bevordering van het eigen woningbezit 
moet meer instrumentarium worden ontwik
keld en moet de overdrachtsbelasting wor
den afgeschaft. 
Een huurwaardeforfait dient meer in over
eenstemming te zijn met het werkelijke huur
saldo van economische huurwaarde minus 
kosten en afschrijvingen. 

De AR vindt verlaging van het contingent 
gesubsidieerde woningbouw acceptabel. 
Verlaging van de contingenten voor gesubsi
dieerde woningverbetering zijn voor de AR 
niet acceptabel. 
Om het zwarte circuit terug te dringen zou 
onderhoud voor eigenaar-bewoners weer 
fiscaal aftrekbaar moeten worden. Bouw en 
onderhoudswerkzaamheden moeten tevens 
onder het lage BTW-tariefworden gebracht. 
De AR is van mening, dat het volkshuisves
tingsbeleid zoveel mogelijk op decentraal ni
veau tot stand dient te komen. Democratisch 
funktioneren van instellingen di-ent statutair 
te worden vastgelegd. 

Presidium 
Tijdens de AR-vergadering op zaterdag 27 
mei werd een nieuw presidium gekozen. 
Voorzitter van de AR is nu Cees Spierenburg. 
De twee vice-voorzitters zijn Nicky van 't 
Riet en Gertjan Hoekend ijk. Lid van het 
presidium zijn Maud Arkestein en Elske 
Schröder. Een verslag van de vergadering 
vindt u in de juli-democraat. 
De volgende vergadering van de Adviesraad 
vindt plaats op zaterdag 23 september. 

Henk Bleumink 
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De I 990-generatie en economische zelfstandigheid 

ZELFSTANDIG SOLIDAIR 
"Een slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid" Onder dit motto geeft de 
overheid via Postbus SI voorlichting 
over de gewenste economische zelf
standigheid van vrouwen, hoofdpunt 
van het emancipatiebeleid. Omdat er 
bij het streven naar economische zelf
standigheid wel iets meer komt kijken 
dan een Postbus SI spot hebben Louise 
Groenman en fractiemedewerker Bert 
Bakker op 29 mei een nota uitgebracht 
met de titel "Zelfstandig solidair". 

De nota schetst hoe een geëmancipeerd in
komensbeleid voor de zogenaamde 1990 ge
neratie (de generatie die in of na 1990 18 jaar 
wordt) er uit kan zien. De hoofdlijn uit deze 
nota is in het concept-verkiezingsprogramma 
terug te vinden en komt op het volgende 
neer. De emancipatie van vrouwen vindt haar 
sluitstuk in economische zelfstandigheid. Eco
nomische zelfstandigheid kan slechts gereali

seerd worden door deelname aan betaalde 
arbeid. Dat hiervoor een aantal randvoor
waarden dient te worden vervuld, spreekt 

voor D66 vanzelf. We hebben het dan over 
een stimulerend onderwijsbeleid, een actief 
arbeidsmarktbeleid met, waar nodig, posi
tieve actiemaatregelen en uiteraard kinder
opvang en beterezwangerschaps-en ouder
schapsverlofregelingen. De laatste zaken 
dienen om voor vrouwen én mannen de com
binatie van betaalde arbeid met het opvoeden 
en verzorgen van kinderen mogelijk te ma
ken. Tot zover gaat het om bekend, en ook 
door kamer en kabinet onderschreven eman
cipatiebeleid, dat overigens, zeker waar het 
de uitbreiding van kinderopvang betreft, in 
zijn praktische uitwerking zeer te wensen 
overlaat. D66 pleit in het concept-ver
kiezingsprogramma voor een uitbreiding van 
het aantal kinderopvangplaatsen met 75.000 
in de komende drie jaar. 

Het streven naar economische zelfstandig
heid moet echter, zo stelt de nota, ook ver
taald worden in het inkomensbeleid. 
Waar het de sociale zekerheid betreft, is dat 
gebeurd. 
Per I januari krijgt een werkloze kostwinner 
geen toeslag meer op zijn uitkering ten be
hoevevanzijnofhaar(inofna 1990 18jaar 
wordende) niet-werkende en dus afhankelij
ke partner om op die wijze zijn of haar uitke
ring aan te vullen tot het sociaal minimum 
voor een leefeenheid. De afhankelijke part
ner, meestal de vrouw, wordt dan veronder
steld zelfbetaald werk te zoeken. Een uitzon
dering is gemaakt voor de situatie waarin er 
kinderen tot 12 jaar tot het huishouden be
horen. 

Louise Groenman 

Herintreedsters 
Groenman was indertijd, bij de stelselher
ziening sociale zekerheid, niet gelukkig met 
het PvdA-amendement dat in de Toeslagen

wet, waar het bewuste artikel in voorkomt, 
deze uitzondering vastlegde. Zij vreesde dat 
er zo een uitgesteld herintreedsterspro
bleem zou ontstaan bij vrouwen die na een 
periode van zo'n IS jaar opnieuw zouden 
willen gaan werken. 
Ernstiger is echter dat economische zelfstan
digheid wel verwacht wordt van de nieuwe 
generatie vrouwen van een uitkeringsgerech
tigde partner en niet van diezelfde generatie 
afhankelijke vrouwen met een werkende 
partner. Die werkende partners krijgen im
mers via de belasting een dubbele basisaftrek 
ten behoeve van de niet-werkende partners, 
ongeacht of er kinderen te verzorgen zijn. 
Officiële cijfers geven aan dat het totaal aan 
inkomensoverdrachten ten behoeve van af
hankelijke partners, via de sociale zekerheid, 
het belastingsysteem en andere inkomensre
gelingen ongeveer f. 20 miljard(!) beloopt. 
Vijf maal zoveel als het bedrag dat aan kinder
bijslag wordt uitgegeven. In de nota wordt 
aangegeven hoe aan deze stroom van inko
mensoverdrachten langzamerhand een eind 
kan worden gemaakt, te beginnen met de 
"1990-generatie". 

De inkomensoverdrachten ten behoeve van 
afhankelijke partners hadden de impliciete 
bedoeling werknemers in staat te stellen kin
deren te krijgen, die dan door de thuisblijven
de vrouw konden worden verzorgd. Ook 
afhankelijke partners zónder kinderen profi-

teren echter van de kostwinnersvoordelen, 
die grotendeels worden opgebracht door al
leenstaanden en tweeverdieners. Het is dan 
ook logisch om de stroom inkomensover
drachten ten behoeve van afhankelijke part
ners te verleggen naar inkomensoverdrach
ten ten behoeve van kinderen. 

Hogere kinderbijslag 
Voorgesteld wordt om als belangrijkste stap 
naar een geëmancipeerd inkomensbeleid de 
dubbele basisaftrek in de belastingen voor de 
1990 generatie af te schaffen en te vervangen 
door een hogere kinderbijslag voor diezelfde 
groep. 
Uitgaande van het belastingvoordeel dat een 
alleenverdiener heeft na deOort-operatie 
komt dat neer op een verhoging van de kin
derbijslag met f. 1200 per jaar voor kinderen 
van 0 tot 6 jaar, en van f. 600 voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Het verschil zit hem in de 
verzorgingsbehoefte, die groter is bij jonge 
kinderen dan bij oudere kinderen. De kinder

bijslag wordt op deze wijze aangevuld met 
een tegemoetkoming in de verzorging van 
kinderen. De huidige kinderbijslag voorziet 
immers alleen in een tegemoetkoming in de 
onderhoudskosten van kinderen (kleding, 
eten, etc.). 

Het doel van de introductie van een verzor
gingscomponent in de kinderbijslag is tweele
dig. In het geval beide ouders, of de alleen
staande ouder, blijven (blijft) werken, is de 
hogere kinderbijslag een tegemoetkoming 
voor de kosten van kinderopvang. In het geval 
één ouder thuis de kinderen verzorgt, functi
oneert de hogere kinderbijslag als een tege
moetkoming voor het vervallen van de alleen
verdienersvoordelen. 

In de nota worden ook suggesties gedaan 
voor verdere individualisering van een aantal 
inkomensregelingen. 
Bovenstaande is echter het hoofdpunt, waar
mee D66 de discussie over een geëmanci
peerd inkomensbeleid hoopt te bevorderen. 

De nota is te verkrijgen bij de Tweede Ka
merfractie, telefoon (070)-18.30.66. 
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PENSIOENBREUK EN 
RIJKSUITGAVEN 
Bij de 95 kandidaten die zich hebben 
gemeld voor de parlementsverkiezin· 
gen van 6 september a.s. missen wij 
twee namen van oude rotten in het vak 
van volksvertegenwoordiging. Erwin 
Nypels en Maarten Engwirda keren 
niet terug in de Tweede Kamer. Nypels 
nam vanaf het eerste uur deel aan het 
politiek bedrijfvan onze partij. In fe
bruari 1967 werd hij kamerlid in de eer
ste D66-fractie van zes mannen en één 
vrouw. Met een enkele onderbreking 
(in de "wachtkamer" tijdens de lange 
formatie van 1973 en staatssecretaris, 
resp. minister in 1981/1982) bleefhij de 
partij in 's lands vergaderzaal vertegen
woordigen. 
Maarten Engwirda werd in 1970 door 
Hans van Mierlo aangetrokken als eer
ste beleidsmedewerker van de fractie. 
In 1971 werd hij kamerlid, verdween in 
1972 naar de OESO, was twee jaar lid 
van het Europees parlement en keerde 
in 1977 definitief terug in de groene 
bankjes. 
Eind 1982 kreeg hij van zijn fractiegeno
ten het voorzitterschap toegeschoven, 
dat hij tot 1986 waarnam. 

Erwin en Maarten niet terug in de kamer. 
Latere geschiedschrijvers zullen hun beteke
nis voor onze partij, voor de democratie en 
voor het vaderland moeten vastleggen. Wat 
wij hier vandaag willen doen is deze twee 
werkers van het eerste uur huldigen voor hun 
inspanningen voor D66. Veel partijleden, die 
de twee hebben meegemaakt tijdens con· 
gressen of op spreekbeurten in het land, zul
len hun eigen herinneringen aan hen bewaren. 
Voor wie de politiek alleen via de televisie en 
de kranten volgen, willen wij even een schijn
werpertje zetten op een willekeurig moment 
uit het inspannende bestaan van beide heren 
in de afgelopen jaren. 
Erwin Nypels zie ik staan in Nieuwegein op 
vrijdag 22 mei 1981, drie dagen voor de parle
mentsverkiezingen, die ons zeventien zetels 
zouden opleveren. Maar dat wisten we toen 
nog niet. We stonden hoog in de polls, maar 
toen gooide Wiegel zijn ondermaatse kreet 
in de krant: "Een stem op Jan is een stem op 
Joop!" De zoveelste poging om ons op één 
hoop te vegen met de PvdA. In een handom
draai zette Jan Veldhuizen en zijn campagne
commissie een bijeenkomst met alle kopstuk
ken op touw. De hele partijtop was en sprak 
in Nieuwegein, ieder over haar of zijn eigen 
speerpunt uit het verkiezingsprogramma. 

Maarten Engwirda 

Waar Erwin over sprak weet ik niet meer, 't 
zal wel huisvesting geweest zijn, maar wat ik 
nooit vergeet is dat hij steeds harder ging 
praten, omdat hij met de minuut bozer werd 
op al die mensen, die maar niet wilden begrij
pen, dat wij geen belangenbehartigers zijn, 
dat wij streven naar een maatschappij die zó in 
elkaar zit dat de mensen hun eigen boontjes 
kunnen doppen ... Hij kreeg een ovatie zoals hij 
er misschien nooit meer in zijn leven een zal 
krijgen. 
Van Maarten staat mij het scherpst voor de 
geest hoe hij op 30 oktober 1982 voor het 
eerst als fractievoorzitter het congres toe
sprak. Geen woord over het feit dat hij daar 
allerminst om had gevraagd, dat hij financiën, 
buitenlandse zaken, defensie, industriebeleid, 
informatie- en technologiebeleid wel vol
doende vond om vier jaar mee rond te ko
men. Hij pakte dat hem toegeschoven voor
zitterschap op, zoals hij altijd alle klussen in de 
fractie heeft opgepakt. Als iemand die staat 
waarvoor hij gekozen is en die doet wat hem 
gevraagd wordt. Wat ik in hem bewonder is 
dat hij die ondankbare klus vier jaar heeft 
gedaan, ogenschijnlijk ongevoelig voor het 
commentaar van binnen en buiten de partij. 
En dat hij de hamer met hetzelfde onbewo
gen gezicht na vier jaar aan Hans van Mierlo 
gaf met de opmerking: "Ik neem aan dat 
niemand van de aanwezigen hier bezwaar te
gen heeft." Sinds die dag in 1986 doet hij weer 

Erwin Nypels 

"gewoon" financiën en economie, defensie en 
rijksuitgaven, van welke vaste kamercommis
sie hij ook de vier jaar daarvoor voorzitter 
was gebleven. 
Twee heren verlaten het binnenhof. Twee 
die het allemaal hebben meegemaakt en daar 
zonder ophef afscheid van nemen. We blijven 
ze natuurlijk tegenkomen in de partij. We 
zullen vast nog wel iets van hen horen of 
lezen. Twee heren, te karakteriseren met 
twee woorden, die boven aan deze pagina 
staan afgedrukt. Twee begrippen, pen
sioenbreuk en rijksuitgaven. 
Daar hebben ze veel tijd en werkkracht in 
gestoken, daar hebben ze aan gesleurd vanuit 
hun overtuiging dat dat noodzakelijk was. Het 
zal hun opvolgers moeite genoeg kosten om 
alleen al de draad weer op te nem'en. Met 
respect en dankbaarheid laten we hen gaan. 

Stijn Verbeeck 



Déjà Iu? ___ _ 
Mark Kranenbrug IN RC Handelsblad 25 mei: 
"De partij (D66) kabbelt rustig voort op het 
Haagse Binnenhof ... maar helemaal geen winst 
meer, of hooguit één zeteltje is een vooruit
zicht dat maar weinig Democraten aanspreekt. 
De reden van bestaan is een steeds terugke
rend thema bij D66. Met politieke ver
nieuwing, de reden van bestaan in 1967, hoeft 
de partij nu niet bij de kiezers aan te komen. 
Het D66onderwerp uit het begin van de jaren 

zeventig: 
de zorg voor het milieu, is de partij door 
anderen ontnomen. Het nieuwe is er af. Ster
ker nog: Van Mierlo is straks bij de verkiezin
gen de enige lijsttrekker die dat ruim twintig 
jaar geleden ook al was ... De partij moet het 
nu eenmaal als vanouds hebben van personen." 
Jan Vis I NRC Handelsblad 29 mei:(Naar aan
leiding van Mark Kranenburgs verhaal) ''Type
rend voor de manier waarop de politieke 
cultuur tot uitdrukking komt is het beleven 
van de democratie als een soort competitie 
waarin de ene partij kans heeft kampioen te 
worden en de ander met degradatie wordt 
bedreigd. In die beleving passen elementen als 
'scoren' en 'scoringskansen' (opvallen in de 
publiciteit), winst of verlies bij opiniepeilin
gen naar aanhang en populariteit. Politieke 
leiders worden beschouwd als voetbaltrai
ners die het goed of niet goed doen, al naar 
gelang het wedstrijdresultaat. Het partijbe
lang is in die beleving dominant. Vrijwel alles 
wat zich afspeelt wordt beoordeeld in ter
men die te maken hebben met de kansen in de 
competitie. Het partijbelang in de zin van 
scoringskansen is de gangbare publicitaire 
norm." 
Dan wordt Kranenburg naar deze maatstaven 
geanalyseerd. 

Nog even letterlijkjan Vis: "Het beschrijven 
van de parlementaire democratie als een 
conglomeraat van partijbelangen (particratie) 
heeft twee gevolgen. Ten eerste: tal van ge
beurtenissen die van groot belang zijn maar 
niet direct in de particratische winst/ver
liesrekening passen worden geïsoleerd be
schreven en alleen maar beoordeeld voorzo
ver ze in die winst/verliesrekening passen. 
Ten tweede: een partij als D66 die zich pri
mair zorgen maakt over de verandering van 
de democratie tot particratie hoeft daarmee 
volgens Kranenburg 'niet bij de kiezers aan te 
komen'." Dat maken de kiezers gelukkig zef 
uit. 

( Helemaallezen is altijd beter. De teksten zijn 
beschikbaar op het partijsecretariaat bij 
Mieke van de Berg. Tegen verzendkosten.) 

Nestor af ___ _ 
Per I juni moet de Tweede Kamerfractie van 
D66 het stellen zonder Bert Bakker, de so
ciaal economische nestor onder de fractieme
dewerkers. Na ruim negen jaar werkzaam te 
zijn geweest voor D66-afgevaardigden van 

verschillende pluimage verruilde Bakker het 

DE ACHTERPAGINA 

Binnenhof voor de Sociaal Economische Raad. 

Zijn nieuwe functie: voorlichter en plaatsver
vangend hoofd bestuurlijke zaken. Bert Bak

ker begon als stagiair bij de D66-fractie, maar 
promoveerde al snel tot medewerker so
ciaal-economisch beleid onder Suzanne Bis
schaf. Hij maakte de onstuimige groei mee 
van de D66-fractie en overleefde de terug
gang van 17 naar 6 kamerzetels en de evenre
dige afkalving van het medewerkersbestand. 
Niet onbegrijpelijk behartigde Bakker sinds
dien de personeelsbelangen van de fractie
bestaffing. Hij adviseerde de fractievoorzit
ters Maarten Engwirda en Hans van Mierlo en 
was steun en toeverlaat van Louise Groen
man. Bovendien was hij geruime tijd corres
pondent in Den Haag voor de Universitaire 
Pers. 
Sinds zijn kandidatuur voor de Tweede Ka
mer in 1986 wierp Bert Bakker zich, inmid
dels getrouwd en vader van twee kinderen, 
op als voorvechter van verbetering van de 
positie van de alleenstaanden. Ook was hij 
architect van het uitgangspunt van de flexibe
le koppeling tussen uitkeringen en lonen. Bak
kers laatste bijdrage aan het gezicht van de 
D66fractie is de samen met Louise Groenman 
geschreven notitie over de 1990-generatie, in 
de volksmond ook wel het meidenbeleid ge
noemd. De loopbaan van Bert Bakker op Bin
nenhof? draagt slechts één smet. Hij vertrekt 
bij de fractie zoals hij begon, als student be
stuurskunde. 

Urker hekjes __ 
Op zoek naar Europa kwam de D66-delegatie 
even langs Urk. Ook daar de vraag welke 
internationale problemen de aandacht ver
dienen vanjan Willem Bertens en zijn mede
kandidaten. Men mocht aannemen dat de vis
serij wel even genoemd zou worden, maar 
nee hoor. Wethouder Bakker maakt het zeer 
moeilijk om de gezichten in de Europese 
plooi te houden, met zijn uiteenzetting over 
de Urker hekjes. Toegegeven, de hekjes heb
ben een dominante plaats in het stadsbeeld en 
onhandige inwoners zullen ongetwijfeld 
moeilijkheden ondervinden bij het in elkaar 
zetten van de door de gemeente geleverde 
bouwpakketten, maar hier werd de campag
ne toch het slachtoffer van zijn eigen ideolo
gie. Europa dichterbij de mensen brengen is 
een mooi streven; tot aan het hekje lijkt wat 

overdreven. 

Avant Garde __ 
De nieuwbakken Europarlementariërs van 
D66 kunnen een beroep doen op diverse 
partijgenoten die in het buitenland emplooi 
vinden. Eelco Hesse is niet de bekendste; hij 
werkt op het secretariaat van het Europees 
Parlement in Luxemburg. In zijn eentje vormt 
hij ook moedig onze "afdeling Luxemburg". 

"Jan Willem Bertens beheerst Maastrichts. 
Daarmee kan hij zich hier uitstekend ver-

staanbaar maken: het lijkt vreselijk veel op het 
Luxemburgse dialect. Ik heb veel vertrouwen 
in hem. Hij is bovendien ook een Zuiderling. 
Randstedelingen kijken volkomen onterecht 
neer op Brabant en Limburg. Juist mensen van 
onder de rivieren aarden beter in internatio
nale functies. Zij vinden eerder aansluiting." 
Eelco heeft- een bekend verschijnsel- een 
andere kijk op de Nederlandse politiek ont
wikkeld in het buitenland. "Neem de pas
poortkwestie. Ondenkbaar voor buitenlan
ders. Berichtgeving over zo'n futiel onder
werp slaat men echt over ... " Uit zijn be
woordingen is op te maken dat onze partijge
noot na ampele pogingen om dreigende pas
poort crises te verklaren aan buitenlandse 
vrienden (beschaamd) zijn inspanningen heeft 
gestaakt. Eelco: "Nederland loopt daarente
gen vóórop met een kabinet dat gevallen is 
over een milieu-kwestie. Dat kan elke rege
ringsleider in Europa in principe morgen 
overkomen." 
Veel van de expressie waarmee Eelco dit 
zegt, ontgaat de redacteur (telefoon!). Maar 
het lijkt warempel of er onverhulde trots 
doorklinkt in zijn stem, nu Nederland deze 
twijfelachtige avant garde positie inneemt. 

Chapeau ..... ------
In het I KON-jongerenprogramma "Sjappoo" 
verklaarde de voorzitter van de JOVD, Mark 

Rutte, onlangs, dat hij op 6 september op D66 
gaat stemmen. Verbazing alom bij de overige 
deelnemers aan de discussie over jongeren en 
politiek, bestuurders van de CDJA en de 
FNV -jongeren. 
Desgevraagd blijkt Rutte zelf nog steeds in 
redelijke staat van verbazing te verkeren over 
het optreden van de VVD. Hij vindt het jam
mer dat het kabinet is gestruikeld over juist 
het reiskostenforfait, in plaats van over een 
echt liberaal punt als de euthanasie. Naar zijn 
mening heeft de VVD zich de laatste weken in 
de ogen van het grote publiek gedegradeerd 
toteen "platrechtse partij". Hij vindt de hele 
gang van zaken liberaal en electoraal onver
koopbaar. De koehandel met het CDA over 
de euthanasie-kwestie zit hem behoorlijk 
dwars. 
De VVD is geen echte liberale partij meer, 
zegt hij. Hij had nog gehoopt, dat het D66-
ontwerp nu snel behandeld had kunnen wor
den, o.a. door van de euthanasie een vrije 
kwestie te maken. Zelfs Lubbers zou dat niet 
hebben tegengewerkt. Maar de VVD had 
daar geen trek in. Voor Rutte gingen zij daar
mee voor de derde keer af. Rutte dénkt, dat 
er een CDA-PvdA-D66 combinatie zal ko
men, maar hóópt dat het een PvdA-WO
D66 kabinet mag wezen. De JOVD houdt 
zich intussen bezig met de formulering van 
een antwoord op twee CDA-items: het 
maatschappelijke midden en de verantwoor
delijke samenleving. 
Rutte wil graag op korte termijn met D66 
over deze thema's overleggen. Krijgt de JD 
concurrentie? 
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KANDIDATENLIJST TWEEDE KAMER 1989 

TOELICHTING OP INTERNE KANDIDAATSTELLING 

01. De sanenstel.ling van de karxtidatenlijsten vcor 
vertegenwoordigeroe licha!oon gebeurt bij D66 q> 
dem:Jcratische wijze. Alle leden hel:ben hierin gelijke 
stem, d.w.z. de leden van D66 bepalen de volgorde q> 
de karxtidatenlijst vcor de verkiezingen van de ~ 
Katier der Staten Generaal. 
Zie ock lb:lfdstuk II en Bijlage B van het Reglement. 

02. De ranglijst wordt in één schriftelijke rc::roe 
~d. 
De lijsttrekker zal worden gekozen q> de AI.N van 30 
juni en 1 juli 1989 in te 's Hertoge.nbosch. 

03. Alle leden die aan hun a::ntrib.itieverplidlting hel:ben 
voldaan 
krijgen een stembiljet. Qn fraude te voorkalen zijn de 
stenbiljetten genunnerd. 

04. De door de karxtidaten verstrekte gegevens staan in 
deze Dem:lcraat. 

05. Elke karxtidaat heeft een nullllEr. u noet q> het 
stenbiljet geen raren van karxtidaten invullen, m3ar 

het bijl:leh:>renje nu111!Er. Bijvoorbeeld: u wilt 
karxtidaat Jansen q> de eerste plaats invullen. Zijn 
nurrner is 79. Dan vult u in het eerste vakje het getal 
79 in. 

06. Het stembiljet is alleen geldig wanreer de nurrners van 
minimaal zeven kaOOidaten zijn ingevuld. Dit minimum 
aantal is door de Landelijke Verkiezingsa::mnissie 
vastgesteld. u kunt maximaal 
15 nurrners van kaOOidaten invullen. 
De volgorde waarin de nurrners van karxtidaten q> het 
stenbiljet zijn ingevuld is bepalend vcor de volgorde 
van de definitieve ranglijst. 

07. Een karilidaat lll3er dan éérJnaal vernelden heeft geen 
zin. Alleen de !xxJgste vernelding geldt. 

08. Het telsysteem vcor het bepalen van de uitslag is 
vastgelegd in bijlage B van het HuisOOudelijk 
Reglement. 

09. De presentatie van de karilidaten zal plaatsvi.OOen op 
een speciale bijeenkanst in het ~udltmuseum te 
Amhern cp 17 juni a.s. 

10. Het stembiljet noet in een gefrankeerde enveloppe 
verzcrilen worden aan de 

raroelijke Verkiezingsa::mnissie 
Pclst:OOs 93313 
2509 AH Den Haag 

en aldaar uiterlijk vrijdag 23 juni 1989 an 12.00 uur 
zijn C'f1tvar!len· 

!vet de grootst no;Jel.ijke zorgvuldigheid 1:-el±en wij de 

gegevens overgeocmen van de 
karxtidaatstellingsfornulieren. 
Mx':hten er tcx::h rog fa.~ten ~lcpen zijn, dan bieden 
wij daarvcor bij voorbaat ooze excuses aan. 

GEGEVENS PER KANDIDAAT 

10. De karxtidatenlijst staat q> alfabetische volgorde te 
beginnen met de (geprikte) letter G. 

Per karxtidaat worden de volgeroe gegevens gepresenteerd: 

06. cpleiding( en) 
07.beroep/functie 

nurrner (invullen 
q> stembiljet) 

Ol.NNIM, vcorlett.ers (~} 
02. gel:x:ortedatum 

03.adres 
04.postcx:lde, woc:nplaats 
05.privé-telefoonnummer 

08. huidige functie( s) binnen of narrens D66 
09. vroegere functie( s) binnen of narrens D66 
lD.staat q> karxtidatenlijst vcor arrlere D66 furrtie(s) 
11. functie( s) in arrlere maatschappelijke organisatie 
12. voorkeur voor de volgeroe beleidsterre:ire"l 
13. bereid q> een verkiesbare plaats te staan 
14.bereid lijsttrekker te worden 
15.pe.rscxnlijke toelidlting 
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ALFABETISCHE LIJST KANDIDATEN (G t/m Z A t/m F) 

nr. naam, voorletters roepnaam nr. naam, voorletters roepnaam 

77 Abcouwer, N.F. Niels 30 Mierlo, H.A.F.M.O. van Hans 
7B Baak, M.Y. Marja 31 Moes, V.G.M. Vincent 
79 Bakker, E.C. Ernst 32 Musters, M.J. Martien 
BO Berndsen-Jansen, M.A. Magda 33 Nuis, A. Aad 
B1 Beucken, L.J. v.den Lou 34 Nypels, P.E.A. Petra 
B2 Bos, B.R.A. van den Bob 35 Nijs-v.den Berg, M.A.J. de Marjolijn 
B3 Bos-Osinga, R. Riemke 36 Ovaa, W. Wim 
B4 Bouter, A. Arjen 37 Pierik, A.J.G. Toon 
B5 Boxtel, R.H.L.M. van Roger 38 Poelmann, P.J.M. Patriek 
B6 Bruring, C.J. Carel 39 Potman, H. Henk 
B7 Claessen, P.D.A. Peter 40 Pijper, H. Henk 
BB Combee-v.Geuns, J.W. Hanneke 41 Resoort, A.P. Aart 
B9 Coorengel, J.B. Joop 42 Riet, N.G. van 't Nicky 
90 Cremers, A.M.J. Armand 43 Robbers, B.J. Bart 
91 Dittrich, B.O. Boris 44 Roo, P.J.H. de Paul 
92 Eisma, D. Doeke 45 Roolker, J.H. Jan 
93 Esajas, E.P. Emile 46 Scheltema-de Nie, 0. Olga 
94 Evenhuis, C.H.S. Carien 47 Schimmel, A. Artbie 
95 Frankfurther, F. Felix 48 Schouten, L.J. Leo 

1 Geest, A. van Adriaan 49 Schuiten, W.P.J. Wim 
2 Geus, C.M. de Cees 50 Sipkes, G. Gerrit 
3 Giebels, H.M.T.M. Henk 51 Soest, G.C.M. van Gerard 
4 Graaf, L. de Leo 52 Spierenburg, C.J.W.M. vanCees 
5 Graaf, Th.C. de Thom 53 Steegs, L. Lambert 
6 Groenman, L.S. Louise 54 Steenwinkel, S. de Saskia 
7 Helfferich-v.der Kley, L.M.Leontien 55 Teegelaar, D. Dick 
B Herman de Groot, F.H. Frits 56 Thieme, R.E. Ed 
9 Holsteijn, J.M. Jan 57 Tiddens, E.M. Lisette 

10 Horsmans, Th.M.J.M. Thea 58 Tigges, J. Hans 
11 Imkamp, M.J.J.A. Sef 59 Tommel, D. Dick 
12 Jeekel, H.F. Hans 60 Uem, H.S.M. van Henny 
13 Jekel, E. Edith 61 Veen, J. van der Jan 
14 Jorritsma-van Oosten,J.A Joke 62 Veer, M.H.J.Th. van der Ted 
15 Kernkamp, H.H.W. Herman 63 Veer, P.K. ter Pieter 
16 Kohnstamm, J. Jacob 64 Verkoeijen, C.M.R. Rob 
17 Kooistra, J.H. Johan 65 Versnel-Schmitz, M.M. Machteld 
1B Kooten, Ch.W. van Christine 66 Verwey, M. Maarten 
19 Kortz, F.A. Boeddha 67 Vletter, J. de Jan 
20 Kroese, A.R. Lex 68 Vries, F. de Fred 
21 Kulkens-Bos, W.E. Mies 69 Wessels, P.H.B. Paul 
22 Langenberg, P.J. Pex 70 Wit, Th. de Thea 
23 Leber, W.J. Job 71 Wolffensperger, G.J. Gerrit-J. 
24 Leeuwen, R.W.J. van Ruud 72 Woude, H.J. van der Herman 
25 Maastricht-Thijssen, M.A.J.van Marjo 73 Wijk, A.H. van Bert 
26 Man, A.F. de Anton 74 Wijst, M.A. van der Martin 

75 Ybema, G. Gerrit 
76 Zuidhoff, J.E.P. Jan 

27 Menge, A.L. Anita 
2B Mey, A. Adriaan 

De landel;jke presentat;evergader;ng 

van de Tweede Kamer kand;daten v;ndt 
plaats op 

10-30 uur 

zaterdag 17 jun; a_s_ vanaf 

;n het Openlucht Museum te 

Arnhem_ Toegang voor D66 f5,- (;pv f7,50) 
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1 
01. GEEST, A. van (.Adriaan) 
02. 29 mei 1954 

03 0 Groen':Jord 98 
04. 2401 N3 Al~ aan den Rijn 
05. 01720 - 3 48 28 

06. HOO ( Frede.rik Muller Akademie) 
07. uitgever; OC.Ofd verkcop uitgeverij VM; 
08. sirrls sept. 78 voorzitter geooenteraadsfractie 
09. secretaris afdeling Al~ aan de Rijn 

plv.lid Adviesraad 
10. geooenteraad Al~ aan de Rijn 
11. lid van IGOR 

lid Humanistisch Ve.rbcxrl 
oud-vice voorzitter Humanistische Stichting 
Huisvesting 3e levensfase 

12. binnenlarose zaken 
WVC 

13. ja 
14. ree 
15. Lange tcelicht~ worden slecht gelezen. 

Het volgelrle is daarall voldoenje: 
- echte sociaal-dem:x::raten en echte liberalen 

willen best sarren IIBt D66 regeren. 
- Wat zou dit mooi zijn! 
- Ik zal daaraan graag een i.nOOudelijke bijdrage 

leveren vanuit mijn kennis en ervaring. 

2 
01. GElE, C.M. de (cees) 
02. 1 mei 1951 

03 0 Gravenstraat 12 
04. 3311 oc I:brdrecht 
05. 078 - 13 57 78 

06. HBS-b 
karrlidaats wiskuOOe en natuurlruOOe 
OOctoraal bedrij fskuOOe 

07. lbofd Voorlichting en Publiciteit 
08. lekale campagrY2COimissie + c.p;tellen 

verkiezingsprograrnna 
09. lekaal bestuurslid (1 jaar) 
10. 
11. lidmaatschap van diverse verenig~ voor p..lblic 

relaticns 
12. defensie, erergiebeleid, cultuur 
13. ja 
14. reen 
15. ~ grcn:i van de volgelrle I!Dtivatie zou ik een 

geschikte karrlidaat kunnen zijn: 
- als lxx>fd p..lblici tei t van een grote cnjememing 

OOb ik cxntact net ui teenlc:peOOe bedrij fs-' 
ambtelijke- en IIBdiasect:.cn:et en ben gewe.OO deze 
relatie ootwei:Ken efficiênt te ~ 

- mijn huidige fun:::tie vraagt an een soepele, 
creatieve benadering van prd:>laren in een sterk 
wisselerrle politieke rngeving 0 

Ik neen in de Nederlarose politiek soortgelijke 
anstarmgOOden entdekt te hetlJen en dacht aan inzet 
en incasser~ voldoende in huis te OOl::tlen. 
De belxlefte an I in de politiek te gaan I kant ~~Bestal 
voort uit de wens an ~ of cnverstarrlige 
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zaken te ve.raroeren. Ik vonn daarop geen 
uitzcroering. Ik OOt> in D66 de partij geveroen die 
op ~de wijze de harden uit de ITO.lWen 

steekt en ik zou graag een zirmige bijdrage hieraan 
leveren. 

3 
01. GIEBELS, H.M.T.M. (Henk) 
02. 6 februari 1947 

03. Vcroeilaan 127 
04. 5421 PI' Gemart 
05. 04923 - 6 33 52 

06. universiteit doctoraal geschiedenis 
07. pedagogische academ:i.e leraar HA'I/0-V\'D 
08 0 gemeenteraadslid Gemart 

lid streekraad ~t Helnorl 
09. '81 -'86: voorzitter D66 Gemart 
10. Provioc:iale Staten Noord-Brabant 
11. bestuurslid Cul turee1 Centrun 
12. sociaal-ecx:n::mi.sche zaken, crrlel:wijs, fi.rlarciên 
13. ja 
14. reen 
15. 'Is D66 niet een Randstad-partij?' 

Dat beeld leeft bij velen in het Zuiden, cojanks het 
vele werk dat onze IIBnSen in de gereenteraden, en in 
de Staten verrichten. En cojanks het uitstekerrle 
t.erk dat diverse Kanerleden van Brabant maken. ZOU 
het goed zijn als er~ eens iernarrl uit het Zuiden 
in de Karter kwam? 

'Specifieke kennis van het crrlel:wijs gevraagd.' 
Mijn baan in het middelbaar crrlerwijs bevalt mij mg 
altijd prima. Maar de opgel:Jouwàe 'deskuriligheid' wil 
ik graag ter beschikking stellen van de D66-fractie: 
Ik ben een aantal jaren - naast mijn \Erk als leraar 
- parttiiiB werkzaam ~t voor het Katlx::lliek 
Pedagogisch Centrun: als begeleider van crrlerwijs
projecten in verschillerrle delen van het land 
(Mastery-1~, Mll.'l/0-project) 0 

Ik OOb in het Verleden les gegeven op MII.VO, in het 
Basisc::xmrwijs en in het BID. De laatste 12 jaar 
alleen in het HAVO en WD. Daarbij ben ik bewust lid 
van het Nederlands GenJatschap van leraren. 

Actieve Dem:Jcraat? 
Als lid van de Gemartse gereenteraad en 
streekraadslid van ~ Helnorl OOb ik de laatste 
jaren heel wat kennis opgedaan over Ruimtelijke 
Ordening, Soc:iaal-ea:n::rnische zaken, fi.rlarciên en 
milieu ( Gemart is één van de ~~Best verzuurde 
gemeentes). Ik OOb veel cxntacten gelegd en 
verschillerrle Karterleden en Statenleden 'lastig 
gevallen 1 IIBt Studiebezoeken ( 1 De Groote Peel 1 

, de 
Peelbossen, het Speciaal Clroel:wij s) • 
Ik denk irmiddels Cldt vrij wat IIBnSen van cns 
Regiobestuur, van onze afdel~ en van collega
raadsleden en enkele van onze actieve Karnetleden 
goed te kenoon. OlrJekeerd ~ten de Statenleden en 
Cldt het PSVI van mijn diensten gebruik te maken. En 
Brabant Pers en Cldt Qnrcep Brabant ~ten mij Cldt 
regelrnatig te virx:En (ki~t, referendurn,milieu
maatregelen) . 

'Maar I!Det je In.l zo n:xlig naar r:en Haag? 
Nee. Maar als de fractie aangevuld wil worden IIBt de 
kennis en inzet van een entlx:Jusiaste Brabarrlar, dan 
ben ik er klaar voor! 
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01. GRAAF, L. de (I.eo) 
02. 17 maart 1942 

03. Lingedijk 110 
04. 4151 rn JlcJ:p::Jy 
05. 03458 - 2209 

06. Artsen-c.pleiding. Specialisatie in psychiatrie 
07. Psychiater/adjurx::t-directeur van R.IJ\00 Rivierenlam 

te Tiel. 
08. fractievoorzitter 066 Statenfractie Gelderlam 

bestuurslid SWB 
09. voo=i tter SWB-werkgroep ouderen 

lid SWB-werkgroepen voJ.ksgezcnjheid en scx::iaal
cul turee1 wmK 

10. -
11. lid Begeleidingscx:mnissie Scx::iaal-cultureel 

planbureau 
voo=i tter Sarcenwerkingsvband Jeugàhulpverl~ 
Rivierenlam 

12. gez.croooidszorg' ervargie, c:ntwikkelingssarrenwerlt 
13. ja 
14. n3E!l1 

15. Ter toelicht~ het volgerrle: 
- zeven jaar re.b ik 066 vertegenwoordigd als 

Statenlid in Gelderlam, waarvan de laatste twee 
jaar als fractievoorzitter. Mijn Gelderse 
ervar~ wil ik graag in Den Haag benutten, lll2de 
an de zgn. lagere overl'a:1en ( provircies en 
geneenten) verder van het Haagse keurslijf te 
bevrijden. 

- Krachtens studie en ervaring is de 
gez.croooidszorg mijn primaire aaOOac:htsgebied. 
Als voo=i tter van de SWB-werkgroep Ouderenbeleid 
was ik zeer nauw betrokken bij de voorbereiding 
van het 066-c:x:r.w:es over ouderen ( febr. '88) • Uit 
mijn drie-jarige ve:rblijf als t:rqJenarts in 
Malawi re.b ik een blijvende belangstel!~ voor 
de Derde Wereldprcblematiek overgehJuden. 

Qn mijn positie duidelijk te maken enkele 
doelstellingen: 
- De redelijkheid van 066 leidt tot genuanceerde, 

neestal gematigde staroptmten. Die redelijkheid 
en c:n-dogmati~ h:Judi.nJ is een groot goed. Er 
kunnen zich echter situaties voordoen dat 
diezelfde redelijkheid slechts kan leiden tot 
gerruan::eerd-radicale staroptmten, andat 
c:nlocx::::la1bare feiten c:ns daartoe dwingen. wat mij 
betreft is dat nu t.a.v. het milieu het geval. 
Dat betekent: ~ijperoe maatregelen en c:ns niet 
meer in de luren laten leggen door 
vertragirYJstactieken van belangen;p:oepen. 066 zal 
als milieu-partij het initiatief 1108ten 
t:en.rgwinnen. 
Een goede gez.croooid( szorg) heeft bij de 
bevo~ blijkens erx:ruetes de h::xJgste 
prioriteit. Dat gegeven dient cp adequate wij ze 
politiek vertaald te worden. Bij de 
herstructurer~ van c:nze gez.croooidszorg is veel 
te winnen maar dreigen cd< gevaren, net nane voor 
de positie van de CXX1SUITe1lt, die niet bekneld mag 
raken tussen de sterke machtsposities van 
aanbieders en verzekeraars in de gez.croooidszorg. 
Gerechtvaardige eisen van verplegeOOe.n worden 
niet minder gerechtvaardigd andat ze 1108ilijk 
zijn in te willigen. Dat geldt niet alleen voor 
het, maar cd< voor cn'lerwijzers, ambtenaren, 
politieagenten etc. Als we die eisen niet tijdig 
h::n:Jreren, bekepen we dat q;> langere termijn net 
kwali tei tsverlies van de (semi) 
overlleidsdiensten. 

5 
01. GRAAF, 'lh. C. de ('lhan) 
02. 11 juni 1957 

03. Lij sterl::es 17 
04. 2318 AH Leiden 
05. 071 - 21 26 51 

06. gytmaSium b 
doctoraal rechten 
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07. 1981 -1985 wet.nedewerker staatsrecht K.U. Nijmegen 
vanaf '85 ministerie van Binnenlan:ise Zaken 
thans h:x:lfd h:x:lfdafdel~ wetgev~, al~ en 
bestuurlijke zaken, directie politie 

08. sin:'ls 1986 secretaris politiek l:k:ofdbestuur 
voo=i tter cx:mnissie 2001 
lid cx:mnissie Gro 

09. '78 -'79: voo=itter steunfractie Nijmegen 
'79 -' 82: voo=i tter afdeling Nijmegen 
'82 -'85: lid Adviesraad (+ viae-voo=itter) 
'82 -'86: lid ~ssie 
redacteur diverse SWB-publicaties 

10. 'IWeede Karrer 1986 ( 12de) 
11. secretaris van een stichting voor 

st:udefltenhuisvesting te Nijmegen 
12. staatsrecht, binnenlan:is bestuur, justitie, 

ruimtelijke 0~ 
13. ja 
14. n3E!l1 

15. De toetssteen an al dan niet te gaan regeren, is en 
blijft of we daadwerkelijk iets kunnen veraroeren. 
Voor mij gaat het dan an een paar heel wezenlijke 
dingen, zoals de kwaliteit van c:ns leefklimaat, de 
kwaliteit van ieders :inlividuele leven en de 
kwaliteit van de rechtshaOOhav~ en -besc:::rerming. 
Het bestaanskemeJ:k van 066 is dat wij vernieuw~ 
en beweg~ zoeken, an verstarr~ in politiek en 
sarrenleving te doorbreken. Die h:Judi.nJ en 
overtuiging 1108ten we cd< in de kaneOOe jaren, als 
een 'parlenentaire actiegroep' uitstralen. 
In 1986 !xJopte ik, als 12de cp de lijst, daar een 
bijdrage aan te kunnen leveren. Helaas viel de 
fractie wat kleiner uit. Sindsdien re.b ik, in 
dagelijks bestuur en als voo=i tter van de cx:mnissie 
2001, ent:inlsiast het gedach~ van 066 helpen 
c:ntwikkelen. 
Ik denk dat goed in kaart is gebracht wat er 1108t 
gebeuren en dat het nu tijd is an dat in de praktijk 
te brerYJen. Voor die verni~ vraag ik uw steun. 

6 
01. GOOEM1AN, L.S. (Ia.lise) 
02. 29 juni 1940 

03. Schiwersgracht 12 
04. 3603 oc Maarssen 
05. 03465 - 7 11 05 

06. gytmaSium-a 
doctoraal scx::iologie 

07. scx::iol~ 
08. 'IWeede KaDerlid sin:'ls 1981 
09. lid Tweede Karrer 

lid PFJ\C 
10. 
11. lid Elc:n3sraad Humanistisch Verl:Jcnj 
12. scx::iale zaken, werkgelegenheid, scx::iale zeke.rreid, 

€1118l'Cipatie, anti -disc:riminatiewetgeving, milieu 
13. ja 
14. n3E!l1 
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15. J-et inspelen op maatschappelijke crrtwikkel.inJen is 
iets waar D66 vaak sterker in is dan amere 
partijen, maar dan rroeten ~ CIJS progressieve geluid 
~ laten h:>ren en OOi.lige huisjes ter discussie 
durven stellen. Dat betekent vmr mij het 
prioc:ipieel dcxlrdenken van ecx:n::mische 
zelfstarrligheid vmr de nieuwe generatie v:rot.IWel1 ( èn 
mannen). Dat vergt bijvoorbeeld ~ maar 
oc:k veraroer.inJen in het scx::iale zekerlEids- en 
belastingsysteem, en de ki.OOerl>ijslagstructuur. De 
cnlar:gs crrler mijn veranu.o:>rdelijkheid uitgebrachte 
n:>ta ' zelfstarxlig solidair' geeft aan wat mij bij 
een C01Seqllellt geëmarY::i.peerd i.nkalensbeleid voor 
ogen staat. 
Fen OOilig huisje vonnt oc:k de winkelsluit~t, 
waarover het laatste woord n:>g niet is gezegd, al is 
mijn ~tsvmrstel vorig jaar ~· ~ het 
discriminatiebestrijdingsfrcnt maakt mijn 
initiatiefvoorstel over groepsacties ~ kans van 
slagen rru er n:>g 1~ geen Al~ "Wet Gelijke 
Behanje]_ing in zidlt is, maar v:rot.IWel1, loro's en 
etnische lllinjerl)eden ~gediscrimineerd~

l<anenlerk vraagt vaak een lange adem, zeker als het 
<I.ll\ bij zaken die geen geld kosten op de rem blij ft 
~- Ik wil ne in een nieuwe fractie (net neer 
v:rot.IWel1! ) graag qni.euw en vasth::x.ldenl inzetten niet 
alleen vmr ~ zaken maar oc:k vmr een 
actief we.rl<gelegenheidsbeleid. 

06. HBS-b 

7 
01. HELFFERICll geb. van der Kleij 

L.M. (I.ecntine) 
02. 12 maart 1936 

· 03. Boerhaavelaan 66 
04. 6961 ZW Eerbeek 
05. 08338 - 5 16 91 

HOO- maatschappelijk~ 
MO-a sociale pedag.::giek 
diverse applicatiecursussen 

07. maatsc::hai:'Pelijk ~ indicatiecie. 
Bejaardeneorden 

08. vmrzi tter afdeling Bn.miEn sinds 1986 
lid Adviesraad sinds 1986 

09 0 '78 - '86: geneenteraadslid Bn.miEn 
10. Provin::iale Staten Gelderlam, nr. 6 
11. lid ~ Ouderenbeleid in de geneente 

bestuurslid Oudheidkurxlige Vereniging 
12. vo1.ksgezcnj~Eid, ~zijn en cultuur, anarcipatie, 

cn'lenri.j s, cntwikkelingssamenwerkin 
13. ja 
14. rvaen 
15. In de pedagogiek staan~ benaderingswijzen 

tegen:Jver elkaar: 'FOhren ader wamsen lassen? ' • 
M:Jet een nens lar:gs bepaalde~~ geléi.d, óf 
is het beter de eigen persocnlijkheid ruimte te 
geven en alleen te 'Sn:>eien' waar het uit de harrl 
kan lopen? Dem:Jcraten zullen neestal het laatste 
kiezen. 
Q:k D66 huldigt het st:an:ip.mt van persocnlijke 
keuzes over leven (en dcxxl) • In inmateriêle zaken 
denkt D66 'liberaal'; ik oc:k. 
Maar materieel .ligt het arrlers: nensen streven 
allereerst hun eigen belangen na. Voorwaarde voor 
het bestaan van een sociale rechtsstaat is: de 
nedemansel.ijkheid. De overlE.d ~dit af net 
o.a. belasting en sociale verzekering. (Politieke 
partijen verschillen in hun oordeel over de juiste 
dosering van vrijffiid en dwang). 
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J-et is rru de vraag hóe de actuele hete hangijzers -
o.a. milieu en m::::biliteit - benaderd rroeten ~
Is~ lucht, is bereikbaarheid een materieel of 
inmaterieel goed? 
fbeveel vrijffiid kan de overffiid de individu laten, 
roe krijg je nensen zover dat ze~? 
Daai:voor is ~ n:>dig, dat 'de politiek' helaas 
niet heeft. Regering en parletent kl.inoon het alleen 
vezwerven door naar hun eigen politieke inzidlten te 
llarxlelen. 

J-et herwi.nren van gezag is de échte cpgave vmr de 
politiek 

TWintig jaar ben ik maatschappelijk bezig, 
bestuurlijk, beroepshalve en als vrijwilliger. Als 
nede--cpridlter van kiOOeroentra, op sociaal 
cultureel terrein, als maatschappelijk wer:kerx3e in 
rerDVatiewijken en op het brede vlak van de zorg 
vmr ooderen, als vrijwilliger bij politieke 
scholings::ursussen en in het hunanistisch 
~js. 
Alles bijeen een '1~' zoals veel actieve 
v:rot.IWel1 helXJen in een ~ waar weinig 
nogelijkheden zijn vmr een reguliere arbeidsplaats. 
Is dit net het acht jaar durerrl raadsliànaatschap 
van Bn.miEn een basis vmr mijn ka:rilidatuur vmr 
Tweede Karoor? 

8 
01. HEEM\N DE GOJI', F.H. (Frits) 
02. 24 augustus 1955 

03. Paul Gabrielstraat 37 
04. 2596 VA Den Haag 
05. 070 - 24 15 51 

06. 'I"W) 

doctoraal nederlarrls recht 
( staatsjbestuursrecht) Universiteit van J\nBterdam 

07. h:Jofd l:xJreau secretaris~ ministerie van 
defensie 

08. secretaris OOitenlam Dagelijks Bestuur D66 
09. '86 -'87: Regio HBlid Zeelam 

' 85 - '86: secretaris politiek regiobestuur Zeelam 
10. reen 
11. 
12. OOitenlarrlse zaken, defensie, ecxD:::mische zaken, 

ruimtelijke ordening 
13. ja 
14. reen 
15. Naar mijn llEning is de bel~ijkste toegevoegde 

waarde van D66 in de Nederlarrlse politiek haar 
houding en nentali tei t. Die houding wil ik 
kenschetsen als: 
1. geridlt op de oplossing van prd:>leten en niet 

primair geridlt op de belangenbehartiging van een 
bepaalde bevo~; 

2. c:n:bgmatisch, waardoor luisteren en nuarceren 
bel~ijke kernerken zijn van de D66 cultuur. 

J-et was an die reden dat ik mij eerst als lid en 
later als (dagelijks )bestuurslid vmr D66 heb 

~-
Graag wil ik mij de krnerxle jaren varruit die houding 
inzetten vmr D66 in de KaliEr. Daarl>ij is het vmr 
mij erg bel~ijk dat het besef groeit dat de 
oplossing van prOOieten in 1x:leranenje mate in 
internaticnale verban:'len rroeten ~ gevaxjen. 
Milieu maar oc:k ~vaart- en veiligheidsvragen zijn 
alle drie nadrukkelijk afhankelijk van 
internaticnale overeenst.emnir. Dat .betekent hard 
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werken voor grote idealen net vaak trustrererxi 
kleine stapjes. Maar de kaoorrle jaren zouden weleens 
heel belangrijk kurmen zijn, ook daaran wil ik, 
irxtien u dat wilt, de Kamar in. 
Progressief maar net gezc:OO. verstan::I. 

9 
01. JJJI.STEIJN, J.M. (Jan) 
02. 9 december 1937 

03. Rembrardtstraat 15 
04. 3202 EK Spijkenisse 
05. 01880 - 1 21 79 

06. ele:::trotechnisch installateur 
LTS-avarlsc:fxx:>l 

07. chef c:rrle.rtn.rlsdenst 
08. gemeenteraadslid 

fractie secretaris 
09. '78 - '86: afdelingssecretaris- bestuurslid 
10. 
11. kaderlid industriel:x:ni ON 
12. milieu, techniek 
13. ja 
14. neen 
15. Ik vind dat net een zakelijke be~d en 

zcnjer veel gea::hreeuw op een darocratische wijze op 
vele terreinen maar zeker op oot gebied van milieu 
tot srel.le beslui tvonning gekmen lliJet worden 
teneinde cnze nakarelingen een gezc:OO. bestaan te 
garanderen. 
Hiervoor wil ik mij terdege inspannen. 

06. QY11118Sium-b 
doctoraal biologie 
carrl. rechten 

J.M. ('Ibaa) 

07. milieubiologe/docente Lab. sc::h::X>l en V\tD 
08. Statenlid Provincie utrecht (sinds 1982) 
09.lidwerkgroeplarrllx:xJw,milieu 
10. neen 
11. secretaris Stidlting Beln.rl I.opikei:waard 

vice-voorzitter St.Basissch::>len C>.Jdewater 
(ex)bestuurslid van o.a. Stidltse Milieufederatie, 
utrechts larrlschap 

12. milieu, R.O., larrllx:xJw, voorlidlting, anan:::ipatie, 
gezc:OO.OOidszorg 

13. ja 
14. neen 
15. Na 5 jaar ervaring in gemeentepolitiek (raadslid

wettn.rler) nonenteel 7 jaar actief en betrekken bij 
de provirri.ale politiek. 
Brede belarçstel.ling voor oot landelijk politiek 
gebeuren, bekendlEid net vakgebieden milieu, 
larrlschap en natuur, planologie, larrllx:xJw, 
recreatie, voorlidlting en anan:::ipatie. 
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Wil mijn bestuurlijke, practische en politieke 
ervaringen de afgelcçen jaren cçgedaan, inbrengen op 
'Karrerniveau'. Ben bijzcnjer betrekken bij oot 
leefbaar l'nlden van steden, kleine kernen, maar 
tevens bij de centrale cçen ruimte van oot Groene 
Hart, dat voor kaoorrle generatie( s) veilig gesteld 
dient te worden. 
Spreek de h:xJp uit dat provirri.e èn rijk neer 
sturerrl optreden en tezanen een effectief 
milieubeleid voeren. 
Ik vind, dat de anan:::ipatie op alle bestuurlijke 
niveaus IXl9 neer bevorderd dient te worden, dat 
natuur- en landsc::hapsl:et in enigerlei vonn, in 
harnalie net larrllx:xJw en recreatie haal baar lliJet 
zijn, dat oot gezc:OO. rouden van cnze leefcmJeVing 
grote prioriteit verdient. Belangrijke zaken verder: 
een goede sanenstelling van cnze ~ 
Kamarfractie, oot flexibel inzetbaar zijn van de 
leden, de practische aanpak van preiJlenen op 
te.nnijn, èn oot vemogen an de eigen plaats van D66 
in de Kaner, naar de bJrger toe, duidelijk 
herl<'enbaar te doen zijn. 

11 
01. IMKAMP, M.J.J.A. (Sef) 
02. 10 maart 1925 

03. Willerostraat 55 
04. 2514 HK Den Haag 
05. 070 - 60 55 60 

06. rechten etc. 
07. advccaat + prcx::ureur 
08. 
09. '67 -'77: ~ Kamerlid 
10. 
11. 
12. 
13. ja 
14. neen 
15. 'Spear what we feel, n:>t what we o.Jght to say' 

(King Lear) 

12 
01. JEEKEL,J.F. (Hans) 
02. 23 september 1954 

03. Batjanstraat 11 
04. 2585 VR Den Haag 
05. 070 - 50 56 24 

06. doctoraal sociale geografie, R.U. utrecht 
doctoraal planologie, U. Amsterdam 

07. plv. sectorhJofd milieu en water/milieucnördinator, 
ministerie van larrllx:xJw en visserij 

08. voorzitter van de Prograrrmacarmissie 
redactielid van Idee 66 
lid van de SWB-werkgroepen ruimtelijke ordening en 
larrllx:xJw 

09. '81 - '85: voorzitter SWB-werkgroep ruimtelijke 
ordening 

'81 - '85: bestuurslid Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66 
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1 82 - 1 84: redactielid Voor de o 1 raad 
lid van de Camû.ssie 2001 
mede-organisator ~ De .Actieve Overlleid 

10. Provirciale Staten Zuid-lbllarrl, 1987 
11. Gerx:lotschapsraad Ken. Ned. Aardrijkskundig 

gen::xJtschap 
actief ~ in Nat:uurm:::nulrenten ( districtsbestuur 
Zuid-lbllarrl en verenig~) 

12. milieu, lan:'ll:Jouw, R.O., verkeer en waterstaat, 
entwikkel~, organisatie 
rijksdienst 

13. ja 
14. ram 
15. waarcm karrlidaat? 

Oldat ik denk dat de fractie, rustig genuaooeerd 
st:arrlplmten uitdragend, wel een prikkel kan 
gebruiken. 
(ti{ ardat ret milieu lxx:lg q> de politieke agenda zal 
blijven staan. 
En dan: ardat de I<aner belDefte reeft aan 
~isten, en gen=ralist ben ik na twee 
verltiezingsp:rogiarnla 1 s wel geworden! 
voorts ardat 066 wellicht belDefte reeft aan 
verjCXJging in de fractie. 
En tot slot: ardat ik politiek dcilw:!g belangrijk 
viro, en de noei. te waard. 

WaaiVt:Or wil ik me speciaal inzetten? 

Primair voor een veibetering van ret imago van ret 
parlement. Dat volgt nu de agenda van de regering en 
peilt te weinig zelf wat in de samenleving leeft. 
DaaLbij kant dat I<anerleden vaak als ambtelijke 
c:x::JilliOilissen spreken. Dat leidt .tot cnbegrip, en dat 
kan ret parlement nu niet hel::ben. 

Er wachten té belangrijke taken. Qn er eens drie te 
1Xle1ren, waaraan ik graag een bijdrage ZD..I willen 
leveren; 
- ret realiseren van duurzane entwikkeling. 

Het milieu-aspect noet een centrale plaats 
krijgen in de besluitvonning over eo::xoniscre 
entwikkelingen. 
ret kiezen van een ~lle, maar zorgvuldige IOJte 
naar El..iiq;Jese eenwording. 
Het I dem:x:::ratisch gat I mag geen I dem:x::ratiscre 
klCX>f 1 INOI"den! 
ret maken van een echt goeie rijksoveihaid. 
Die is kleiner, richt zich q> keintaken (zie 
2001) en stq>t niet bij departementale 
screidslijnen. Van ret parlement vraagt dit on 
llliiDer eigen winkeltjes, en on meer 
CXI1Cei11Strategie! 

Ik ZD..I, tot slot, veel willen samanwe.rken met cnze 
ra.ads- en statenleden; hun aantal zie ik dan CJd< 
graag groeien ( zie cnze progn:>se) • Ik ben me er 
daaLbij van bewust dat we sinds Vcx::>:rh::leve CJd< de 
kwartieLmakers va::>r goede raadsverkiezingen zijn! 

13 
01. JEKEL, E. (Edith) 
02. 21 januari 1943 

03. Nije.nlx.Jrg 7 
'·04. 1081 CD Amsterdam 

05. 020 - 44 64 13 
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o6. doct:oraal pedagogiscre \'ètenschappen/cnEiwijskurrle 
07. Training manager 
08. fractievoorzitter in stadsdeelraad Bui tenvel.dert 
09. I 82 - I 89: bestuurslid PSVI 

1 83 - 186: lid van PEAC-bestuur 
1 87 - 1 89: q.q. bestuurslid SWB 

10. Provirciale Staten Noord lbllarrl, 7e plaats 
11. Buiten universitairlid van de Universiteitsraad van 

de Techniscre Universiteit Delft 
bestuurslid ·van de Vereniging van Eigenaren 
1Nije.nlx.Jrg 1 

voorzitter Eleleggingsstudiekring 
12. cróaiwijs, ruimtelijke ordening, milieu, E:urc:pese 

samenweik:iiç 
13. ja 
14. ram 
15. Nu ik als fractievoorzitter in de Stadsdeelraad 

Bui tenve1dert reb eiVaren, dat ik ret politiek 
bestuurlijk werk boeierrl en rrotivererrl vind, durf ik 
de stap naar een karrlidatuur voor ret Tweede 
I<anerlidmaatschap te zetten. 
Op landelijk niveau stel ik mij voor, dat 
bel'larDeling van politieke vraagstukken van de 066-
I<aner1eden een gen=ralistiscre instelling en inzet 
vereist naast specifieke deskurxligffiid. 
Dat laatste betreft in mijn geval 1cróaiwijs 1

, een 
beleidsterrein dat voor cns 066-ers een van de 
speerpunten VOLlilt voor de l<cxo?roe jaren. Deze 
specifieke bekwaamheid laat cnverlet mijn kennis 
c.q. bereidreid on kennis te verwmven van actuele 
cn:lerwerpen q> arx'lere beleidsterreinen, zoals ret 
Naticnaal Milieubeleidsplan en de Euthanasie 
wetsvoorstellen. Voorts reeft entwikkeling en 
uitvoering van ret Ernartipatie facetbeleid mijn 
volle aan'lacht. 
In de stadsdeelraad Bui tenvel.dert VOLlilt cnze twee
persocnsfractie een weliswaar klein maar goed 
sanenwerken:i team. Op basis van cnze 066 ideeên ben 
ik varruit de opp:JSi tie q> kritisch ccnst:ru::tieve 
wijze actief q> de beleidsterreinen ruimtelijke 
ordening, volkshuisvesting, eo::xoniscre zaken, en 
eman::ipatie, alsmede in de sectoren algemei'E en 
juridiscre zaken en~ & organisatie. Voor de 
overige sectoren - welzijn, stadsdeelweiken en 
finarx::i.ên - ben ik plaa~. Voorts neem ik 
deel aan ret SEiniorermwent en ben ik voorzitter 
van de ~ssie. 
Voor Provirciale Staten Noord lbllarrl ben ik 
norenteel lid van de steunfractie. 
De l<cxo?roe Tweede I<anerverltiezingen dienen voor 066 
zetelwinst q> te leveren en ret 066 gedachtengoed 
dient krachtiger tot ui tdiukking te kanen in 
politieke voorstellen en beslui ten q> naticnaal 
niveau. 
CJ00er fet IllJtto I Goed kan al tijd beter I wil ik mij 
voor beide zaken inzetten. 

14 
01. JOORITSMI'. geb. van Ck:lsten J .A. 

(Joke) 
02. 9 oktober 1941 

03.GeneraalS:im:rrlsstiaat10 
04. 4333 BT Middel.b.lrg 
05. 01180 - 2 72 39 

06. studie chemie aan de Ri iksuniversiteit leiden 
07. lerares sc::OOikurrle en sèrooldec:aan VWJ aan de 

Stedelijke Sc.001engeneenschap Middel.b.lrg 
08. voorzitter regiobestuur zeelarrl 
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09. '82 - '85: voorzitter regio zeelam 
'85 - '87: lid Pro\Tin::iale staten zeelam 
'82 -'88: lid Adviesraad 
'87 -'88: vice-voorZitter Adviesraad 

10. Provinciale staten zeelam 
11. lid Stich~ Podiumkunsten Middell:xJ.rg 

lid Bestuurscx:mnissie Culturele Zaken van de 
gemeente Middell:xJ.rg 
lid bestuur vonn:iDJsstichtirç 'Het Zilveren Sctx:>r' , 
Amem.liden 

12. milieubeleid, crxlerwijs, verkeer en waterstaat, 
cu1 turele zaken 

13. neen 
14. neen 
15. waaran wil ik op de lijst voor de Tweede 

Kanl:mlerkiezirçen? Ik zie dit als een soort 
'slotapothese' van alle b?.stuurlijke en 
~geroe werkzaamheden die ik in en 
nanens D66 heb uitgevoerd. 
De kwaliteit van het leven in Nederlam is maar tot 
op geringe h:xlgte te beïnvloeden door politieke 
beslissirçen. Voor zover dit echter toch gebeurt, is 
het vooral de besluitvonning in 'Den Haag' die 
daarbij een rol speelt. Bij de besluitvo:r:m:ing wil ik 
dan bet:rd<ken zijn. ~! De wegen van de 
politiek zijn arlJorgrc:njelijk en leiden in dit 
geval naar verltiezirçen die een jaar eerder worden 
ge1nJden dan oorsprookelijk de bedoelirç was. ze 
kalen voor mijn persoenlijk dan cx:k te vroeg, 
hetgeen inln.rlt dat ik op dit nr::nent rog niet 
beschikbaar kan zijn voor een eventuele plaats in de 
Tweede Karoor, maar in een later stadiun wel bereid 
:z.a1 zijn an op te volgen. Ik verzoek u derl1alve mij 
niet te ~ op de lijst te plaatsen. 

15 
01. KERNKAMP, H.H. W. , Herman 
02. 2 september 1940 

03. Prins Hendriklaan 77 
04. 3585 EX> Utrecht 
05. 030 - 51 69 25 

06. gymnasiun b, rechten, karrlidaat geschiedenis 
07. projectleider studenten Rijksuniversiteit Utrecht 
08. vice-voorzitter organisatie, 

voorzitter SWB-werkgroep Eoorgie 
09. raadslid Utrecht 1974-1986, 

~th::lllder (o.a. milieu) 1982-1986 
10. nee 
11. Comdssaris ~girçen (de Bijlner, 

Nieuw-Amsterdam, IC17), 
Voorzitter Verslavingscentrun Utrecht, 
Voorzitter Oud-utrecht 

12. milieu, huisvestllç en binnenlarrls bestuur 
13. ja 
14. nee 
15. D66 is geen belangenpartij, maar een ideeënpartij; 

daarin schuilt cx:k de radicaliteit van Demx:raten 
66. Wij treden voortdurend in discussie net 
verleden, heden en toekanst en wijzen dogma's af. De 
partij doet een awê1 op alle kri tisc::h3 geesten die 
de politiek niet alleen via de nedia willen 
c:x::J'lSUI!ere, maar er actief deel aan willen raren: 
een manier van denken en doen. 
In die dialektiek van hanjelen en denken ben ik 
gedurende een periode van zo'n 9 jaar in de stad 
Utrecht actief~. in de gemeenteraad. De 
laatste vier jaar was ik tevens ~th::lllder in een 
(goed) cnllege van B & W, bestaande uit 
~gers van PvdA, wo en D66. 
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Mijn portefeuille betrof voo:rnanelijk het wcn:m. en 
(de cnördinatie van) het milieu- en energiebeleid. 
In 1987 verscb:Jven mijn bestuurlijke bezigheden naar 
wat wel heet het rnaatschaweJ.ijke middenveld, n:::n
profi t organisaties en - in mijn werk bij de RUU -
het verzelfstarrligen van studentenvoorzieniiçen van 
en voor de studenten. 
Qcj{ als vice-voorzitter organisatie van de partij 
heb ik getracht de participatie te bevorderen en de 
regiarue mupouent van de partij te versterken op 
~ naar een (inter )districtenstelsel. Dit bleek een 
noeizaam proces, maar ••• de partij is mijns inziens 
toch stabieler geworden dankzij de inzet van vele 
ge\'Ole leden en het partijkader. 
Tenslotte: ik zie mijn karrlidaatstellirç lUl zelf als 
een natuurlijke cntwikkelirç en bewuste keuze; ik 
roop op uw steun en sten bij het sanenstellen van 
een CDherente en kwalitatief sterl<e fractie. 

16 
01. KOHNSTAMM, J. (Jaoob) 
02. 14 november 1949 

03. Krcmne Waal 27 
04. 1011 AV Amsterdam 
05. 020 - 22 14 80 

06. rechten 
07. lid Tweede Karoor 
08. lid Tweede Karoor 1986 tot heden 
09. 82 - 86 partij-voo=itter 

81 - 82 lid Tweede Karoor 
77 - 81 voo=i tter Adviesraad 
75 - 77 lid afdelirçsbestuur Amsterdam 

10. -
11. -
12. binnenlarose zaken, justitie, bJ.itenlarose zaken 
13. ja 
14. nee 
15. Na drie jaar van are.rdrukt ~d zat ik dan 

eindelijk achter de reger~el an het 066-
ini tiatiefvoorstel euthanasie te verdedigen; zwaar 
bewaperrl net een keur aan argurrenten waarnee de WO 
het knap noeilijk :z.a1 hebben gekregen an het 
liberale verraad - stamen tegen cns ~tscn~ -
ten uitvoer te ~. 
Natuurlijk heeft het niet aan mijn dreigeroe, 
zwijgzane aanwezigheid achter die tafel gelegen. 
Maar feit is dat mij de m::xrl gesooerd is andat op de 
dag dat de regerirç en ik zouden antw::x:>rden op àe 
door de Karoor gestelde vragen, VoorhJeve het Kabinet 
naar huis stuurde en het crrle.n.erp euthanasie voor 
cnbepaalde tijd van de agenda ~ afgevoerd. 
Ik :z.a1 graag in de gelegenheid w::>rden gesteld an 
mijn parleroontaire "unvollendete" te kurlral. afmaken. 
Daarvoor vraag ik uw stem en uw steun. 

17 
01. KOOISTRA, J.H. (Johan) 
02. 18 juni 1960 

03. Valeriusstraat 43--c 
04. 8916 ex reeuwarden 
05. 
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06. staatsexanens VWJ, 
staatsexamens MEAO 

07. Kandidaat Centraleur van Rijksbel~ 
- in q>leidiiYJ -

08. -
09. 82 - 83 secretaris Organisatie RB Frieslarrl 

83 plv. lid Adviesraad 
10. ja: 

- EP-lijst 1989 no.23, 
- Provin::iale Staten Frieslarrl 1987-1991, 
- Gateenteraad I.eeuwarden 1986-1990 

11. -
12. finarciën, bel~, c:njerwi.js, l:xritenlarrl, 

cultuur en media 
13. ja 
14. reen 
15. -

18 
- ;;...' 01. KOOI'EN, O:I.W. V~ (01ristine) 

- 02. 18 december 1940 

03. Soetensstraat 25 
04. 2586 XR Den Haag 
05. 070 - 50 23 58 

06. gymnasium-a, 
karrlidaatsex. en ME Spaanse taal en lett:erkurre 
Gem. Un .J\msterdam 

07. belei~ Ministerie van Buitenlarrlse Zaken 
08. bestuurslid afdel~ Den Haag, 

lid larrlelijke Werkgroep a.s., 
lid Werkgroep Veikeer en Vervoer 

09. -
10. 
11. voorzitster Abvakabo Groepsbestuur Ministerie van 

Bui tenlarrlse Zaken, 
lid Werkgroep r:a::x:::r:omtratie, A'ID 

12. 
13. ja 
14. dat lijkt rre wat ~' ooe dus 
15. Gaarne stel ik mij hiernij karrlidaat voor de '~\-Rede 

Kalier der Staten GerEraal. en wel an de volgeroe 
reden. 
Sirrls mijn terugkeer uit oot l:xritenlarrl in 1984 ben 
ik mij, ixlewel reeds jaren lid, aktief voor D66 
gaan inzetten. In mijn ~' waarvan evaluatie van 
dcor particuliere organisaties amrst:euOOe 
cntwikkeli.r~sprogranma's een belargrijk crrlerdeel 
vormt, heb ik getracht, in nall\\e dialoog rret 
belangengroeperingen zc:Mel in Nederlarrl als in 
·cntwikkel~slarrlen, vorm en inh:::u:i te geven aan 
beleidsterre:i.n:m zoals gezcnîOOidszorg, bevorder~ 
van inkanen en ~egenffiid, de overdracht van 
bevoegdOOden naar belangenorganisaties, alsrrede 
participatie en madezeggenschap van de minst 
bedeelden in hun cntwikkel~. 
In toenefleOOe mate ben ik mij gaan realiseren dat de 
overheid en rret name de politiek en de wijze van 
besluitvorming daarbij van dcorslaggeverd bel~ 
zijn. Ik ben als oot ware naar de politiek 
toegegroeid. 
In Nederlarrl ffieft oot in de tachtiger jaren 
gevoerde macro-ecx::a:misc::.OO beleid st:ei:k de nadruk 
gelegd q> ec:x:o::111isdl ffirstel, waarbij aanzienlijke 
bezuinigingen ~ gevraagd in de p.lblieke en 
overheidssector Dit ffieft weliswaar enige 
ec:x:o::111isc::.OO q>lev~ bewerkstelligd, maar 
tegelijkertijd bijgedragen aan een toenemeirle 
arm:Jede c:nler delen van de bevo~ en daarnee aan 
een tweede!~ van de sarren!~. 
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Nijperoe probletE11, zoals een af!'le~~Brle kwaliteit 
van de overheid, van elenentaire basisvoorzieningen 
als gezcn:fueidszorg en c:n:3eiwijs, verharding van de 
sarrenlev~ en een esc:alereroe milieuproblematiek 
vragen an niell\\e antwoorden, an een bijstel!~ van 
oot gevoerde beleid. Nederlarrl zal zich, als klein 
larrl in een wereld waarin zich ~ijperne 
verarrleringen vol trekken, slechts kunnen waarmaken 
dcor kwaliteitseisen te stellen q> allerlei gebied. 
Ik heb de irrlruk dat ik vanuit een aktieve rol 
binnen D66 zal kunnen rreewerlmn aan een meer 
evenwichtige cntwikkel~ van oot larrl, waarin 
verant\«xlrde ec:x:o::111isc::.OO groei, verdel~ van de 
welvaart en cntwikkel~ van oot rrenselijk 
potentieel q> ~ wijze ~ 
geïntegreerd in een sociaal--ecx:n::misc:h beleid. 
Ik heb kritiek q> oot functieoeren van zc:Mel de 
overheid als de politiek. Dan IIDet je niet langs de 
zijlijn blijven staan, maar je q> oot veld willen 
begeven. 

19 
01. KORTZ, F.A. (Boeddha) 
02. 17 april 1928 

03. Atnrnlaan 6 
04. 3053 WP Rotterdam 
05. 010 - 418 14 50 

06. HBS-b (utredht), universitair 1949-1951 NEH, 
1974-1981 EUR 

07. uitker~tigde vlgs. art. 7 WW 1940-1945 van 
22 nov.1972 stb.669 

08. ga«Xn "denkend" lid vanaf maart 1970, ~ 
09. 1976-1977 1ste secretaris Rotterdam/Rijnoc:n:l, 

1977 VAR-lid Zuid-Jbllarrl (Rijnoc:n:l), 
1977 regio-a:ntac:tpersocn Rotterdam/Rijnoc:n:l, 
belargrijkste: dcor persocnlijke inzet werd de 
afdel~ Rotterdam IXX)it cpgel'even 

10. Eurc.pees Parlenent --
11. Buddha-l:xrilder' 

12. 

lid verenig~ voorOOen sticht~ Hernes, 
priestergraad Iroeperoent Order of Q:ii-Fellows 
(Arrerican Branch) 

13. ja 
14. c:nler vo::>rbeOOud IIOIS\teel veel belargrijker 

cntwikkel~ golfsport (natuurtalent) 
15. CN:>ERNIWIKKEID. De val van oot Kabinet dcor de 

"klein"-ste reger~j wo i.c. Joris V(J()Ib:)eve 
c.s. Wellicht wil cnze staatsrech:tgeleerde Jan Vis 
zijn licht laten schijnen in AD rret be~ tot 
de prerogatieven des Kcnings zoals o.m. cntslag 
Kabinet weigeren. • . • MJQe oot einde van oot c:nler
cntwikkeld-tijdperk aangel::lrdren zijn, dat de kiezer 
de reger~ kiest voor de cxm::niige rrenigt:e. 
TERI.G«)PPELIN:;. (Mijn suggesties vanuit de. prcll7i.rd.e 
Nederlarrl via D66 voor de EurqJese Geneenschap i.c. 
Eurc.pees Parlenent is de ten.Jgkcçpel~ naar de 
kanerrle verkiezingen van de '~\-Rede Kalier der Staten 
Gereraal m.b.t. mijn blauwdi:uk voor de rrenselijke 
beschavi.r!J in Nederlarrl, Eu.rcpa en de Wereld): de 
verlate ~rdil'YJ in 1992. 
De verz.oeram l'nJdiiç van de Bodhisattvas Rcnald 
Feagan en Mikael Gorbatsjov ~eindelijk een 
moge1ijkffiid de EurqJese ~ te realiseren. 
(Bodhi.sattva's: oot schijnbare verschil tussen 
jezelf en de arrleren kan cpgel'even ~ dcor 
meditatie. De opoffererrle liefde van de bodhisattva 
is dus veel meer dan een leraar; hij kan een soort 
verlosser of ffiilarrl ~. ) 
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Het nieuwe denken kan rru effectiever benut worden 
ter bevordering van het welzijn van de IOOo
EI.lrc:peaoon/IOOo-Germanen. 
Geografisch gezien is Nederlam niet groter dan de 
proviix::ie Oost-Java waar ik geboren ben. Daarcm de 
volgeroe ideeën als inbreng van de ~e 
Nederlam - via D66 - in de Eurqlese Gemaensc:hap net 
als 110tto: "eerlijk delen in de "sc:::tx::ne 
gemeenschap" m.b.t. sociaal-financieel-ea::n::mische 
drieh::lek). 
1. De EOJ banbarderen tot chartaal geld qldat er 

naast het reeds lang bestaarrle U5$-blck en het 
Roebelblek ( mg niet ir'Missel.baar) eirrlelijk dan 
een EOJ-blck is. 

2. Bevriezen van de looen bij die ~ van de 
ElC0.1Cillisch beter entwikkelde Eurqlese landen, 
qldat de inl..u1ers van de arrlere landen uit de 
Eurqlese Gemaensc:hap kunral "inlopen" • 

3. De pensioenJerE?Chtigàe leeftijd van 65 jaar 
ten.JgbrerYJen naar 55 jaar, evenals die van de 
Al~ Ouderdans Wet. 
Toelichting: deze enige echte 
arbeidsduurverkorting geeft een 
produktiviteitsverlx:lging net daarl>ij 
inverdienaffecten. l!mers, alle fl.liCticoarissen 
van 55 tot 65 jaar zijn de lxx:lgst bezoldigden, 
m.a.w. produkti vi tei tsverlx:lging ZCirl:!r diepte
investering! ! ! ) • 
De geldelijke vooràelen/bespar~ uit de p.m.ten 
2 en 3 kunral worden if9ebracht m.b.t. de 
c.plossing van de lc:xn:ntwikkel~ van de niet
we.:z:'kemen. 

4. De a::nsequentie van de invoering van de 
studiefinaoc:iering ( = studielcx:n!) geven 
liDgelijkheden daartoe. De lc:xn:ntwikkel~ van 
de werl<eroen/niet-we.:z:'kemen worden gebaseerd c.p 
oojectieve criteria: c.pleiding, leeftijd en 
ervaring en het gereeJ. overzieroe cx:xcludeer ik 
dat het verschil in lcx:n tussen we.:z:'kemen en 
niet-we.:z:'kemen ten lxx:lgste 20% mag zijn. • •• Je 
kunt een niet-~ toch niet tot de dood 
vastpinnen c.p een min:imum uitkering! 
Ploegen:lienst invoeren? 

Deze ideeën breng ik in het Europees Parlemant en OOc.p 
daarl>ij c.p de sten van de kritische belastingbetaler, 
die ik daartoe gaane oproep: 
KAPITALISTEN ALLER lANDEN VERENIGI' U. 

~ ~~' A.R. (~) 
< 02. 22 ~ 1959 

03. NiCD van Suchtelenh:>f 3 ' ' ' 
04. 1064 PX Amsterdam 

• à 05. 020 - 13 54 63 

06. HOO-perscxa:llS\\eik 
07. free-lanoe cursusleider 
08. voorzitter D66 Sloterneer/Geuzenveld, 

redactielid van de "Olifant" (afdelingsblad D66 
Amsterdam) 

09. 
10. 
11. pel'll'li.rçreeter wij~rgaan ''Tuinstad 

Sloterneer" 
12. arbeidsnarlct:poli tiek, cnderwij s 
13. ja 
14. nee 
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15. D66 is tegen verstarring, politieke ckgna's. Geen 
schijnzekerh:den, een praktische in plaats van een 
ideologische politiek. Op kiezers kant D66 hierdcxlr 
vaak over als cnduidelijk. Je weet niet wat je aan 
zo'n partij hebt. Het zal voor mij een uitdaging 
zijn uit te leggen dat D66 in haar st:arqxmten 
weldegelijk duidelijk is. Duidelijk en genuan:eerd. 

Individuele vrijheid rru en in de t.oekanst vind ik 
belangrijk. Dit brengt een grote verantwoordelijk
heid net zich nee. Er zal noeten worden gestreefd 
naar een goed sociaal stelsel, een sch:x:n milieu, 
het qi1effen van achterstanden c.p grc:nd van 
geslacht, huidskleur, sexuele geaardheid, gelCDfs
overtuiging, leefvorm, naticnaliteit, leeftijd enz. 
Korton een zo groot liDgelijke vrijheid voor 
iedereen! 

Als cursusleider geef ik cnder arrlere sollicitatie
cursussen aan Centra voor Vakc.pleidingen van 
Volwassenan en Centra voor J\dm:inistratieve Vak
cpleidingen van Volwassenan. Hierdcxlr heb ik een 
goed inzicht gekregen in de arbeidsmarkt, achter
grenden van we:rkzoekenàen, beroepsgerichte educatie 
enz. Daazvóór heb ik als perscxa:ll~ gewerkt 
bij het Ministerie van Q'Derwijs en We~ te 
Zoeterneer. Hier heb ik inzicht gekregen in het 
ambtelijk apparaat, de arbeidsmarktprd:Jlematiek (van 
de andere kant bezien) en een glOOaal inzicht in de 
cnderwijsstructuur. Graag wil ik mijn kennis en 
vaardigheden inzetten voor D66, cnder het IIDtto: 
"NIEUW BillED DOET GOED". 

21 
01. KlJil<E!>S-Jn:l, W.E. (Mies) 
02. 20 ~ 1929 

03. Valkenbos 2 
04. 6997 AS lbog Kei:çe1 
05. 08348 - 16 56 

06. HBS-b I secretaresse-cpleiding 
07. 
08. regid:Jestuurslid, portefeuille politiek/emaoc:i.patie, 

geneentelijke steunfractie 
09. 
10. raadslid geneente Hullmalo en Kei:çel 
11. landelijk voorzitter Nederlandse Vereniging voor 

Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap 

12. werl<gelegenheid 
13. ja 
14. nee 
15. De profielschets van de t.oekanstige fractie van D66 

in de Tweede Karrer heeft mij in mijn VIJC>n'alen 

gesterkt nee te doen aan de karrlidaatstelling. 
Als ik lees dat enkele specifieke deskundigheden in 
de fractie niet kunral worden gemist, ardat zij c.p 
vrijwel alle beleidsterreinen aan de orde karen, 
denk ik c:Jd< aan de emaoc:i.patie-discipline. 
De El:naoc:ipatieraad schrijft reamt: "El:naoc:ipatie 
wordt een vak." Ik voel neer voor een nadrukkelijker 
fornrulering, te weten: "El:naoc:ipatie wordt een 
specialisne." Dit specialisne noet als discipline c.p 
zich c:Jd< in de fractie voorhanden zijn. 
El:naoc:ipatiebeleid is facetbeleid en kant als zodanig 
aan de orde op alle beleidsterreinen. Het vraagt 
daardoor veelzijdige kennis, t.w. een brede al~ 
kennis van cntwikkel~ c.p alle beleidsterreinen. 
El:naoc:ipatie in de neest brede zin is een cnderàeel 
van het dercocratiseringsprcx::es en ZCJJ voor D66 een 
topprioriteit noeten zi ·n. 
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06. 
07. 

08. 

09. 

Qn e.e.a. structureel te maken zcu er een wet q> oot 
Emancipatiebeleid noeten katran, die ook de 
JOOgelijldmd tot sarcties zou noeten inh:Juden. In 
sarrenhang hiernee zcu er een vrouwelijke minister 
vo:>r Emancipatiezaken noeten ~ beooem::l. 
Een veel gelxx>rd argunent, dat er niet voldoeroe 
werk zou zijn vo:>r een dergelijke minister c.q. 
ministerie, lijkt mij een "flagrante" cntkenn:ing 
van oot algemeen belarg en de werl<elijktmd. 
Leest u goed wat cnze Europese lijsttrekker in de 
OOogst actuele "Dem:x::raat" (Europese Verldezin;;Jen) 
schrijft over "discriminatie van Vl:'CXlWel1 enz." en u 
zult noeten vaststellen dat wat in EurqJees verband 
zcu noeten gebeuren, in eigen lam rog larg niet is 
bereikt. Meer dan genoeg werk dus! 
D66, zo zij oot, qua visie en aandeel in de 
politieke besluitvonn:inJ de "q>vallende voorvechter" 
van dem::x::ratie en E!l'llal'cipatie. 
Niet alleen de a:ntrole q> de macht, maar ook een 
gelijke verdel~ van macht in persocolijke en 
politieke zin noet uitgéiDJSPUilt zijn van de OOogste 
orde. Daar wil ik aan ~. 

0 22 
01. ~.P.J. 

' ,1 02. 17 oktober 1959 
(Pex) 

ï 03. Marepoortkade 36 
04. 2312 MP Leiden 
05. 071 - 13 15 20 

\1\tl), doctoraal poli tioologie 
beleidsm3dewerker Bureau Secretaris-GeiEraal 
Ministerie vari B:i.nrY2nlarxise Zaken 
(fractie)voo=itter Geneenteraad Leiden siix3s 1986, 
lid Catmissie Geneentslijk Provinciaal Overleg (GR:>) 
1981-1984 fractiem::rlewerker Elida Wessel-Tuinstra, 
1980-1986 lid SWB-werl<groepen Joogeren, Staatsrecht 
en Bi.nrallarrlse Zaken, Justitie, 
1984-1986 lid Dagelijks Bestuur SWB, 
madeauteur en -rejacteur D66 I.Junjels "Qntrent oot 
Parlement" en "Ambtenaar en Fbliticus" 
1983-1986 steunfractie Leiden ' 

10. n3e 

11. plv. lid College van Behaer Eoorgiebedrijf Rijnlam 
(1986-1989) 

12. openbaar bestuur, ambtenarenzaken, politie, 
justitie, Europese zaken 

13. ja 
14. n3e 

15. De ruim drie jaar assi tentie bij Elida Wessel
Tuinstra was een prima kans an veel van oot 
politieke bedrijf in de '1\oieede Kamer te proeven. 
Qn te leren wat dagelijkse politiek in D66-verband 
betekent: oot VODTgeVen aan de samenlev~ uitgaande 
van oot m::n:Jige en zelfstarrlige individu; oot 
bestrijden van discriminatie q> welk terrein dan ook 
(tijdelijke positieve discriminatie noet echter weer 
wel!); verdere denoc::ratiser~ q> neerdere niveaus; 
oot net veel elan laoceren van telkens nieuwe 
vo:>rstellen q> oot terrein van 
werkgelegenheidsbeleid, milieubeteer, cnJei:wijs, 
euthanasie en bestuurlijke organisatie. Hebben 
arrlere partijen deze J;m~ten van D66 al overgen:::men? 
Nee, zeker niet, getuige ook de rapporten van de 
Catmissie 2000 en 2001. Die vierde ~ die D66 
!"eet zal naar mijn~ neer herkenbaar noeten 
zijn. De uitgezette lijren van de huidige fractie 
verdienen versterld.IYJ net nieuwe typische D66-ideeën 
q> oot terrein van oot openbaar bestuur (dus zcx..el 
de rijksdienst neer flexibel en klantgericht maken) 
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als oot birenlarrls bestuur q> de leest van 1992 en 
beter sc:h:Jeien net een verdere systematische 
decentralisatie ter versterking van oot lekale 
bestuur. 
In Leiden heb ik mij de afgelq>en jaren 
beziggeOOuden net veel co:lerwe.rpen, waarin D66 zich 
kan profileren: wijkteams vo:>r de politie, 
dem:x::ratie vtX>r oot regicnale energiebedrijf' 
ouderenvoorzieniJVm direct in de wijk en een 
ui tgewerltt vo:>rste1 vo:>r een lokaal refel.rendum enz. 
Geen '1\oieede-~ natuurlijk, maar wel 
directer vo:>r de tm:ger, zoals oot ook in beginsel 
in "Den Haag" noet gaan. Meer generalist dan 
specialist dus, maar dat h:x:>rt bij besturen vanuit 
D66. Daar wil ik dan ook graag nee OOorgaan q> oot 
larrlelijk niveau. Wat extra lokaal-bestuurlijke 
ei:Var~, wat jeugdige bevlogenheid en energie, wat 
pragmatisma net een aantal duidelijke idealen breng 
ik daarvo:>r nee! 

23 
01. LEBER, W.J. (Job) 
02. 6 september 1930 

03. HeOOric Stevinlaan 2 
04. 8302 AT Emneloord 
05. 05270 - 12 976 

06. HBS 5-jarig, Qrl:mqijzersacte, MJ-Geschiedenis 
07. cxnrector sc::rol~ 
08. voo=i tter Regio Flevolam 
09. 1978-1986 voo=itter afdel~ lb:>rd-Q::Jstpolder 
10. n3eO 
ll.n3en 
12. cnJei:wijs, cultuur, buitenlarrlse zaken, defensie, 

ouderen- en joogerenbeleid, larxlliouw 
13. ja 
14. n3eO 
15. De overwegin;;Jen die geleid rel:tJen tot mijn 

karrlidaatstell~ zijn: 
A. oot duidelijk maken van mijn bereidteid tot oot 

vervullen van een fliDCtie ( overeenkanstig mijn 
q>lei~ en ei:Var~) op elke dcor de partij 
gewenste plaats; 

8. bij te dragen aan een karrlidatenlijst die ook ten 
q>zichte van de regicnale sprei~ een zekere 
diversiteit vertocnt. 

24 
01. LEF.XJWEN, R.W.J. WN (Rl41d) 
02. 12 september 1954 

Rietgorsneen 93 
3844 ZM Harderwijk 
03410 - 19 653 

06. HBJ-leraar EoJels en biologie, 
HBJ-leraar infonnatica, 
HBJ-managenent en organisatie, 
Universiteit biologie 

07. leraar 
08. afdelingssecretaris, progranmaraad lekale anroep, 

secretaris fractieberaad 
09. bestuur afdel~ sinds 1981 
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10. ja, gemaente.raad 
11. vcorzi tter imkersvereniging, 

vioe-vcorzitter Rode I<Iuis Harderwijk 
12. ( 1) lambouw en visserij , 

( 2) eo:n::misc:Te zaken, 
( 3 > OOi tenlaro, 
( 4) cxrlel:wij s' 
( 5) natuurlijk milieu 

13. ja 
14. nvt 
15. Ik zal, als kanerlid, zelf actief overleg zoeken net 

de achterban. Niet afwachten tot je ~t 
uitgen:xligd, maar zelf net denensen gaan praten 
dcx:lr bijvoorbeeld een regiooaal spreekuur en/of oot 
bezoeken van de afdelingen in oot district. Hierdoor 
~t je wat er bij de leden leeft en worden leden 
actiever bij de laOOelijke p:llitiek bet::rckken. 

De kanerxje vier jaren noet mijns inziens de hJogste 
prioriteit worden gegeven aan milieu, cxrlel:wijs en 
infrastructuur. waaran? In 1988 l:Jega1rEn diverse 
politieke partijen milieubewust te worden 
(verkiezingen? ) • Twintig jaar eerder was D66 dat al. 
'fussen gelijk OOl±len en gelijk krijgen kan enige 
tijd zitten. Toch blijkt er nu rog crrluidelijkOOid 
te bestaan. Het niet produoeren van milieubelastende 
stoffen noet ui~t worden! Sc:l'x:na 
praduktienetlrden, ó& in de agrarisc:Te sector. 
Hiervcor is o.a. kennis en inzicht lXXlig van goed 
c.çgeleide, mog gesch:lolde nensen. (bjezwijs is 
s:iins 1981 een ~ kindje. Er noet een 
nieuwe visie worden cntwikkeld ~de Nederlarose 
crnezwij sstroetuur, zodat we oc:k in de toekanst in 
èn net El.lrqla J.rurlre.n CXID.Jrrei'en. Dat kost geld. 
Echter, goed oodel:wijs is een diepte-investering, 
die zich ~ termijn terugbetaalt. (ti{ de infra
structuur noet drastisch worden verbeterd, endemeer 
dcx:lr sterke st1mulering van oot cçenbaar vervoer. 
:za.el kwalitatief als kwantitatief noet oot aanbod 
positief worden beïnvloed. Niet alleen de reiskosten 
(waar een regering oc:k over valt), oc:k de reistijd 
is een belangrijk a:n::urrentiemiddel! 

25 
01. MAASTRIOIT-THIJSSEN, M.A.J. VAN 

(Marjo) 
02. 6 augustus 1949 

03. M.Michielsix>f 49 
04. 1483 CB De Rijp 
05. 02997 - 40 07 

06. MOO HOO Mélrlagelrent in Overheidsorganisaties. 
M:menteel 2de jaar politicologie/rechten. 

07. bijstarosnaat.schawelijk werkster gemaente Purneren:i 
08. bestuurslid afdeling Purneren:i 
09. regiooaal ~tor Gelderlaro, 

plaatselijk lid verkiezingscx::mnissie, 
1981-1983 afdelingssecretaris (Gelderlaro), 
1983-1986 lid PEAC en lid Begeleidingscx::mnissie 
emaoc:ipatiewerkster 

10. nvt 
11. bestuurslid Streekmuziekoentrum, 

vcorzi tter Vereniging vcor Huiseigenaren Graft-De 
Rijp 

12. gezc.n:lliaidszorg I maat.schawelijk welzijn -
a.Jderenbeleid - emaoc:ipatie + cxrlel:wijs en milieu 

13. ja 
14. ooen 
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15. Zoals vele D66-leden OOb ik sedert oot begin van 
mijn lidmaat.schap diverse furcties binnen de partij 
bekleed. van afdelingsbestuursfurcties tot regiooaal 
~tor tot PFJ\C-lid toe. 
Gezien een aantal eigenschawen en mijn praktisc:Te 
en tOOoretisc:Te ervaring wil ik een directere 
inbreng OOl±len in de laOOelijke politiek. Het is van 
essentieel belang dat méér vrouwen binnen de 
politiek participeren. Zij OOl±len inmars een OOe1 
eigen visie en verfrissen:ie inbreng. 
(ti{ binnen cnze partij zijn vrouwen sterk 
c:n:Ezvertegenwgd in politieke furcties, cndanks 
de voldoerx'le kwaliteit die er bij D66-vrouwen 
aanwezig is. Ik ben één van die vrouwen en, :inlien u 
dit wilt en mij de kans geeft, kan ik laten zien dat 
ik~ een <XrlStructieve wijzenede gestalte kan 
geven aan oot D66-beleid. Ik ben pragmatisch 
ingesteld en bezit een sterk analytisch verrrogen. 
Q'rlmks dat ik een perfecticnist ben verlies ik de 
realiteit niet uit oot cog. naamaast beschik ik 
over leidinggevenje capaciteiten en OOb oot verrrogen 
ne snel een voor mij cnbekende materie eigen te 
maken. Dit alles is gekcppeld aan een dosis ambitie 
en een grote mate van stress-bestendigOOid. 
Het is welhaast overtx:xlig an ~ mijn politieke 
ideeën in te gaan, daar ik destijds weloven.ogen een 
keuze OOb gemaakt voor oot lidmaat.schap. (ti{ in 
politiek slechtere tijden bleef oot lidmaat.schap 
voor mij belangrijk. 
Mijn specifieke deskurrligOOid ligt ~oot terrein 
van de scx::iale z.ekerlÊ.d, oot maat.schawelijk 
welzijn en de gez.c:nfueidszorg, terwijl het milieu 
en oot ouderenbeleid mijn bijzendere interesse 
genieten. toEt nane net betrekking tot laatstgeooemje 
groep vind ik oot regeringsbeleid dat tot nu toe 
werd gevoerd rcrrlui t beschanerrl (o.a. besturen 
pensioenfcnisen), daar nen volkanen vcorbij gaat aan 
het recht an zelf nee te kunnen en nogen beslissen 
over zaken net vê:rstrekkerm gevolgen voor deze 
steeds groter wordende groep in cnze sanenleving. 

26 
01. MAN, A.F. DE (Anten) 
02. 18 december 1927 

03. OliEIIOlen 5 
04. 4701 KN RocJseroaal 
05. 01650 - 43 647 

06. doctoraal Frans, 
doctoraal psycix)logie 

07. lid gemaenteraad s:iins 1978 
08. 
09. afdelingsvcorzi tter 
10. gemaente.raad 
11. -
12. 
13. ooen 
14. ooen 
15. 
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27 
01. MEN3E, A.L. (Anita) 
02. 3 september 1942 

03. Bogaardenstraat 39 
04. 6211 SN Maastricht 
05. 043 - 25 37 72 

06. ULO, 
Lower Cambridge ~s 

07. huisvrouw! 
08. voorzitter afdel~ Maastricht, 

lid Adviesraad 
09. vele bestuursfuncties op plaatselijk en regiCIJaal 

niveau 
10. reen 
11. penn.i.nJ1reest en waarTBreiU voorzitter SLIM, 

voorzitter St. Jazzy lanborgh 
12. in overleg 
13. reen 
14. reen 
15. Ik vind oot bel~ijk dat er een lijst w:n:dt 

samengesteld I!Et kandidaten uit gebael Nederlarrl, 
dus cx::k uit Limburg. 
Tevens mJgen er !TEer vrouwen op gen::ard w:n:den. 

28 
01. MEIJ, S.A. (.Adriaan) 
02. 15 september 1939 

03. V~straat 19 
04. 8471 EW W::llvega 
05. 05610 - 16 590 

06. HIE a 
07. journalist-publicist 
08. fractieaanvoerder afdel~ 
09. -
10. -
11. -
12. finaoc:iën, e:xn::m:i..sc:: zaken, scx::iale zaken en 

\Erkgelegenheid 
13. ja 
14. ja 
15. Ik bied u aan op mij te st:amEn, zodat ik cx::k via de 

politiek mijn bijdrage kan leveren. Qn mijn en uw 
kin:leren een sdxxn, veilig, vredig en afbetaald 
bestaan te kunnen schenken, zodat zij 
geooratiegen:,ten elders kunnen dieren in plaats van 
gebruiken zoals wij nu ocç vaak doen. 
Ik denk dat de dem:x::ratische a:ntrole en oot milieu 
oot maest bedreigd z;ijn. Die wil ik verdedigen in 
een cx:mbinatie van voonli tstrevend linkse en 
liberale keuzen. 
D66 is ocç j~, meft ocç de keuzevrijOOid an foute 
en cx:>rrupte zaken af te wijzen, oot goede te doen en 
nietno.e ideeën vàor de toekanst aan te dragen. Ik wil 
bevorderen dat dat zo blijft. w~ a00e.ren later 
ideeën uit:voerern overraien, zoals nu~ gebeurt, 
dan is dat een goede cntwikkel~. Ik vini dat D66 
ooder duidelijke cxn:lities llEde 
regeringsverantt.o::>rdelijkOOid kan gaan dragen. 
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30 
01. MIERID, H.A.F.M.O. van (Hans) 
02. 18 augustus 1931 

03.~t38 
04. 1015 EM Amsteràam 
05. 020 - 24 17 34 

06. gyrnnasiun b, 
studie rechten aan de Kath:>lieke universiteit 
NijiOOgen 

07. voorzitter 'IW:!ede-Kallerfractie D66 
08. voorzitter 'IW:!ede-Kallerfractie D66 
09. partijvoorzitter, 

1976-1977 Tweede-Kamerlid, 
1981-1982 Minister van Defensie, 
1983-1986 Eerste-Kamerlid 

10. ooen 
11. lid Raad van Toezicht "Clingendael", 

bestuurslid "De Gids" 
12. algerrene politiek, OOitenlarrlse politiek, 

veiligheidspolitiek 
13. ja 
14. ja 
15. 

31 
01. r-DES, V.G.M., (Vincent) 
02. 8 april 1961 

03. Cornelis Ibutmanstraat 133 
04. 2593 RG I:a1 Haag 
05. 070 - 85 28 68 I 070 - 47 99 07 

06. VWJ (EN,NE,IA,FA,WI,ECI,ECII,SCH,NAT} 
universiteit : dcctoraal fiscaal recht (85) 
bezig net dcctoraal Ned. recht en IXJtarieel recht, 
prarotiec:rx3erzoek, inspecteursc.pleiding Finaoc:ïen 

07. inspecteur rijksbelastin;;Jen, \erl<zaarn als 
wetgevingsjurist q> directie wet.gevirç directe 
belastinJen van Ministerie van Finaoc:ïen 

08. voorzitter fiscale werkgroep 
09. Hd fiscale werkgroep sirrls nedio juli '86 
10. ooen 
11. bestuurslid Stichtirç Hulp aan Ouderen 
12. fi.nan:llên (fiscale zaken), oudereneman:::ipatie 1 
~. justitie (rechten algemaen) 

13. ja 
14. ja 

--------
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15. Waaran Vincent M:Jes? 
Zoals in de profielschets "Fractieleden D66 Tweede 
Kamer" reeds ~t gesteld, kunnen in de fractie 
enkele specifieke deskun:ligi'ajen niet worden gemist. 
Het fiscale terrein kent fi.nan:llêle, juridische en 
eek sociaal-ecx:n:::mische aspecten. De 

. maa~ijke implicaties van de 
(para)fiscaliteit zijn en:mn. Een specifiek fiscaal 
deskun:lige entbreekt echter in de fractie van D66. 
Ik bezit deze deskun:lighaid, zoals uit mijn 
rurriculun vitae m:Jge blijken. 
Door mijn jaren q> de belastirçinspecties hab ik 
inzicht in de uitvoel:baartleid van wetgevirç. Mijn 
huidige werk q> de directie wet.gev:Uç Directe 
Belastingen van ret Ministerie van Fi.nan:llên vereist 
uiterste nauwkeurighaid van fonruleren, zowel 
m:n:lelirç als schriftelijk. Dit betreft niet alleen 
ret fonruleren van wetteksten, doch eek van 
antwoorden of ~ door de staatssecretaris in 
de Kaners (of elders} uit:.gesprcj<en: de politieke 
waarde van een woord is mij bekend. Mijn werk ~ 
nee dat ik ben ingevoerd in ret functieneren van en 
in de Kaners. Wat de werkh::luding aangaat: zowel q> 
belastirçinspecties, als q> ret Ministerie is goed 
in teamverband kunnen werken een eerste vereiste. En 
net nane q> ret Ministerie ~t regelrnatig cnder 
grote tijdsdruk - cnder neer q> de 
ambtenarentri.bure; in de beide Kaners - ~. 
Veelal worden de beste prestaties in de kortste tijd 
geleverd. 
Mijn belangstellirç reikt verder dan alleen de 
fiscaliteit. Zoals uit mijn rurriculun blijkt hebben 
eek andere rechtsgebieden mijn aandacht. Bovendien 
hebben o.Deren en ~ als groepen in cnze 
sarrenleving mijn actieve belangstellirç. 1'-Ët 
betrekking tot andere terrein;n mag worden 
aangerx:nen dat ik mij daarq> binnen korte tijd zal 
kunnen inNe.rlren. Het daartoe be!Xldi~ gezcnde 
verstand mag bij iernaOO. die voor 1'-ËnSa is 
goedgekeurd aanwezig worden geacht. 
Het belangrijkste: ret gedachtengoed van D66 spreekt 
mij aan. Daarcm ben ik lid en hab ik mij vanaf de 
aanvang van mijn licinaatschap ~t voor de 
partij. 

32 
01. l>USTERS, M.J. (Martien) 
02. 19 december 1954 

03. President van Rijenlaan 49 
04. 4741 DG I-beven (Noord-Brabant) 
05. 01659 - 41 86 

06. 3de graads leraaropleiding wageningen, 
2de graads leraaropleiding J\msterdam 

07. leraar broOO/banketbakker 
08. lid 
09. geen 
10. nvt 
11. reorganisatie cx:mnissies t.b.v. inrxlvatie bakkerij

q>leiding ( SVEl3) 
12. milieu, ~js, binnenlarrlse organisatie 

(ruimtelijke ordenirç) 
13. ja 
14. ia 
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15. Ik ben een pe.rsooo. die, na de gebruikelijke 
q>leidingen, al jo-g als leraar in oot 
berc:lepsc.roerijs ben~. Na 12 1/2 jaar 
crmrwijs kan ik terugkijken q> een pericde, waarin 
aan cnze scl'rol een floreren:le q>leiding gestal te 
geeft aan oot bakkersvak. Q:k in oot inixlveren van 
cnze beroepsopleiding (tot vestig~d in 
oot bro:::rl/banketbakkersvak) 001> ik vanaf oot begin 
llEe kunnen denken en cntwikkelen. Er wordt nu 
afgesloten ten aanzien van de cntwikkelingsfase en 
aankarero. sc:OColjaar wordt oot entwikkelde 
geleidelijk tot uitvoer~ gebracht. Na deze 
ervaringen in de praktijk van oot cnlerwijs ben ik 
ne, terwijl ik ne al jarenlang bezig OOb gel"n.den 
net oot volgen van de politiek en die van D66 in oot 
bijzc:rrle.r, steeds meer gaan interesseren an directer 
bij de politiek te worden betrokken ( ()(j{ als 
gesprekspartnar bij politieke aVO")jen in D66-kr~ 
Rc.oseroaal) • De gedachte an vanuit een politieke 
positie ~YEe vorm te geven aan oot dan:x::ratisch:'!r 
maken van de vele geledingen van bestuur in cnze 
maa:t.sc::hé~I:Pij , als wel oot vereenvoudigen en oot 
inzichtelijk maken van bestuur trekt mij aan, an zo 
vcor iedereen een vrije, eerlijke en kwalitatief 
bebte levenscntplcx:>i~ rrogelijk te maken. 

06. 

07. 
08. 
09. 

33 
01. NUIS, A. (Aad) 
02. 18 juli 1933 

03. Helmstraat 24A 
04. 2584 AT Den Haag 
05. 070 - 50 65 84 

doctoraal politieke en sociale \-.etensc:nawen 
( ea:n:mie, staatsrecht, geschiedenis) 
lid Tweede Kane.r 
lid Tweede Kane.r 
1976-1977 voorzitter .Adviesraad, 
1978-1981 lid Provin:ti.ale Staten Gelderlan:i, 
1981-1982 lid Tweede Kane.r, 
1983-1986 lid Eerste Kamer 

10. neen 
11. -
12. cnlerwijs, cultuur, nedia, Antillen, buitenlandse 

zaken, cntwikkel~, defensie 
13. ja 
14. nee 
15. D::or aanleg en q>leiding ben ik een genaralist in de 

politiek. Ik vind dat een kanerlid, zeker 1n een 
kleine fractie, veel uiteenlq>ende zaken rroet kunnen 
en willen aanpakken. zo OOb ik ne cx:>it net geiXJegeil 

in de "buitenlaOOh:lek" ~. Q:k OOb ik 
neegewerltt of de laatste hard gelegd aan ITEil.ig 
algmeen partijgeschrift. De laatste jaren werd 
vooral de cultuur en in oot bijzc:rrle.r cnderwijs mijn 
deel: een rrooie taak in een sle::hte periede. 
Cultuurl:leleid, in de :ruinste zin, is ~t zo 
belangrijk als ea:n:misch, sociaal of milieubeleid. 
Alleen: de schade dïe je er aanricht laat zich 
rroeilijker narekenen. Zeker bij crmrwijs daar OOb 
ik de laatste kane:epericde veel over bij~eerd. Er 
valt veel schade in te halen, materieel èn 
inmaterieel. Nieuwe investeringen zijn rx::odzakelijk, 
want vooral vcor de zwaksten is de toestam 
alarnerern. De scOCo1 rroet vcor iedereen de deur 
kunnen zijn naar een plaats in de maatschawij. Maar 
evenzeer is ocxlig dat de regel.xJede van de ove.rl1eid 
drastisch wordt ~' kwaliteit gedijt alleen 
in vrijOOid. Dragers van die vrijOOid ooren niet de 
dode zuilen te zijn, maar leveroe ouders, leerlingen 

om 
DEMOCRATEN 

en stOOenten en cnlerwij sgeverx'len die niet meer 
..urden bedel ven cnder pietepeuterige c:irc::ula:ires en 
groot:sc:h:leps cnpraktische blauwdrukken. Als er een 
nieuwe cx:>alitie kant, zal D66 juist in dat q>zicht 
waakzaam rroeten zijn, an cnze uitgangspunten 
overeind te OOuden zal ()(j{ veel technisch detailwerk 
rroeten ..urden verzet. 
Maar: na jaren ervar~ opdoen in oot rroeizane 
gevecht q> de vierkante oentineter tegen de neesters 
SchraalhanS en PerlrEWip is er eirxlelijk uitzicht q> 
een dcx:>rbraak. Daar wil ik bij zijn. 

34 
01. NYPEI.S, P.E.A. (Petra) 
02. 26 juni 1969 

03. Cederlaan 11 
04. 2282 KB Rijswijk 
05. 070 - 98 57 71 

06. V\10 (na 8 juni); ik~ in atgUStus aan een studie 
bedrijfskurde te beginrYan. 

07. 
08. -
09. -
10. geneenteraad Rijswijk 
11. ood-secretaris sc::tx>l~ en vorming en ood-voorzi tter 

JD regio Midden-lbllan:i, ood-voorzi tter JD afdel~ 
Groot-Den Haag 

12. enarx::.ipatie, jcngerenzaken, di~ 
(bestrijding bic-industrie) en milieu 

13. ja 
14. nee 
15 . In een dem:x::ratie gaat oot eran roe nensen net 

elkaar rngaan. ~van m:::rrli.gOOid, enarx::.ipatie 
en gelijke behaOOeli.nJ zijn hiervan de kerm:!l:ken. 
Dit meft niet alleen be~ q> de positie van 
vra.rwen, maar ()(j{ q> die van arrere groepen zoals 
jcr.geren, ooderen, geharxlicapten, lxlroseksuelen en 
etnische~. 

Daarnaast is vcor cns allen van levensbelang de 
manier waarq> wij rngaan net cnze angev~ en oot 
leven daarin. Hierbij gaat oot niet alleen an 
nensen, maar evenzeer an dierlijk leven. Als 
vegetariêr wil ik mij speciaal Sterl< maken vcor de 
bestrijding van de bic-industrie. 
Het is van grote betekenis dat \-oe ervcx:>r · zorgen dat 
jer.geren bij de politiek betrokken ..urden en 
betrokken blijven, andat daar de belangrijke 
besluiten ..urden geoctren over hUn tàekanst. 
Daar wil ik mij voor inzetten. 

06. gynoa.sium b 

35 
01. NIJS-VAN DEN BERG, M.A.J. DE 

(Marjolijn) 
02. 15 maart 1941 

03. Hermelijrah"eef 27 
04. 5343 XC OSs 
05. 04120 - 33 669 

Stichti.nJ voor Ibgere Sociale Arbeid e.a. 
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07. voarzi tter Stichtirg Heemtuin, 
voorzitter Stichtirg Werkgelegenreidsprojecten 
~· Stichting Bevordering R:leien en I<arxlên, 
ll;d Adviesraad Rarogroepj~, 
directeur/eigenaar kleine uitgeverij 

08. lid Prov~ale Staten Noord-Brabant, p;xtefeuilles: 
R.O. , waar:m o.a. volkshuisvesting stads- en 
dorpsvernieuwing, recreatie en t.oerisne) ; 
bestuurlijke organisatie (waarin o.a. larxi- en 
tuinl:x:uw, toezicht q> gemeenten, wa~ en 
~~' gemeentelijke 
heriroeling) 

09. 1976-1982 bestuurslid afdeling Oss, 
1982-1986 gemeenteraadslid Oss, p;xtefeuilles: 
milieu, bedrijven, scciale zaken, werkgelegenreid, 
~ voor volkshuisvesting en al~ zaken 
1982-1986 lid M::rll.l!entermnni.ssie Oss , verdediging 
m:::numentenlij st 
1982-1986 lid GaNe.straad stadsge\o.lest Oss 1 N.O. 
Noord-Brabant 
J:X)rt.efeuille: finan:::ïen 

10. nee 
11. Adviesraad Rarogroepj~, 

stidl.tingsbesturen 
12. milieu, bedrijven, scciale zaken, werkgelegenreid, 

volkshuisvesting, al~ zaken 
13. ja 
14. nee, c;rooat lijsttrekker in:lien no;Jel_ijk I<aroo.r

ervarJIÇ noet te±en. 
15. Als ex-ambtenaar bekerrl root ambtelijk haOOelen. 

Bekerrl root uitvoering en resultaten van beleid 
waarvoor vanuit het parlatlal1.t neer aarxiacht belxJort 
te zijn. De afstarxi tussen overheid en burger is te 
groot. Dem:x::ratisering is ocg steeds een rn::dzaak en 
dus voor D66 een itan. Als "enige echte" 
milieupartij kunnen we cns, oc:k rru, zeer profileren. 
M.b.t. cnÈ.I'Wijs, cultuur, vol.ksgez.c:n:llid en 
werkgelegenheid kunnen we, D66, een specifiek eigen 
st:aOOJ;xmt laten zien. Infrastructuur/:ru:i.mtelijke 
~en milieu, juist oc:k voor Noord-Brabant 
zeer zware p~mten. Ik ve.rtraJw erq> dat in de ' 
volgeroe parlatlal1.taire periede de verlnlding 
man/vrcAlW in ooze Tweede Karoorfractie t.enjeert; naar 
een fifty-fifty-verlnlding. Q:K daar zullen we aan 
werl<en. Ik stel mij voor oc:k q> landelijk niveau de 
gedachte van D66 uit te dragen, zoals ik dat in de 
provllx::ie Noord-Brabant en de Osse gemeenteraad reb 
gedaan. 

36 
01. CNM, W. (Wim) 
02. 18 cKtd:Jer 1944 

03. Walraven van Hallstraat 20 
04. 4333 CM Mi~ 
05. 01180 - 1 67 94 

06. HBS 
Kweeksc::rool 
scciologie (organisatie scciologie en roothode en 
technieken scciaal enErzoek) 

07. scciaal-wetenscllappelijk criierzoeker 
08. lid gemeenteraad Mi~ ( eernansfractie) vanaf 

1983 
09. 78 - 80 

82- 83 
tot 83 

10. -
11. -

lid Adviesraad D66 
lid Adviesraad D66 
lid werkgroep Binnenlan:ise Zaken 
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12. cmerwijs, binnenlan:ise zaken,WVC 
13. ja 
14. neen 
15. Vanaf 1977 ben ik lid van D66. En wel an 2 

beléUYJrijke redenen: D66 als milieupartij en D66 als 
cnklgmatisc:he, vemieuwirYJsgezinde partij. 
~ in de dagelijkse werkzaarnl'v:!d (bedrijfsleven, 
(rijks)overheid) als binnen D66 (4 jaar adviesraad 
6 jaar gemeenteraad Mi~) reb ik de rxrlige ' 
ervaring opgedaan an voldoende te kunnen 
functic::n3ren. 
Het D?l±en van geschikte karxiidaten is naar mijn 
nening beléUYJrijker dan regiCIJale spreiding van 
karxiidaten. 
I:lesc:n:lanks zal het goed zijn - zeker als er 9 of 
neer Karoorzetels voor D66 uit de J::us kanen - als er 
oc:k karxiidaten q> een verkiesbare plaats staan uit 
het zuiden en zuid-westen van Nederlarxi. 

37 
01. PIERIK, A.J.G. (Tbon) 
02. 19 november 1942 

03. Karel Doormanstraat 11 
04. 6443 SB Brunssum 
05. 045 - 25 41 14 

06. HAVO en zelfstudie 
07. arbeidsdeskurrlige 
08. Raadslid sedert 1 jarruari 1982 
09 . 80~ 81 afdelingsvoorzitter Brunssum 
10. 
11. geen 
12. scciale zekerhrid 
13. streeft niet na 
14. neen 
15. Het is uit electoraal oogp~mt van belang dat er q> 

de karxiidatenlij st tenninste enkele regiCIJale 
karxiidaten voorkaren. Ik hJop root mijn 
karxiidaatstelling een bijdrage te kunnen leveren aan 
een goed verkiezingsresultaat. 

38 
01. RJEI.MANN, P.J.M. (Patrick) 
02. 6 februari 1954 

03. Geerd:inklx>f 538 
04. 1103 RJ Amsterdam 
05. 020 - 98 09 38 

06. gyimaSium-b 
Nijenrcde Instituut voor bedrijfsirurne 

07. projectleider ecx:ncmisc:he zaken, gemeente Amsterdam 
08. voarzi tter progranmacx::mnssie D66 Amsterdam 
09. 78 - 80 secretaris D66 Amsterdam 

82 - 86 voarzi tter D66 Amsterdam 
80 - 82 voarzi tter Progranmaa:mnissie D66 

Amsterdam 
83 - 87 lid Adviesraad 
85 - 87 voarzi tter Adviesraad 
78 - 85 lid campagne perllléllYallte D66 Amsterdam 

10. neen 
11. geen 
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12. ea:n:miscffi zaken, binnenlams bestuur 
13. ja 
14. reen 
15. M:Jet het roer an? De kabinatten I...ul:bers I en II 

hel:èen het mdige tot stam gebracht. De ea:n:mie 
groeit weer, de overteidsuitgaven zijn gedaald, hier 
en daar is SllCXleS\101 gedecentraliseerd. We rroeten 
niet lidl.tzinnig doen over deze resu1 taten, ze 
vornen een belangrijke voorwaarde an q;> amere 
te.l':reiie1 SllCXleS\101 te kunren zijn. D66 heeft vanuit 
de oppositie terecht een dergelijke OOuding 
i.ngelnlen. Neen, het roer meft niet an. Er rroet wel 
het mdige gebeuren. De ~oosheid blijft 
ooaanvaardbaar roog. Het milieu is wel een 
belangrijk ~t maar de besluitvol:m:irg hapert. 
Het geloof in de p:>li tieke integriteit van cnze 
bestuurders is flink q;> de proef gesteld. De nieuwe, 
van noed getuigeroe wind vanuit MJskou lijkt neer 
veiWarring dan ui tgestcKen haroen teweeg te brengen. 
De wetgeving q;> te.l':reiie1 als euthanasie, 
discriminatie en anroepbestel is niet goed van de 
grcn:i gekaiEn. Geoceg zaken an naar de kanst van een 
nieuw kabinat ~lEt een amere p:>li tieke 
samenstelling uit te kijken. Niet andat het beleid 
van de laatste regeringen zo sledl.t is geweest, maar 
andat nieuw vuur ~lEt amere aaJenten mdig is. D66 
heeft de iéleeên in huis en de ~lEnSen in haar midden 
an frisse wind te laten waaien. Daaraan wil ik graag 
bijdragen, en indien u mij daartoe verltiest als D66-
volksvert.egerMJOger in het parlement. 

39 
01. POTMAN, H. (Henk) 
02. 30 llEi 1937 

03. Raadhuislaan 46 
04. 3775 HD F.ellloos 
05. 02153 - 1 43 02 

06. HBS-b 
doctoraal Scx:::iale Geografie en Geschiedenis 

07. Studie-adviseur 
08. lid Provinciale Staten van Utrecht 
09. 72 -75 secretaris afdeling Eemnes 
10. Europees Parlement nr.ll 
11. lid DB van het C.E.V.N.O. 

lid Faculteitsraad 
lid Vakgr'oep:Jestuu 

12. ruimtelijke orden.i.nJ en infrastructuur (wegen, 
verkeer etc. ) 

13. ja 
14. reen 
15. N.a.v. de p:rofielscffits 'q;> grcn:i van art. 100' het 

volgeroe. Het denken en harrlelen van D66 heb ik llE, 

mede door mijn Statenlidmaatschap voldoeroe eigen 
gemaakt. Daaran tot q;> de dag van varoaag trots q;> 
mijn verzet i.OOertijd tegen ~ffing van de partij ! 
Duidelijke sten~. c:x:»< binnen de partij, heb 
ik niet~. Ik noem sledl.ts: mijn anti
ke.rnwapenstarrt; mijn bijdrage via de 
gespreksgroep 'Geloof en Politiek harrlelen' , aan de 
voorbereiding van het euthanasie wetsentwerp van 
D66. En q;> regiooaal niveau: mijn jaren!~ strijd 
tegen de Ruil verkaveling I Eemlarrl I • Mimer sterk 
ben ik q;> de te:rreinan van de finarciêle en 
juridiscffi disciplinas. Affiniteit, inzidl.t en 
kennis m.b.t. milieu, arlerwijs en gezcnjheidszorg 
is beter dan t.a.v. de te:rreinan Buitenlamse 
p:>li tiek en defensie. 
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Ik ben lid van de SWB-werkgroepen: Ruimtelijke 
orden.i.nJ, léiOOI:JaJw en coàerwijs. Op grcn:i van 
bovenstaaroe p:>litiek redelijk breed geörienteerd en 
in staat llE snel in bepaalde beleidste.l':reiral te 
verdiepen. Daarentegen weer wat llliirer sterk in 'het 
besdl.ikken over oorsprc::nkelijkheid. 
De getele p:rofielscffits overzieroe denk ik txx:::h neer 
dan voldoeroe te scoren. 
Tot slot: D66 wenst dat c:x:»< ooderen volwaardig mee 
participeren in het p:>li tieke en maa1:sc:i1ai:Pelijke 
gebeuren. JI.Ede daaran zie ik de int:ern! 
verkiezingen ~lEt vert:rcx.1wen tegelroet. En overigens 
blijf ik van ~lEning dat D66 oog steeds 'E'en reden 
van bestaan' heeft en daaran regelmatiger 
regeringsverantwoordelijkheid beh::lort te krijgen! 

40 
01. PIJPER, H. (Henk) 
02. 3 juni 1958 

03. Werninkh:>fstraat 7 
04. 7556 VP Hengelo 
05. 074 - 43 72 06 

06. Universiteit Twente 
07. Natuurkun:lig ingenieur/dcx:lent 
08. gemaenteraadslid Hengelo 

lid Adviesraad 
lid cx:mnissie organisatie-<ntwikkeling 

09. regid:lestuurslid Overijssel 
lid programnaccmn:issie 

10. -
11. Bestuurslid SHS Twente 
12. geen specifieke vcorkeur 
13. ja 
14. reen 
15. Met de val van I...ul:bers II is de strijd an het 

p:>li tieke midden in alle hevigheid losgebrarrl. Deze 
strijd wordt ~lEt nane veroorzaakt doordat de oode 
ideologiën ~lEt hun doodsstrijd bezig zijn. D66 zag 
al in een vroeg stadium dat deze ic'leeël hun kracht 
aan het verliezen waren en niet neer zooden passen 
bij de ~ entwikkelingen van de maa~j. 
Hiertegen:Jver stelde D66 niet een totaal nieuwe 
ideologie maar een OOuding waannee actuele prebiemen 
dienen te worden ~· E'en OOuding waar ik 
terminste 4 basisregels in zie. 
Ten eerste het recht van ~lEnSen an in vrijheid te 
bepalen me zij hun eigen leven in willen ridl.ten. 
Ten tweede een vrijheid ~lEt veran~ijkheid 
zodat de eigen vrijheid niet de vrijheid van aOOeren. 
begrenst. 
Als derde het afstappen van de l'd<jes mentaliteit 
aftewel het qi>rengen van respect voor amere dan de 
eigen categorieën waar men toe beh::lort ( ocn
discriminatie) en als vierde het recht voor iedereen 
an zidl.zelf te entplooien, het recht q;> gé.lijke 
kansen an zidl. te entwikkelen tot een niet
autoritair, respectvol, tolerant en voor de 
maatschappij waardevol persxn. 
Met deze OOuding heb ik als j~ getracht 2'.0We1 
binnen de partij als nanens de partij in de 
geneenteraad Hengelo een verfrisserrle bijdrage in 
veel afdelingen van het p:>li tieke bedrijf te 
leveren . .Aan u de keuze of ik dat c:x:»< q;> laroeiijk 
niveau mag doen. 
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06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 

06. 
07. 

08. 

09. 
10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 

41 
01. RESOORT, A.P. (.Aart) 
02. 11 deoember 1947 

03. Godsdalstraat 11 
04. 6151 GL Munstergeleen 
05. 04490 - 23466 

dcx::toraal exarren poli ticx:>logie UvA 
h:lofd studiecentrum Sittard van de Open Universiteit 
'IIO:li'Zi tter Statenfractie Limburg 
76-79 secretaris subregio Zuid Limburg 

nae zaal "J1"p en J----•·-", 'IIO:li'Zi tter bestuur peuterspeel 01 11.o::r= 

Munstergeleen 

nae = lijkt mij een goede zaak wanneer de D66-lijst 
straks een redelijke spreiding vertocnt naar 
kamidaten over héél Neder larrl. Iedere karilidaat kan 
dan in zijn of haar eigen regio een bij~. leveren 
aan de campagne, èn op de dag van de verltiezllJQell 
wat extra stemTen neenemen. wat dat laatste betreft: 
als voo=i tter van de Limburgse Statenfractie geniet 
ik enige I.:Jekenfuaid in Limburg. Dat brengt ne dan 
eek bij mijn belaJWijkste IIDtief voor deze 
karilidaatstell~: alle beetjes relpen! 

42 
01. RIET, N.G. van 't (Nicky) 
02. 23 juli 1948 

03. Mulderstraat 15 
04. 3581 GN utrecht 
05. 030 - 31 89 66 

orthJpedagogiek ( M)), student rechten 
li teratuurc:oje,rzoek bij het Centraal Orgaan 
~ J:x:njen voor Ouderen (CXEOO-Nederlarrl) 
raadslid geneente Utrecht 
viae-voorzi tter Adviesraad 
lid cx:mnissie Gro ( geneentelijk en p:rovirciaal 
overleg) 
bestuurslid D66 afdel~ utrecht 
nae 
nae 
binnenlarrlse zaken, welzijn en cultuur, finarxnën I 
volkshuisvest~ en nlimtelijke o~ 
ja 
nae 
re ld<ale Ollerh3den vamen het ft.uXlarrent van cns 
bestuur. Dit is mijn o:n:llusie als geneenteraadslid 
en als lid van de cx:mnissie geneentelijk en 
p:rovirciaal overleg. re~ van deze positie 
van de lagere Ollerh3den is m.i. veel te ger~. Veel 
preblaten van de naticna.le overheid worden op het 
bordje van de geneenten en p:rovircies gesch:Jven, 
b.V. bezuinig~, taken zcn1er instrunentarit.nn, 
open einde finarxner~. re b.rreaucratie en 
regelzucht van de Rijksoverheid belameren vaak een 
integrale benader~ van het ld<ale beleid. 
Specifieke ui tker~ worden te pas en te oopas 
t.oegekenj en ~t:rc:kken. Ik pleit dan eek voor neer 
middelen naar het geneentefcnjs en een a:fi::loJw van 
specifieke uitker~. 

06. 
07. 

08. 

09. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
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Europa 1992 zal haar invloed hebben op cnze 
bestuurlijke structuur. Ik virrl het de taak van D66 
an hieraan voldoende aan::lacht te schenken en cns 
niet te laten afschrikken door erfenissen uit het 
verleden. Uiteraard in nauwe sarrern.erk:ing net de 
bet:rc:kken overheden en gedifferentieerd naar 
behJefte en effectiviteit. 

Als viae-voorzi tter van de Adviesraad heb ik 
geprobeerd de positie van deze Raad te verstevigen. 
Ik verzorg de a::ntacten tussen Kamerfraktie en 
Adviesraad, "haal" politieke punten voor de agenda 
en zorg voor 1:Jewak:in;r en evaluatie. re Adviesraad 
valt of staat echter net het crediet dat ze krijgt 
van 2'.01-.el Hoofdbestuur als Kamerfractie. Ik blijf 
hierop harreren. 

Als laatste IXJ9" iets over mijn ~ bij de 
ouderenb::ojen. Het ooderenbeleid staat IXJg in haar 
kiirlersc:l1oer en het is ui termate b:Jeierrl dit do::lr 
de jaren heen zich te zien cntwikkelen. Ik signaleer 
dat vooral de positie van de oudere vrouw zeer c::oje):

druk staat, zij heeft een grote achterstarrl op het 
gebied van macht, arbeid en i.nkrnen; nader cnjerzoek 

naar haar positie lijkt mij zeer gewenst. 

43 
01. ROBBERS, B.J. (Bart) 
02. 2 deoember 1941 

03. M:Jlsteeg 5 - 7 
04. 1012 SM Amsterdam 
05. 020 - 23 21 89 

gymnasit.nn A, 6 jaar theologie W 
P:rovirciaal toeruster en adviseur Gereforneerde 
Kezken 
IJuo-gerreenteraadslid Amsterdam (portefeuilles 
cultuur, M:nt.nnentenzorg, Sociale Zaken en 
Pe.rsc:neelszaken ( 1986 - heden) 
84-85 secretaris afdel~ Amsterdam 
85-86 viae-voorzi tter politiek afdel~ Amsterdam 
86-89 voo=i tter afdel~ Amsterdam 
85-86 lid progranmacx:mnissie geneenteraadsprogranrna 
Amsterdam 
Gemaenteraad Amsterdam 1986 (7e) 
lid en m.i.v. 1.9.89 voorzitter S.O.W. orgaan voor 
de El:edienst van de Ned. Hervornde Kerl< en de 
Gereforneerde Kerken in Nederlarrl 
cultureel, welzijn, sociale zaken, verkeer 
ja 
n.v.t. 
In een basiskursus "066-kurrle" die ik in Amsterdam 
gaf, werd door de deel.neners als ~ijke 
trefwoorden voor hun keuze lid te worden van D66 het 
volgeroe rijtje gevcrnen: staatsrec.htelij~ 
vernieuw~, sociaal èn liberaal, cn:.klgrnatlsch 
denken en harrlelen, aarrlacht voor milieu en 
optimisne. Aan de harrl van de partijgesc:hi~s 
kwarren we vervolgens bij de h:x:.gtepunten diezelfde 
woorden tegen, en bij de dieptepunten zagen we juist 
die woorden cntbreken. Over harkenbaarheid en 
duidelijkheid gesproken! 

Het is van het grcotste beléiDJ dat D66 uit deze 
véJ:vroegde verltiez~ sterk ~ voren kant en. dat 
daarbij eek een aantal nieuwe gez1chten de fract1e 
zal versterken. Ik neen dat we ervan liDeten uitgaan, 
dat de partij door de eigen D66-mentaliteit en -
cultuur niet zóveel kiezers achter zich zal krijgen, 
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dat VOJr elke specialiteit een eigen specialist van 
de fractie deel zal ui 1:m3ken. Relatief zal een 
fractie van dem:x::raten dus meer "generalisten", meer 
nEeSters van de presentatie en de cx:mnunicatie 
noeten tellen dan éiDÈre fracties. Deskurxligteid op 
details kan IIEl1 bij elkaar halen of "inkopen:· 
Centact root de kiezers, uitstralinJ en ~ 
van wat 066--denken:'len aan 066-ve.rt:egen..oorgers 
b.irxit noet van die ve.rt:egen..oorger zelf karen. 1iJe 
noet je root die vier of acht minuten spreektijd 
rngaan? Wie ~t daarin toch een kei:n aan te 
snijden, waardoor een richtinJ wordt gegeven aan de 
gedach:ten::ntwikkelinJ? 

In mijn gewcre werk tref ik mijzelf vaak aan 
tegen:1ver de cultuurpessimisten, die ke:rKmensen die 
zich willen afzetten tegen "deze tijd". Ik denk dat 
het er an gaat uit de tijd waarin je leeft de 
toekanst te delven. Dat kun je als je in een 
toekanst gelooft, maar je kunt het cx:k alleen maar 
als je in de IIDQelijkheden van je eigen tijd 
gelooft. 

Na een aantal jaren op verschillende frcnten actief 
geweest te zijn VOJr D66 - een beetje verl:lorgen voor 
het larrl want vooral in Amsterdam - heb ik IUl een 
deel van' die activiteiten beëirrligd. Ik ben bereid 
op arrlere, nieuwe frcnten mijn diensten aan te 
bieden. De partij noet dan maar zeggen waar ze roo 
het liefst wil J:E:ilen. Maar als ik roo niet aanbied, 
valt er VOJr U niets te willen. 
Daaran deze kan:lidaatstellinJ. 

01. R!Xl, P.J.H. de (Paul) 
02. 2 februari 1950 

03. Henri Duparcplein 56 
04. 2551 XV Den Haag 
05. 070 - 25 71 69 

06. Mulo A, dipl., MEAO bestuurlijk (verklarinJ), 
StaatsinrichtinJ M.O. (verklarinJ) 

07. WSW (12 1/2 jr) 
08. -
09. 71-72 secr.jpenn. Voors::::h::>ten 

76-78 plv. lid Adviesraad 
84-86 plv. lid Adviesraad 

10. ik ga roo cx:k kan:lidaat stellen VOJr de 
Gaooenteraadsverkiezingen 1990 

11. groepsbestuurslid WSW Abva Kabo/kaderlid 
lid ~ginJ 's Gravenhage en lid Ned. 
JuristenvereniginJ en lid NJQIJ 

12. WSW, anroeppolitiek, justitie, binnenlarrlse zaken 
13. ja 
14. rY3e 

15. Ik stel roo karxlidaat andat bewezen is dat het Q)A.

WD-beleid veel dingen afgebrd<en heeft. Het karwei 
is gelukkig niet afQemaakt. Als staatsinrichtinJ 
M.O. deskunjige heb ik dit zien aankalen.Gelukkig 
lxop ik dat velen het root mij eens zijn, dat er een 
aroer beleid noet kanen, dat ruimte geeft VOJr 

arrlere denkbeelden. Na dit afbraakbeleid noet er 
voor de jaren '90 en in het vooruitzicht het jaar 
2000 een opl:xJuweOO toekanstgericht beleid kanen. 
Reden VOJr mij als StaatsinrichtinJ M.O. deskunjige 
roo beschikbaar te stellen. D66 groeit de kanende 
jaren cx:k en is voor mij de enige duidelijke 
dem:x::ratische milieupartij . 

om 
DEMOCRATEN 

~ ~~' J,H, (J~) 
~&"' 02. 16 juni 1949 

03. Vin:lentiusstraat 64 
04. 4701 IR lb:JseOOaal 
05. 01650 - 45 649 

06. HOO 
07. fietsenmaker/leraar 
08. -
09. -
10. -
11. -
12. euthanasie-wetgevinJ, gezcndhei.dszorg, cn:lerwij s 
13. rY3e 

14. rY3e 

15. Misschien is deze verrooldinJ meer een oproep an c:ns 
te bezinnen over het vraagstuk VOJr de euthanasie
wetgevinJ. WanrY3er bij een kabil'Etsdeelname hiervan 
veel noet worden ingeleverd. laten we het dan niet 
besc:::h:x.iwen als een beetje wisselgeld, maar als een 
wezenlijk D66-item, waarvoor veel ten.g c:ntvaf9en 
dient te worden. 
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01. SCHELTEMA - de NIE, 0. (Olga) 
02. 11 juni 1939 

03. zeemarn.;.eg 3 
04. 9752 NZ Haren 
05. 050 - 34 53 85 

06. QYilU1<lSiUID 8, doctoraal rechten R.U. Leiden, Centre 
Européen Universitaire de Naoc:y 

07. wetgevinJsjuriste Min. van Binnenlarrlse Zaken (IUl 

belast root nieuwe gerooentewet en nieuwe 
provin::iewet) 

08. vioe-VOJrZitter politiek HB, voorzitter cie 2000, 
voorzitter stuurgroep verkiezinJsp:rq;jranana., lid 
pocogrammaoommissie e.a. q.q. lidmaatschappen 

09. 70-73 Gem:enteraad Leidse:::OO.roaro, fractieVOJrZitter 
74-78 Gem:ente Haren, weth:Juder (scx::.zaken, 
volkshuisvestinJ, volksgezcndhei.d, welzijn) 
78-85 Gem:enteraad Haren, fractieVOJrZi tter 
86 (rooi-OCIV.) waarTarel'rl partijvoorzitter D66 

10. rY3e 

11. lid amb~t, bestuurslid StichtinJ Muziek, 
Ol1 tuur en Recreatie 

12. Binnenlarris bestuur, VolkshuisvestinJ en RUimtelijke 
OrdeninJ, Volksgezcndhei.d. 

13. ja 
14. rY3e 

15. D66 zit mij in het bloed. Al vanaf 1970 ben ik 
c:nafgebrd<en voor D66 actief, cx:k in llliixX!r 
florissante tijden. Wat mij vooral aan c:nze partij 
b.irxit, is de altijd aanwezige bereidheid an 
kritisch, ent:h:Jusiast, creatief en c:n:>rt:OCxklx na te 
denken over maatschappelijke vraagstukken en over 
een beter fun:::tic:neren van c:nze datoeratie. 



om 
DEMOCRATEN 

~ tijd was ik gemeenteraadslid/ 
fractievcorzi tter, alSCld< enige jaren weth:Juder. Van 
zeer dichtbij tel> ik zo ervaren h:Jezeer 1a00elijke 
regels in het leven van rrensen kunnen ~ijpen. 
Sims 1985 h::ul ik mij als vice-voorzitter politiek 
intensief bezig net het uitzetten van D66-lijnen 
naar de tcekanst ( cie 2000, verkiez~rograrnna). 
Die wil ik nu graag nee uitvoeren, verder uitwerken. 
Niet sudderen:i, maar tot her- en erkenning 
prikkelerrl, kortem oos D66-gezicht scTerper 
profilererrl. In het beleid van de 'l\..1eede 
Kanerfractie rroeten die lijnen als een rode draad 
zichtbaar worden, de beleidssectoren saroonbiroen. 
Milieu, decentralisatie, enarcipatie en cnze strijd 
tegen de overmaat aan OOrea.ucratie nogen niet door 
kunstmatige sectorale grenzen worden gefrustreerd. 
DaarvcxJr wil ik mij inzetten. 

47 
01. SCHIMMEL, A.J. (Arthie) 
02. 2 maart 1953 

03. Schelpenkade 36 
04. 2313 ZW leiden 
05. 071 - 14 96 08 

06. politicnlqJie, RUL 
07. beleidstedewerker a::o:::eiTlStaf arbeidsvoorwaarden/ 

arbeidsvertnldingen Pl'I' l'Ederlarrl N. V. 
08. lid provinciale staten Zuid fbllarrl 
09. 79-85 PSVI D66, directeur 

84-88 Adviesraad, lid en vice-voorzitter 
10. nee 
11. lid algereen bestuur Natuur- en Recreatieschap 

fbllarrlse Biesbosch 
12. milieu en ea::n:misc.he zaken 
13. ja 
14. nee 
15. Sims 10 jaar ben ik actief in D66. Eerst 

beroepshalve, als directeur PSVI D66 ( 1979 - 1985) . 
In die periode tel> ik de partij goed leren kerlral. 
In 1985 ben ik bij de PIT gaan werken. In de partij 
ben ik nee blijven draaien, eerst als lid en daarna 
als vice-voorzitter van de Adviesraad (1984-1988). 
De laatste 2 jaar zit ik in de Provinciale Staten 
van Zuid fbllarrl. Mijn belangrijkste portefeuille is 
milieu. I-èt politieke bedrijf is ne gaan boeien. Ik 
w~l ne graag inzetten voor de partij op lamelijk 
ruveau. 

0 ~~- L.J. (un) 
.. 02. 25 nei 1957 

03. Oude Meer 17 
04. 6093 CS Heythuysen 
05. 04749 - 2975 

06. 'M), studie geneeskurDe 
07. l"xx>fd kankerregistratie 
08. regio-HE-lid 
09. 82-84 secretaris afd. Maastricht 

84-88 voorzitter afd. Maastricht 
86-88 lid Adviesraad 

om 
DEMOCRATEN 

10. nee 
11. -
12. ge.zcrdl:'eidszorg 
13. nee 
14. nee 
15. -

49 
01. SOiUITEN, W.P.J. (Wim) 
02. 8 october 1927 

03. Rondedans 112 
04. 2907 AE Gapelle a/d IJssel 
05. 010 - 451 77 57 

06. middelbare sclxlol, kand. ex. ea::n:mie (R'dam) 
dcx::t.studie scx::.ec.rich~ (niet voltcx:lid), 
vakstudie perscneelsbeleid 

07. geen (laatste fuoc:tie bestuursassistent 066-
weth:Juder Rotterdam. 

08. regio-HB-lid Zuid- fbllarrl 
09. 67-70 bestuurslid (penn./vz) afd. ROOcn 

70-72 lid Provinciale Staten Zuid-fb1larrl 
78-86 lid Rijnmondraad 
84-86 fractievoorzitter Rijrm:nkaad 
86-88 (p1v.) lid laOOelijke Adviesraad D66 
86-88 lid laOOelijke verkiez~ssie 

10. nee 
11. geen 
12. binnenlarrlse zaken, ea::n:misc:l"E zaken, scx::iale 

zaken, verkeer en vervoer (infrastructuur), defensie 
13. ja 
14. nee 
15. Naast grote waardering voor de leden van cnze 

huidige 'l\..1eede Kalrerfractie ben ik van nening dat 
het in het kader van een "evenwichtig" ~telde 
fractie nuttig en nodig is c::d< een D66-er uit de 
regio Rotterdam/Rijrm:ni (ruim 1 mi1jcen ~) 
op een verkiesbare plaats te ver'lmlden. 
Gelet op ervaring in vorige fuoc:ties (zie ptmt 08 en 
09) neen ik een goede kandidaat te zijn. 

50 
01. SIPKES, G. (Gerrit) 
02. 22 deoember 1929 

03. Bc::d<et 36 
04. 1261 LT Blaricum 
05. 02152 - 50 061 

06. kweeksclxlol voor cn'lel:wijzers 
07. was t/m 01-08-88 leraar l'Ederlarrls en 

maats::happijleer mavo/havo, thans vur 
08. gem:enteraadslid Blaricum 

lid van de D66-werkgroep Verkeer en vervoer 
09. -
10. -
11. -
12. verkeer en c:ojerwijs 
13. ja 
14. nee 



Aan: De leden van D 66 
Van: Het hoofdbestuur 

Datum : l juni 1989 
Betreft: stemadvies en toelichting op de totstandkoming van 

het advies 

1. Inleiding 

Gelet op de uitspraak van de ALV in februari 1989 en 
gelet op art. 12, lid 2, sub d van het HR heeft het 
Hoofdbestuur op básis van een daartoe geformuleerd 
instellingsbesluit (IB), een Hoofdbestuurseemmissie ad
hoc ingesteld, hierna te noemen CAS 89. De werkzaamheden 
van de CAS 89 hebben geresulteerd in een unaniem advies, 
dat zij hierbij met bijbehorende toelichting aan het HB 
aanbiedt. De CAS 89 is van mening hiermede te zijn 
gekomen tot een adequate handreiking voor het tot stand 
komen van een in diverse opzichten evenwichtige Tweede
Kamerfractie. 

2. Instelling en opdracht 

De CAS is, zo spoedig mogelijk na haar instelling, voor 
het eerst bijeen gekomen op 23 mei jl., ter bespreking 
van haar werkwijze. Zij heeft uit haar midden J. de 
Lange aangewezen als voorzitter. Gezien het IB heeft de 
CAS zich ernstig beraden over de zeer kort toegemeten 
tijd; deze dwong tot een uiterst krap schema, waarin 
slechts met grote inspanning aan de minimum vereisten 
voor een verantwoorde procedure zou kunnen worden vol
daan.* 
De CAS heeft haar taak aanvaard in de overtuiging dat 
het uitbrengen van een stemadvies ondanks deze tijdklem 
op voldoende verantwoorde wijze kon geschieden. 

3. Werkwijze 

De CAS heeft in beginsel - conform art. 8 IB - alle 
candidaten de gelegenheid geboden tot een gesprek. In 
een aantal gevallen heeft met instemming van de betrok
kene geen gesprek plaats gehad. Redenen waren: afwezig
heid of verhindering van de candidaat; de omstandigheid 
dat hij/zij geen verkiesbare plaats ambieerde, danwel de 
mening deelde reeds genoegzaam aan alle leden van de CAS 
89 bekend te zijn of anderszins geen behoefte te hebben 
aan een gesprek. Zodoende is met 37 candidaten geen 
gesprek gevoerd. De 57 gesprekken die zijn gevoerd 
moesten door het knellende tijdschema van beperkte duur 
blijven. De CAS heeft het bijzonder gewaardeerd, dat 
candidaten bereid waren om voor ~en kort gesprek een 
lange reis te maken. Dit -vrijwillig- kennismakingsge
sprek bleek een vruchtbaar onderdeel van de procedure. 

*) Vooral dankzij de voortreffelijke administratieve onder
steuning zijn de hieruit voortvloeiende problemen zo goed 
ondervangen als binnen de gegeven tijd mogelijk was. 
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4. 

5. 

De op het candidaatsstellingsformulier gevraagde infor
matie geeft een nogal statisch beeld, waarop een nadere 
kennismaking - ook al moest die kort zijn - vaak een 
waardevolle aanvulling vormde, niet het minst door de 
open en informatieve opstelling van de candidaten. 
De gesprekken zijn steeds met tenminste twee leden van 
de commissie gevoerd. 
Het overleg met de voorzitters van de Eerste- en Tweede
kamerfractie en met de partijvoorzitter ingevolge art. 
13 a IB is bij het begin van de werkzaamheden op 23 mei 
gevoerd. Op grond van art. 13 b heeft na de gesprekken 
en vóór opstelling van het advies nog een consultatie 
van de voorzitters plaats gehad. 

Beschikbare candidaten 

In totaal hebben zich 94 door de LVC geaccepteerde 
candidaten gemeld. De CAS wil onderstrepen dat dit niet 
alleen quantitatief maar ook qualitatief een hoog aanbod 
betekende. Dat maakte de taak van de CAS op een positie
ve manier moeilijker: De keus uit vele goede candidaten 
zou ook tot een verantwoorde aanbeveling van meer dan 20 
hebben kunnen leiden! 
De commissie heeft een oordeel gevormd over de geschikt
heid in algemene zin en daarnaast gelet op de verdeling 
M/V onder de candidaten, de spreiding naar regio en naar 
leeftijd. Candidaten die geen verkiesbare plaats nastre
ven zijn logischerwijze niet vatbaar voor opname in een 
advies dat is gericht op verkiesbare plaatsen. De com
missie wijst er op dat een keuze van deze candidaten 
voor andere dan deze plaatsen op de lijst een zinvolle 
aanvulling met "lijstduwers" kan zijn. 

Criteria 

De CAS heeft zich voor het uitbrengen van haar advies -
conform art. 7 IB - laten leiden door de profielschets 
die op grond van art. 100 van het Huishoudelijk Regle
ment is opgesteld door de fractievoorzitter in de Tweede 
Kamer en de voorzitter van de partij. Deze profielschets 
is als volgt: 

"De toekomstige fractie van D 66 in de Tweede Kamer 
moet allereerst een sterk en samenhangend team 
vormen. Als meest vooruitgeschoven politieke een
heid van de partij moet zij vooral naar buiten maar 
ook binnen de partij een vernieuwende, stimulerende 
en wervende rol vervullen. Zij zal in staat moeten 
zijn om het verkiezingsprogramma van D 66 om te 
zetten in concreet politiek handelen op een wijze 
die past bij de opvattingen van D 66 over poli
tiek/parlementaire cultuur in het algemeen en het 
omgaan met macht in het bijzonder. 
Zij zal onder andere daardoor in staat moeten zijn 
om, gegeven de te verwerven omvang, maximale in
vloed op het beleid uit te oefenen. In de fractie 
kunnen enkele specifieke deskundigheden niet gemist 
worden. 
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Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan de 
sociaal economische, de financiële en de juridische 
discipline die bij vrijwel alle beleidsterreinen 
aan de orde komen en waarvan de aanwezigheid in de 
fractie derhalve randvoorwaarde is. Hoewel de 
hoofdzaak is dat de fractie zal bestaan uit leden 
die ook zonder specialist te zijn op een bepaald 
beleidsterrein, op meerdere gebieden als een vaar
dig en bekwaam Kamerlid zullen kunnen opereren, is 
het gewenst bij de samenstelling ook te letten op 
aantoonbare affiniteit, inzicht en kennis op een 
aantal belangrijke beleidsterreinen bijvoorbeeld 
milieu, onderwijs, gezondheidszorg en buitenlandse 
politiek. 
Voor het overige zijn er veel terreinen waarop met 
geïnteresseerdheid en gezond verstand de benodigde 
deskundigheid snel verworven kan worden. 

Mede op grond van het bovenstaande moeten de frac
tieleden beschikken over grote politieke overtui
gingskracht. Zij dienen bereid en in staat te zijn 
niet alleen in het Parlement maar ook daarbuiten de 
aanhang voor D 66-ideeën te vergroten. 
Daarbij behoort ook dat zij in staat zijn duidelijk 
stelling te nemen ten opzichte van politieke tegen
standers. Candidaten voor D 66 dienen zich het 
denken en handelen van de partij eigen te hebben 
gemaakt hetgeen onder meer kan blijken uit politie
keen/of bestuurlijke activiteiten voor de partij. 
Zij moeten een grondige kennis bezitten van het 
verkiezingsprogramma alsmede van de achtergronden 
daarvan. Tevens dienen zij goed op de hoogte te 
zijn van de verschillen tussen het D 66 beleid en 
dat van andere partijen. 

Candidaten moeten zich zowel mondeling als schrif
telijk zeer helder kunnen uitdrukken en daarbij een 
goed gevoel hebben voor de mogelijke politieke 
effecten van woordkeuze. 
Het accent ligt op genuanceerdheid in de overwegin
gen en duidelijkheid in de stellingname. 
Candidaten moeten bovenal politiek breed geori
enteerd zijn en mede daardoor in staat zijn zich 
snel in bepaalde beleidsterreinen te verdiepen. 
Candidaten moeten: 
- zeer sterk gemotiveerd zijn; 
- in staat en bereid zijn hard en veel te werken; 
- ook onder druk goed kunnen functioneren en snel 

op ontwikkelingen kunnen inspelen; 
- goed in teamverband kunnen werken en dus bereid 

en in staat zijn te luisteren en constructief te 
overleggen en de vast te stellen taakverdeling en 
werkwijze van de fractie te aanvaarden en daad
werkelijk respecteren; 

- over oorspronkelijkheid beschikken, gecombineerd 
met doordachtheid, doelmatigheid en relative-
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ringsvermogen. 

Candidaten moeten bereikbaar zijn en openstaan voor 
ideeën en opvattingen van partijleden en partij
organen en zij moeten actief goede contacten onder
houden met alle geledingen binnen de partij en de 
samenleving vanuit het bewustzijn dat zij vertegen
woordigers van de partij bij de kiezers, en van de 
kiezers bij het Parlement zijn. 
Candidaten moeten in de verkiezingscampagne volle
dig inzetbaar zijn en bereid zijn indien gekozen 
drie à vier dagen per week in Den Haag of nabije 
omgeving te verblijven". 

De CAS heeft in het verlengde van de criteria die voort
vloeien uit deze profielschets overwogen dat het wense
lijk is dat de fractie en de individuele leden ervan 
kenmerkende D 66-standpunten met uitgesproken enthousi
asme moeten kunnen en willen uitdragen. Dit betekent ook 
dat de bereidheid en het vermogen moeten hebben niet 
alleen de agenda van het kabinet als bepalend voor de 
parlementaire activiteiten te beschouwen, maar ook zelf 
die agenda te beïnvloeden door onderwerpen aan de orde 
te stellen die er niet op voorkomen. 

De CAS 89 heeft er naar gestreefd met alle bestanddelen 
van de profielschets ter dege rekening te houden. In het 
bijzonder is gelet op: 

persoonlijkheid (waaronder begrepen overtuigings
kracht, uitdrukkingsvaardigheid, motivatie); 
betrokkenheid bij D 66 (duur lidmaatschap en acti
viteiten); 
vermogen tot teamwork in de fractie; 
vaardigheden en bekwaamheden om als een goed kamer
lid te functioneren (waaronder te rekenen zowel 
specifieke expertise als een generalistische op
stelling); 
vervuld hebben van andere maatschappelijke functies 
dan die in het formele bestuurlijke bestel; 

De CAS 89 heeft, binnen de groep als geschikt te be
schouwen candidaten, in acht genomen dat het gewenst is 
in de toekomstige fractie een goede spreiding te hebben 
naar specifieke deskundigheid, naar het aantal vrouwen 
en mannen, naar regio en naar leeftijd. 
Tenslotte heeft de CAS overwogen dat het wenselijk is 
dat D66-ers van de "tweede generatie", d.w.z. leden die 
gedurende de laatste jaren actief zijn geworden, in 
onderscheid van leden van de "oude garde" die al (vrij
wel) sinds de oprichting voor D 66 zich verdiensten 
hebben verworven, van de nieuwe fractie deel uit maken. 
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6. Stemadvies 

Overeenkomstig art. 5 en 6 van het Instellingsbesluit 
biedt de CAS haar advies aan het Hoofdbestuur aan in de 
vorm van onderstaande opgave van 20 candidaten, inge
deeld in een eerste "tranche" van zeven, een tweede van 
vijf en een derde van acht candidaten. 
Deze indeling is als volgt tot stand gekomen. 
De commissie is van oordeel dat de geschiktheid van de 
zeven zittende Kamerleden die zich candidaat hebben 
gesteld een gegeven is. Aldus ontstaat de eerste tran
che. 
Vervolgens heeft de commissie een tweede tranche van 
vijf aangewezen bestaande uit candidaten die als eerste 
in aanmerking komen om deel uit te maken van de toekom
stige fractie, rekening houdend met de meest gewenste 
samenstelling naar specifieke deskundigheid (hierbij is 
vooral gelet op de noodzakelijke financieel-economische 
inbreng), spreiding naar geslacht en regio, alsmede 
instroom van een nieuwe generatie. 
De derde tranche van acht bestaat uit candidaten die 
naar het oordeel van de commissie vervolgens in aanmer
king komen D 66 in de Kamer te vertegenwoordigen. 
Ingevolge art. 6 IB heeft de commissie de candidaten in 
de onderscheiden tranches opgenomen in alphabetische 
volgorde na eerst door loting een beginletter te hebben 
bepaald. 

Op grond van haar bevindingen, unaniem en met overtui
ging, adviseert de CAS 89 het HB de leden van D 66 het 
volgende stemadvies uit te brengen: 

Eerste tranche: Kohnstamm, Jacob 
Van Mierlo, Hans 
Nuis, Aad 
Tommel, Dick 
Wolffensperger, Gerrit Jan 
Eisma, Doeke 
Groenman, Louise 

Tweede tranche: Langenberg, Pex 
Scheltema, Olga 
Ter Veer, Pieter 
Versnel, Machteld 
Ybema, Gerrit 

Derde tranche: Van 't Riet, Nicky 
Schimmel, Arthie 
Wessels, Paul 
Bakker, Ernst 
Combée, Hanneke 
De Greaf, Thom 
Herman de Groot, Frits 
Jeekel, Hans 
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De voorzitter van CAS 89 hecht er aan zijn erkentelijkheid te 
betuigen aan alle candidaten voor hun openhartige en coöpera
tieve opstelling en aan de leden van de commissie voor hun 
inbreng: gewetensvol ten opzichte van personen en ten opzich
te van het belang van D 66. 

De CAS 89: 
Ries Jansen 
Ineke Lamhers 
Jan de Lange (voorzitter) 
Jan Glastra van Loon 
Karin Oele 

N.B.! 

De LVC maakt de volgende wijziging op de kandidatenlijst voor 
de Tweede Kamer bekend. 

Kandidaat nr. 82 Bob van den Bos heeft besloten zich uit 
overwegingen van partijbelang terug te trekken omdat hem 
gebleken is dat het bekend worden van zijn - overigens strikt 
voorwaardelijke - TK-kandidatuur enkele dagen voor de 
Euroverkiezingen toch tot verkeerde speculaties aanleiding 
zou kunnen geven t.a.v. de te verwachten uitslag van 15 juni. 
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om 
DEMOCRATEN 

15. Het socialisre is goed, maar het werkt niet. Het 
kapitalisme is slecht, maar het werlct. Daaran ben ik 
lid van D66. Gedurenje 16 jaar heb ik als leraar 
waatschawijleer geprobeerd de leerlingen aandacht 
en liefde voor de parlarentaire dem::x:::ratie bij te 
~. want de parlarentaire dameratie is een 
groot goed. 
In mijn vrije tijd heb ik mij veel rret 
verkeersveiligheid bezig gehJuden. Publicaties, maar 
oc:k in D66-verl:larxl: Het is cnveran:twoord dat er 
zoveel verkeersergelukken gebeuren. Chze 
autosoo.l~ kllnoon veiliger. ~ deze ~ nnet 
een veiligheid nngelijk zijn zoals bij de 
Nederlandse Spoorwegen bestaat. ~ de andere ~ 
kan het aantal slachtoffers minstens rret een derde 
afnemen. Het beleid van nevrouw Snût-Kroes c:p dit 
gebied nnet worden voortgezet. De meeste waatregelen 
ten dienste van de verkeersveiligheid bevorderen oc:k 
een goed leefmilieu. Wie niet in de file wil staan, 
nnet kllnoon rekenen c:p een goed qJel1baar vervoer. Zo 
oc:k degera1. die niet in het bezit van een auto zijn. 
Zo spoedig IIDgelijk zal in de Rarrlstad een dimt net 
van snel trams worden gel:x:JlMi. De tram is nog rreer 
dan de trein instaat de mensen uit hun auto te 
halen, aràat hij dimter bij de mensen kant. v= de 
lan;J3 afstand nnet de trein prioriteit krijgen. De 
tus is het ~ vervoermiddel als aanvulling 
c:p trein en tram. 

Ik voel rre thuis in D66 vanwege de dem:x::rati~ 
geest die er in de partij heerst. wat ik vroeger in 
mijn jeu;p heb ervaren in de VCJC (Vrijzinnig 
Olristelijke JeuJd Centrale), vin:l ik terug in D66. 
M?n pn:iJeert elke nens te waarderen naar zijn 
karakter en IIDgelijkmden. 

51 
01. SOEST, G.C.M. van (Gerard) 
02. 22 april 1943 

03. a:xmstede 432 
04. 3608 EG Maarssen 
05. 03465 - 67 084 

06. HBS-8; sociale acadanie Perscn?.elW&k; bezig rret 
dcx::toraal sociale- en organisatiepsych:llogie 

07. adviseur/trainer/interim-manager 
08. geen 
09 . 80-83 lid werkgroep sociale zekerheid 
lÖ. nee 
11. voorzitter bridgeclub 

perlilÎIÇlleeSter barc:x:mnissie tennisvereniging 
12. ~dszorg, c::n:'leiwijs, sociale zaken en 

werkgelegen!'IDd 
13. ja 
14. ja 
15. Sinds mijn lidwaatschap voor D66 heb ik mij actief 

cwesteld an oot gedachtengoed van D66 uit te 
dragen. De afgelc:pen 4 jaar vanwege een deeltijd
avarlstudi.e iets minder, maar in die tijd heb ik wel 
het c::n:'leiwijsstelsel van nabij rn:legE!l1é!êlk. Ck:k de 
gezc::roteidszorg is voor mij naast c::n:'leiwijs een 
terrein waar rret de ideeën van D66 beter beleid 
gevoerd kan worden. De afgelc:pen kabinetten nngen 
oot schatkisttekort ~ 1-eti:en; ze zijn 
vergeten roe de W&kgelegeni'IDd daadwe.J:Kelijk 
gestimuleerd nnet worden. t-Bt D66 en voor cns allen 
wil ik mij inzetten an tot een gezcni Nederlam 
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binnen Eurc:pa te kalen. Ik ben zelf oc:k een tijd 
W&klcx::lS geweest en neen dat er rret een goed beleid 
W&kgelegenheid geboden kan worden. Kortweg: ik ben 
er klaar voor. 

52 
01. SPIERE:NOOOO, C.J.W.M. van (Cees) 
02. 8 december 1947 

03. WaalbaOOijk 20 
04. 5311 N} Garooren 
05. 04186 - 2074 
en 
03. p/a Singel 58 
04. 1015 AB Amsterdam 
05. 020 - 20 64 52 

06. HBS-A Canisiuscollege Nijrregen 
dcctoraal Nederlands Recht R.U. utredlt 

07. griffier van oot gerechtsOC>f te Amsterdam 
08. voorzitter afdeling Ecmnelerwaard, 

lid Gelderse Adviesraad (n.a.) 
lid SWB-werkgroep Justitie 
lid Adviesraad 

09. -
10. voorzitter Adviesraad 
11. roofdbestuurslid Ned. Ver. voor Rechtspraak 

secr. griffiersvergadering/sectie griffiers NVvR 
voorzitter biljartvereniging Garooren 
lid Begeleidingscie Furx:tiewaarde.ring Rechterlijke 
Macht 

12. justitie, politie, defensie/buitenlandse zaken, 
binnenlandse zaken, milieu, finaoc:iên, cultuur, 
ecx:n::mi~ zaken, ve1:keer en waterstaat, laOObouw 
en visserij 

13. ja, tenzij ik op 27 rrei wordt gekozen als voorzitter 
van de Adviesraad 

14. nee, we 1-eti:en een tele goede 
15. Bezig voor de Adviesraad van D66 rret een 

profiel~ts van de partij, de beginselen van het 
bestaan van D66, de raworten 2000 en 2001, het 
milieu, draag!roedersch, etc. sloeg de va1k echt 
over. Naast en na de betrokkent-eid c:p diverse 
frcnten in de partij is voor mij het 
karrerlidwaatschap de logi~ volgende stap. 
Een belangrijke versnelling in die entwikkeling 
wordt vercxJrZaakt dCXJr de val van I..ul::bers II. t-Bi 
1990 was passerrler geweest airlat ik dan rreer had 
kunren laten zien wat ik waard bèn. Een cxn::reet 
ve.rltiezingsprogramra had boverdien rreer h:Juvast 
gegeven. Toch wil ik de sprcrg wagen: hij is niet in 
oot duister. 

De profiel~ts van D66 die de Adviesraad c:p 27 rrei 
1989 be.hanJelt, besdlrijft de partij waarvan ik van 
harte voorstander, aanharYJer en pleitbezorger ben. 
Het idealisne en pragmatisre, de verni.euwerne, 
cn:klgmati~, kriti~ en cnafhankelijke geest en 
de verant.o:m:lelijkteid, zowel in de wijze van 
politiek bedrijven als in de politieke i tans, zijn 
oc:k in mijn perscxnlijke leven belangrijke pijlers. 
VCXJr mij staatderrens centraal in zijn natuurlijke 
en waatsc::haWelijke argeving; een dem:x:rati~ en 
integrale politiek nnet daaraan inh:::ul geven. 

InOOudelijke politieke uitspraken nnet U van mij nu 
niet verwachten, die zouden te willekeurig zijn. Een 
ve.rltiezingspLL9L&•a•oa, gebaseerd c:p de hiervoor 
geneende uitg~ten, zal ik zeker bereid zijn te 
crrlerschrijven, uit te dragen, te verdedigen en toe 
te passen. 
Ik wil dat àoen vanuit mijn juridi~ discipline, 
de waatsc::haWelijke betrokkent-eid die mij als 
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"Jezuïetenkirxi" is bijgebracht en oot streven 
preblaren zo integraal nogel.ijk aan te pakken. 
Politieke vernieuwing q> demJcratische beginselen, 
a::ntrole q> de macht, finarciêel-ecxxonische 
afhankelijklEid veer oot fuoc:tiC03I'el1. van de 
ove.rtmd, internatiCIJalisering van de maatschappij 
en irrlividualisering van de mens zijn voor mij 
enkele items net grote politieke betekenis. 
Ik 00q;> dat D66 zoveel gewicht in de nieuwe Tweede 
Kalier krijgt dat we de politieke en maatschappelijke 
cultuur wezenlijk kunnen beïnvlceden. 

53 
01. STEEGS, L.P.W. (Lambert) 
02. 7 juli 1948 

03. Victor Hugostraat 14 
04. 5924 AK Venlo 
05. 077 - 87 17 08 

06. middel baar + verschilleroe autanatiseringscursussen 
en wiskurDecursussen 

07. a:np.rterprogranmeur 
08. secretaris afd. Venlo e.o. 
09. 81-82 veerzitter afd. Venlo e.o. 

82-86 geooenteraadslid Venlo ( 1-mansfractie) 
10. ~ 
11. ~ 
12. finarciën, autanatisering, milieu 
13. ~ 
14. ~ 
15. -

54 
01. STEENWINKEL, S.H. de (Saskia) 
02. 12 april 1940 

03. S~traat 27 
04. 2561 XP Den Haag 
05. 070 - 10 78 06 

06. gymnasiun Beta, doctoraal chemie 
07. senior rredewerker wetenschappelijke staf/h:X>fd 

veerlichting Emarcipatieraad 
08. roofdbestuurslid Ellr'q>e:se ~ing Nederlam 

lid begeleidingsa:mnissie anan:ipatiewe.rkster D66 
09. 78-83 fractievco=i tter gemaenteraad Apeldoorn 

voo=i tter Peac 
veerzitter politiek vrc::ll.IWelYJVleg 

86-88 laroelijk veerzitter roofdbestuur 
10. eerstopvolgeroe Tweede KallerkaOOidaat 
11. bestuurslid InternatiCIJale Sc:h:x:ll voor Wijsbegeerte. 

veerzitter Bernardijn ter zeidamstichting 
12. arbeidsnarktbeleid, anan:ipatie, milieu, aDerwijs 
13. ja 
14. ~ 
15. Voor mij staat vast dat wij als Dem:x::raten 66 0'1Ze 

aardacht de katenje jaren veeral zullen noeten 
richten q>: arbeidsnarktbeleid, anan:ipatiebeleid, 
milieubeleid, aDe:rwijsbeleid. 
Het realiseren van adekwaat q>geleid werken in een 
gezcnje O!IJeVing, waarin mannen en vroJWen. 

gelijkwaardige nogel.ijkreden OObben zal oogetwijfeld 
ten koste gaan van andere beleidsbeslissin;;Jen. Maar 
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kiezen is roodzakelijk! Nieuwe maatschappelijke en 
politieke problaren doeiTen q>. D66 noet en kan een 
an~ geven. 
Mijn jarenlange ervaring als fractievco=itter in de 
gemaente Apeldoom, als ambtenaar bij tet Ministerie 
van Ctilerwijs en wetenschappen en de Emarcipatieraad 
geeft mij een beOOorlijk inzicht in tet politieke 
han:iwerk ( machtsspel) • 
In mijn periode van laroelijk voo=itter teb ik ret 
Tweede Kanerwerk van teel nabij rreegemaakt, ik weet 
waarover ik spreek en daaran stel ik mij kaOOidaat. 

55 
01. TEEX;ELMR, D. (Dick) 
02. 27 september 1940 

03. ~iusstraat 18 
04. 3204 EM Spijkenisse 
05. 01880 - 14 545 

06. 5 jaar haOOelsavaldsc:h:x::ll, marketing
bedrijfsecx::o::mie, veerlichting en ~lic: relatia1S 
beroepsg::edere 

07. stafrredewerker bij zeroere projecten Ruimtelijke 
~ en Stadsvernieuwing 

08. fractievco=i tter gemaenteraad 
lid Adviesraad 

09. 70-78 gemaenteraadslid, waarvan 5 jaar wettnlder 
78-opheffing Rijmaldraadslid 
lid werl<groep volkshuisvesting 

10. Provin::iale Staten 
11. bestuurslid volksuniversiteit, bestuurslid 

kunstgalerie, veerzitter Stichting Veerdiensten ( = 
werkgelegenhaidsprojec:t) 

12. ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, 
rec:reatie/tourisrre, geneenten 

13. ja 
14. ~ 
15. Een pittige en creatieve bijdrage leveren aan de 

politieke rreningsvorrning narrens D66 in de Tweede 
Kalier' daarvcor ben ik graag beschikbaar. 

Een terkenbare en veranderingsgezirlde D66 politiek, 
waarbij alle beschikbare creativiteit wordt 
gem:Xliliseerd an nieuwe q>lossin;;Jen te virlden en te 
realiseren veer maatschappelijke preblaren, zc:njer 

dat deze preblaren '\\Orden af~teld q> de veelal 
an::nienB en mir1der weerbare "anderen". Daaraan wil 
ik een bijdrage leveren q> laroelijk bestuurlijk 
niveau. 

Mijn politiek/bestuurlijke ervaring, te weten: 
- acht jaar gemaenteraadslid, waarvan vijf jaar 

wettnlder in de groeikern Spijkenisse 
- vervolgens bijna acht jaar tot de ~ffing lid 

van de Rijrm::rldraad 
- sedert 1986 weer terug in de geooenteraad van 

Spijkenisse als voo=itter van de uit drie leden 
bestaarlde D66-fractie in de gemaenteraad en 

- bijna drie jaar lid van ret DB van tet waterschap 
de Brielse Dijkring. 

Mijn werkervaring tot 1970 in oot bedrijfsleven en 
siilds 1976 Rotterdamse sector stadsvernieuwing en 
stedelijke cntwikkeling, naast een veerzittersrol 
bij een werkgelegenhaidsprojec:t q> cxmnerc:iële basis 
(veerdiensten net een anzet van bijna 1 miljoen 
gulden, waarvan 350 duizerld gulden subsidie net 
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:irmidàels 15 arbeidsplaatsen). 

Deze practi~ ervar~ en mijn (in redelijke mate 
aanwezige) crnati vi tei t wil ik inzetten vtX>r een 
duidelijke en progressieve D66 politiek cp 
larDelijk niveau. 
Dat is alleen trogelijk als U mij roog (of beter 
zeer roog) cp Uw stembiljet plaatst. 

Natuurlijk in de partij OOb ik alles gedaan, leden 
gezocht, geld ingezanE.ld en natuurlijk folders 

~ sÏot vtX>r eenieder die €1llarCipatie van 
vra.IWen vtX>rStaat: ik ben verrordeeld tot oot 
manlijk geslacht. 

I~ 
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01. THIEME, R.E. (Ed) 
02. 13 augustus 1946 

03. Barssenburg 9 
04. 1181 NI' J\mstelveen 
05. 020 - 45 62 07 

06. arts 
07. nedewerker prov:i.n:llaal ziekenhuis 
08. vicevoorzitter afdel~ J\mstelveen 

lid steunfractie afdel~ J\mstelveen 
lid provirciale werkgroep vol.ksgezcnfueid 

09. 7 jaar bestuurslid afdel~ J\mstelveen, waarvan 4 
jaar voorzitter 
lid Adviesraad 

10. gemeenteraad J\mstelveen 
11. lid M.Z.C. Provirciaal Ziekenhuis 
12. algemeen politiek beleid, vol..ksgezcojl'eid 
13. ja 
14. te veel gevraagd, nee 
15. Oirlat oot cmogelijk is an niet aan politiek te 

doen kan je maar beter actief aan politiek doen. 
Een i>ractisch oog vtX>r cpenheid, demx:ratie en de 
kwaliteit van de 0198V~. Bevorderen van eigen 
verant\oo:>rdelijkOOid en autcranie, zowel van 
perscn:m als van instellingen. Dat zijn zo 
beginselen die in mij leven. 
Wat betreft volksgezcn:fuaidsbeleid ben ik voor een 
basisverzekering. De vol..ksgezcojl'eid leent zidl m.i. 
niet voor cxn:::urrentie, wel voor oot aanbrengen van 
een structuur. 

57 
01. TIOOENS, E.M. (Lisette) 
02. 25 juni 1950 

!. 

r:i\ 
03.Frankenstraat64 
04. 2582 SM Den Haag 
05. 070 - 55 38 40 

06. dcctoraal juridi~ bestuurswetenschappen 
07. belei~ (~) 
08. geen 
09. 76-80 bestuurslid en afd. vtX>=itter Helirarl 

80-82 ganeenteraadslid Helirarl 
83-86 bestuurslid Tilburg 
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10. nee 
11. bestuurslid vereniging voor Statistiek en Ckrerzoek 
12. Binnenlarxise Zaken (informatiebeleid) 

Volksgezaldheid, milieu, cntwikkelingssamenwerkin 
13. ja 
14. nee 
15. De lijst van mislukte autoTatiser~sprojecten bij 

de overheid is 1~ en dreigt te groeien 
( studiefinartiering, paspoortprojekt, Ga.estelijke 
Arbeidsbureàus). Uit deze mislukk:inJen blijkt o.a. 
dat er te weinig aandacht is voor oot beleid dat 
uitgangspunt dient te zijn bij oot inzetten van 
nie\M3 informatietec::hn::Jlogien. 
De tedlniek is een hulpniddel en niet meer. In mijn 
huidige fuoc:tie h:Jud ik ne o.a. bezig net de invloed 
van informatiebeleid cp de bestuurlijke verh:uiing 
tussen rijk en gemeenten. Over de "pa.spoortkwestie" 
OOb ik kanerleden van verschillende fracties 
geïnformeerd en geadviseerd. Ik ~ vtX>r mijn 
werk od< a::ntacten net wcordvoerders in de TK over 
cnjerwerpen als pri~ en 
pe.rsocnsinfo:rmatiebeleid en de daarnee sanenhangerxje 
regelgev~. 
~ decentralisatie dcor de inzet van 
autoTatiser~ beter te realiseren is, betekent oot 
gebrek aan beleid dat oot risico van centralisatie 
is toegerx:rren. Ik wil mij als kalierlid graag 
inzetten cp oot brede gebied van informatiebeleid. 
Er zijn meer terreinen waarcp ik denk een bijdrage 
te kt.lr1rWl leveren. Ik zou mij krachtig willen 
inzetten vtX>r ~ij~ van oot uitgangspunt 
dat oot bestuur zo dimt trogelijk bij de oensen 
lxx:lrt. Daarvoor dienen gaooenten minder een "loket" 
van de centrale overi'Ed te zijn en meer ruimte te 
krijgen voor eigen beleid. 
'I'ereirrle te voorkanen dat de kwaliteit van cnze 
gezcn:lheidszorg door gebrek aan finartiën achteruit 
gaat vereist dit beleidsterrein veel aandacht en 
inzet. Er dient te worden gestreefd naar een 
evenwidlt tussen de eigen verantwoordelijkOOid van 
oensen en de verantwoordelijkOOid ·van de 
rijksoverOOid. 
Ik ben actief ~ in afdel~ en 
gerreenteraad. Uit mijn gegevens blijkt dat ik de 
laatste drie jaar geen fun:::tie binnen D66 OOb 
vervuld. In die periode OOb ik oot afrenden van mijn 
studie~ gegeven. Ik kanbineerde mijn studie 
net een volledige werkkr~ en mijn gezin. De 
actieve inzet vtX>r D66 wil ik nu graag hervatten als 
kanerlid. 

58 
01. TIGGES, J. (Hans) 
02. 8 september 1948 

03. Cunerastraat 44 
04. 1688 VE Nibbi».uud 
05. 02297 - 2330 

06. mulo-A, haOOelscorrespcnjentie 
07. verkoopadviseur bui teroienst 
08. 82-00den voorzitter gaooenteraadsfractie W:Jgnum 
09. 78-82 bestuurslid West-Friesland 
10. nee 
11. bestuurslid sporthal V«:Jgnum, voorzitter M.R. 

basissdlcol voorzitter cie bezwaar- en 
beroepsschriften W:Jgrltm! 

12. welzijn, cnderwijs, kunst, cultuur, recreatie, 
maats::::ha.pt.elijk werk 

13. ja 
14. nee 
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15. De D66 ideeên 011er oot voetlicht te brerYJen. Op een 
eenvoudige wijze~ de geur van 
studeerkanerth=rieën. weten wat er criler de 
bevolking leeft en prOOeren de problaren, vooral 
voor de zwakkeren in cnze maatschappij, te relpen 
verlichten en op te lossen. Dit alles door de 
gevoelens uit de basis te vertolken en de afstam 
tussen de kiezer en de geko~ te verltle.iren. 

59 
01. 'IO>'MEL, D.K.J. (Dick) 
02. 18 april 1942 

03. Tweede Laan 1 
04. 9331 BJ t-brg 
05. 05928 - 13 034 

06. HBS-B, Universiteit (01emie), prenotie 
07. lid van de Tweede Kalter 
08. zie 07 
09. 78-81 lid Provin::iale Staten van Drentre 

1982 voorzitter Progranmaa:mnissie 
76-78 secretaris van de regio Drentre 
1976 bestuurslid van de afd. Roden-Peize-t-brg 

10. nee 
11. voorzitter sticht~ Grasduin3n 

vice-voorzitter Ver. Nederlarrl-DDR 
voorzitter Stidlting Schaak Grcningen 

12. de in de persooolijke tcelidlt~ geiXJellrle 
be.leidsterre.iren 

13. ja 
14. nee 
15. Graag wil ik cok in de k'aiEOOe periode D66 in de 

Tweede Kalter ~gen. Mijn entlx:Jusiasre en 
inzet vert:.c:nan IDg geen slijtplekken. Ik leer 1XJ9' 
steeds en heb in de afgelopen zeven jaar een :ruine 
ezvar~ opgedaan als \'OJrdvoerder op ui teenlopende 
terre.iren: mili~, verkeer en waterstaat, 
ecx:n::miSJC'h3 zaken, lambouw en visserij, 
cntwikkel~, en volkshuisvest~ en 
ruimtelijke 0~. 
Chze SéliOOl'llev~ staat voor een geweldige ui tdag~. 
Het 1~ termijnbeleid gaat voor de k'aiEOOe 
decennia uit van een jaarlijkse \Elvaartsgroei van 
2%. Financiëel-ecx:n::misch is dit \Ellicht nogelijk, 
maar oot milieu kan de gevolgen ervan niet dragen: 
neer autdd.lanaters, neer vakantie-vliegreizen, neer 
afval, een h::Jger ere:giegebruik. TechnologiSJC'h3 
entwikkelingen zullen de milieube.last~ 
verminjeren, maar zeker niet in die mate dat de 
o:nsurnptie cnge.ratrl. kan grceien. 
Wij zullen cnze \Elvaartsgroei daaran nneten 
anbuigen in de ridlting van CDllectieve goederen; 
~ lucht, drinkwater zcnjer 

bestrij~ddelen, een goed arl3rtnJden 
larrlschap, een kwalitatief OOogwaardig 
~' goed crilerwijs en goed openbaar 
vervoer. 
Die anbuig~ zal in hcog tanpo nneten geschieden, 
en de ui tdag~ waar wij voor staan is oot inruilen 
van oot grote alles ove:rheerseOOe ideaal van cnze 
huidige maatschappij - n.l. een steeds h::Jgere 
materiêle o:nsurnptie - voor een nieuw : een in alle 
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opzichten kwalitatief betere leefrngev~. . 
Dit h::ludt niet alleen een rrentali tei tsverarrl3.n.ng 
in maar cok een geleidelijke aanpass~ van cnze 
~e èn een neer sturende rol van de overlleid. 
Ik ga er hierbij vanzelfsprekeOO. van uit dat 
Nederlarrl geen eilarrl is, maar nnet en wil . 
fuoc:ti~ b~ een grceiende Europese eenffiid. 
D66 h:Jort in dit verarrl3ringsprooes een leiderrl3 rol 
te spelen. Wij zijn dit alle;;n. al ~ cnze a.rle " 
maar niet verouderde) leuze ru.et meer, maar beter 
verplidlt. 

60 
01. UEM, H.S.M. van (1-i:lnny) 
02. 8 maart 1957 

03. AnOOl tse-leg 20 
04. 7081 CM Gemringen 
05. 08356 - 83 647 

06. middenstarrl 
07. -
08. -
09. -
10. -
11. -
12. WVC 
13. ja 
14. als ik daarvoor de capaciteiten zoo reti:Jen!? 
15. -

61 
01. VEEN, J. van der (Jan) 
02. 13 october 1931 

03. Pauwlaan 20 
04. 5613 rn EiOOhoven 
05. 040 - 43 42 36 

06. studie 01emie R.U. leiden 
07. chemicus/crilerzceker Philips Nat. I.ab. 
08. fractievoorzitter gemaenteraad 

bestuurslid SWB 
09. 68-70 afd. voorzitter EiOOhoven 

70-78 gemaenteraadslid 
82-ffiden idan 

10. nee 
11. geen 
12. bestuurlijke aangelegenlajen, cultuur, milieu, 

ruimtelijke 0~ 
13. ja 
14. nee 
15. Na vele jaren van politieke ezvar~ op locaal 

terrein zoo ik nu mijn kradlten willen geven aan de 
landelijke politiek. In oot bij~ gericht op de 
~tussen oot rijk, de provin::ies en de 
gemaenten. 
R:llitiek kan alleen zinvol zijn als de uitvoer~ en 
oot beleid gelegd worden op die niveaus waar dat oot 
dichtst bij de OOrgers kan geschieden. Daaraan 
mankeert IDg OOe1 wat en daar zoo ik de prioriteit 
ii1 mijn werk willen leggen. 
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62 
01. VEER, M.H.J.TH. van der (Ted) 
02. 14 september 1940 

03. DnrivenOOek 60 
04. 3181 R< Rozenburg 
05. 01819 14 971/16801 

06. HBS-B - systeemnalist, makelaar o.g. 
07. jOUI:TlBlist, schrijver, wethouàer 
08. wethouàer getEente Rozenburg 
09. qrrichter afd. Rozenburg/voorzitter afdeling 

fractievoorzitter raad van Rozenburg 1977 tot tY2den 
10. ree 
11. I.K.R.A. Washingten O.C. IIE!II1ber of the board 

lid bestuur streekarchivariaat voome-Putten 
Rozenburg 

12. finarciën, organisatie, defensie (marirE), 
persci'Eel, ecx:n::misc::OO aangelegenheden, vcorlichting 
(cx:k P.R.), llEdia 

13. ja 
14. ja 
15. Als ex-kcx:çvaardij officier (o.a. KNSM en HAL) OOb 

ik altijd bel~ling gehad vcor drie beléiDJrijke 
zaken. Varen; de zee, de kcx:çvaardij- en marirE, 
kort.cm de schaepvaart en alles wat daarnEe te maken 
~ft. Schrijven; o.a. als auteur van Nieuwe Sporen 
naar oot Verleden, Verl:Jorgen wereld, Psydx>trcnica, 
~ verkenning in oot Q1bekenje en ~ten in 
beeld (1989) en als jOUI:TlBlist vcor o.a. de GID, 
Sch3epva.artkrat en nu oot weekblad Schuttevaer en 
Paravisie (Vercnica). Politiek; als qrrichter van 
066 Rozenburg ( 1977), voorzitter en 
fractievoorzitt-er en sinds 1986 als wethouàer voor 
066 in de raad van Rozenburg. Er is bij mij altijd 
een gezc:nle portie ambitie aanwezig geweest. Ook nu. 
Daarall wil ik mij kan:lidaat stellen voor de Tweede 
Kamer. Ik za1 daar, eennaa1 gekozen, buiten oot 
algetEen bel~ met name oot bel~ van mijn regio, 
rcn:l de Nieuwe Waterweg en ten zuiden daarvan 
verdedigen. Het is niet genJeg wanooer we alleen 
maar blijven zeggen dat hier oot ecx:n::misc::OO hart 
van Nederlam klopt. Dit gebied met zijn bijna 
cnvoorstelbare belangen is oot meer dan waard an 
verdedigd te ~ en dan met name in de Tweede 
Kamer. 

63 
01. VEER, P.K. ter (Pieter) 
02. 22 decaober 1944 

03. Kallerijweg 22 
04. 9795 FM WOUersurn 
05. Oq902 - 3570 

06. 1~1 wagenin,;Jen 
07. mel.kveetnJder!~ 
08. SWB-werkgroep larrlbouw, voorzitter 

regiobestuur Grc.nir.9en, lid 
09. mei 81 - sept. 82 Tweede Kamer 
10. Ferste Kamer, plaats nr. 8 

Provin::iale Staten Grc.nir.9en, plaats nr. 10 
11. Milieu Federatie Grc.nir.9en, Alg. Bestuur 
12. lan::ll:o.lw, ecx:n::mie, milieu, 
cntwikkeling~ 
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13. ja 
14. ree 
15. Politiek gaat over verdienen en verdelen. 

I..ard:x:uwp:lli tiek gaat over verdienen in en verdelen 
van oot larrle.lijk gebied. En daarnEe gaat oot an 
meer dan wat zich op oot boerenerf afspeelt. Ook 
aspecten van werkgelegenheid, milieu, ruimtelijke 
ordenin'J, natuur, larrlschap en recreatie zijn dan 
oot geding. 

~ oot cx::r.gres in Maastricht afgelopen februari 
~t 066 een duidelijke keus gemaakt vcor een 
larrll:lOUWIX:lli tiek in Eurc:.p3es verbarrl. 0aantee volgde 
oot cx::r.gres mijn pleidooi vcor een beleid waarin de 
belangen van de larrll:x:luw en oot larrle.lijk gebied 
beide tot hun recht kcm=n. 

In mijn ogen zijn er voor de Nederlarrlse 
larX!bouwpolitiek drie beléiDJrijke aaOOachts{Xmten: 
- Nieuwe entwikkelingen van agrarisc::OO produktie en 

grcOOgebruik moeten \\Orden gest:inuleerd; 
De larrlbouw moet uit oot isolement ~ gehaald 
waarin oot zichzelf graag plaatst: eigen 
l~ijs, eigen milieunornen, eigen 
laminrichting enzovoort. 
De organisatiestructuur van de larrlbouw moet 
~ gedem:x::ratiseerct. ~t oot dem::x::ratisch 
gehalte van deze sector is oot droevig gesteld. 
Het wemalt van de coöptatie, getrapte 
verkiezingen en verplichte lidmaatschappen. 

- Het mag duidelijk zijn dat larrll:x:luw mijn 
specialisme is. Mijn maatschappelijke 
bel~stelling reikt echter veel verder. 
wereldpolitieke ve:rhJudingen rebben mijn 
interesse. De opleveroe bel~ling vcor Cl:Jst
Europa is cx:k larrll:x:luw-politiek weer interessant. 

Een beléiDJrijke reden an mij rx:gmaals kan:lidaat 
te stellen, is dat oot Kamerlidmaatschap mij de 
vorige periode veel voldoening ~ft gegeven. 

Als 066-er wil ik mij inzetten vcor een politiek 
varruit een dem::x::ratisch perspectief: eerlijk 
verdienen en eerlijk verdelen. 

01. VERKOEIJEN, C.M.R. (Rob) 
02. 3 juni 1950 

03. lbllemarestraat 96 
04. 3238 XK Zwartewaal 
05. 01887 - 3815 

06. pedagogisc::OO akademie, sociologie 
07. deoent/adviseur infonnatisering, 

manager internaticna.l oooperaticn 
08. -
09. ca/ 1980 lid cn:leiwi.jswerkgroep 

84-87 afd. voorzitter 
10. getEenteraad 
11. bestuurslid FEDEX:: ( FellCMShip educaticna.l ~ 

arrl oooperaticn) 
deoent ISW (managemant opleidingen) 

12. buitenlarrlse politiek, cnderwijs, bedrijfsleven 
13. ja 
14. ree 
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15. werkzaam geweest als leraar, cnlerwijskurrlige en 
wetenschappelijk I!Edewerker. Nu als dcaent-adviseur 
verant'!.«:lordelijk voor de opzet van een 
postacaàemi~ leergar.ç Infonnatioo. ResaJrc:2 en 
Kennisnanagement voor de Infonnatica Faculteiten, 
cnErdee1 van Parnata b.v. , alsmade Manager 
Internaticnal Cooperatioo. van het Parnata 
Infonnatica Instituut. 
Zowel privé als ambtshalve furx::ties V&VUld in 
stuàenteoclrganisatie, depart.erentale weikgroepen 
( 0 & W), WVC), Raad van Europa, Nederlandse 
Taalunie, etc. 
Furx::ticneer vooral als ~ist en int:erioodiair. 
Mijn karnidatuur dient vooral I:Jesc::h:lul.r te v.orden 
als een beschi.kbaarheidsverklar~. Heb geen 
politieke ambitie, maar ben bereid, wanooer de 
maatschappelijke aanhang voor D66 dat vraagt - het 
lidmaatschap van de Tweede Kaloor op mij te raren. 

65 
01. VERSNEL-SC»UTZ, M.J. (Machteld) 
02. 8 septanber 1940 

03. Parl<straat 41 
04. 3581 PE Utrecht 
05. 030 - 315015 

06. Ql1lm8Sium B, carrl. geschiedenis, cursussen 
beleidsanalyse, 01/erheidskuOOe, crx'lerl1arrlelen, 
infonnatievoorzi~. 

07. beleidsledewerker BiZa 
08. voorzitter PSVI 

lid werkgroep Kunsten 
09. 67-70 afdel~sbestuur, regiobestuur 

70-74 en 82-86 raadslid Utrecht 
78 -79 statenlid 
82-86 lid Ccmnissie Advies Raads- en statenleden 

10. -
11. bestuur Ned. Phil.hai:m:nisc:h Orkest, Amsterdam 

bestuur Sticht~ V«nm. 2000, Utrecht 
12. cnlerwijs, kunsten, volkshuisvesting, binrenlandse 

zaken, interesse: finaoc:iën 
13. ja 
14. nee 
15. De huidige Tweede Kaloorfractie bestaat uit 8 mannen 

en 1 vrouw. fbewe1 ik n:x:>i t achter vaandels gelopen 
heb net "vrouv.e:1 vooruit" virrl ik deze vertxJuding in 
een fractie, die in txJge mate het politieke gezicht 
van D66 bepaalt, te cnevenwichtig. Een belar.çrijke 
reden an mij karnidaat te stellen is dan c:xj{ an deze 
wel zeer CIYJelijke vertxJuding recht te trekken. Want 
als ik virrl dat er neer vrouv.e:1 in de Tweede 
Kaloorfractie rroeten kanen, dan kan ik daar zelf niet 
voor weglopen. DaarlJij heb ik een ruine ervar~ als 
volk.svertegerMJOger van D66. Twee raadsperiodes 
in Utrecht (waarvan 7 jaar als fractievoorzitter) en 
1 jaar in de Staten van Utrecht, afgebrdren dcx:>r een 
3-jarig verblijf in Irrl:nesië. Sirrls 3 jaar werk ik 
als beleidsledewerker op Binrenlandse Zaken, waar ik 
een goed zicht heb gekregen op het reilen en zeilen 
van de Rijksdienst, vanuit het oogpunt van het 
ld<aal bestuur. 
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Wat virrl ik politiek voor D66 belar.çrijk? 
Het iirlarrmen van de rijksregelzucht, zodanig dat 
lokale ~ (gemeenten, proviicies) en 
maatschappelijke organisaties (~rporaties, 
sch::llen) op verantv.oorde wijze hun eigen beleid 
kunnen voeren. 
Het cnlerwijs zal waarschijnlijk een van de 
speerpunten van de D66 campagne v.orden. Het is hoog 
tijd dat inl'x:ui en kwaliteit van het arl?.rwijs de 
politieke discussie bepalen en niet de gebouwen en 
de sctxx:nnaak. o:k gaat het an zodanig op de 
prbeidsnarkt afgestenrle opleic:iinJen dat niet de 
werkloosheid van ~tie op ~tie in een 
familie v.ordt doorgegeven. 
Niet alle nensen zijn gelijk. Niveller~ is niet de 
hoogste rechtvaardigheid, maar juist de gelijke kans 
op irrlividuele oo.twikkel~, de stirnuler~ van het 
perscx:nlijk talent en de eigen verant'!.«:lordelijkheid 
daarvoor is van belar.ç. 
Evermin zijn alle gemeenten gelijk. wat goed is voor 
Maartensdijk is het OClg niet voor Amsterdam! De 
grote en grotere steden ~ ~ijds neer 
potentiêel voor maatschappelijke, culturele en 
ea::n::mi~ oo.twikkel~, maar anderszijds een veel 
groter prrolean aan de cn:Jerkant (sans zelfkant) van 
de sanenlev~. ~ als dat van M:ntijn over 
de grote steden in de randstad nogen niet zanaar in 
de bureaulade verdwijnen. De verloeder~ van de 
grote steden dient in het belar.ç van eenieder te 
Ir.Orden teJ:uggedralgen. 

66 
01. VERWEY, M. (Maarten) 
02. 4 januari 1933 

03. Julianalaan 1 
04. 1141 ex M:nnic::kernam 
05. 02995 - 1721 

06. HTS werktuigbouw 
07. ~. 
08. 78-heden lid Prov. Staten N:x:>rd lbllarrl 
09. 72-78 lid gemeenteraad 

74-79 voorzitter en bestuurslid SWB 
10. nee 
11. nee 
12. verkeer en vervoer, milieu en waterzorg, :ruimtelijke 
o~, eman:::ipatie, cultuur 

13. ja 
14. nee 
15. Mijn zorgen voor rrorgen v.orden inderdaad bepaald 

door de innerlijke verdeeldheid van niet alleen twee 
ruziënde CXJalitiepartijen, maar evenzeer van hun 
aanhang in dit lam: Het besef dat het maar zó 
lar.çzaam tot een ieder doordr~, dat we bezig zijn 
een geweldige roofbouw te plegen op oo.ze natuurlijke 
angev~. 

Het is de hoogste tijd dat nen ( c:xj{ binnen oo.ze 
eigen gelederen) weer voldoerrle aaOOacht zal krijgen 
voor de kwaliteiten van dit aardse bestaan, ter 
wille van de toekanst van oo.s nageslacht. 

zes jaren als raadslid en elf jaren als statenlid 
~mij er wel van overtuigd, dat je hetzelfde 
verhaal telkens - sans net aro.ere Ir.OOrden - cp:lieuw 
rroet vertellen. Maar wat dat aar.çaat heb ik een 
e.:iOOeloos geduld. Want waar ik in geloof, daar sta 
ik voor. 
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67 
01. VLEl'I'ER, J. w. de (Jas) 
02. 10 juni 1945 

03. Overgouw 113 
04. 1351 I<K Alnere 
05. 03240 - 14 992 

06. doctoraal ea:o::mie, hbs-b 
07. directeur ~g:in;;J 
08. geooenteraadslid, fractievoorzi tte.r 
09. 80-84 lid afdel:in;;Jsbe.stuur 
10. n2e 

11. bestuurslid St. Flevolan:i Habitat 
Ver. M:ntessori-<Xderwijs Alner:e, OOD-Flevolan:i 

12. n.v.t. 
13. n2e 

14. n2e 

15. n.v.t. 

68 
01. VRIES, F. de (Fred) 
02. 19 november 1939 

03. N:x:lrderspcx:l:inJel lla 
04. 9716 JB G: ~ 
05. 050 - 71 05 88 

06. middelbare sc::h:xll, diverse vakopleidingen, 
leerg~ ea:o::mie en wiskun:le 

07. statenlid 
08. ~eider europese verkiezingen v.d. prov. 

Grcningen 
09. geelureroe lidmaatschap di verse bestuurs:Euu::ties, 

diverse cx:mnissies en~' lamelijk 
organisatiec:n:lerzoeker. 

10. n2e 

11. door recentelijke verhuiz:in;;J teng naar Grcningen 
niet neer. 

12. milieu en ruimtelijke o~ 
13. ja 
14. ra:! 

15. Als lid, al vanaf de opridl.t:in;;J, !:eb ik zcnje.r 

ooderbreking alle fasen van D66 actief m:egemaakt 
vanuit diverse furcties. Naast bestuurlijke en 
campagneactiviteiten !:eb ik ne o.a. als 
cxrl3rsteurern lid geelureroe 8 jaar beziggelnJden net 
de geooentepolitiek. Vanaf 1984 ben ik Statenlid, 
belast net de portefeuilles ~zijn en 
VoJ.ksgezcrrlheid, Milieuzaken en Ruimtelijke~ 
en Volkshuisvest:in;;J. Waarbij het landOOuwbeleid, 
~ ea:o::misch als in milieuperspectief, de 
laatste jaren veel aarnach.t heeft gehad. 
De alganen;! uitdag:in;;J van de afgelopen jaren was 
vooral het voeren van een integraal beleid an 
voldf:::lerne kwaliteit 0\lere.inj te OOuden. Dit andat de 
decentralisatie van taken plaats vcni zcnje.r de 
erbij beh:>reOOe middelen. M:lt mijn ervaringen q> 
~ gemaentelijk als provirx::iaal niveau is voor 
mij élee1IaDan aan beleidsvorming q> rijksniveau een 
nieuwe uitdaging. want oc:K daar blijkt integraal 
beleid te cntbreken, zoals b.v. bij de 4e !Xlta R.O. 
het geval is. Hierbij, vanuit de eigen 
rrachtsposi ties, zullen de ministeries de eigen 
prioriteiten vaststellen. 
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Maar de ui tdag~ is oc:K gelegen in het gegeven dat 
de politiek neer en neer tedl.nisch en forneel 
bedreven wordt. De politiek lijkt zidl. neer en neer 
bezig te OOuden net instellingen en instituten en 
niet net mensen. De verantvo:lrdelijkheid voor de 
zwakkeren in de sanenlev:in;;J wordt steeds neer 
overgelaten aan het particulier initiatief. De 
vanzelfsprekeroe solidariteitsgedachte die bij een 
prca!S van in:li. vidualiser:in;;J neer q> de achtergrcoj. 
raakt, die zal. mag q> de politieke ageroa geplaatst 
noeten blijven, an de nu al zidl.tbare deling q> te 
heffen. 
En dat vraagt niet alleen an specialistische kennis, 
naar neer an politiek ~t. 

69 
01. WESSEIS, P.H.B. (Paul) 
02. 23 october 1946 

03. VCXJ:rhJevepark 22 
04. 6591 AJ Ge!nn?p 
05. 08851 - 12 580 

06. HOO 
07. leraar, wetl'n.lder 
08. gemaenteraadslid/wetl'n.lder 

Adviesraad 
09. begin jaren 70 voorzi tte.r afd. Gennep 

tot 78 lid V.A.R. en AR 
lid (regio )campagnateams 
c:oordina:tor SWB-werkgroep culturele ll1irrleth:den 

lO.Europa 
11. adviseur jeugdwel:k en werkgroep etnische ll1irrleth:den 

lekale kabel televisie 
tot wethJuàerschap bestuurslid Openbare sdx:JOl en 
Raad van Beh3er zwembad. 

12. milieu, ruimtelijke ordening (VRaJ!) 
croerwijs - miOOerheden (WVC) 
geneenten (BiZa) 

13. ja 
14. nee 
15. Sinds 1969 <Xlafgel>r'dron in D66 actief geweest q> 

verschillerx'Je niveaus en in neerdere funkties. 
JloEegewerkt aan inhoudelijke politieke zaken bij SWB, 
Adviesraad en elf jaar in de gemaenteraad. 
Organisatorisch en bestuurlijk aktief geweest in 
afdeling en regio. Vanaf 1970 llV2E!gedaan aan alle 
verkiezingscanp3gnes in:::lusief spreekbeurten. M;!de 
initiatiefoomer/organisator van de raads- en 
statenledenmanifestatie in 1985 te Amlan net de 
o:xre-back van Hans van Mierlo. 
Middels voorkeursstemren in de raad gekozen. 
Fractievoorzi tte.r van een viermans-fraktie en sinds 
nei 1988 wetl'n.lder. 
Als v=rzi tte.r st.em:x:mnissie programnatisch goed op 
de OOogte van neningen en beslui ten a::rJgres. 

waaran kan:iidaat? 
D:Jor de jaren heen ben ik zeer vezklXlcht geraakt net 
D66 en de politiek. Van:iaar dat ik los van alle 
wapenfeiten zeer sterk ben genntiveerd voor D66 
kalierlid te worden. 
M:lt mijn ven.orven bagage denk ik in de kanervoor 
D66 neer te kunnen bet.ekeren en de belangstell:in;;J 
voor onze partij en dus oc:K de ai111af:9 verder te 
vergroten. . 
In Gennep is het cns gelukt "cns D66-zijn" niet 
alleen inhoudelijk, naar oc:K "in de manier waarop" 
goed harrl8n en voeten te geven. VCXJr mij is het een 
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uitdaging zo'n werkwijze cd{ q> Kanerniveau in 
praktijk te brerYJen. Graag werk ik nee aan zo'n 
nieuwe :inp.tls. Mijn affiniteit, inzidlt en kennis 
gaan uit naar: milieu, crilerwijs, b~aros 
bestuur, ruimtelijke ordening, ouderen en 
llliiOOrheden. Ben praktiscn ingesteld en werk ret 
liefst kalkreet en duidelijk zidltbaar naar de 
mensen toe. 
In de kanen:'le canp:gne ben ik geheel inzetbaar' cd{ 

overdag. lbewel goed bewust van ret feit dat ret 
extra noeilijk is an als regiCXJale karrlidaat q> een 
verld.esbare plaats te eirrligen, ben ik na mijn 
vijftiende plaats in 1985 vol veri::I:'a.lw3n. Hebt U 
nog vragen, bel dan gerust. (tel. 08851 - 125 80) 

70 
01. WIT, Th. de (Trea) 
02. 1 actober 1948 

03. I.eidse Kade 86 
04. 3531 HA Utrecht 
05. 030 94 17 15 

06. M.o. Neàerlaros, pedagogiscre academie 
07. plv. rector 
08. -
09. -
10. -
ll. -
12. crilerwijs, bestuurszaken, emaoc:ipatie 
13. nee (zie toelidlting) 
14. nee 
15. ~twee jaar geleden ben ik mij actiever net 

politieke zaken gaan bezighJuden. Politiek bewust 
was ik door mijn cpvoedi.ng, maar neer dan goed op de 
h:Jogte zijn en bewust stamen ql D66 betekende ret 
niet. Daarnaast eiste mijn carriére in ret criierwijs 
veel tijd q>. 
Directe aanleiding voor een actievere rol was de 
t:oe.rlem300e zorg over de dern:x::ratiscre entwikkelingen 
in cnze sarrenleving. Wil je dat zaken aroers 1fKJrden 
dan is een actievere OOJding oodig. 
Ibor ret bijw::nen van larnelijke politieke 
bijeenkansten, maar vooral cd{ door de deelnane aan 
de vergaderingen in de eigen regio, groeide cd{ de 
11Dtivatie. Dit leidde tot bijdragen aan ret 
verld.ezingsprogranaua voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990, tot deelnane aan 
ret "larnelijk emaoc:ipatie-~twerk" en tot ret 
volgen van cursussen (Vrouw in de gemeenteraad en Te 
Rade Gaan). 

Toen een van de Eerste Karrerleden van D66 mij belde 
of ik beléiDJstelling had voor de karrlidaatstelling 
voor de Tweede Kamer, ovei:Viel mij dit \El. Toch heb 
ik besloten mij karrlidaat te stellen. Zij ret, zoals 
bij vraag 13 ~, q> een niet direct 
verld.esbare plaats. Dit laatste andat ik \El wil 
aarYJeV911 voor D66 actief te willen zijn en t.z.t. de 
ideeên van de partij in de Tweede Kamer gestalte te 
geven, doch de eerste periode te willen gebruiken an 
mij beter daarq> voor te bereiden. 
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01. w::>LFF'EN>PEIG!R, G.J. (Gerrit-Jan) 
02. 9 augustus 1944 

03. Har~lietstraat 63 
04. 1078 KB Amsterdam 
05. 020 - 71 29 52 

06. gyrmasium 8, dcx::t. ex. rechten, dcx::t. ex. ecx:n::mie 
07. lid Tweede Kamer 
08. lid Tweede Kamerfractie 
09. 78-86 wet:txxJder Amsterdam 

daarvoor lid diverse besturen en werkgroepen 
10. -
ll. secretaris Stidlting W:Jrld Press PhJto 

enkele bestuurslidmaatsdlappen q> vakgebied en q> 
terrein kunst en fotografie 

12. justitie, verkeer en waterstaat, rredia-beleid, 
sociaal-ec:x:u:misdl beleid 

13. ja 
14. nee 
15. ~t volle overtuiging stel ik mij karrlidaat voor een 

tweede periode als Kamerlid. aroat ik gelóóf in die 
nerl<waardige partij D66, waarnee ik mij intens 
ve.rl:x:rrlm voel door neer dan twintig jaar 
lidmaatschap, acht jaar weth:u:lerschap van Amsterdam 
en drie jaar Kamerlidmaatschap. Fen partij waarvan 
ik de ups en dcMns van nabij heb neegemaakt. 
Mijn overtuiging is dat cn:'ler de Neàerlarose kiezers 
de beh::lefte aan een partij net de progressief 
liberale signatuur van D66 evident aanwezig is. Het 
is aan cns an de partij zó over ret voetlidlt te 
brerYJen~t die kiezers D66 blijvend zien als een 
gelCXJfwaardige spreekl::uis voor hun overtuiging. En 
in dat q>zidlt kan ret nog beter. Als ik in de 
kanen:'le periode één ding zou willen bereiken, dan is 
ret dat wij ret eeuwig op de loer liggeme verwijt 
van cn:fuidelijkreid definitief van cns afschudden. 
Wij zullen cns 111Jeten profileren door de kel:npunten 
die wij als wezenlijk voor D66 beschouwen relder en 
eenduidig naar voren te brengen. 
Wij zullen cnze identiteit in de ogen van de kiezers 
111Jeten verstevigen, q>dat cns electorale lot lllinjer 

afhankelijk is van incidenten en van àrrere 
partijen, en m§ér van cnze visie en cnze ideeên. 
Wij zullen de ~lijke SéliiEI1har.ç 111Jeten versterken 
door open kanalen te screppen tussen fractie, 
bestuur en de cnnisbare achterban. 
Naast ret Kamerlidmaatsdlap, waarvan ik ben gaan 
lxluclen, is dat een fascinerende opgave, waarvoor ik 
mij in de kanen:'le periode wil inzetten. 

72 
01. w:xJDE, H.J. van der (Herman) 
02. 10 october 1946 

03. Burg. van l.eentstr. 86 
04. 5971 AK G:!:uiDenvorst 
05. 077 - 66 12 78 

06. Mulo, avarl-MEAO, Detex textielwarenkennis, 
bedrijfsc:nrre.spc:riltie Engels, Frans en Duits. 
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07. verkcopleider textielfabriek 
08. lid .Adviesraad 

v.v. organisatie afd. Venlo e.o. 
09. 82-83 lid regid:lestuur Limburg 

86-88 plv. lid .Adviesraad 
85-86 voorz. afd. Venlo e.o. 
82 en 86 lijsttrekker gareenteraadsverld.ezilqm 

10. Europese lijst, nr. 18 
11. bestuurslid afd. Limburg van de Europese Be.eging 

secr/penn.m. Ge:neenschap N. en M. Limburg van oot 
Humanistisch Verl:Jcoj 

12. inte.maticoale J;nli tiek 
13. ja 
14. nee 
15. Ik las in de 111nresty Internaticoal Ftlêziebn'rlel van 

1988 een gedicht van de Pool Lothar Herbst, waarin 
eigenlijk al staat waaran ik mij net de J;nli tiek wil 
bezigheulen : 

"Het beangstigt ne". 

Het beangstigt ne dat je aan alles 
kunt wenren, jezelf alles 
kunt verklaren, alles 
wordt een IXXldzakelijkOOid. 

Het beangstigt ne dat je 
kunt wenren aan bloedvergieten, 
aan rechtszaken, ~. protesten, 
leugens en demagogie, aan alles 
dat haar raticnele uitleg virrlt 
in de ochterrlkrant. 

Die toestarrl beangstigt ne, die wordt 
als een gewocnte. 
De toestarrl van gewichtloosh;tid. 

Gezien de rx:x::xlprooedure h::>uden we dus alles kort. 
Ik zou oot zeer q;> prijs stellen als D66~ 
regeringsverantwoordelijkffiid zou kunnen aanvaarden. 
wat mij betreft oot liefst in een kabinet net PvdA 
en WD. 

73 
01. WIJK, A.H. van (Eert) 
02. 27 november 1939 

03. Keyserbosch 18 
,. 04. 6004 KL Weert 
' 05. 04950 - 35 048 

06. HOO (P.W.), wet. crrerw. (soc. en fil.) 
07. perscneelscx:osulent wetenschappelijk crrerwijs 
08. lid werkgroep OOi tenlarxi 
09. 67-72 voorzitter afd. Weert D66 

77-80 regiOOestuurslid Limburg (penn:ingrree.st) 
78-84 lid -wg. Eurq;>a ter c.rrlersteuning van de 

Europese fractie D66 
78-86 lid steunfractie P.rov. Staten D66 
80-85 lid -wg Vrede en Veiligheid 

deelnaae aan verltiezingen als karxiidaat vcor 
Tweede Kareer en Eurqlees Parletent vcor D66 
( sirrls de cprichting) 

10. Nu karxiidaat vcor Eurqlees Parletent (nr. 8) 
11. 58-62 vaarmig padvindersgroep lbensbroek 

62-64 voorzitter jazzsociêteit Heerlen 
65-70 lid cie van advies Ge\oa;telijk Artleidsbureau 

Weert 
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70-76 voo:rzi tter Ver. vcor Cllr. Kleuter- en 
Basiscrileniijs te Weert 

72-74 lid P.rov. Staten van Limburg vcor D66, tevens 
lid van de vaste cie Vo1.ksge:z.c:njhad en 
Maatsc:::haWelijk Werl<, lid van de vaste cie 
Ruimtelijke OrdenirY;J, plv. lid cie Cfi!erwijs 
en Cultuur en Ecx:n:mi.sche Zaken 

72-75 lid Alg. Bestuur Stichting Wetenschaj;:çelijk 
cn::len?ijs Limburg 

70-74 docent Sociale sch:x>l N.K. V. te Best 
74-78 lid gem3en.t:eraad Weert en van de cie 

Maatsc:::haWelijke zorg en Welzijn en Verkeer 
75 06 ~ vanuit de Raad der Gemaente Weert 

als lid ad hcx:: cie vo:Jr de werkgelegentmd 
74-78 bestuurslid Centrun vcor Jeugd en J~ 

( st:reekgev.est Weert) nanens de gem3en.te Weert, 
nu geheten Rejoin te Weert 

78- lid vereniging vcor Cultuur- en Milieul:letnld 
82 10 "de Kring" 

bestuurslid Vereniging tot BelnJd van de 
Budeler Bergen en BosOOvezbaide (in 
cprichting) 

82 01 voo:rzi tter regiooale instelling vcor Jeugd en 
Joogerenwerk Rejoin ( 6 gem3en.ten) 

82-86 ~ als lid cie Welzijn, cultuur en 
vo1ksgez.cnjheid van oot Streekgewest Weert 

83-85 lid Universiteitsraad Tecl1n. Univ. EiOOJ:xJven 
85- •• dagelijks bestuurslid stichting Welzijnsq;inlw 

Gemaente Weert 
87- •• voorzitter Federatie vcor ~ 

Al ternatieve en Reguliere GeneeskuOOe (doel 
~ en integratie en gekwalifia:erde 
cpleidingen entwikkelen in de gezc:mmidszorg 

12. ben ~ist, echter interesse vcor o.a. 
tw.tenlarrlse J;nlitiek, Eurcpa, crrerwijs, 
mensenrechten, vo1.ksge:z.c:njhad en milieu 

13. ja 
14. -
15. De IX)Sitie van D66 in de Nederlarrlse J;X)litiek èn 

saneU.eving noet drastisch versterltt worden. M::ler 
cax::rete akties en beleidsvcorstellen in de Tweede 
Kareer cp de bel~ijkste beleidsterreirsl noeten 
D66 rreer invloed en macht geven. 
D66 ffieft bijvoorbeeld al in 67/68 in haar pt:~Ldllllki 
uitdrukkelijk de aarxiacht gevraagd vcor oot milieu. 
Ps vele jaren later blijkt, roe juist cnze visie 
was, waarbij de cnderzoekresultaten van de Club van 
Rare "Grenzen aan de groei", dit alleen nJg maar 
bevestigd en versterltt ffitben. 
De <DÈrlinge sanenharg bij en in de diverse 
pn:bleemvel.den milieu- ecxn::mi.e - · derde wereld -
delfstoffen - bevolking ffieft tot gevolg, dat rreer 
dan tot cp ffiden, cnze aarxiacht zich richten noet q;> 
de toekanst. Vanuit die toekcmstvisie noet D66 veel 
~ler tot aktie en vcorstellen overgaan, alvorens 
oot te laat is vcor deze eirrlige werè.ld. 
Q:j{ cnze invloed q;> de vorming van een nieuw kabinet 
in september a.s. is nede afhankelijk van wie in die 
toekanst wil investeren, in Nederlarxi èn in Eurcpa. 
Een progressieve signatuur is hieLbij waarschijnlijk 
een IXXldzakelijke vcorwaarde, naast de bereidffiid an 
de l'uridige beslui tvoLmirgsproc::2SSElil. aan een 
kritische demx:ratische cx::ntrole te~-
De waarde van D66 ligt vcora1 in oot denken CNer de 
grenzen ffien, vanuit een zuivere en demx:ratische 
grc:njln.ding. Die "arnere J;X)litiek" noet verder 
gestalte krijgen in regering en par1etent. Aan de 
cax::retisering hieLvan wil ik llEE!WeL'ken en al mijn 
krachten inzetten. 
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74 
01. WIJST, M.A. van der (Martin) 
02. 2 april 1934 

03. Nederlan:llaan 1 
04. 6414 HA Heerlen 
05. 045 - 21 37 96 

06. Universiteit leiden (Rechten en filosofie) 
07. beleidsnedewerker ruimtelijke ~ en 

stadscntwikkelirg 
08.afdel~ 
09. regiosecretaris (jaren zestig) 

Lid Provirx::iale Staten Gelderlan:l. (jaren zeventig) 
10. Eerste Kalier, Prov.i.Iciale Staten 
11. secretaris NVSH afd. Mijnstreek 

docent VoThsuniversi tei t 
12. welzijn, ruimtelijke ordening, binnenlan:l.se zaken, 

justitie 
13. ja 
14. nee 
15. Mijn kan:lidatuur is gericht op een waarmaken en 

verder voltooien van de D66-idealen die als volgt 
zijn samen te vatten: 

1. Het sterk verneteren van oot gehalte van de 
darocratische beslui tvonning in alle gel~ 
van de samenlevirg en op alle niveaus; 

2. Het bescl1erroon en verneteren van de leefO!ÇjeVinJ 
c:kx)r goede en afdoerrle milieumaatregelen; 

3. Het bevorderen van een neer rechtvaardige 
welvaartsverdeling, waarbij D66 als totaalpartij 
en als middenpartij bemidàele.OO kan optreden voor 
een eerlijke verdelirg; 

4. Het werken aan een systeem, waarin gelijke 
invloed van oos allen op de machtsinstrunenten 
wordt bevorderd oogeacht w:x:nplaats, leeftijd, 
opleidirg, relaties of maatsc::i1aWelijke positie; 

5. Het streven naar individuele zelfstandiglmd voor 
iedereen die dit wil en kan waarbij een beroep 
wordt gedaan op ieders m:nlighe.id en afdoerrle 
garanties worden geboden voor vol tooiirg van 
echte emaoc:ipatie; 

6. Het tot volle entplooiirg brengen van de 
culturele veelvormiglmd rret respect voor ieders 
cçvatting en voorkeur en be.schimning van iedere 
vrijteid; 

7. Het op elkaar afstennen van maatregelen die van 
belang zijn voor de burger in zijn \mangevirg 
plaatselijk, regicnaal, laOOelijk en 
intematicnaal via decentralisatie en inspraak en 
goede coördinatie; 

8. Het tot stan:l. brengen van een maatschappij , 
waarin iedereen alle kansen krijgt an zich als 
rrens te entplooien en gelukkig te zijn. 

Ik h:x:p dit rret uw stem en uw steun te kunnen en te 
rrogen doen in J-et belang van alle regio's van J-et 
lan:l., die ik allemaal ken via geboorte, jeug1, 
reizen, vakantie, studie, ~ en werken, rret 
gebnJ:ikmaking van mijn lange veelzijdige opleidirg 
en ervarirg op diverse levensterreiral, gesterkt 
c:kx)r de jarenlange beïnvloedirg c:kx)r D66 en zijn 
leden sedert J-et begin van mijn lidmaatschap in 
1967. 
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75 
01. ~' G. (Gerrit) 
02. 29 october 1945 

03. Nynke van Hichtunwei 22 
04. 8915 JH Leeuwarden 
05. 058 - 12 65 83 

06. HBS-B, doctoraal ecx:n:mie 
07. bestuursadviseur ~e Frieslan:l. 
08. fractievoorzitter ganeenteraad 
09. 79-86 voorzitter/lid steunfractie 

lid programnacx:mnissie ganeenteraadsverkiezingen 
1982-86 en 1986-90 

10. n.v.t. 
11. bestuurslid Kreativiteitscentrum "De Blauwe Stoep" 
12. finarciën, ecx:n:mische zaken, binnenlan:l.se zaken, 

entwikkelingssamenwerkin 
13. ja 
14. nee 
15. Vanaf de oprichtirg in 1966 voel ik mij politiek 

volledig tinris in D66. De laatste tien jaar feb ik 
mij rret nane op ganeentelijk niveau actief voor D66 
ingezet en sinds april 1986 maak ik als 
raadslid/fractievoo=i tter deel uit van de 
ganeenteraad van Leeuwarden. 
In mijn studie feb ik mij gericht op de al~ 
ecx:n:mie, rret als belangrijke vakken: macro
ecx:n:mie, overreidsfinarciën, intematic:nale 
ecx:n:mische betrekkingen en 
entwikkelingssamenwerkin. 
In mijn~ feb ik mij bij de ganeente Ensc::h3de en 
vervolgens bij de ~e Frieslan:l. bezig geOOuden 
rret finarciële beleidsplannirg. Sinds 1986 ben ik 
als direkte assistent van de griffier werkzaam als 
bestuursadviseur van oot College van ~teerde 
Staten van Frieslan:l.. Zowel door mijn ambtelijk ~ 
als door mijn politieke funktie feb ik mij kunnen 
entwikkelen tot een gen=ralist rret een brede 
politiek oriëntatie en rret kennis van vele 
beleidsterrein:m. 
Graag wil ik mij in de nieuwe '1\oleede Kalierfractie 
van D66 rret ent:hJusiasme inzetten voor de ui tvoerirg 
van oos verkiezirgsprogranma 1989 - 1993. 

76 
01. ZUI[H)F'F, J.E.P. (Jan) 
02. 3 juni 1933 

03. Wiel 7 
04. 3232 ES Brielle 
05. 01810 - 13 650 

06. HBS-8, doctoraal biologie 
07. docent biologie 
08. raadslid (fractievoorzitter) 
09. steunfractie- afd. bestuur 

78-82 raadslid (fractievoorzitter) 
10. nee 
11. bestuurslid Bui tengewcxn Q-rlerwij s 
12. milieu, ruimtelijke zaken, amrwijs 
13. ja 
14. nee 
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15. De idee an mij karxlidaat te stellen is mij 
aangedragen door een door mij gewaardeerd D66-lid. 
Na een rijp~sperio:le, waarin twijfels noesten 
worden~' is de idee tot daad geworden. 
D66 is vcor mij geen redelijk al ternatief. Het is de 
partij net aansprekerrle ideeën, gevonrd door de rede 
en gevoed door tet gevoel. 
Macht is vcor D66 praktisch gezien telaas, geen op 
de voorgrarl t:redeOO doel, noreel gezien gelukkig 
niet op de voorgrarl t:redeOO. Die beperkte macht van 
D66 net haar machtige ideeën, nnet de aroere machten 
in de juiste richt~ sturen. Dat was en is ook de 
furctie van de neeste D66-raadsfracties. SC:mnigen 
schijnen tet belangrijk te vinden; si.OOs 1970 is er 
geen verltiez~ geweest waar ik niet gefolderd of 
geplakt teb. 

77 
01. AIDXJWER, N.F. (Niels) 
02. 1 novenmber 1941 

03. Bui tenplaats 126 
04. 8212 AM re.J..ystad 
05. 03200 21515 

06. HBS a 
d:x:toraal scciale geografie 

07. (rijks)ambtenaar Verkeer en Waterstaat 
08. voorzitter D66-fractie Staten van Flevolarrl 

lid Marlrer:waard Ccmnissie 
lid Werkgroep Ea::ocmie en werkgelegenheid 

09. voorzitter afdel~ re.J..ystad 1981-1984 
10. ra::m 
11. kaderlid C.M.H.F. 
12. ea::o::mie, binnenlarrlse zaken, verkeer en waterstaat 
13. ja 
14. n3e 

15. De manier waarop je politiek bedrijft is vcor mij 
wezenlijk. Dit ~ naar buiten toe als naar 
binnen. De derrocratische g~ van zaken binnen D66 
is alleen rrogelijk wanreer er volcXJende te kiezen 
valt. varnaar dat ik mij een aantal malen, vcor 
ui teenlq:edle fuooties, karxlidaat teb gesteld. Dat 
had weinig of niets te rnaken net m'n ambities. 
Aan tet profiel van een ideaal kalOOrlid voldoe ik 
maar zeer gedeeltelijk. Met nane (in de zin van 
H.A.F.M.O.) m'n presentatie is vcor verl:Jeter~ 
vatbaar. M'n sterke punten zijn een zeer brede 
bel~l~, creativiteit en m'n voorkeur vcor 
t.ean&olerk. 
De tweede reden vcor m'n karxlidatuur is dat de 
mansen op de karrlidatenlijst uit alle roeken en 
gaten van tet larrl nneten karen. Als 
fractievoorzitter in de Staten van Flevolarrl teb ik 
volcXJende l::lekerdreid an als regicnale lijstduwer op 
te treden. 
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78 
01. BAAK, M. Y. (Marja) 
02. 28 september 1944 

03. Bergrrolen 62 
04. 1035 oc Amsterdam 
05. 020 319 833 

06. korte tijd studie rechten gevolgd 
07.vo~ger 
08. fractievoorz. GR-fractie Amsterdam 

lid werkgroep CWerwijs Amsterdam 
lid werkgroep Ea:n::mische Zaken en Werkgelegenheid 
in de agglc:neratie Amsterdam 

09. sec:r. afd. Zaanstreek-waterlarrl 1976-78 
belei~ Tweede Kamerfractie D66 1978-82 
politiek assistent D66 wetmuder Amsterdam 1982-86 
lid diverse SWB-werkgroepen 

10. 
11. 
12. derroc:ratiser~, ruimtelijke ~' politie, 

infonnatiemaatsd1aR;>ij' amrwijs, emarx::ipatie 
13. neen 
14. neen 
15. Bij deze vervroegde Tweede I<ane.rverkiez~ wil ik 

mij karxlidaat stellen an twee reder-en: 

l.De profielschets vcor de nieuwe Tweede 
Kamerfractie bevat een aantal arl3rwerpen 
waarvoor speciale aaOOac:ht ~t gevraagd: 
politieke/parlenentaire cultuur, tet rngaan net 
macht, amrwijs, milieu. Dat zijn punten waar je 
als raadslid en fractievoorzitter in de 
J\mste.rdamse gem:enteraad dagelijks mee bezig 
bent. 
Met die praktijkervar~ denk ik een bijdrage aan 
tet werl< in de Tweede Kamer te kunnen leveren. 

2.Iedere keer vin:l ik tet oçnieuw jarmer wanreerop 
karrlidatenlijsten van D66 weinig vraJWelijke 
karrlidaten voorkanen. 

Febter op de punten waaraan D66 prioriteit wil 
geven, valt zoals gezegd ook in de Amsterdamse 
Geneenteraad veel werl< te verrichten. Dat werl< wil 
ik terminste gedurerx'le de huidige raadsperio:le 
blijven vcortzetten. Daaran stel ik mij niet 
beschikbaar vcor een verkiesbare plaats. 

79 
01. BAKKER, E.C. (Ernst) 
02. 16 april 1946 

03. Frans van Mierisstraat 111 
04. 1071 RP Amsterdam 
05. 020 737 349 

06. HBS-A, enige jaren sociologie en rechten 
07. ambtenaar, belast net "Haagse" cxntacten vcor de 

proiTi.rri.e ~ 
08. des rmes-beraad 
~eider verkiez~ vcor Eurq;Jees Parlenent 
en Tweede Kaloor 
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09. 70-73 bestuur afd. Amsteràam 

10. 

71-78 nedewerker Tweede Kaloorfractie 
72-79 redoc:tielid Dem:x::raat 
72- heden canpagnea:mnissies 
78-81 lid Gaooenteraad Amsteràam 
78-81 nedewerker voorzitter TK-fractie 
81-82 lid Tweede Kamer 
81-82 referentieoommissie 

11. lidviesraad Radio Ncord-Hollarrl 
12. Fa:Ioniscre zaken, algemene zaken, verkeer en 

waterstaat, Antillen 
13. ja, graag 
14. -
15. "D:Jor mijn werk bij de Tweede Kaloorfractie en in de 

Gaooenteraad van Amsterdam meen ik te weten wat oot 
lidmaatschap van de Tweede Kamer inln.ldt en een goed 
politiek inzicht verkregen te hel:Den" schreef ik bij 
de karrlidaatstell~ in 1981. Daar kan nu de 
&Var~ als Kamerlid en - niet minder belangrijk -
oot werk voor een prcliTilcie aan ~ toegevoegd. 
Die &Var~ reeft me geleerd dat oot "Den Haag" rog 
al eens entbreekt aan een open CXlQ en CXJr voor de 
(zwakke) regio's. De afstam. Den Haag - regio is 
vaak 1~ dan regio - Den Haag. Dit noet 
veran:leren, mede door veelvuldige bezoeken aan die 
gebieden. Per slot van~ is b.v. oot ISP- en 
PNR-beleid er niet voor niets. 

Graag zal ik weer oot werk voortzetten an D66 als 
slagvaardige, c:n::logmatiscre progressieve partij 
gestal te te geven. 
Een partij die de mensen cpzoekt en niet afwacht. 

80 
01. BERNOOEN-J~EN, M.A. (Magda) 
02. 4 mei 1950 

03. Azalealaan 13 
04. 2771 zx ~ 

t 05. 01727 14828 

06. middel baar en aanvullerne vakgerichte cpleidingen 
07. 
08. llDIBlteel bezig met oot cpzetten van een 

bestuursssecretariaat geneente Bodegraven 
bestlrurslid PSVI sirrls cXt.d:Jer 1986 
secretaris a::mnissie Gaooentelijk Prcllriiclaal 
Overleg sirrls cXt.d:Jer 1987 
raadslid/fractievoorzitter ~ 
begeleidster emarx::ipatieproject Vrouw in de 
Gaooenteraad 
voorzitter l'YJtulermmdssie cxngressen 

09. rYJtuliste HB/00/AR 1980 - 1986 
afdel~taris 1981- 1985 

10. 
11. 
12. welzijn, anderwijs 
13. ja 
14. ram 
15. D66 is de enige politieke partij, die de mensen niet 

een bepaalde maat:sc::nawijvisie of sanenlevingsvorm 
q>dr~. Dit is een van de rederel waaran ik sirrls 
1980 lid ben van deze partij. 
Sirrls 1980 ben ik actief in de partij, zoals uit de 
persacnlijke gegevens blijkt. Ik OOb zo COJeVeer de 
partij in al haar geledingen meegemaakt. Toen mij 
gevraagd werd of ik wel eens Cll/e.rWJgen had an mij te 
karrlideren voor de Tweede Kaloorfractie reageerde ik 
in eerste instantie l'xx>fdzakelijk verbaasd. Ik OOb 
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een gezin met rog talel.ijk jooge ki.OOeren en dacht 
dat oot fractielidmaatschap hiermee noeilijk te 
a:mbineren zcu zijn. Na kort (gezien de tij~), 
maar intensief beraad en oot bewustworden van arrlere 
invalshJeken, mede door gesprekken met arrleren in de 
partij, OOb ik besloten mijn aanvankelijk regatieve 
reactie an te zetten in een positieve. 
Hoewel ik geen specialisme OOb en mijzelf altijd een 
generalist OClelll, denk ik vanuit mijn kennis van de 
partij en de leKale politiek een positieve~ 
te kunnen heJ:iJen in de fractie. Ibli tiek als vak is 
mij zeker niet vreem:l., gezien mijn raadswerk. 
Een partij als de cnze, die decentralisatie l'xx>g in 
oot vaa00e1 reeft staan, kan eigenlijk niet z.amr 
ielllélOO in de fractie, die in de leKale politiek 
reeft gew&kt. Het is belangrijk dat er een 
vertaalslag wordt gemaakt van de leKale naar de 
naticnale politiek. Mijn kennis en &Var~ q>gedaan 
bij de lagere overheid (oot raadswerk, maar cx::k oot 
cpzetten van een bestlrurssecretariaat in een 
geneente) is naar mijn idee een goede basis an snel 
:imgewerkt te raken in de fractie. 

81 

06. doctoraal sociologie 
07. planningsdeskurxtige 
08. 
09. lid steunfractie Utrecht 1981-1984 

lid regid:Jestuur Utrecht 1983-1984 
plv.lid Hoofdbestuur 1983-1984 

10. ram 
11. -
12. ecxn:::miscre zaken, anderwijs 
13. ja 
14. ram 
15. Het kabin;!tsbeleid wordt voor oot Clll'. inzet van de 

verltiezingen. Ruding gaf in oot capitcx:>l cp 14 mei 
al een sch::>t voor de l:oeg met zijn stellirg1ame dat 
de :regee.rpart:JE oot bestaaOOe beleid noeten 
c:rxÈrSC:hrijven. I..ul:iJers verzachtte deze uitspraak 
enigszins dcor uit te spreken dat er ruimte is vcxJr 
nieuw beleid c:njer voorwaarde dat oot oode beleid 
niet wordt 'weggespoeld' • Dankzij, of arlmks de 
kabin;!tten I..ul:iJers is oot ecxn:::misch beter gegaan. 
Verwacht mag ~ dat de ecxn:::miscre groei zal 
aanl'xJuden. Het prd:>leem is nu hJe hiermee an te 
gaan. Het zal een illusie blijken an een groot 
aantal maatregelen dat n::xlig is ten beh:eve van 
bijvoorbeeld een sduler milieu uit de ecxn:::miscre 
groei te finarx::ieren. 
De periede waarin de kabin;!tten lJ.Jl:iJers I en lJ.Jl:iJers 
II regeerden, kan gekemBrkt ~ door oot 
afstoten van verantwoordelijkreden door de centrale 
overheid, door dereguleren en privatiseren. Een 
ander kemerk van de reger~iede van beide 
kabin;!tten was oot niet aanvaarden van 
verantwoordelijkreden die ter dege bij de overheid 
liggen. Als voorbeelden van dit laatste kunnen 
gen:JEmi ~ oot llli1rlarb2denbeid, 
criminaliteitsbestrij~, en, rot de korte periede 
die de val van oot kabin;!t lJ.Jl:iJers II inluidde, de 
zorg voor oot milieu. Dereguleren en privatiseren 
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kunren in een groot aantal gevallen effectieve 
middelen zijn, nan-elijk wanneer de rol Cl> het 
bet:retferoe beleidsterrein gerif:9er ~t. rn amere 
gevallen, en voornamelijk Cl> die beleidsterreinen 
waar de tijd die rodig is an resultaat te bereiken 
1~ is ligt een steeds grotere taak voor de 
overOOid. Hetzelfde geldt voor beleidsterreinen die 
internaticnal.e raakvlakken hebben. Een systanatisc::ha 
teroriëntatie Cl) de taken van de rijksdiensten lijkt 
\181Se.lijk. 
~ D66-fractie heeft een vrij a:nsistente inbreng 
gehad in de debatten in de Tv.eede Kamer. Nu er een 
situatie is entstaan waarin het niet uitgesloten is 
dat D66 weer regerirgsverantwoordelijkheid zal 
dragen, in een PlidA-<llA.-D66- dan wel PIIOA-~D66-
kab~t, is het zaak deze cxnsistentie in 
opva~ te harrlhaven. Dit zowel. in de 
ve.rkiezirgsperiode en de daarqM:>lgenje fannatie 
als (eventueel) in een nieuw kab~t, en een Tv.eede 
Kamer in nieuwe sanenstellirg. Een kab~t waarin 
D66 zittirg ooernt, zal in haar beleid duidelijk 
ruimte dienen te bieden aan deze opvattinJen. 

82 
01. OCS, B. van den (!3dJ) 
02. 19 december 1947 
03. Statenlaan 108 A 
04. 2582 GV Den Haag 
05. 

06. Gynnasium 
OCctoraa1 politieke en maatsc::hai:Pij wet:enscl'laWen 

07. Poli tienloog 
st:afrneda.lerk instituut ClingeOOael 

08. voorzitter redactie/cxmnentaarschrijver Dem:x::raat 
09. lid Eerste Kamer 1986-1987 

vice-voorzi tterjwaarnareOO partij-voorzitter D66, 
lid bestuur SWB, PSVI, Prograrrmaa:mniie, 
campagra:x:mnissie en vele arxlere cx:mnissies en 

~ 
10. Europese ve.rkiezinJen, 2e plaats 
11. 
12. ecx:n:misc::ha zaken, buitenlan:lse zaken, defensie, 

volksgezcrxftleid (mul ti -inzetbaar) 
13. ja 
14. ree 
15. ~ TK-karrlidatuur IOCJet - tot mijn niet gerirge 

spijt - plaats vin:'len Cl> het llOlent dat wij met veel 
enth:usiasre alles in het werk stellen an de tweede 
zetel in het Eurqlees Parlement binral te slepen. 
Dat ik mij (tweede Cl> de Eurolijst) karrlidaat stel 
voor de TK betekent dan oc:K abePluut niet, dat ik 
geen vertrcx.1wen neer zal hebben in een stJCXJeSVOlle 
aflQCl> van de campagne! Afgaand Cl> de peilinJen 
gebiedt de eerlijkheid vast te stellen dat er pas 
zekertleid over bestaat Cl> 18 juni. 
Het stcni voor mij vast dat ik mij voor de TK zal 

hebben gekaroideerd als D66 cnverhoopt, cnjarJks de 
grote ~ van alle betrd<kenen oot niet 
voldoeroe stamen zal hebben behaald voor de b.èede 
Europese zetel: het is van mij bekend dat ik zeer 
graag voor D66 volksvertegerM:ger wil zijn. Door 
de kab~tscrisis ben ik daaran gemodzaakt in dit 
stadium mijn kanerkandidatuur te stellen; deze 
vervalt Cl> het nc:rrent dat ik gekozen ben in het 
Europarl91E11t. AOOers lxql ik Cl> uw sten. 
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83 
01. OCS-a>Il'GI., R. (Rianke) 
02. 21 juni 1938 

03. utrof 86 
04. 9202 HP Drachten 
05. 05120 - 1 67 93 

06. H.B.S.- a 
I..ogc:pedie en Akoepedie met aanvuileroe specialisatie 
in J\msterdam en I.axlen. 

07. logopediste bij basis-/l.o.m. cnderwijs 
d.aal:vcor bij geestelijk gehan:licapten 

08. geneenteraOO.slid Sma1lif:9erlam 
09. vanaf 1976 afdelirgswerk 

karrlidaat geneenteraad 1978 
lijsttrekker 1982, 1986 
bestuurslid Regio Frieslam 1981 
voorzitter van 1983-1986 
karrlidaat Provin:::iale Staten Frieslam in 1982 en 
1987 

10. Provin:::iale Staten Frieslarrl 
11. oud-bestuurslid ooàei:verenigirg revalidatiecentrun 

diSOJSSieleider Politieke SCh::llirg van VrcAlwen 
12. Regicnal.e politiek, gehan:licaptenbeleid, verkeer en 

vervoer 
13. ja 
14. reen 
15. Begcl1oon in 1976 in de afdelin;J Sma1lif:9erlam

CÇsterlarrl met cnde.rstet.loor werk, daarna van 1981 
tot 1986 ~in het Regiobestuur van Frieslam, 
met aansluiten:i mijn truidige geneenteraadsfuoc:tie, 
behJor ik tot de goed herkenbare D66-ers in de 
provirx:i.e Frieslam. 

~aan vele werkbezoeken van Kamerleden heeft 
mijn inzicht verstevigd in het bel~ van nauwe 
barxlen tussen Kamerfractie en regio. Vanuit deze 
acht.ergrcrrl stel ik mij beschikbaar. 
In het larrlelijk ve.rkiezinJsprog:ranma 1986-1990 
spreekt D66 zich qnieuw uit voor het versterken van 
de baOO tussen kiezer en gekozene, door de invoerin;J 
van een nee.I:VOUdig districtenstelsel. Hiervoor 
entbreekt in:lerdaad de vereiste zeer brede steun van 
het parl91E11t en dus van de kiezers. 
Naar mijn overtuigin;J dient D66 in haar in"t:erm 
karrlidaatstellingsproaedure deze wens zichtbaar te 
maken: een 01/ei'Wegel)d rarrlstedelijke karrlidatenlijst 
past niet bij cnze politieke filosofie. Ik OOc.p dan 
oc:K, dat vele leden bij het invullen van hun 
stembiljet oc:K de regic:nale herkenbaarbaid van 
kaMidaten willen neewegen. 
voor Frieslam, voor het !'borden en waar IOCJgelijk 
voor arxlere regio 1 s, ben ik graag bereid - met 
arxlere kaMidaten - de eigen cultuur, belan;:)en en 

IOCJgelijkheden van de regio 1 s binral de larrlelijke 
politiek van D66 te verstevigen. 

Daarnaast wil ik met mijn karrlidaatstellin;J een 
bijdrage leveren aan een neer evenwichtige verdelin;J 
m/v Cl> de definitieve lijst. 



D~ 
DEMOCRATEN 

8~ 
01. roJI'ER, A. (Arjen) 
02. 10 oktober 1956 

03. Palestrinaweg 70 
04. 2555 JZ Den Haag 
05. 070 - 23 12 70 

06. Gynnasiun 
doctoraal Er'.9else taal- en letterlruroe (met 
staatsrecht en internaticnaal recht) 

07. beleidsledewerker Tweede Kamerfractie D66 voor 
Bui tenlarose Zaken en Defensie 

08. zie 07 
lid SWB-werkgroep Bui tenlam 
lid SWB-studiegroep Nederlarose Defensietaken 
lid HB-a::mnissie Bui tenlam 
066-~ger in Overlegorgaan tegen de 
Ken1bewapening 

09. '81 - '82: Pe.rsocnlijk !IEàewerker van Herman Schaper 
en Laurens Jan Bri.nklxlrst 

10. 
11. 

'82 -'84: beleidsledewerker D66-fractie EurqJees 
Parlanent 

' 87 - '88: toegevoegd lid Progranmacx:mnissie 
Eurqlees Parlanent nr. 7 (niet verkiesbaar) 

12. veiligheidsvraagstukken, Bui tenlarxlse Zaken, 
Defensie, Europa 

13. ja 
14. l'V3el1. 

15. Ccntinuïtei t en ve:mieuwing is wat van D66 wordt 
gevraagd, en dat is 00< de rerlen van mijn 
karrlidaatstelling. Mijn houding tegen:Jver oot 
bedrijven van politiek is er één van iàea.lisme, niet 
get.eltpmi, maar wel gestuurd door oog voor de 
werkelijkOOid. 

De internaticoale samenleving staat voor ingrijperoe 
veranderingen. Het Europese eenwordingsproc heeft 
een nieuwe impuls gekregen, waarq> rroet worden 
voort:gebouwd, 00< ná 1992. N::lg ingrijperoer zijn de 
veranderingen in Oost-Europa en de Sowjet-Unie, en 
de gevolgen daarvan voor de verlnJding tussen Cklst 
en west. liiDJ c:menkbaar geachte nngelijl<haden koten 
binnen bereik. Willen wij die aangrijpen, dan is een 
ve:mieuwing van oot denken ocxiig, 00< aan 'cnze' 
kant. 

D66 is bij uitstek een partij die in de Nederlarose 
politiek aan die ve:mieuwing gestal te kan geven. 
Voortbouwerrl aan 'oude' D66-doelstellingen als de 
Europese veiligheidsidentiteit binnen de NAVO, met 
oot oog cp een naderl>ij kaierDe toekanst waarin de 
Oost-~atie niet langer overheerst wordt door 
militaire en ideologisc:::.OO tegenstellingen, maar 
wordt gekemerkt door dialoog en samenwerking. 

De notivatie voor mijn karrlidaatstelling is 00< 
ingegeven door mijn cpvatting over oot bedrijven van 
politiek. Goed doordacht ideeên en staroptmten zijn 
vaak niet extreem, maar genuan::serd. Maar dat wil 
nog niet zeggen dat ze 00< weifelerrl en CI1Zeker naar 
voren rroeten worden gebracht. Dat mag best OOider en 
met zel:fve.:r1:ralwen worden uitgesprdren. nit is een 
stijl van politiek bedrijven waarbij ik me 
thuisvoel; een stijl die D66 past. 
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85 
01. OOXTEL, R.H.L.M. van (R:Jger) 
02. 8 februari 1954 

03. Dr. Hiemstralaan 15 
04. 4205 KJ Gorin:::hem 
05. 01830 - 2 07 56 

06. jurist 
07. ODganisatie-adviseur 
08. geen 
09. '77 - ' 81: secretaris politiek J\msterdam 

'81 -'84: lid Hoofdbestuur 
lid diverse werkgroepen 

10. l'V3el1. 

11. vice-voorzitter stidlting Proje::::t:en Opvang 
Asielzoekers (:EU~'.) 

12. inridlting binnenlands bestuur, volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening, milieu, agglrneratievonni.ng, 
EEG-beleid 

13. ja 
14. l'V3el1. 

15. Na enige jaren uit oot politieke circuit te zijn 
geweest <al thans oot 066-c:irari. t > acht ik thans de 
tijd rijpan de in oot epenbaar bestuur 
(beleidsledewerker vereniging van Nederlarose 
Geneenten tot 1987) en in de particuliere sector 
( ODganisatie-adviseur bij een van de 'Big Eight' 
aa::oun:tarqkantoren) ~ ervaringen te ~en 
aan de politieke denkbeelden van cnze partij. 
1-bpelijk kant D66 sterk naar voren uit de kaierDe 
verkiezingen. De ideeên, maar 00< oot enth::usiasiE 
van cnze partij rroeten mijns inziens voldoende 
garantie bieden voor een krachtige inbreng van D66. 
Het versterken van de positie van Nederlam in de 
Europese marlct:, de revitalisering van de steden en 
de ~inging van rijks- en provirciale 
benoeienis met ld<ale en regicoale beleidsvoering 
acht ik n:::x:rlzakelijke speerpunten voor de kaierDe 
vier jaar. Aan de feitelijke realisatie van deze 
speerpunten wil ik graag een steen( tje) bijdragen. 

86 
01. BRURING, C.J. (carel) 
02. 11 juli 1957 

03. zevenhuizerstraat 54 a 
04. 3828 BE Hooglam 
05. 033 - 80 61 04 

06. a"the!Eum-b 
enige jaren w.o. rechten 
sociologie en filosofie 
PD boek1"xxJden 
enige jaren aa:xJlmtaoc:y 

07. stafnEdel.le:rker bij oot directoraat Merc:hant ~ 
van Ral:Jc:iJank Nederlam 

08. lid gemeenteraad Amersfoort 
09. '78 - '80: penningnEester Regio utrecht 

'80 - '84: fractierredewerker ~ 
agglrneratie utrecht 

'82 -'85: lid steunfractie Zeist 
10. l'V3el1. 

11. bestuurslid M:ntessori -basissdxx:ll 'Amersfoort
Ncx>rd' 
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12. volkshuisvesting, :ruimtelijke ordening, financiên 
13. ja 
14. ooen 
15. Siros mijn lidmaatschap in 1977 ben ik aktief 

geweest binnen D66. 
Van folderen tot regio-penningrteester, van 
stercillen tot geneenteraadslid. waaran? 
In de eerste plaats cm'lat D66 voor mij gewa:n de 
beste partij is, die ideeên heeft die het verdienen 
ui tgerlragen te ~ en waarvoor dus oc:K werk 
verret zal noeten ~-
In de tweede plaats cm'lat een partij als D66 
brc:x::drDdig is. Een partij die liever het gezcni 
verstarn gebnrikt dan uitgaat van ~tiek. Een 
partij die voor prcblemen oploss~ zoekt die 
passen in deze tijd. Een partij ook, die 
vooruitdenkt en liever prebiemen voorkant dan ze 
achteraf te liDeten bestrijden. 
Daarbij heeft D66 al tijd cog voor de zwakke partij 
in de sanenleving, of dit nu het milieu, de 
tn:iOOerl:letaalde of een aOOe.re betreft. 
Vanuit mijn positie als geneenteraadslid heb ik de 
afgelopen jaren het 066-gedach~ liDgen 
ui tilragen en het zc:u mij een voorrecht zijn dit ook 
in de Tweede Kamer te liDgen doen. 
Dat mijn beleidsmatige voorkeur uitgaat naar 
vol.kslurlsvesting, :ruimtelijke ordening en finartiên 
is gevolg van mijn affiniteit net deze 
beleidsterre.iial, waarbinnen ik verschilleroe 
bestuursf~es het vervuld. 
Een goed a:ntact net degenen die zien plaatselijk en 

regicnaal voor D66 inzetten blij ft voor mij van 
belang. Veel 'laOOelijk' beleid zal toen juist oc:K 
op plaatselijk en regicnaal niveau tot uiting noeten 
~- . 

01. CIAESSEN, P.D.A. (Peter) 
02. 25 juli 1951 

03. St. Lambertusstraat 12 
04. 5221 BB 's-Hertogenbosch 
05. 04195 - 21 17 

06. Nederlarns recht en pro!Dtie 
07. Universitair deoent Bestuursrecht en l3estuurskuOOe 
08. Gemeenteraadslid 's-Hertogenbosch siros 1980 
09. '77 - '80: lid regiobestuur 
10. Prollirciale Staten (niet verkiesbaar) 
11. bestuurslid van 4 psycho-geriatrisch3 ziekenhuizen 
12. binnenlandse zaken ioc:l. p:llitie, volksgezcnfueid, 

cn:Er:wijs en wetensc::hai:çen, finartiên 
13. ja 
14. ooen 
15. De door de WO c:ntketeroe kab~tscrisis heeft het 

inzidlt opgeleverd net betrekking tot de vraag waar 
het politieke gat van Nederland zit: Bij de partij 
die pe.rsccnlijke kwesties voor de politiek 
relevanter acht dan qe i.nh:lud van het beleid. 
Ui tgangspln'lten van politiek zoals het 
zel~t vannensen en 
individualisering en dem:x:::ratisering van de 
sanenleving zijn dan oc:K in de beste haroen bij D66. 
Waar aOOe.re partijen slechts een liwentienst aan 
deze uitgangspln'lten bewijzen, maakt D66 er werk van. 
Er zijn hiervan geiDElg voorbeelden. D66 stelde zien 
in het euthanasie-debat op ten gunste van het 
zel~srecht van patiênten. wo en PvdA 
lijken bereid te zijn over deze kwestie een 
politieke koehaOOel net het CDI\ aan te gaan. 
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Het ui tgangspln'lt van individualisering speelde een 
rol bij de recente herziening van het stelsel van 
sociale zekertle.id. De aOOe.re grote partijen lieten 
aOOe.re liDtieven zwaarder wegen en werkten er aldus 
bewust aan nee dat de afhankelijkheidsrelaties in de 
samenleving t:oenarren. Vooral vr<:Xlwer1 en j~ 
zijn hiervan het slachtoffer. 
Dem:x::ratisering zc:u cn'ler neer vorm noeten krijgen 
door een cx:nsequent decentralisatie-beleid. Vooral 
aan geneenten ZCXJden dan rijksovel:brldstaken (en 
riti.ddelen) noeten ~ overgedragen. De kab~tten 
Lul:iJers I en II tel±en op dit terrein niet één 
substantii;!el Sl.lCCeS geboekt. Het zal dan oc:K voor 
D66 niet noeilijk zijn an de kaneOOe jaren 
herl<enbaar ten opziente van de overige grote 
partijen te blijven optreden. Ik zal hieraan graag 
meewerken. Mijn lange ervaring in de 
gareentepolitiek zal ne hierbij kurlrsl helpen. 

88 
01. <XM3EE geb. VAN GEXJNS, J. W. 

(Hanooke) 
02. 7 nei 1947 

03. Graan voor Visdl 18105 
04. 2132 GI' fbof&lorp 
05. 02503 - 1 49 38 

06. JIM) 

enkele jaren M) Nederlands 
07. beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 
08. vanaf 1978 tot heden voorzitter geneenteraadsfractie 

D66 HaarlemTEillEer ( + 93. 000 inwc:ners) 
lid we:rkgroep ru:imtelijke ordening lid we:rkgroep 
c:ntwikkel~ 

09. '76 - '78: lid afdelingsbestuur HaarlemTEillEer 
10. ooen 
11. 
12. volkshuisvesting, ruimtelijke ordenin;J, vezkeer, 

milieu, c:ntwikkelingssarterMerlcing 
13. ja 
14. ooen 
15. Na elf jaar in de geneenteraad van de groeikern 

HaarlemTEII~Eer, die de afgelopen jaren en 
stormachtige c:ntwikkelirYJ doennaakte op velerlei 
gebied (~, bedrijfsc:ntwikkel~, 
Sdliiix>l), is een stap naar het lidmaatschap van de 
Tweede Kamer niet c:nlogisdl. lntlers, het beleid op 
ld<aal niveau wordt neer dan eens bepaald en sans 
benoeilijkt door de besliss~ van de 
rij~d. · 
Die ervar~ zullen mijn inbrer:g als lid van de 
Tweede Kamer zeker beïnvloeden. 
Van wat het werk op het B:innenlxJf i.nh:ludt ben ik 
goed op de lxlogte, cm'lat ik al acht jaar als 
beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie in 
dienst ben. De portefeuilles, waar mijn '\IOOrl{eur 

naar uitgaat, zijn voomanelijk gekozen, cm'lat ik ne 
net die beleidsterre.iial nu beziglnld of ne ernee 
beziggehooèen heb. Vanzelfspreke.OO ben ik oc:K op 
aOOere crlde.rwerpen inzetbaar. 
De politieke boodschap van D66 is al tijd al wat 
noeilijker uit te leggen geweest, vanwege het 
crrlogmatisch3 karakter van c:nze partij • Nu de drie 
grotere partijen zien verdr~ in het midden van 
het politieke strijdtc:neel wordt dit voor D66 een 
nijpender prcbleen. Bovelilien kant het maar al te 
vaak voor dat aOOe.re partijen net c:nze standpunten 
en initiatieven gJElde sier maken. 
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Het is meer dan ooit roelig dat de idealen en goede 
ideeên van D66 duidelijk en met n:::g meer 
enth:x.Jsiasre over ret voetlicht ~ gebracht. 

06. technische 
07 • 1\0il 'er 

89 
01. ~' J.B. (Jcx:::p) 
02. 9 mei 1923 

03. Antillenstraat 24 b 
04. 1058 HB .Amsterdam 
05. 020 - 18 01 28 

(ex-schrijver Sociale Verzekeringsbank) 
08. geen 
09. le E\.J:rqleSe verld.ez:in;;Jen '79, plaats 17 

afd. Reglementercie 
lid werkgroep Europa 

10. naen 
11. geen 
12. 
13. ja 
14. ja 
15. Bij verld.ezing zal ik enolunenten zoals A.O.W. en 

pensioen ter beschikking stellen aan de fiscus. 
IkJor mijn jarenlan;Je liànaatschap is D66 een factor 
van groot ~ in mijn leven geworden. Ik behoor 
niet meer tot de jCIJQSten, maar ik ben van~ 
dat het ÇP!d zal zijn als mijn generatie in de 
fractie vertegenwoordigd is. Ik ben mij ervan bewust 
niet de meest geschikte fractievoo=itter te zijn. 
Deze dient ac:k door de fractie te ~ gekozen. r.e 
lijsttrekker dient zo nogelijk door alle partijleden 
te ~ gekozen inplaats van door een verzameling 
van leden op een ~· 
Ik ben niet beschikbaar als fractievoo=i tter. 
Na verld.ezing tot lijsttrekker zal ik in overleg met 
de fractie de c:njerhande]_:in;;Jen voeren bij de 
kabinatsfonnatie. U heeft er daaran recht op van mij 
te ve:menen welke regering mij vcor ogen staat. Het 
meest vcor de han:l ligt een PvdA - VIJD - D66 
coalitie. Voor alle duidelijldad wil ik stellen 
niet vcor een Clll'. - PvdA - D66 kabinet te zijn, 
gezien de &Var:in;;Jen in het verleden. Ik ben er van 
overtuigd dat alle doelstell:in;;len niet inaens 
verwezenlijkt k:unra1 ~. Het minste wat ik kan 
doen is mij in de Tweede Kamer volledig in te zetten 
vcor een ÇP!d milieubeleid. Het botte materialisme 
binren a1Ze sanenleving dient mijns insziens stei:k 
te~ bestreden. E'en dem:x::ratie die zich niet 
weert is tot crnergang gedoemi. r.e sc:x:iale 
~ dienen met han:l en tarrl te ~ 
verdedigd. Ik ben daaran van ~ dat het rruttig 
zou zijn een dem:x::ratisch gekozen internatiooaal 
tr:il:xmaal op te richten waarin verschillende 
wet:enschaWelijke disciplines ooafhankelijk 
f~ :zcnEr invloed van religieuze 
opvatt:in;;Jen, an het knelJ;UJ.t van het milieu op te 
lossen. 
Geef mij uw sten met begeleiding van een storting 
van bijvoorbeeld f6,66 op het verld.ezingsfcrm, 
giro 1. 000. 000' D66' r.en Haag. 
I:.e karma mag ac:k achter de tweede of derde zes. 
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01. CREMERS, A.M.J. (Armand) 
02. 19 jarruari 1947 

03. AnjCXllaan 4 
04. 6213 er Maastricht 
05. 043 - 21 48 13 

06. bedrijfsecx:n:::mie Kath:Jlieke Universiteit Brabant 
07. bedrijfsea::n:x:m 
08. raadslid Maastricht 
09. sinds 1978 raadslid Maastricht 
10. 
11. 
12. in overleg 
13. naen 
14. naen 
15. Varruit mijn (bedrijfs) ecx:a:mische kennis via mijn 

werk en vanuit mijn politieke kennis via ruim 10 
jaar raadswerk vcor D66 in Maastricht stel ik mij 
beschikbaar als lijstduwer. 

91 
01. DITTRICH, B.O. (Boris) 
02. 21 juli 1955 

03.H::n:ÈCXJeterstraat4II 
04. 1071 IR .Amsterdam 
05. 020 - 75 18 15 

06. gymnasium 
studie Rechtsgeleerdheid in Leiden 

07. rechter (plv. ger. auditeur) 
08. voo=itter werkgroep justitie 

lid Geschillencie. 
lid 4/5 mei Conité geneente .Amsterdam narrens D66 
voo=i tter pol. p.p.overleg 'Amsterdam 1:xx1wt mee aan 
het nieuwe Zuid-Afrika' narrens D66 

09. ' 86 - '87: lid Adviesraad vcor l'hlrd-lbllarxi 
' 86 - '89: lid bestuur afdeling .Amsterdam 
'86 : lid Verkiezingscie. .Amsterdam t.b.v. 

geneenteraad 
10. naen 
11. zie antwoord vraag 8, 3e en 4e furctie 
12. justitie, buitenlarxise zaken, emaoc:ipatie, 
~ 

13. naen 
14. naen 
15. Het gaat beter met de Nederlarxlse ecx:a:mie. M;rle 

dankzij I..uJ::bers I en II. Dat mag gerust door de 
q:{X)Si tie hardop gezegd ~. Cti< volgerne 
kabinetten zullennoeten bezuinigen. Bezuinigen is 
keuzes maken. D66 dient invloed uit te oefenen an de 
pijn rechtvaardiger te verdelen. Maar er is meer dan 
de maatsc:::haWij te bezien in het licht van kille 
cijfers, optel- en aftreks::mnen. D66 in de regering. 
zoo. een wet gelijke beharrleling :zcnEr 
cntsnappingsclausules, een regeling van euthanasie 
werkelijldad k:unra1 ~rden? Macht is belangrijk, 
maar niet als dat vergaarxle muprcmissen sluiten 
betekent. r.e bestaansredenen van de partij mag niet 
uit. het oog verloren~. 
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In aanvulling ~ oot huidige fractiebeleid sta ik 
vtXlr! 

- barziening van oot naamrecht. In veel laroen 
kunnen ooders kiezen de achtemaam van de vader 
of de IlDeder aan hun kin:l te geven. Nederlarrl 
noet de ~tse bepalingen aanpassen; 
daadkrachtig bestrijden van de werkloosheid. 
Ui tke.ringen in loc:n anzetten, waartegen 
maatschaWelijke relevante werkzaamheden verricht 
~' zoals bewaking, scOOcnnaken; 
nodemisering van oot justitiëel awaraat. Meer 
geld an de georganiseerde miOOaad effectief te 
kunnen bestrijden. Meer persc.a?el, betere 
~ging. Ruimere nogelij~ vtXlr 

cxnfiscatie van drugswinsten en ander zwart geld. 

EKtra aellen. Goede cx:ntrole ~naleving 
voorschriften, betere rechtspositie vtXlr 

slachtoffers; 
oot voeren van een cx:nsistent 
vreem:'lel.ingenbeleid. Bijzc::njere aandacht aan de 
2e generatie OOi tenlanders. Integratie, cx:k door 
de taalachterstarrl ~ te reffen. Actieve 
bestrijd.irYJ van de werkloosheid bij jcr.g! 
OOi tenlanders. Zo niet, dan entstaat een 
kruitvat. 
Een :ruimhartiger beleid t.a.v. asielzoekers. 
Snellere prcx:edures. 
Illegale vreem:'lel.ingen dienen soo.l uitgezet te 
~ en niet maaOOenlarç in bewaring te ~ 
gesteld. Geen pi.r.gp::rgspel net illegalen. 
Efficientere ~net Inteq:x:>l, de larrlen 
rcn:l de Middellarrlse zee; 
enkele spempmten in oot ruitenlarris beleid, 
zoals: positiever reageren ~ de initiatieven van 
Gorbatsjov, bevriezing van de defensiebegroting. 
Aktiever lll9e!l.erken aan de entmanteling van de 
apa.rtbrld in Zuid Afrika volgens oot prirx::ipe: 
begin bij jezelf. Dus: ret entnellen van de 
Nederlarrlse naticnaliteit aan 00n die dienen in 
oot Zuidafrikaanse leger. Opzeggen van oot 
luchtvaartverdrag net Zuid-Afrika. 
Grotere bemiddelingsrol van de EEG in oot Midden 
Cbsten. De PID noet ret harrlvest wijzigen. Syrie 
noet zich terugtrekken uit Libaocn. 
O;:k in EEG-verban:i religieus fanatisne 
daadwerlcelijk een halt prOOeren toe te roepen. 
Een creatieve cpstelling t.o.v. Suriname, 
versterking van de positie van de b.lrgerregering. 

Ik ben niet beschikbaar vtXlr een verlti.esbare 
plaats, andat ik neer levens- en ~ing wil 
qJdoen alvorens ne echt te karrlideren. Deze 
karrlidaatstelling is een uiting van bet:rdd<enheid 
bij de partij • 
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01. EI~, D. (Doeke) 
02. 30 december 1939 

03. Ru:ychroc:klaan 36 
04. 2597 EN Den Haag 
05. 070 - 24 15 43 

06. dcx:::toraal sociologie 
07. lid Tweede Kaloor 
08. bestuurslid PSVI 
09. 69 - 70 Provirx::iale Staten Gelderlarrl 

70 - 76 Eerste Kaloor 
81 - 84 EurqJees Parlarent 
86 - Tweede Kaloor 

10. 
11. 00-lid EtJrc::pese Beweging 
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bestuurslid Psychiatrisch ziekenhuis 'R:XJert Fleuri 
Stichting' 

12. OOitenlarrlse (EtJrc::pese) zaken, milieu, larXII:JoJw, 
natte waterstaat, sport 

13. ja 
14. 
15. Qrdat een Tweede Kamerperiode van drie jaar kort is 

en oot werk mij zeer bevalt, kies ik vtXlr een 
volgend mamaat. Een portefeuille bestaarrle uit 
milieu, OOitenlarrlse(euiq)ese) zaken, larXII:JoJw, 
natte waterstaat en sport is interessant maar cx:k 
veel. !loEt neer leden l'xJop ik de werklast in een 
volgerx'Je fractie wat neer te verdelen. Dat za.~ 
kunnen betekenen dat neer ruimte entstaat an 
politieke ergenissenante zetten in parlarentaire 
aktie. want ergerlijk is, dat in de afgelcpen jaren 
nauwelijks milieubeleid tot starrl is gekanen. De 
voorbereiding van de kab~tsplannen (milieu, 
natuur, larXII:JoJw) duurde jaren, elk D66-initiatief 
werd daarnaar verwezen en ret resultaat is, dat in 
ret begrotingsjaar 1990 geen belarçrijke finarciële 
cx:nsequenties t.b.v. een radikaler milieu-, natuur
en larrll:x::Alwbeleid worden get:rdd<en. Het parlarent 
geciurerxje twee jaar nnrl:kx:à en geen cxn:::rete 
milieudaden van deze coalitie. Dat is oot resultaat 
als de Tweede Kaloor de agenda laat bepalen door de 
regering! Mijn parlarentaire actie ~t sterk 
bepaald door cx:ntacten net D66-afdelingen/regio's, 
we.rl<groepen, D66-kader' actiegroepen, werkbezoeken 
aan de regio e.d. Als ret aan mij ligt, laat ik mij 
cx:k een volgerx'Je periode door 00n inspireren. 

06. M.U.L.O. 
M.B.O. 

93 
01. ESAJAS, E.P. (Emile) 
02. 2 april 1940 

03. Weth. Serrurierstraat 108 
04. 1107 a< J\msterdam 

' 05. 020 - 97 34 38 

07. Ambtenaar (belastingen) 
08. Bestuurslid deelafdeling J\msterdam z.a. 
09. 
10. Gamenteraad J\msterdam 
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11. voorzitter stg. S.A.M. (Stimulering Advisering 
Migranten) j 
actief in diverse maatschappelijke organisaties 

12. oociaal/ecx:n::mioc:h, sport, oo.twikkel~ 
13. ja 
14. 
15. Aangezien ik in veel q>zichten tot een mirx:lerheid 

beOOor, virrl ik in de de AAV van de txxJfdstad te 
weinig :ruimte en belangstelling voor mijn denkwijze. 
Ik wil graag bijdragen tot ret llli.OOeib:denbeid van 
D66. Maar D66 erkent dat er verooderde 
machtstructuren bestaan die volstrekt niet 
t.oe.reikeJyj zijn an de huidige maatschappelijke 
prcblenen rru q> te lossen. 
De~ Kalier is voor mij een orgaan gebleken waar 
persc:oan politiek kunral maken en politici 
persoc:nlijk aanspreekbaar zijn. 
Een platfonn waar D66 ock een ~ lid een kans 
geeft zijn of haar lfU)rd te doen. 
Middels dit lan:'lelijk orgaan wil ik politiek gaan 
bedrijven. Wat mij betreft m::et de ~ Kalier een 
afspiegeling van de bevolking ~. 
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01. E.VENHUIS, C.H.S. (Carien) 
02. 28 juli 1946 

03. ~ Schuytstraat 210 
04. 2517 'IR Den Haag 
05. 070 - 46 78 81 

06. doctoraal NederlaOOs recht 
07. juriste/~liciste 
08. CXJÖrdinator SWB-W&kgroep oociale zekerOOid 

lid begeleidingscx:mnissie 066--eman:::i.patieproject 
09 • I 81 - I 89: lid Ernartipatieraad 

'79 -'81: voorzitter PEAC 
'81 - '86: lid Progranmao:mnissie 

10. neen 
11. viae-voorzi tter Jcke ani t Stichting 

lid pensiOE!Igi:aep van Vro.r.l en Recht 
12. oociale zekerOOid ircl. pensioenen, a:narx::ipatie, 

justitie 
13. ja 
14. neen 
15. Mijn activiteiten binnen en OOiten D66 hel:tJen me met 

een breed scala van politieke en beleidsc:xrlerwerpen 
vert::rc:::AM:i gemaakt. De laatste jaren reb ik me 
daarbij vooral bezig geh:Juden met oociale zekerOOid, 
in ret bijzcojer de -wettelijke en aanvullende 
pensioenen, met gelijke be.han:El~tukken en 
met juridiscre en bestuurlijke aspecten van 
a:narx::ipatie en a:narx::ipatiebeleid. Mijn dagelijks 
werk als lid van de Ernartipatieraad heeft me tevens 
geleerd de -weg in ret Haagse doollx:>f te leren 
kenral. De regelmatige cx:ntacten met D66-
fractieleden hel:tJen me i:x:Jverxlien een goed inzicht 
gegeven in ret dagelijks werk q> ret Binrarof. 
ZO'n lage tijd meelc.p::n maakt een mens realistioc:h: 
alles is meestal veel ~ikkelder dan ret lijkt, 
en zelfs de kleinste en meest logiscre verarmringen 
zijn vaak m::eilijk te realiseren. Je m::et veel 
vasth::u:lerohed bezitten, en creatieve, practiscre 
manieren virrlen an door de partij-politieke 
barrières reen te breken. Ik wil graag een goed en 
effectief 066-Kane.rlid zijn. Dat betekent voor mij: 
meerelpen an de ideeën en voorstellen van ret 
verld.ez~sprogramna tot realiteit te maken, 
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duidelijk maken dat ret niet voor niets 066-p!ID.ten 
zijn, en de reger~, van -welke samenstel!~ dan 
ock, hirxjerlijk volgen. Infonnatie en steun van 
aroeren, partijgenoten, is daarbij essentieel. 
Dat ik een a:narx::ipatie-vraJW ben, tn.rlt in dat de 
invalsh:Jek van de positie van vrc:uwen en mannen een 
venzelf~ is, en dat ik me, neer algerooen, 
wil inzetten voor een politiek dit ret voor alle 
mensen, irclusief m:irrle.rheden, beter maakt. 

95 
01. FRANKFURI'HER, F. (Felix) 
02. 14 mei 1960 

03. Zeedijk 49 
04. 1012 AR Amsterdam 
05. 020 - 20 50 92 

06. QY11118Sium A 
doctoraal poli ticnlogie 

07. poli tienloog 
08. 
09. '80 -'82: 

'86 -
'83 -'85: 
'77 -'86: 

10. neen 
11. 

W&kgroep Volkshuisvest~, Amsterdam 
W&kgroep EW. tenlam 
redactie afdel~lad d' Olipxmt 
medewei:ker di verse canpagnes 
Cawesvoorzi tter JD 

12. internatioo.ale ecx:n::miscre betrekkingen, OOitenlaros 
beleid met name Midden-<bsten, energiebeleid 

13. ja 
14. rY:e 

15. Als één van de 2,2 miljoen Nederlamers reb ik ret 
kab~t zien vallen. Ik beOOor niet tot~ dit 
dat erg janmar varl3n. Wèl rees bij mij de vraag: 
wat rru? K:lewel de q>iniepeilingen daar rog niet veel 
aanlei~ toe geven, acht ik ret niet uitgesloten 
dat oo.ze fractie met neer zetels in de Kalier zal 
terugkeren. In dat geval zal ik graag in aanoorldr.g 
kanen voor een van die nieuwe zetels. 



BELANGRIJK! 
Aan de andere kant van deze pagina 
zit uw stembiljet. 

Lees in het kandidaten-overzicht 
eerst de toelichting op de interne 
kandidaatstelling 

Het stembiljet dient in een 
gefrankeerde enveloppe te 
worden verzonden aan de 

L.V.C. 
Postbus 93313 
2509 AH Den Haag 

en moet vóór 23 juni 1989 
- 12.00 uur zijn ontvangen. 
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STEMBILJET 
voor het samenstellen van de kandidatenlijst 

voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

RAADPLEEG DE TOELICHTING, OPGENOMEN IN HET KANDIDATEN-OVERZICHT, 
VOORDAT U HET STEMBILJET INVULT. 

- NOEM MINIMAAL ZEVEN, MAXIMAAL 15 KANDIDATEN 

2 3 4 5 6 7 8 9 
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10 

[][][][]DJITJITJITJITJITJ 
11 12 13 14 15 

rnrnrnrnrn 
Het stembiljet moet in een gefrankeerde enveloppe gezonden worden aan: 

L.V.C., Postbus 93313, 2509 AH Den Haag 
en dient daar UITERLIJK vrijdag 23 juni 1989 om 12.00 uur te zijn ontvangen. 
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Trendbreuk met huidige beleid inzet verkiezingen 
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RADICALE VERANDERING 
IN POLITIEK MIDDEN 

Er zit weer lucht in het politieke mid
den en dat is goed voor D66, maar het 
maakt de kans op de totstandkoming 
van een alternatief voor een kabinet 
met het CDA beduidend geringer en 
dat is jammer voor de politiek. Hans 
van Mierlo stond zaterdag I juli in zijn 
rede voor het D66-congres geruime tijd 
stil bij een analyse van de politieke ver
houdingen na de val van het Kabinet en 
de positie van D66 in het politieke 
krachtenveld. De kersverse lijsttrekker 
sprak zijn bereidheid uit om medever
antwoordelijkheid te dragen in een ka
binet met PvdA en CDA, maar gaf ook 
aan dat D66 niet in dat monsterver
bond zal gaan zitten om genadebrood 
te eten. Van Mierlo: "066 is voor de 
parlementaire basis kwantitatief niet 
noodzakelijk en dus is er destemeer re
den om dan pas toe te treden als we 
daar politiek iets kunnen uitrichten." 

Van Mierlo hield het congres voor dat er 
verschillende goede argumenten voor te stel
Jen zijn voor CDA en PvdA om 066 bij het 
dragen van regeringsverantwoordelijkheid te 
betrekken, 'met name waar onze nieuwe 
denkbeelden liggen op terreinen, die juist 
voor het CDA en de PvdA historisch zo 
zwaar geladen zijn dat zij gemakkelijk tot 
immobiliteit leiden. Ik denk bijvoorbeeld aan 
alles wat met de verzuiling heeft te maken 
zoals omroepen, onderwijs, maar ook aan de 
traditionele veiligheidspolitiek. en aan de 
nieuwe problemen, zoals het milieu en de 
individualiseringsprocessen en de rol van de 
overheid. Een ander argument om 066 aan de 
regeringstafel te willen hebben, zou kunnen 
zijn dat hoe breder de basis in het parlement 
is, hoe beperkter het regeerakkoord kan zijn, 
op alleen hoofdlijnen, waardoor een grotere 
vrije ruimte voor parlementair tegenspel mo
gelijk wordt, iets waaraan op dit moment 
grote behoefte is.· 
Van Mierlo deelde rake tikken uit naar zowel 

D66lijsttrekker Hans van Mierlo in Den Bosch: nD66 zal niet tot een regering met CDA en PvdA 
toetreden om genadebrood te eten." 

de WO, die in zijn ogen haar politieke geloof
waardigheid met de dag verder verliest, als 
naar Groen Links, dat met een programma 
waar geen touw aan vast te knopen is nauwe
lijks'politieke geloofwaardigheid lijkt te bezit
ten. Hij betoogde dat niet de partij die de 
meest radicale taal spreekt over milieu, vrede 
of armoede degene is die er het meest aan kan 
veranderèn, maar dat voor 066 'de concrete 
nuchterheid van de voorgestelde oplossing 
het waarmerk is waaraan je de ernst van 
iemands ideaal kunt afmeten '. 

Van Mierlo: "Het is een pikante constatering 
dat vanuit het midden op verschillende terrei 
nen een aantal hervormingslijnen starten, die 
zowel radikaal zijn als haalbaar, indien men 
daarvoor wil kiezen. Ik noem de overheer
sende prioriteit die wij aan het milieu geven, 
de andere inrichting van de overheid, de Eu
ropeanisering van ons veiligheidsbeleid, de 

staatkundige hervormingen, het voor Neder
land zeer revolutionaire proces van economi
sche verzelfstandiging van individuele bur
gers, te beginnen met de achttienjarigen in 
1990, de euthanasie en de voorstellen op het 
gebied van het omroepbestel, teneinde daar 
nog te redden wat er te redden valt. Allemaal 
hervormingsprocessen, die tot de kern van de 
politieke identiteit van 066 behoren, en 
waarbij het programma van 066 het voor
touw heeft." Volgens Van Mierlo moet D66 
zich niet laten verleiden om de discussies op 
de flanken op te zoeken. "Want die discussie 
gaat veelal over verouderde meningsverschil
len, moeten we de NATO uit en moeten de 
belastingen niet drastisch omlaag. Dat zijn 
niet meer de wezenlijke zaken. 066 zit, zo
lang als het bestaat een beetje links van het 
midden, en op die plaats moeten we gewoon 
blijven zitten." 

vervolg op pagina 4 
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COMMENTAAR 

De mondigheid der burgers: historie of 
actualiteit? 
Dezer dagen is het tweehonderd jaar geleden dat de Franse revolutie uitbrak. Het is in 
Nederland ongebruikelijk om herdenkingen aan te grijpen om het politiek-filosofische 
debat te (her)openen. De discussie wordt bij voortduring beheerst door de politieke 
actualiteit van alle dag; zoals nu, een staatssecretaris/hereboer op zwart zaad, en de 
vraag of de defensieuitgaven omlaag kunnen, of dat Gorbatsjov ons knollen voor 
(uitgeperste) citroenen verkoopt. 

Deze onhistorische, ééndimensionale benadering van de politiek omzeilt gemakkelijk 
principiële keuzes en belet het uitzicht op structurele maatschappelijke ontwikkelin
gen, die de individuele situatie van iemand bepalen. Het is onmiskenbaar dat de idealen 
van de Verlichting en de verkrachting daarvan door de revolutionaire machthebbers, 
de daarop volgende "Restauratie", tot op heden onuitwisbare sporen hebben nagela
ten op ons politieke denken. Dat geldt voor alle westerse politieke stromingen, maar 
voor het gedachtengoed van D66 in het bijzonder. 

Wat voor D66 het meest tot de verbeelding spreekt is het cruciale aspect van de 
Verlichting, te weten de mondigheid van de burgers. Hoewel veel mensen deze 
eigenschap sinds de bestorming van de Bastille als een vanzelfsprekende verworven
heid beschouwen, blijkt dit bij nadere beschouwing zelfs tweehonderd jaar later in 
veel opzichten echter nog steeds op een illusie te berusten. Ondanks een grote 
maatschappelijke vooruitgang op allerlei gebied is het met de zeggenschap van de 
burger over zijn eigen situatie vaak nog droevig gesteld. Stijging van de welvaart en 
een sterk verbeterd en verbreed onderwijs blijken niet automatisch verouderde of 
onrechtvaardige maatschappelijke structuren af te breken. 
Historisch gezien worden periodieke democratiseringsgolven telkens weer gevolgd 
door de onweerstaanbare drang van machthebbers om alleen datgene te veranderen 
wat hun eigen positie niet aantast. Ook al gaat dit ten koste van anderen. 

De oorzaak hiervan moet niet alleen gezocht worden in menselijke behoeftes aan 
macht, status of zelfbevestiging. Minstens zo belangrijk zijn afhankelijkheidsrelaties in 
het maatschappelijke verkeer. Deze verdwijnen niet door toenemende economische groei 
of technologische vernieuwingen. Integendeel, onze moderne maatschappij laat afhanke
lijkheidsrelaties vaak ongemoeid en creëert er bovendien nieuwe bij, soms sluipenderwijs. 
Zo doen wij als samenleving nog steeds bedroevend weinig aan participatie van anderen. 
Wij schieten ten ene male tekort in het scheppen van voorwaarden, waarop ouderen als 
volwaardige en mondige burgers kunnen functioneren. Velen vereenzamen thuis of worden 
in tehuizen aan gedragsregels onderworpen, alsof zij kleine kinderen zijn in plaats van 
mensen met een rijke levenservaring. Velen die sober en hardwerkend onze huidige 
welvaart mogelijk hebben gemaakt, zijn bij de verdeling daarvan nu als "inactieven" het 
kind van de rekening. Het ontbreekt hen aan een krachtige maatschappelijke organisa
tie, aan mondigheid om daar fundamenteel iets aan te doen. 
Een ander voorbeeld is de wijze waarop in Nederland patiënten tegemoet worden 
getreden. Nog altijd is het vaak een heksentoer voor zieken en hun familieleden om 
aan de meest essentiële informatie te komen. Niet alleen bij de tandarts durft menige 
patiënt zijn mond niet echt open te doen, afhankelijk als hij is van de behandelende 
arts. 
Meer in het algemeen heeft vooral de grote werkloosheid ons weer met de neus op 
de afhankelijkheidsrelaties gedrukt. Sollicitanten worden gemakkelijker geschoffeerd 
naarmate er meer van zijn. 
Tenslotte worden met de technologisering van onze samenleving steeds meer men
sen afhankelijk van weinige deskundigen. Kennisvoorsprong betekent anderen de 
mond kunnen snoeren. 

De voorbeelden kunnen gemakkelijk worden aangevuld. De on mondigen hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk dat hun belangen door de traditionele partijen onvol
doende worden behartigd. Zij passen slecht in ideologische schema's. 
De mondigheid van de burgers is geen historisch gegeven dat zich voor herdenking 
leent. We moeten er als D66 bij uitstek alert op blijven en er politiek voor blijven 
strijden. Ook tegen alle gevestigde belangen in. Het gaat om het wezen van de 
democratie. Dat is meer dan de actualiteit van het Binnenhof. 

Bob van den Bos 



CONGRES 

Verkiezingscangres scherpt programma aan 

EEN SCHOON LAND, 
EEN HELDER BESTUUR 

Het centrale thema van het ver
kiezingsprogramma, de duurzame ont
wikkeling, is door het congres volledig 
onderschreven en op een aantal punten 
zijn de milieu en economie hoofdstuk
ken uit het verkiezingsprogramma ver
der aangescherpt. Grote veranderin
gen ten opzichte van de concepttekst 
van deze hoofdstukken zijn echter uit
gebleven. 

Het milieu is echter niet alleen een zaak van 
de overheid, maar ook van werkgevers en 
werknemers. Een poging om de passage te 
schrappen waarin staat dat onderzocht moet 
worden in hoeverre CAO's hiertoe aankno
pingspunten bieden slaagt niet. De indieners 
menen dat de CAO hiervoor geen geschikt 
middel is omdat het bij de CAO om arbeids
overeenkomsten gaat. Verder zouden vak
bondsbestuurders en werkgevers niet over 
voldoende kennis beschikken om met mi
lieuproblemen bezig te zijn. HetHBstelt hier 
tegenover dat zaken als OV -jaarkaarten en 
kantine-voorzieningen zich wel degelijk lenen 
voor afspraken in CAO's. 

Zangvogel 
Een kleurrijk intermezzo wordt gevormd 
door het amendement dat voorstelt de trek
routes van vogels op te nemen in een Euro
pees mobiliteitsscenario. De woordvoerder 
verdedigt dit uitstekend: "Stel je bent een 
zangvogeltje, je krijgt ter hoogte van Spanje 
trek in een kopje koffie, nou dan haal je Afrika 
niet, dan word je neergeknald." Helaas, het 
mag niet baten. 

Hetcongres behandelde 777 amende
menten op het concept-verkiezingspro
gramma .Een schoon land, een helder 
bestuur! De zwaarste slag leverde de 
D66-ledenvergadering over het voor
stel de kerncentrales vroegtijdig te slui
ten en het voorstel de defensie-uitgoven 
in de komende periode te verlagen. 

belangrijkste argument van het HB, dat dit 
voorstel niet haalbaar is vanwege de extreem 
hoge kosten, overtuigt een minieme meer
derheid van deALVen het amendement 
wordt verworpen. 
We zullen het dus voorlopig met de huidige 
verbrandingsmotor moeten blijven doen, 
maar dan wel voorzien van een katalisator en 
met zo milieuvriendelijk mogelijke brandstof. 
Verder mag die auto uit milieu-oogpunt niet 
harder rijden dan I 00 km per uur en zullen er 
snelheidswachters (naar analogie van de par
keerwachters) moeten komen om daarop 
toe te zien. 

Een felle discussie ontstaat over het openblij
ven van Borstel Ie. Dat er geen nieuwe kern
centrales bij mogen komen is geen punt van 
discussie. Wel is er discussie over wat te doen 
met de bestaande kerncentrales. Het congres 
wordt het er over eens dat deze gesloten 
moeten worden zodra hun economische le
vensduur er op zit. Voor Dodewaard zal dat 
niet al te lang meer duren. De gigantische 
kosten die meteen sluiten met zich mee zou 
brengen ontnemen aldus het HB de financiële 
mogelijkheden om een groot gedeelte van de 
milieumaatregelen die D66 voor ogen staat 
uit te voeren. 

Schiphol 
De eerste discussie op zaterdagmorgen, bij 
de behandeling van het economie-hoofdstuk, 
staat ook meteen weer in het kader van het 
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De discussie over het hoofdstuk Milieu op de 
vrijdagavond is langdurig, maar aantrekkelijk. 
Ruim 300 (dat was bijna de helft van alle 
ingediende) amendementen worden in een 
mammoetsessie van bijna vier uur (van acht 
tot kwart voor twaalf) afgehandeld. Door de 
gehanteerde congresorde-iedereen die bij 
een microfoon staat kan het woord voeren
ontstaan er een aantal boeiende discussies. 
Een belangrijk amendement, dat onmiddellijk 
de landelijke pers en het half elf journaal haalt, 
gaat over CFK's. Het in het programma ge
noemde verbod op het gebruik van deze stof
fen in 1994 wordt aanzienlijk verscherpt door 
de toevoeging dat de productie van deze stof
fen al in 1991 verboden moet worden. Als 
belangrijkste argument voor het produc
tieverbod wordt genoemd dat als het in Ne
derland niet mag worden gebruikt, het hier 
ook niet voor het buitenland mag worden 
geproduceerd. De AL V vindt het argument 
dat de industrie meer tijd zou moeten krijgen 
voor een overschakeling op andere stoffen 
niet zwaar genoeg wegen. 

Van een andere orde is de discussie over de 
huidige verbrandingsmotor. Die zou binnen 
acht jaar verboden moeten worden. "Katali
satoren", zo brengt indiener Tom Kok naar 
voren, "zijn lapmiddelen. Zij lossen het pro
bleem niet op. Schone motoren lossen het 
probleem wel op, want we zullen ons moeten 
realiseren dat we zullen blijven rijden." Het vervolg op pagina 5 
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vervolg van pagina I 

Een vooruitblik naar de komende ver
kiezingsstrijd, een terugblik naar de 
uitslag van de Europese verkiezingen, 
een analyse van de politieke krachten
verhoudingen, een uithaal naar Groen 
Links en de VVD, en een plaatsbepaling 
van D66 vormden de onderdelen van de 
congresredes van lijsttrekker Hans van 
Mierlo en partijvoorzitter Michel Jager. 

Het was voor Van Mierlo al weer de vijfde 
keer dat hij als net gekozen lijsttrekker een 
aanvaardingsspeech hield, maar in zijn vlam
mende betoog was nog niets te merken van 
routine of herhaling. Of het moest zijn plei
dooi zijn voor milieuvriendelijker productie 
en consumptie dat hij letterlijk 17 jaar gele
den al weer ook in Den Bosch had uitgespro
ken en dat niets aan actualiteit had ingeboet. 
Dat woorden die zolang actueel blijven ook 
iets tragi-komisch hebben besefte de D66-
voorman, maar dat noemde hij het lot van een 
politicus 'van een praktisch-idealistische partij 
die structurele hervormingen nastreeft in een 
maatschappij die stug is en weerstand biedt'. 

Michel Jager stak zijn rede vrijdagavond af, 
nog net voor het middernachtelijk uur, na een 
langdurige en intensieve discussie over de mi

lieuparagraaf van het verkiezingsprogramma. 
Hij toonde zich teleurgesteld over de lage 
opkomst bij de Euroverkiezingen. 'Dat kun
nen we allemaal in onze zak steken', consta
teerde hij. "Het is de politiek niet gelukt om 
de kiezers te overtuigen dat juist vanwege 
het nog onvoldoende democratisch ingericht 
zijn van de Europese gemeenschap een grote 
opkomst van groot belang zou zijn als mate-

Voorol bij het onderwerp milieu ontstonden boeiende discus
sies tussen het hoofdbestuur en de zaal. 

CONGRES 

riële legitimatie van het Europees parlement 

in gevecht om de democratische macht." Vol
gens de D66-voorzitter rust daarom nu een 
zware verantwoordelijkheid op de schouders 
van de Europese en nationale parlementariërs 
'om met nog meer kracht te werken aan het 
ideaal van een democratisch Europa in 1994. 
Een Europa waarin dankzij die versterkte de
mocratie de aandacht voor milieu en sociale 
aspecten beter verzekerd is.' 
Volgens Van Mierlo gaf de uitslag van de Eu
ropese verkiezingen aanleiding tot 'relatieve 
tevredenheid'. D66 was de enige van de vier 
grote partijen die geen zetel verloren zou 
hebben in de Tweede Kamer en de poll's van 
IS juni voorspelden voor D66 twaalf zetels in 
september. Van Mierlo had geen antwoord 
op de vraag hoe het komt dat er onder de 
thuisblijvers zoveel D66-stemmers zijn ge
weest. Ruimte voor zelfgenoegzaamheid of 
vertrouwen is er dan ook niet, hield hij het 
congres voor. Want: "Het is de klassieke 
makke van D66 dat we steeds beschikken 
over een overmaat aan vertrouwen, sympa
thie en instemming aan de ene kant en over 
een ondermaat aan wat de Amerikanen 'urge 
to vote' zouden noemen." Laten we de kiezer 
vragen om wat minder van ons te houden en 
wat meer op ons te stemmen, gaf hij daarom 
het congres mee. 

Trendbreuk 
Michel Jager toonde zich blij met de opening 
voor een andere koers, die door de kabinets
crisis ontstaan lijkt, "een ontwikkeling naar 
inderdaad een schoner land en een helderder 
bestuur". En hij noemde het hoog tijd dat D66 
weer mee gaat regeren 'om een trendbreuk 
in het beleid te bevorderen'. 
Jager: "We willen deelnemen aan de macht 
om de hoofdpunten uit ons programma te 
realiseren: De absolute prioriteit voor het 
milieu, de noodzaak om te investeren in het 
onderwijs, onze infrastructuur, het vergroten 
van onze inspanningen in de volksgezondheid 
en andere zorgsectoren, het openbreken van 
patstellingen op terreinen van meer immate
riële aard als de euthanasie en de media en het 
positief inspelen op de individualisering en het 
bevorderen van gelijke kansen, juist ook so
ciaal economisch voor vrouwen." 

Recht van spreken 
Welke boodschap hebben we de kiezers te 
melden vroeg Hans van Mierlo zich retorisch 
af. Dezelfde als drie jaar geleden met iets 
meer recht van spreken en iets meer overtui
gend bewijsmateriaal in handen: "Het ver
band laten zien tussen de cultuur van de 
macht, het functioneren van onze democratie 
enerzijds en het dagelijkse lot van de mensen 
anderzijds, oftewel de verzoening van onze 
revolutionaire met onze praktische instelling, 
oftewel het dagelijks uitdragen van de dub
belrol van de partij: als een partij tegenover 
de andere partijen waar het de vernieuwing 
van de democratie betreft en als een partij 
tussen de andere, waar het het programma 
betreft." 

Voorzitter Michel Jogeren secretaris politiek Thom de Graaf in 
overleg achter het Katheder. 

Drie jaar lang is het in de Kamer over bijna 
niets anders gegaan dan over wat D66 toen 
als 'Andere Politiek' bestempelde. Van 
Mierlo; "Over de fricties in onze politieke 
cultuur en de noodlottige gevolgen die zij 
hebben voor de kwaliteit van het bestuur. 

Dus: het dagelijkse lot van de burgers. Het 
was aan de orde met de bouwsubsidies van 
Brokx en de paspoorten van Van den Broek, 
Van der Linden en Van Eekelen, het werd 
zichtbaar aan de studiefinanciering en de Har
monisatiewet van Deetman, je kon het ruiken 
aan de vis en de boter bij die vis van Braks, je 
kon het volgen in het speciale onderwijs van 
Ginjaar-Maas, merken aan de Granaria van 
Smit-Kroes en aflezen aan de dubbele stan
daard van Nijpels." 
Van Mierlo noemde het zichtbaar worden van 
het verband tussen politieke cultuur en be
leidsmatig tekortschieten de belangrijkste ka
rakteristiek van de periode Lubbers-11 en 
deed de oproep aan de andere grote partijen 
om nu eindelijk het vraagstuk van de politieke 
cultuur en de parlementaire democratie op 
de politieke agenda te zetten. 
Hij verweet het kabinet voor geen enkel im
materieel probleem een fatsoenlijke en crea
tieve oplossing gevonden te hebben. 
Van Mierlo: "En in de allereerste plaats de 
VVD behoort zich dit aan te trekken, want 
het zijn allemaalliberale punten, waar ze ze
ven jaar de tijd voor hebben gehad en waar 
niets van terecht is gekomen." Materieel 
heeft het kabinet volgens de D66-lijsttrekker 
te veel rekeningen doorgeschoven naar de 
toekomst, uitgerekend op die gebieden die in 
de negentiger jaren de belangrijkste worden: 
milieu, onderwijs en infrastructuur. Speciale 
aandacht vroeg hij voor de werkloosheid on
der de minderheidsgroepen, 'een dreiging 
voor de toekomst die ieder jaar groter 
wordt': "Tot op heden schieten we tekort in 
effectieve aanpak, maar naar de juiste maatre
gelen zullen we met voorrang zoeken." 



vervolg van pagina 3 

milieu. Het gaat daarbij om de groei van 
Schiphol en een eventuele tweede nationale 

luchthaven. De concepttekst biedt de moge
lijkheid dat Zestienhoven tot een dergelijke 
luchthaven zou uitgroeien, maar het congres 
oordeelt dat Nederland te klein is voor een 
onbeperkte groei in de luchtvaart. 

D66 wil af van de progressie naar aantal kin
deren in het huidige kinderbijslagstelseL Voor 
de generaties van na 1990 moet dat al meteen 
worden ingevoerd, voor de huidige genera
ties wil het programma dat pas na het vierde 
kind. Wel zou het verdwijnen van de progres
sie een doelstelling op termijn moeten zijn. 

CONGRES 5 

In het conceptprogramma wordt de moge
lijkheid geopend om de uitkeringen van jon
geren te verlagen tot het niveau van de basis
beurs. Een amendement van een aantal jonge 
D66-ers/Democraten verhindert dat. Met de 
tekst dat de uitkering voor het levensonder
houd voor studerende en werkloze jongeren 
gelijk moet zijn wordt de mogelijkheid ge
opend om de basisbeurs te verhogen. 

Druk overleg over een ordevoorstel rond congresvoorzitster Ruby van Essen. 

Cabaret 
Een geprogrammeerd intermezzo van Stijn 
Verbeeck vormt een broodnodig verzetje 
voor het tot 't uiterste van zijn krachten 

gaande congres. "Vreest niet", zo begint hij, 
"geen ballade deze keer. Ik wil zelfs geen 
lijsttrekker worden van deze Amsterdamse 
partij. Erwin en Maarten komen niet meer 
terug. Of als u dat liever hebt, de heren Ny
pels en Engwirda. Die willen nu wel eens echt 
iets spannends. Bedrijfsleven of de Rekenka
mer of misschien wel direct naar joop van den 
Ende." 

Stijn zet op cabareteske wijze de oud-ge
dienden in het zonnetje. "Erwin was al erelid 
van de jOVD en deze week is hem het erelid
maatschap van de bond van ouderen aangebo
den. Maarten was jarenlang voorzitter van de 
vaste kamercommissie voor de rijksuitgaven 
en daar hou je geen erelidmaatschappen aan 
over." Tenslotte krijgt Stijn de hele zaal vro-

lijk aan het meezingen: 
"Zonder die twee loopt het Binnenhof mank. 
D66 verwoordt onze dank: 
Heren vaarwel, 't heeft lang geduurd, 
dus blijf een beetje in de buurt!" 

Direct hierna begint de behandeling van 
hoofdstuk 3 met een noodkreet uit de zaal: 

"Voorzitter, voorzitter, ik heb een orde
voorstel gedaan!" waarna toch volgens de 
regels alle door het hoofdbestuur overgeno
men amendementen worden aangenomen. 
"Voorzitter", klinkt het weer, "u vergeet dat 
er op pagina 46 nog een amendement staat." 
"Nee hoor, dat ben ik niet vergeten", ant
woordt de voorzitter waarna dat amende
ment alsnog wordt ingetrokken. Bij het on
derwijs komen allerlei zaken aan de orde die 
volgens sprekers in het verkiezingsprogram
ma niet aan de orde komen, waarna het 
hoofdbestuur verzucht dat we lang genoeg 
gesproken hebben over blauwdrukken en 
structuren. Een amendement over maat
schappijvakken kan niemand vinden en een 
ander over kinderopvang wordt tegen de zin 

Hans van Mierlo wordtgefeliciteerd door mede-kandidaat lijsttrekker joop Coorengel. Van Mierlo is gekleed in een door 
Coorengef gemaakt .. overwinningsboezeroen" 

van het hoofdbestuur aangenomen. De rap
portagecommissie zegt toe de "ad hoccocra
tie" te bezien. 

Bij de behandeling van de cluster "aids" begin
nen de gemoederen zich te roeren met rijen 
achter de interruptiemicrofoons. Men besluit 

dat ergens het woordje "de" komt te verval
len na wel degelijk een goede discussie. Een 
dreigende schriftelijke stemming wordt door 
het hoofdbestuur afgewenteld door het 
amendement alsnog over te nemen. Het lijkt 
verwarrend maar wie het voorrecht heeft dit 
mee te maken ziet de democratie in de prak
tijk functioneren. Dit moet toch voor alle 
thuisblijvers aanleiding zijn zich bij een vol
gende AL V achter de oren te krabben en wel 
te komen. 

Het congres kampt met de onuitroeibare 
tijdnood. Congresvoorzitter Ruby van Essen 

stelt voor van hoofdstuk 4 alleen de onder
werpen Europa, Zuid-Afrika, kernwapens en 
defensie-uitgaven te behandelen. Deze po
ging toch nog een inhoudelijke discussie mo
gelijk te maken lukt wo11derwel uitstekend in 

de anderhalf uur daarna. Maarten Engwird?. 
voelt zich aangesproken omdat zijn tekst dat 
"een reële bevriezing van de defensie-uitga
ven voorhands het beste uitgangspunt lijkt" 
wordt aangevochten. Er klinkt gejuich bij het 
aannemen van amendement 263', dat zich ex
pliciet uitspreekt voor een verlaging van de 
defensie-uitgaven "op grond van de ontstane 
stabielere mondiale politieke verhoudingen 
en de concrete verbeteringen in de oost
west betrekkingen". Een percentage wordt 
hierbij niet genoemd. Dat staat wel in een 
actuele politieke motie. Hans van Mierlo 
werpt zich met verve in de strijd tegen deze 
motie die 250 miljoen, dat is 0,5% van de 
defensiebegroting, wil besparen. Hèt reeds 
aangenomen amendement tast volgens hem 
de geloofwaardigheid van D66 niet aan. Deze 
verkapte bezuinigingsmotie zou dat wel 
doen. Hans heeft gezag en succes. De motie 
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wordt ruimschoots verworpen. 

De geest 
Van hoofdstuk 4, Bestuur en Justitie, worden 
de onderwerpen decentralisatie middelen, 
automatisering, emancipatieminister, decen
tralisatie bevoegdheden, bestuurslagen, poli
tie-organisatie, rijksambtenaren en na een or
devoorstel ook nog het districtenstelsel be
handeld. Ter afsluiting besluit het congres dat 
de amendementen, die niet behandeld zijn, 
worden overgenomen door de programma
commissie, als waren zij volgens het advies 
van het hoofdbestuur besloten. 
Op dat moment ontglipt de aloude "geest van 
dit congres" uit de fles in de vorm van een 
ordevoorstel de geest te laten prevaleren 
boven het HB-advies. De geest wordt hoor
baar in een geroezemoes dat in het Britse 
Lagerhuis niet zou misstaan. Thom de Graaf 
verklaart namens het hoofdbestuur: "Naar de 
strekking nemen wij de geest van het voorstel 
over". Wat uiteindelijk met de amendemen
ten gebeurt kan een ieder straks in het defini
tieve verkiezingsprogramma lezen. De 662 
betalende congresgangers hebben gediscipli
neerd 777 amendementen verwerkt. Na een 
laatste tweespraak tussen Kernkamp en Eng
wirda over de economische groei constateert 
de congresvoorzitter dat daarmee de inhoud 
van het verkiezingsprogramma voor de ko
mende periode is vastgesteld. Er volgen 22 
seconden applaus en een massale zucht van 
verlichting. 

Lijsttrekker 
Campagneleider Ernst Bakker strooit de no
dige dankwoorden en bloemen rond naar 
aanleiding van de Europese verkiezingscam
pagne. Hij herinnert de zaal aan giro 
1.000.000 en weet handig voor het eerste 
exemplaar van een serie prenten vijfhonderd 
gulden los te krijgen. Daarmee is dan een deel 
van de strop goedgemaakt na de diefstal van 
de lijsten uit de auto van HB-publiciteitscoör
dinator Marcel van den Heuvel. 

Hèt spannende moment breekt aan: de uitslag 
van de verkiezing van de lijsttrekker. Er zijn 
zes ongeldige stemmen uitgebracht. Joop 
Cocrengel wist twee stemmen op zich te 
verenigen. De overige 452 biljetten waren 
ten gunste van Hans van Mierlo ingevuld. Na 
deze mededelingen volgt 71 seconden onaf
gebroken applaus met een uitgebreide na
brander nadat Hans van Mierlo en Joop Cocr
engel elkaar de hand hadden geschud waarbij 
het onduidelijk bleefwie wie feliciteerde. 
Na alle nodige dankwoorden en 66 bonbons 
voor het secretariaat besluit partijvoorzitter 
Michel Jager met de woorden "we zien elkaar 
op de barricaden". En u, die niet op deze ALV 
aanwezig was, zien we hopelijk ná die barrica
den óók op de volgende ALV. 

Elmer Ktaasen 
Loebas Gosterbeek 

CONGRES 

Congresimpressies 

CONGRES MORT NIET 
ONDANKS TIJDNOOD 
De kranten hebben het congres in twee 
zinnen samengevat: "Van Mierlo ruziet 
met congres over defensie" en "Van 
Mierlo haalt uit naar Groen Links". De 
naar mijn smaak belangrijkste uit
spraak van onze politiek leider lag op 
een heel ander vlak. Naar aanleiding 
van de fricties in onze politieke cultuur 
de laatste jaren: bouwsubsidies, pas
poorten, studiefinanciering, visquota 
en tenslotte Koeweit en Even huis, om 
er maar enkele te noemen, zei Van 
Mierlo: "Ik stel namens u de vraag aan 
de andere partijen wanneer zij zichzelf 
nu eindelijk eens boven die veront
waardiging per incident uitwerken en 
de moed hebben om het vraagstuk van 
de politieke cultuur en de parlementai
re democratie eens structureel op de 
agenda te zetten." 

Voor de pers was dat niet interessant, want 
geen nieuws. Incidenten zijn nieuws, niet het 
onderliggende verband. Hans van Mierlo had 
die spanning tussen de nieuwswaarde van fei
ten en de samenhang en achtergrond van die 
feiten, al eerder genoemd: spanning "tussen 
Voltaire die zegt: ik zal u de waarheid vertel-

i I en net zo lang tot u hem ook ziet en de 
journalist die zegt: ik kan het toch maar één 
keer in de krant zetten, zeg 'ns wat 
nieuws."Aan het slot van zijn opmerking over 
het programma van Groen Links, waarover u 
alles in de kranten kon lezen, zei de D66-
lijsttrekker: 
De neiging bestaat om wie de meest onver
sneden radicale taal spreekt te beschouwen 

i als de grootste idealist, die er het meest aan 
kan veranderen. Voor D66 is concrete nuch
terheid van een voorgestelde oplossing het 
waarmerk waaraan je de ernst van iemands 
ideaal kunt afmeten. D66 heeft een afkeer van 
woorden die geen werkelijkheid dekken. 

Klem 
Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat een con-

, gres in staat is in enkele uren een kleine 800 
moties en amendementen te verwerken. 
Toch werd er op niveau en over hoofdzaken 
gediscussieerd. Vrijdagavond nog breed uit 
over het milieu en alles wat daaraan vastzit. 
De reiskostenvergoeding van kamerleden 
wordt terecht geschrapt en met spuitbussen 
wordt korte metten gemaakt. Vrijdagavond 
waren er al ruim 300 congresgangers. Dat 
liep zaterdag op tot rond de 700.Zaterdag 
moest helaas de klem op de discussie. Midden 
in de behandeling van hoofdstuk 2 vroeg de 
congresleiding in tijdnood om de rest van 2 en 

ook hoofdstuk 3 te behandelen met slechts 
twee sprekers per amendement, de indiener 
en een lid van het hoofdbestuur. Geen echte 
politieke discussie meer, maar schoorvoe
tend ging het congres accoord. Bij de behan
deling van de twee laatste hoofdstukken 
werd het nog moeilijker. Alleen de belang
rijkste punten komen nog aan de orde. De 
geest wordt gepeild en de programmacom
missie handelt dan in die geest. Er komt wel 
iets meer discussie terug in die laatste uren. 
En het hoofdbestuur werkt van harte mee om 
de tijdnood af te wenden. Motie 636 stelt 
voor een witregel te laten vervallen. Het HB 
ontraadt dit. Wanneer schriftelijke stemming 
dreigt, zegt Thom de Graaf met een royaal 
gebaar: "Dan nemen we de motie wel over!" 
Een Delftenaar weet ons op zó overtuigende 
wijze duidelijk te maken dat hij slechts door 
een wonder in leven is gebleven, dat wij 
prompt besluiten motie 289 over te nemen, 
waardoor huisartsen bij nacht en ontij tegen 
de zin van het HB beter bereikbaar worden. 
Hans Jeekel, voorzitter van de programma
commissie, die zoals Hans van Mierlo zei "on
vermoeibaar die zware kar heeft getrokken 
alsof zijn eigen goud erin vervoerd werd", 
was opgetogen over de discussie en over de 
warmte. Neen, niet de temperatuur in de zaal, 
maar die belangstelling van al die mensen uur 
na uur.Oiga Scheltema, nu nog vice-voorzit
ter politiek, maar straks één van de kamerle
den die met dit programma mag gaan werken, 
spreekt met een hese stem van een geweldig 
congres, dat gelooft in waar het mee bezig is. 
Jammer dat de discussie gaandeweg beknot 
moest worden, maar "het pleit voor de intel
ligentie van de congresgangers dat ze dat 
zonder morren willen accepteren."Partij
voorzitter Michel Jager beaamt dat we na 
deze ervaring nauwelijks nog behoefte heb
ben aan een commissie tot verlevendiging van 
de congressen. Maar we stellen niet altijd een 
verkiezingsprogramma vast en zeker niet in 
zo korte tijd. Michel spreekt van een giganti
sche produktiviteit in ideeënvorming en prijst 
nog eens nadrukkelijk de inspanning van het 
partijsecretariaat om die stroom in enkele 
dagen tijd te verwerken. Hij prijst ook al die 
congresgangers, die tijd en energie in één of 
meer amendementen hebben gestoken en die 
hun inspanning op het congres de mist in zien 
gaan: Om kwart over zes worden we de hal 
uitgepraat "in verband met de volgende voor
stelling". U zou toch ook eens moeten 
komen. 
Het zal wel februari worden voor u weer 
terecht kunt. 

St1ïn Verbeeck 



DEMOCRATEN 

Adviesraad geeft profielschets van D66 
(en andere politiek) 
Wat is "andere politiek"? Met die vraag startte de Adviesraad dit voorjaar en kwam uit 
op een profielschets van de partij, die op 27 mei werd vastgesteld. 

In de profielschets, die het verband aan
geeft en analyseert tussen beginselen, 
werkwijze en karakteristieke standpun
ten wordt D66 aangegeven als: 
Een partij van mensen, die ideologisch 
onbevangen maatschappelijke ontwikke
lingen onderkennen en daar alert en flexi
bel mee omgaan zonder onveranderlijke 
uitgangspunten, of stereotype gedragspa
tronen. D66 is universeel ondogmatisch 
en anti ideologisch, waarbij de uitgangs
punten permanent ter diskussie staan en 
worden getoetst aan hun maatschappelij
ke relevantie. 
Aan de individuele mens worden zelf
standige rechten toegekend, die hem in 
staat stellen onafhankelijk beslissingen te 
nemen over zijn eigen leven en levens
sfeer. In de visie van D66 zijn persoonlij
ke vrijheid, een schoon milieu, sociale 
rechtvaardigheid en economische doel
matigheid de primaire vereisten, waaraan 
een samenleving moet voldoen om leef
baar te zijn. 

De breed opgezette profielschets van D66 
is gedeeltelijk al verwerkt in het ver
kiezingsprogramma, maar zal tevens ba
sis zijn voor verder te ontwikkelen be
leidsstukken. 
Wie interesse heeft kan de profielschets 
via de AR-perscommissie aanvragen tel. 
01891-16214. 

Structurering van de overheid speerpunt 
naast milieu en sociaal-economische pro
blematiek 
Naast een schoon milieu zal ook de struc
turering van de overheid een belangrijk 
speerpunt-onderwerp moeten gaan vor
men. Veeleer dan terug te treden, zal de 
overheid een overzichtelijk en doelmatig 
instituut moeten worden. 

Privatisering van overheidstaken is der
halve niet per definitie een doelmatige 
oplossing. De vorming van zelfstandige 
bestuursorganen, die worden gebudget
teerd en door rekenkamer en ombuds-

Vrijwel de gehele zomer kunt u terecht op het D66-secretariaat aan de Bezuidenhoutseweg. V/nr. staan voor u klaar: Gilles de 
V oogt. Hanneke Swaap. Htfde }onsen. Leo Keus. Hellen Broer, Mieke van den Berg, Liesbeth Ta/mon, Veronie Smeulders, 
Alexander Osten, Tineke Knaap en Maanen Broche/. 

man worden gekontroleerd, verdient de 
voorkeur. 
Het aan de verzuiling ontsproten particu
lier initiatief is ongeschikt om overheids
taken over te nemen. De AR vindt in dit 
kader tevens, dat ontmanteling van ver
borgen verzuiling noodzaak is. 
De rapportages van de commissies 2000 
en 2001 waren de aanleiding voor deze 
AR-uitspraken. Een reeks van aanbeve
lingen die ook uit de diskussie voortkwa
men staat inmiddels in het verkiezings
programma al bleef er genoeg gespreks
stof over. 

Taakverdeling Presidium AR 
Het nieuwgekozen presidium heeft de ta
ken verdeeld. Voor de contacten met het 
HB/DB zorgen Cees van Spierenburg en 
Elske Schreuder. Met de TK- en EK-frac
ties houden Nicky van 't Riet en Gertjan 
Hoekendijk contact en voor Europa doet 
dat Maud Arkestein. De regio-verbindin
gen worden weer gelegd door Elske 
Schreuder. 
Het nieuwe vergaderseizoen begint voor 
de AR op 23 september met als onder
werpen o.a. het rapport Montijn, de rijks
begroting en de kabinets-(in)formatie. 

Henk Bleumink 

Zomer/vakantie 
De komende weken zullen de activiteiten 
voor de verkiezingscampagne van augus
tus/september worden voorbereid. Het 
landelijk secretariaat van D66 zal daarom 
de hele zomer bereikbaar zijn. 

De bureaus van het Wet~nschappelijk 
Bureau en het PSVI zijn in verband met 
vakanties tussen 22 juli en 12 augustus 
gesloten. 

Half juli zal het landelijk secretariaat een 
afdeling~mailing verzorgen waarin alle re
levante verkiezingsinformatie is opgeno
men. Over bijeenkomsten, materialen, 
etc. 
Medio augustus ontvangt u in plaats van 
een reguliere Democraat een speciale 
verkiezingskrant waarin ook het Ver
kiezingsprogramma is opgenomen. 
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Het gemeentelijk 
emancipatie facetbeleid 
binnenhet 
verkiezingsprogramma 

Voor de afdelingen die het gemeentelijk 
emancipatie-facetbeleid in hun program
ma willen opnemen heeft het "Steunpunt 
Overijssel" een handleiding uitgegeven 
ter ondersteuning. 
Deze handleiding heeft als titel: 

"BLAUWDRUK VOORGEMEENTE
LIJK EMANCIPATIE-FACET
BELEID" 
uitgave: Emancipatiesteunpunt Over
ijssel 
telefonisch bestellen: 05490-10161 
kosten: f 2,50 exclusief portokosten, 
f 4,50 inclusief portokosten 
over te maken op girorekening: 2602048 
t.n.v. Emancipatiesteunpunt Overijssel 
te Almelo. o.v.v ... Blauwdruk" 

Ik vind 
Talentenbank PEAC 
Op één van de (overigens zeer aangena
me) bijeenkomsten van het Vrouwennet
werk D66, werd mij een enquêteformu
lier uitgereikt met de kennelijke bedoe
ling een experimentele talentenbank van 
vrouwen binnen de partij op te zetten. Op 
zich een te waarderen initiatief en mijns 
inziens ook zeker een taak voor het 
PEAC. Toch heb ik mij, na lezing van de 
lijst met onderwerpen waar het talent 
voor gezocht werd, vreselijk geërgerd. 
Waarom schijnen vrouwen zich alleen 
maar bezig te kunnen/moeten houden 
met zaken als vrouwenhulpverlening, 
meidenwerk en kinderopvang? 
Natuurlijk stuk voor stuk niet onbelang
rijk. maar op deze manier manoeuvreren 
wij ons geheel vrijwillig naar de marge 
van de politiek en dat is toch niet de taak 
van het PEAC? Waarom wordt er niet 
gezocht naar vrouwen met kennis van fi
nanciën, landbouw. defensie of verkeer 
en waterstaat? Alleen dan is het volgens 
mij mogelijk de politieke heren duidelijk 
te maken dat vrouwen meer kunnen én 
willen dan alleen maar ,,leuk" met zich
zelf bezig zijn en alleen dan zullen ze niet 
meer om ons heen kunnen. 
Dat het PEAC ook een taak heeft om 
zaken die voor met name vrouwen be
langrijk zijn voor het voetlicht te brengen 
staat buiten kijf, maar dat kan toch ook 
door het organiseren van korte studiebij
eenkomsten voor onze politieke verte
genwoordigers (vrouwen én mannen) om 
ze voor die onderwerpen warm te laten 
lopen en ze de benodigde kennis daarover 
mee te geven? 

lngrid Kalkhoven 

PEAC: 

Geslacht 
boven water 
Door het HB van onze partij is aanvaard 
dat bij de registratie van het ledenbestand 
de simpele aanduiding "m" of "v" gaat 
worden toegevoegd, een en ander in ver
band met de komende automatisering. 
Het PEAC is hierover zeer verheugd om
dat nu ten opzichte van andere partijen 
(waar deze registratie als sinds mensen
heugenis is ingevoerd) de deelname van 
vrouwen aan de groei en bloei van D66 
kan worden aangetoond, waar bij presen
tatie naar buiten steeds veel vraag naar 
bestaat. 

Rest ons nog de invulling: kan bij de re
gistratie van nieuwe leden meteen een 
emmetje of veetje worden aangebracht, 
bij het bestaande ledenbestand blijft het 
gissen, vooral waar een voornaam ont
breekt. 

Het PEAC verzoekt een ieder die prijs 
stelt op vermelding van m/v bij de gege
vens dit aan het Secretariaat door te ge
ven; degenen die dit nalaten zullen voort
aan met .,geachte mevrouw" worden aan
geschreven. 
Hopend op uw medewerking, 

namens PEAC 
Mirjam Hommes 

voorzitter 

Landelijke Emancipatiedag PFAC 
De val van het kabinet en de vervroegde verkiezingen hebben het PEAC behoorlijk 
parten gespeeld bij de geplande Landelijke Emancipatiedag op 20 mei van dit jaar: alle 
belangstelling ging nu immers uit naar de campagnestart in Rotterdam, die op dezelfde 
dag plaatsvond. 
Om die reden besloot het PEAC de Emancipatiedag niet te laten doorgaan op 20 mei en te 
verzetten naar 7 OKTOBER 1989. 

Het onderwerp. "Veranderend vader
schap". zal ook dan (en vele jaren hierna) 
nog aktueel genoeg zijn om er een stu
diedag aan te wijden. 
Nu spermadonoren omgangsrecht vra
gen, het naamsrecht ter discussie staat en 
steeds meer draagvaders worden gesigna
leerd is het ook voor de partij tijd om het 
instituut vader en deszelfs maatschappe
lijke relevantie te herbezien. Wie schenkt 
wie een kind? En mag wie het krijgt, het 
houden? Zijn we op weg naar een vader
loze maatschappij of wordt het vader
schap juist bewuster ingevuld? 

Deze en dergelijke vragen zullen gesteld 

Ondergetekende, 

naam: 

adres: 

(en beantwoord?) worden door externe 
deskundigen, D66-politici en uzelf, als u 
zich mengt in de discussie. 

Meldt u aan via onderstaande coupon, 
vraag de documentatiemap aan (degenen 
die deze reeds ontvingen t.b.v. 20 mei 
kunnen dit achterwege laten omdat er 
niets aan toegevoegd is) en komt in gro
ten getale van uw belangstelling blijkt ge
ven; het PEAC hoopt dit keer ook veel 
mannen te mogen begroeten in het Haar
huis te Arnhem, Stationsplein 1, op 7 ok
tober a.s., vanaf 10.00 uur. 
Noteer in elk geval vast de datum in uw 
agenda! 

o geeft zich op voor de Landelijke Emancipatiedag op 7 oktober 1989 

o vraagt de documentatiemap over "Veranderend Vaderschap" aan 

o wenst gebruik te maken van een plaats in de kindercrèche 

o neemt deel aan de gemeenschappelijke lunch (voor eigen rekening) 

Handtekening 

Opsturen aan Landelijk Secretariaat, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. t.a.v. PEAC. 

L------------------------------------



PS VI 

Training voor raadswerk 
Speciaal voor mensen die zich voorbereiden op de komende raadsverkiezingen 
(huidige én komende raadsleden) biedt het PSVI de volgende cursussen aan. We 
hebben alvast enkele data vastgesteld. Is het animo groot, dan worden er 
meerdere groepen tegelijk verzorgd, verspreid over het land. Verder is het 
mogelijk bijeenkomsten te verzorgen voor groepen die zelf een datum en plaats 
hebben geregeld. Neem daarvoor contact op met het PSVI! 

16-9: GEMEENTEFINANCIËN. Hoe 
zit de gemeente-begroting in elkaar, hoe 
werk je ermee als raadslid? Alle politieke 
sturing vertrekt uit en komt weer terug bij 
de financiën; goed inzicht daarin is dus 
cruciaal. Een cursus van een hele zater
dag met documentatie en enkele ervaren 
begeleiders, inclusief lunch en consump
ties voor f 25,-, op zaterdag 16 september 
(plaats hangt af van aanmeldingen). 
Deelnemers zullen de meest recente 
(concept-)begroting van hun eigen ge
meente doorgenomen moeten hebben! 

Voor uw campagne 

Aanmelding sluit 1 september. 

11-11 en 25-11: FORUMTECHNIEK. 
Een training waarin inhoud (programma
kennis) en vorm (spreekvaardigheid) 
worden gecombineerd, als voorbereiding 
op het optreden in forums en openbare 
vergaderingen. De training duurt een he
le zaterdag en kost incl. documentatie, 
lunch en consumpties f 25,-. Data: 11 en 
25 november (plaats hangt af van aanmel
dingen). Aanmelding voor beide data 
sluit 19 oktober. 

Hoe goed beslagen gaat u de campagnetijd in? Heeft u de feitenkennis paraat 
over D66 die nodig is, als kiezers u aanspreken op 066? Het PSVI geeft brochures 
uit, waarin de belangrijkste thema's behandeld worden: 

Gloednieuw is OVER BERG EN DAL: 
een brochure die in 28 pagina's de ge
schiedenis van D66 behandelt. Gaat in op 
feiten als leden- en zeteltallen, maar ook 
op politieke stellingnames en markante 
momenten van de partij. Gebaseerd op 
gedegen studie, drievoudig gecontroleerd 
op inhoud en toch in een vlotte stijl ge
schreven. Met vele bijlagen (bijv.: alle 
D66 parlementariërs met termijnen) kost 
deze brochure toch slechts f 2,-. 

Eind vorig jaar verscheen D66 & DEMO
CRATISERING: woorden, daden, resul
taten. Deze brochure geeft in 20 pagina's 
een overzicht van alle concrete voorstel
len die D66 heeft gedaan, en beschrijft 
wat daarvan tot nu toe is geworden. Wat 
wil D66 nu eigenlijk met die democratie? 
Als u op een verjaardag die vraag voorge
schoteld krijgt, denk dan bijv. terug aan 
pagina 5, waar de 18 voorstellen uit 1966 
bijeen staan ... (prijs: f 2,50). 
En in februari verscheen het RAAM
WERK '90-'94: een ideeënbron van± 40 
pag. voor D66-leden di~ een nieuw lokaal 
programma moeten schrijven óf beoorde
len. Een uitgave van PSVI enGPOsamen 
voor slechts f 5,-. 
Klassiekers in het D66-fonds bewijzen 
deze campagnetijd weer goede diensten. 
Zo hebben we een uitstekend handboek 
PUBLICITEIT IN DE POLITIEK: een 
klapper van 130 pagina's, geschreven 
door oud-campagneleider Jan Veldhui
zen. f 15,-. Laatst bijgewerkt in 1986, en 
er was geen enkele aanleiding hem te her
Zien. 

Verder is de video-film EEN REDEN 
VAN BEST AAN zeer geschikt voor 
campagnegebruik. In ruim drie kwartier 
behandelt Hans van Mierlo de reden van 
bestaan van D66. Opnamen van de histo
rische toespraak in '85, afgewisseld met 
aanvullende interviews. Zeer geschikt om 
in een kraam permanent te laten draaien: 
overwegend Hans in beeld. Te huur 
(f 20,-) en te koop (f 60,-). Reserveer 
tijdig! 

Agendag GPO-Congres 
30 september, Ede 
Het jaarlijke D66-congres voor raads- en 
statenpolitiek vindt dit jaar wederom 
plaats in De Reehorst te Ede op zaterdag 
30 september. De toegang kost slechts 
f 25,- inclusief materiaal, lunch en con
sumpties. Deelname staat open voor ieder 
die actief is (óf wordt!) in het raads- of 
staten werk. 
Aanmelding graag voor 14 september. 
De formule van het GPO-congres blijft 
gelijk: twee rondes van vier werkgroepen 
waaruit de deelnemers kunnen kiezen 
met een plenaire afsluiting. Dit jaar zal de 
nieuwe hoofddirecteur van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, Klaas de 
Vries, het congres bijwonen en toespre
ken. Verder zal de nieuwe kamerfractie 
present zijn, om zo kort na Prinsjesdag te 
rapporteren. De WERKGROEPEN be
handelen dit jaar de volgende thema's. 1 
= ochtend, 2 = middag: 
1-A)EUROPA in lokaal beleid. Inleidin-
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gen Hans Glauöitz & Marja Baak. 
Subsidie-benutting, follow-up van 
het VNG-congres. 

1-B) Decentralisatie SOCIALE ZE
KERHEID. (Zie het grote artikel in 
het mei-nummer van Voor de 
D'Raad!) Inleidingen: Wim Vrij
hoef & Jaap van Hoek. 

1-C) Gemeentelijk ONDERWIJS-be-
leid. Ingeleid door Aad Nuis. 
Competentie gemeenten, samen
hang met migrantenbeleid. 

1-D) Portefeuillehouders-overleg voor de 
ST ATENLEDEN in drie sub
groepen: 
A) Dilemma's in regionaal econo
miebeleid (Leo de Graaf). B) Recre
atie: rol van provincie en recrea
tieschappen in o.a. grootschalige 
projecten, relatie met toerisme etc. 
Ingeleid door Arnold Gerritsen en 
Fien Meiresonne. C) Rol provincie 
in mobiliteitsvraagstukken bij 
streekplannen openbaar vervoer, 
WUW-geld etc. 

2-A)VOLKSHUISVESTING. Woon-
ruimteverdeling, verkoop van wo
ningwetwoningen, positie woning
bedrijf. Inleiding: Henk van Alder
wegen, Annelies Verstand. 

2-B) Bestuurlijke CRIMIN ALITEITS
PREVENTIE. Welke kansen liggen 
er voor lokale en provinciale overhe
den op dit terrein? 

2-C) Nieuwe BESTUURSSTRUCTU
REN. Zie ook Voor de D'Raad van 
mei! Inleiding: Hayo Apotheker en 
Jan Lambooy. Hebben de provincies 
nog bestaansrecht? 

2-D)Lokaal MILIEU-BELEID. De fol
low-up van de milieudag op 3 juni, 
nu vooral gericht op de controle
afstemming tussen het gemeentelijk 
en provinciaal niveau. Ingeleid door 
Paul Erkelens en Doeke Eisma. 

2-E) Overleg D66-fracties uit de vier 
GROTE STEDEN. 

(advertentie) 

Slecht geheu9.en? 
~.Y;l VERGEET 

,,.._,. NOOIT 
,'.~ MEER 

namen, gezichten, adresssen, da
ta, getallen, afspraken, jubilea enz. 
Ontdek het geheim van een ijzer
sterk geheugen en hoe u o.a. vreem
de talen in een recordtijd leert! 

8 0 N
. voor GRATIS 

PROSPECTUS 

Naam en adres: 

Sturen zonder postzegel aan 

DT 

MEMOSCHOOL 
Antwoordnr. 465 
2060 VE Bloemendaal 
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AN1WOORDBONPSVI 
Ik meld mij aan: 
D GEMEENTE-FINANCIËN 16-9, 

f 25,00. 
D GPO-CONGRES 30-9, f 25,00. 
0 FORUM-TECHNIEK 11-11, f 25,00. 
0 FORUM-TECHNIEK25-ll,f 25,00. 

Ik bestel: (prijzen excl. porti) 
0 OVER BERG EN DAL, D66-histo

riebrochure, 28 pag. f 2,00. 
D MILIEUMAP, catalogus en congres

verslag 3 juni, 130 pag. f 15,00. 
D PSVI-JAARVERSLAG 1988, 20 pa

gina's (gratis). 
0 RAAMWERK; introductie-brochure 

± 20 pag. f 2,00. 
0 D66 & DEMOCRATISERING, de 

concrete ideeën: 20 pag. f 2,50. 
0 PUBLICITEIT in de politiek, klap

per, 130 pagina's f 15,00. 
D Handboek voor BESTUREN, klap

per, 61 pagina's, f 2,50. 
0 Uitspraken over INSPRAAK, bro

chure, 44 pag. f 3,25. 
D VIDEO "20 jaar optimisme" 
D VIDEO "Reden van bestaan" 

systeem: VHSIV2000/Betamax, huur 
f 20,00/koop f 60,00. 

D VOOR DE D'RAAD, D66-tijdschrift 
voor lokale/regionale politiek, abon
nement f 40,00/gratis nummer. 

D STANDPUNTENBRIEF, periodieke 
catalogus van D66-opinies, abonne
ment f 35,00/gratis nummer. 

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

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

Plaats: ...................................... . 

Opsturen naar: 
PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, 070-858303. 

Bestuursfunktie vrij in 
Zwolle!! 
Tien jaar geleden vroeg de Stichting Hu
manistisch Thuisfront aan o.a. D66 of 
iemand er voor voelde op persoonlijke 
titel zitting in haar bestuur te nemen. 
Frans Rogier strikte Loebas Oosterbeek, 
die vindt dat na tien jaar een ander de 
fakkel mag overnemen. De Stichting Hu
manistisch Thuisfront exploiteert drie 
Humanistische Militaire Tehuizen 
(H.M.T.'s) in Nederland en één in See
dorf, West-Duitsland. 
Het Centraal Buro. waar in de regel één 
avond per maand wordt vergaderd, is in 
Zwolle. Wie zich geroepen voelt- Hallo. 
bent u daar!!- kan alle informatie krijgen 
bij Loebas Oosterbeek, Singel350, 1016 
AG Amsterdam, tel. 020-279052 (kan
toor)/278301 (privé). 

PARTIJNIEUWS 

D66lijstvolgorde Tweede Kamer verkiezingen 
Namens de L VC maakt het Hoofdbestuur hierbij bekend de uitslag van de interne 
verkiezingen voor de lijstvolgorde voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. 
Er zijn 2172 stembiljetten ontvangen. 
A. Bouter, F. Herman de Groot en V. Moes hebben hun kandidaatstelling ingetrokken. 

I MIERLO, H.A.F.M.O. VAN 
2 WOLFFENSPERGER, G .J. 
3 KOHNSTAMM. J. 
4 GROENMAN, L.S. 
5 TOMMEL, D.K.J. 
6 NUIS, A. 
7 EISMA, D. 
8 SCHELTEMA-DE NIE. 0. 
9 SCHIMMEL, A.J. 

10 VEER. P.K. TER 
11 VERSNEL-SCHMITZ. M.J. 
12 YBEMA, G 
13 LANGENBERG P.J. 
14 GRAAF, Th. C. DE 
15 RIET. N.G. VAN 'T 
16 BAKKER, E.C. 
17 COMBEE geb.VAN GEUNS, J.W. 
18 NIJS-VAN DEN BERG. M.A.J. DE 
19 WESSELS, P.H.B. 
20 JEEKEL, J.F. 
21 GIEBELS, H.M.T.M. 
22 JORRITSMA geb.VAN OOSTEN, 

J.A. 
23 VEEN, J. VAN DER 
24 GRAAF. L. DE 
25 STEENWINKEL S.H. DE 
26 NYPELS, P.E.A. 
27 I-IORSMANS, Th. M.J.M. 
28 CLAESSEN, P.D.A. 
29 TIDDENS, E.M. 
30 liERMAN DE GROOT, F.H. 
31 EVENHUIS, C.H.S. 
32 HELFERICH geb. VAN DER 

KLEY L.M. 
33 BOUTER, A. 
34 KERNKAMP, H.H.W. 
35 ESAJAS. E.P. 
36 TEEGELAAR, D. 
37 BERNDSEN-JANSEN, M.A. 
38 JEKEL. E. 
39 KOOTEN. Ch. W. VAN 
40 BOS-OSINGA, R. 
41 PIJPER, H 
42 IMKAMP. M.J.J.A. 
43 BAAK. M.Y. 
44 POELMANN. P.J.M. 
45 KULKENS-BOS, W.E. 
46 SPIERENBURG, C.J.W.M. VAN 
47 MOES, V.G.M. 
48 RESOORT. A.P. 
49 WIJK, A.I-1. VAN 
50 CREMERS, A.M.J. 
51 MENGE, A.L. 
52 DITTRICH, B.O. 
53 MAASTRICHT-THIJSSEN, M.A.J. 

VAN 
54 ROBBERS, B.J. 
55 BOXTEL, R.H.L.M. VAN 
56 POTMAN, H. 
57 HOLSTEIJN, J.M. 
58 PIERIK, A.J.G. 
59 VERWEY. M. 

60 GEUS, C.M. DE 
61 SCHUITEN, W.P.J. 
62 LEEUWEN. R.W.J. VAN 
63 VRIES, F. DE 
64 GEEST, A. VAN 
65 VEER, M.H.J.Th. VAN DER 
66 WOUDE, H.J. VAN DER 
67 MAN. A.F. DE 
68 FRANKFURTHER, F. 
69 OVAA. W. 
70 MUSTERS, M.J. 
71 KORTZ, F.A. 
72 THIEME, R.E. 
73 SCHOUTEN. L.J. 
74 MEIJ, S.A. 
75 WIJST. M.A. VAN DER 
76 SIPKES, G. 
77 TIGGES. J. 
78 ZUIDHOFF, J.E.P. 
79 COORENGEL, J.B. 
80 VERKOEIJEN, C.M.R. 
81 ABCOUWER. N.F. 
82 KROESSE, A.R. 
83 STEEGS, L.P.W. 
84 ROOIKER, J.H. 
85 BRURING, C.J. 
86 KOOISTRA. J.I-1. 
87 VLETTER. J.W. DE 
88 ROO, P.J.H. DE 
89 SOEST. G.C.M. VAN 
90 WIT. Th. DE 
91 LEBER, W.J. 
92 UEM, !I.S.M. VAN 
93 BEUCKEN, L.J. VAN DEN 
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Louise Groenman eindigde als hoogst geplaatste vrouwlijke 
D66-kandidaat 

Ring 
Gevonden: Gouden herenring op maan
dag 12 juni tijdens D66-bijeenkomst in de 
Botanische Tuinen. Info bij: Yvonne No
tel, 030-511541. 
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Stemadvies wisselend gewaardeerd 

D66 KANDIDATENLIJST 
MAAKT SOLIDE INDRUK 
De manier waarop D66 de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerver
kiezingen vaststelt, wijkt in sterke mate af van de werkwijze van andere partijen. 
De leden zelf stellen de lijst vast. Dat zou- zonder kabinetscrisis- in twee ronden 
gebeuren; eerst regionaal en vervolgens landelijk. De vervroegde verkiezingen 
hebben roet in het eten gegooid: er heeft slechts een ronde plaatsgevonden. De 
uitslag mag niet echt verrassend heten: onder aanvoerderschap van Hans van 
Mierlo worden de eerste zeven plaatsen bezet door de huidige Tweede Kamerle
den. Bij handhaving van de bestaande fractieomvang zullen Olga Scheltema en 
Arthie Schimmel de fractie versterken. Bijzonder positief aan de lijstsamenstelling 
is het gegeven, dat er één vrouw per drie kandidaten staat. Conclusie: de de solide 
kandidatenlijst waarborg kennis en ervaring in de fractie, daarnaast is fris bloed 
zeer waarschijnlijk. 

Rijzende ster 
Olga Scheltema-de Nie staat op de achtste 
plaats. Het lidmaatschap van de Tweede Ka
mer lijkt naadloos aan te sluiten op een scala 
van functies, die Olga vervult. Na vijftien jaar 
betrokkenheid bij gemeente politiek, werd de 
juriste in 1985 lid van het Hoofdbestuur. 
Daarin vervult zij de positie vice-voorzitter 
politiek. Het laatste jaar trad Olga onder 
meer op de voorgrond als voorzitter van de 
commissie 2000 en als voorzitter van de 
stuurgroep verkiezingsprogramma. Olga: "Ik 
zit dicht bij het vuur, maar had niet verwacht 
dat ik zoveel stemmen zou krijgen. Dat aantal 
stemmen is verrassend. In de fractie wil ik 
proberen de coherentie tussen de beleidster
reinen te vergroten. In 1984 heb ik beroeps
halve deel uitgemaakt van de Commissie ver
mindering en vereenvoudiging regelvorming 
(cie. Geel hoed- red.). Bij het werk voor die 
interdepartementale commissie heb ik erva
ren hoe versplinterd de ministeries te werk 
gaan. Juist in een fractie met de omvang van 
D66 moet het mogelijk zijn één samenhan
gend beleid naar buiten te brengen." 

sitieve actie". Dat is onder meer het stimule
ren van de doorstroming van vrouwen. Jaar
lijks groeit het percentage vrouwelijke mede
werkers. Dat is erg bevredigend werk. Tegen 
de belasting van het Kamerlidmaatschap zie ik 
niet op: ook het lidmaatschap van Provinciale 
Staten van Zuid-Holland is arbeidsintensief. Ik 
ben in de fractie bezig met milieu, doe dat 
met veel plezier. De afgelopen tijd merkte ik, 
met hoeveel genoegen ik discussieer, pro
beer mensen te overtuigen. Het is aantrekke
lijk om dat nu op landelijk niveau te gaan 
doen." 
De procedure met het stemadvies heeft Ar
thie positief ervaren. "In Zuid-Holland is bij 
de samenstelling van de kandidatenlijst voor 
Provinciale Staten ook een stemadvies uitge
bracht, maar dan voor 20 kandidaten zonder 
meer. Zo'n procedure met drie tranches is 
beter. Het is ook een logische samenstelling: 
de zittende Kamerleden in de eerste tranche, 

daarna twee tranches met geschikte kandida
ten. Een opsomming zonder meer werkt min
der goed." 

Stemadvies 
Ries Jansen, lneke Lambers, Jan de Lange, Jan 
Glastra van Loon en Karin Oele vormden 
samen CAS 89. Twintig kandidaten zijn door 
hen, een ad hoc Hoofdbestuurscommissie, 
naar voren geschoven bij wijze van stemad
vies. Voorzitter Jan de Lange is content met 
de gang van zaken rondom de interne ver
kiezingen: "Ik ben zeer tevreden. Ik ben een 
groot voorstander van een stemadvies. In de 
meer dan twintig jaar dat ik nu lid ben, heb ik 
zelden een job met zoveel overtuiging ge
daan. De samenwerking onderling verliep 
buitengewoon goed. En het resultaat is na 
intensieve discussies en gewetensvolle afwe
gingen tot stand gekomen." Van de meer dan 
negentig kandidaten spraken de CAS-kleden 
persoonlijk met 57 kandidaten. Waarom niet 
met allen? "De niet verkiesbare kandidaten 
hebben wij een gesprek aangeboden, maar 
ons advies behelst alleen verkiesbare kandida
ten. Daarnaast zijn er kandidaten, zoals de 
huidige Kamerleden, waarvoor zo'n gesprek 
niet nodig was. De gesprekken hebben plaats
gevonden met 2 of 3 leden van de commissie. 
Voor elk gesprek is I 5 minuten uitgetrokken. 
Ondanks de zware inspanning, moet ik con
cluderen dat dit een doenlijke procedure is 
gebleken. Ik heb ook achteraf weinig kritiek 
gehoord. De kandidaten wil ik complimente-

Is de hoge positie van Olga Scheltema ver
klaarbaar, door haar negende plaats op de 
kandidatenlijst is Arthie Schimmel de echte 
"rijzende ster". Vanaf 1979 tot 1988 was zij 
vooral binnen de partij-geledingen actief: 
eerst zeven jaar als directeur PSVI en vier jaar 
als lid van de Adviesraad. De laatste twee jaar 
vertegenwoordigt Arthie D66 in de Provinci
ale Staten van Zuid-Holland. Arthie: "Ik ben 
blij verrast met mijn hoge plaats. Op de een of 
andere manier heb ik in mijn leven, bij exa
mens en andere gelegenheden, heel vaak met 
numer I 3 te maken gehad. Ik dacht: op die 
plaats zal ik ook nu wel terecht komen." De 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 
maakte zij op positieve gronden. "Oh ja, ik 
heb een heel erg leuke baan bij de PTI. Ik ben 
daar verantwoordelijk voor het project "po-

In het openluchtmuseum vond een zomerse kandidatenpresentatie plaats. Kandidaat Arjen Bouter- hier aan het woord- vroeg 
aandacht met een eigen campagneteam en de leus ,.Stem louter A. Bouter" 
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ren voor de goede medewerking." 

Brabantse actie 
Marjolijn deNijs-van den Berg, Provinciale 
Statenlid in Brabant, staat op de achttiende 
plaats op de kandidatenlijst. Lager op de lijst 
doemen bekende namen van partijgenoten 
op als Paul Wessels ( 19), Hans Jeekei (20) en 
Frits Herman de Groot (30). Drie kandidaten 
die terug te vinden zijn in het stemadvies. De 
plaats van Marjolijn is dus een felicitatie 
waard. 
Marjolijn de Nijs: "Hoge plaats? Het is maar 
hoe je het bekijkt ... " Elk lid in Brabant heeft 
een aanbevelingsbrief ontvangen, waarin de 
Brabantse kandidaten worden "aangepre
zen". Boodschap: zet een Brabantse kandidaat 
op een hoge plaats. Een eenvoudige reken
som licht toe, hoeveel stemmen een kandi
daat nodig heeft om op een verkiesbare plaats 
terecht te komen. Marjolijn de Nijs: "Ik ben 
bang dat we met CAS 89 een precedent 
scheppen. Bijna zestig kandidaten moeten op 
een "sollicitatie"-gesprek komen in drie da
gen tijd. Het geheel ademt niet de democrati
sche sfeer die wij gewend zijn. Het raakt de 
wortels van onze partij. Wij moeten niet tor
nen aan die democratische grondslag. Wij 
gaan steeds meer op andere partijen lijken: 
het specifieke van D66 gaat weg." 

Zwoegers 
Dat Marjolijn deNijs een tegenstander is van 
een stemadvies, zoals nu is gehanteerd, steekt 
zij niet onder stoelen of banken. "Van re
gionale spreiding is geen sprake. Alle aanbe
volen leden in het stemadvies maken deel uit 
van het "circuit", de Randstad-lobby. Dat 
stoort mij. In alle omstandigheden ben ik voor 
een twee ronden-systeem. Wij moeten het 
nooit meer zo doen zoals nu. De aanbeve
lingsbriefkomt voort uit oprechte bewogen
heid. Er zijn kandidaten uit bijvoorbeeld Gel
derland, Limburg en Noord-Brabant, die ab
soluut over dezelfde kwaliteiten en talenten 
beschikken." Is de selectie in Brabant in het 
verkeerde keelgat geschoten? 

REPORTAGE 

"Je moet het hebben van de zwoegers buiten 
Den Haag", lucht Marjolijn haar hart. "Met de 
18e plaats ben ik de enige die het cordon 
heeft doorbroken. Als dat mensen in Den 
Haag aan het denken heeft gezet, ben ik te
vreden." 

Is deze actie nu succesvol verlopen? Wie lou
ter naar de plaatsen van de vier verkiesbare 
kandidaten uit Brabant kijkt (plaatsen 18, 21, 

23 en 28), zou denken van wel ... Na de be
kendmaking van de uitslag van de interne ver
kiezingen, heeft Marjolijn tal van leden gebeld 
om te polsen of de aanbevelingsbrief invloed 
heeft gehad op het stemgedrag. "Heel eige
naardig, meer dan de helft van de leden bleek 
het biljet voor ontvangst van de brief al te 
hebben ingevuld", zegt het Brabantse Staten
lid. En vervolgt dan: "De brief heeft, denk ik, 
geen invloed uitgeoefend op de lijstvolgorde. 
Wel bleken veelleden dankbaar gebruik te 
hebben gemaakt van de gefrankeerde en
velop." 

Legitiem 
Jan de Lange heeft naar eigen zeggen "keurig 
een afschrift van de Brabantse aanbevelings
brief ontvangen." Hij oordeelt dit soort acties 
volstrekt legitiem. Dat de regionale spreiding 
in het stemadvies onvoldoende tot uiting 
komt, heeft logische oorzaken. "Allereerst is 
de partij sterk vertegenwoordigd in de Rand
stad. Daar komen dus veel kandidaten van
daan. Dat kun je niet veronachtzamen. Ten 
tweede zijn de zittende Kamerleden aange
merkt als eerste geschikten. Dat zijn met 
name Randstedelingen. Zij bepalen dus het 
beeld. Ik begrijp best dat er in de perifere 
regio's ongenoegen ontstaat over de stemad
vies-lijst. Er zijn sterke argumenten voor." 
Het idee om veel meer kandidaten in het 
stemadvies op te nemen, mits zij in principe 
geschikt zijn voor het Kamerlidmaatschap, 
vindt geen genade in de ogen van de CAS
voorzitter. "Iedere stemadvies commissie 
moet zich afvragen op hoeveel zetels de partij 
redelijkerwijs kan rekenen. Voor D66 zijn dat 
I 0 tot 15 zetels. Dan moet je een advies 

Een selectie van de eerste D66-kamer 
kandidaten op de trappen van de Rid
derzaal. V/nr. Hans van Mierlo, Olga 
Scheltema, Gerrit Ybema, Dick Tom
mei, Thom de Graaf, Gerrit)an Wolf
fensperger, Pieter ter Veen, Nicky van 't 
Riet, Louise Groenman, Arthie Schim
mel, Aad Nuis, Machteld Versnel en 
Pex Langenberg. Foto: Alexander 
Osten. 

geven, dat met die getallen overeenstemt. 
Het is idioot om dan bijvoorbeeld 40 kandida
ten te bekronen met een soort sterretje van 
geschiktheid." 
Is de voorzitter van CAS 89 op de hoogte van 
het feit dat elke Brabantse Democraat bij de 
aanbevelingsbrief een aan de landelijke Ver

kiezingsCommissie geadresseerde en gefran
keerde envelop ontving? 
De secondenlange stilte spreekt boekde
len ... Nee, hij ontving alleen maar een kopie 
van de brief. Uiteindelijk kwalificeert Jan de 
Lange de actie met drie woorden. Maar wel 
stamelend: "ach god ... aandoenlijk." 

Peter van den Besse/aar 

Laatste 
"Grappig!" is zijn eerste reactie. Plannings
deskundige en socioloog Lou van den Beu
eken uit Utrecht is niet gedesillusioneerd. Hij 
kreeg bij de interne verkiezingen voor de 
kandidatenlijst van de Tweede Kamer welge
teld 55 stemmen. In wezen is hij onze lijstdu
wer "in optima forma" nu hij op de laatste 
plaats (nummer 93) van de kandidatenlijst 
staat. "Nee, ik had niet verwacht bij de eerste 
veertig te eindigen. Daarvoor mis ik bekend
heid in de partij", meent de rode lantaarn
drager. Je bent toch gek, als je een baan na
streeft met zo'n werkdruk en inbreuk op 
privacy als het Kamerlidmaatschap, oppert de 
redacteur bij wijze van troost. Maar daarvan 
wil Lou niets weten. "Nee, dat heb ik goed 
ingeschat. Nu werk ik ook al80 tot 90 uur per 
week. Ik heb vooraf de zwaarte van de job 
heel goed getaxeerd." Zijn unieke positie op 
de lijst, vormt geen beletsel voor Van den 
Beueken om tijdens de komende campagne 
folders te gaan bezorgen en affiches te plak
ken. Kijk ... dat is nu de ware spirit. En dat hij 
"slechts" in de Democraat gememoreerd zal 
worden? "Dat geeft niets. Het is welleuk 
voor mijn bekendheid." 
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D 6 ~U R 0 P ES E VERKIEZINGEN :::::: 

066 Verkiezingskoravoon goed voor één zetel in Europees Parlement 

VOLLE ZALEN, 
LEGE STEMBUSSEN 

De boot lag al onder stoom, die ochtend 
in mei. Gereed om D66 op volle kracht 
in het Europees Parlement te brengen. 
Onverwacht kreeg de Europese ver
kiezingscampagne echter een nationaal 
tintje. Daarom stonden ze met z'n 
tweeën op de brug: Eurolijsttrekker Jan 
Willem Bertens en Hans van Mierlo. 

De D66-lijsttrekker voor het Europees Par
lement is, als ik hem aanspreek op het con
gres, inmiddels Europarlementariër gewor
den. De afgevaardigden zullen het zonder of
ficiële beëdiging moeten stellen, maar Jan 
Willem Bertens lijkt daar niet onder te lijden. 
Op 24 juli zal de eerste zitting plaatsvinden, 
en als het enigszins mogelijk is moeten dan 
ook de gesprekken met geestverwante par
tijen afgerond zijn. Ondanks de drukke agen
da neemt hij tijd om het congres bij te wonen 
en terug te blikken op de campagne. 
Bertens is realist genoeg om te beseffen dat 
met het voeren van een Europese campagne 
een wisselwerking optreedt met de lijsttrek
ker van de Tweede Kamer . .,Dat is ook goed, 
omdat een Europese campagne landelijke 
trekken heeft en bij een landelijke campagne 
ook Europese issues aan bod moeten komen. 
Daarnaast komt het publiek na een kabinets
crisis toch ook naar een bijeenkomst van hun 
politieke partij vanwege de nationale poli
tieke situatie. Ten opzichte van de andere 
partijen hebben wij echt een Europese cam
pagne gevoerd. Je ziet dat aan de plaats van 

Van Mierlo op de verkiezingsavenden (hij 
sprak altijd ter introductie van Bertens-AO) 
en aan de discussies na de pauze. Die gingen 
echt over Europa". 
Toch kan hij niet geheel tevreden zijn. De 
opiniepeilingen voorspelden toch zeker twee 
zetels? .,Het is echt jammer van die tweede 
zetel. De peilingen waren vooral gericht op 
de landelijke politiek. Een lage opkomst is 
duidelijk niet gunstig voor ons. De getuigende 
stemmers zorgden ervoor dat klein links en 
rechts daar wel baat bij hadden. 

Speciale vermelding 
Deze analyse lijkt te worden bevestigd door 
de cijfers. Een opiniepeiling van vlak ná de 
verkiezingen geeft een D66-aanhang te zien 
van 7%. Evenveel als de peilingen die vlak 
voor IS juni gehouden werden. Slechts in 
enkele gemeenten is de groei in de Europese 
verkiezings~itslag terug te vinden. Plaatsen 
als Gouda, Delft, Leiden, Wageningen en 
Zoetermeer haalden niet alleen percentages 
boven de 9%, maar lieten ook een verbete
ring zieh ten opzichte van de laatste Kamer
verkiezingen. Een speciale vermelding ver
dient Maastricht, dat met 7,5% (Kamer '86: 
4,9%) aan de verwachtingen voldeed. 
Als potentiële kiezers van Neerlands meest 
Europese partij zich echter niet geroepen 
voelen voor Europa naar de stembus te gaan, 
is onze boodschap dan wel voldoende over
gekomen? 

Bob van den Bos twijfelt daaraan. Hij consta-

De verlciezingsavond voor de Eurover
kiezingen in Utrecht vond plaats in de 
kassen van de Botanische tuinen. Bob 
van den Bos,Jopie Boogerd en jan Wil
tem Bertens luisteren aandachtig naar 
de zaal. Foto: Alexander Osten. 

teert dat er toch een aantal verkeerde in
schattingen gemaakt zijn . .,De aantrekkings
kracht van de Regenboogfractie bijvoor
beeld. Verder is de grote groep zwevende 
kiezers niet gekomen, of heeft niet op ons 
gestemd. De lijsttrekker speelt daarbij ook 
een rol. Twijfelaars stemmen eerder op D66 
als ze Van Mierlo op de lijst zien staan." Hij 
waarschuwt ten slotte dat de verkiezings
strijd zich de komende tijd zal concentreren 
op de strijd om de grootste partij . .,D66 zal 
duidelijk moeten maken dat het daar niet om 
gaat." 
Campagneleider Ernst Bakker heeft minder 
problemen met de uitSlag ... Het is ons gelukt 
om de achterban te motiveren. Jammer alleen 
dat we het surplus van de peilingen niet ge
haald hebben. De belangstelling van het elec
toraat voor D66 toont echter aan dat we op 
de goede weg zitten. We zijn er nog lang niet. 
Vooral op de laatste dagen van de campagne 
zie je dat het voor ons heel moeilijk is om aan 
de bak te komen." 

Promoten 
Op het landelijk secretariaat zijn die mouwen 
nog opgestroopt. Gevraagd naar het verschil 
tussen de afgelopen en de komende campag
ne zegt campagnecoördinator Tineke Knaap: 
.. Er is een duidelijk onderscheid tussen een 
Europese en een landelijke campagne. Europa 
is verder weg, zodat het moeilijker is om 
mensen te motiveren. De kandidaten zijn 
minder bekend, wat een nadeel is in het pro-
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D66-fractie vraagt aandacht voor pensioenen, aids en mediabeleid 

KAMER SLUIT BEWOGEN 
PARLEMENTAIR JAAR AF 

Vervolg van pagina 13 
moten van de partij. Aan de andere kant 
maakt het internationale aspect de Europese 
campagne voor veel mensen en bedrijven in
teressant. Er was dan ook ruime belangstel
ling voor de werkbezoeken". Wat er voor de 
verkiezingen van 6 september moet gebeu
ren is duidelijk: er moet hard gewerkt wor
den. De medewerkers hebben hun vakantie 
voorlopig afgezegd. "Voor de komende cam
pagne hebben we aanvragen voor zo'n tachtig 
spreekbeurten. Daarnaast organiseren we vijf 
grote D66-bijeenkomsten in de laatste twee 
weken voor de verkiezingen. Overdag zullen 
er in de wijde omgeving werkbezoeken 
plaatsvinden, 's avonds komen we bij elkaar 
voor een grote manifestatie". 

Bemiddelen 
Ten slotte nog eenmaal het woord aan Jan 
Willem Bertens. Hoe gaat hij zijn zetel in het 
Parlement invullen1 "Als een soort bemidde
laar tussen het thuisfront en de politieke are
na. Ik ben van plan in Maastricht een soort 
spreekuur te houden. Verder wil ik contacten 
met de gemeenten en provincies blijven on
derhouden en de diverse afdelingsblaadjes 
ontvangen, om zo op de hoogte te blijven van 
wat er hier speelt. Ook zal ik regelmatig in de 
Democraat verslag doen van mijn bezigheden 
in het Europees Parlement". 
De Europese strijd is gestreden, D66 treedt 
aan in de landelijke arena. 

Alexander Osten 

Een verregende barbecue maakte een 
einde aan het parlementaire jaar 88/89. 
Een bewogen jaar, zelfs in de laatste 
week toen op de valreep minister-pre
sident Lubbers zich nog moest verant
woorden voor de Koewait-affaire. 
Staatssecretaris Evenhuis haalde de 
eindstreep niet eens, nadat gebleken 
was dat hij de Kamer verkeerd had in
gelicht over zijn financiële familie-aan
gelegenheden. Beide affaires hebben 
volop de aandacht getrokken, waarbij 
het scheidende D66-fractielid Maarten 
Engwirda een hoofdrol opeiste als be
waker van de politieke zuiverheid zon
der koppensnellersmentaliteit. Maar er 
was nog meer te doen op het Bin
nenhof. 

Louise Groenman feliciteertErwin Ny
pels met het aannemen van zijn initia
tiefwet door de Tweede Kamer. Foto: 
Miehiel Sableronne. 

Pensioen 
Erwin Nypels kan met een gerust hart af
scheid nemen als kamerlid voor D66 nu zijn 
wetsvoorstel met betrekking tot de demo
cratisering van pensioenbesturen eindelijk 
door de Tweede Kamer is aangenomen. En of 
dat nog niet voldoende was presenteerde 
Nypels een paar weken terug ook nog zijn 
gewijzigde initiatief-voorstel dat een einde 
moet maken aan de beruchte pensioenbreuk. 
De kern van de aangenomen democratise
ringsvoorstellen behelst de instelling van zo
genaamde deelnemersraden. Hierin krijgen 
naast werknemers ook de gepensioneerden 
zelf een vertegenwoordiging, waarmee een 
einde komt aan de toch wat ridicule situatie 
dat het "onderwerp" van besluitvorming 
geen medezeggenschap heeft. De te vormen 



deelnemersraden moeten op vastgelegde on
derwerpen en tijdstippen om advies gevraagd 
worden. Bovendien wordt hen een collectief 
klachtrecht toegekend. Het voorstel van Ny
pels om gepensioneerden ook in het bestuur 
van de pensioenfondsen een plaats toe te 
kennen haalde het helaas niet. Zowel het 
CDA als de PvdA waren tegen. 

Pensioenbreuk 
De lange geschiedenis rond de pensioenbreuk 
heeft een nieuw hoopvol hoofdstuk gekregen 
met het wijzigingsvoorstel dat Erwin Nypels 
heeft ingediend op zijn eigen initiatiefwets
voorsteL Dat voorstel dateert reeds uit 1980, 
maar tot op dit moment is de pensioenbreuk 
nog niet geheeld. De opgebouwde pen
sioenaanspraken blijven wel bestaan, maar in
flatiecorrectie vindt in veel gevallen niet 
plaats, waardoor een groot gat ontstaat. 
Voor veel werknemers is dat een reden om 
niet zo snel van baan te veranderen. Het D66 
voorstel wil een bescherming bieden tegen 
dit koopkrachtverlies door de zogenaamde 
"slapers" de inflatietoeslagen toe te kennen 
waar ook de gepensioneerden binnen het be
treffende pensioenfonds recht op hebben. 

Erwin Nypels zal de afhandeling van dit wets
ontwerp niet meer meemaken als Kamerlid, 
maar het spreekt vanzelf dat deze expert bij 
uitstek nauw bij de zaak betrokken blijft. 

Aids en verzekeringen 
D66 maakt zich grote zorgen over de diverse 
berichten die in de pers zijn verschenen over 
de keuringen op het Hiv-virus, dat uiteindelijk 
de veroorzaker kan zijn van de ziekte Aids. 
Nu iedereen behalve de wetgever zich uitlaat 
over de (on) wenselijkheid van keuringen bij 
het afsluiten van een verzekering dreigt im
mers het gevaar van willekeur. Hetzelfde 
geldt overigens voor de aanstellingskeuring. 
De test op Aids wordt in dat geval afgenomen 
om te bezien of een sollicitant in het pen
sioenfonds kan worden opgenomen. Maar 
welke werkgever zal een eventuele positieve 
uitslag (dus seropositief) naast zich neer leg
gen en de nieuwe kracht vol enthousiasme 
aannemen? Kortom, het wordt hoog tijd dat 
de wetgever het kader aan gaat geven voor 

het keuringsbeleid. 

D66-Kamerlid Louise Groenman vond dat de 
demissionaire status van het Kabinet niet tot 
vertraging mocht leiden in de beleidsvoorbe
reiding ten aanzien van dit punt en nam het 
initiatief om de drie betrokken Kamercom
missies bijeen te roepen. Gezamenlijk hebben 
de commissies vervolgens een lijst met vragen 
opgesteld, die het kabinet in staat stellen de 
nodige voorbereidingen te treffen. 

066 richt zich op publieke omroep 
In de jaren zestig is er al eens een kabinetscri
sis over geweest en wie herinnert zich niet de 
nationale paniek toen piraat Veronica aan land 
gebracht werd. Deze hoogte- of dieptepun
ten zijn eigenlijk alleen in Nederland mogelijk, 

BINNENHOF IS 

Zaterdag, I juli nam het congres afscheid van twee Kamerleden. Op de foto een licht ontroerde Moorten Engwirdo. 

waar zoiets als een omroepbestel de gemoe
deren danig in beweging kan brengen. Op 
zich is het dus niet zo verrassend dat een 
buitenstaander, in dit geval de Europese com
missie, de beslis!ing moest forceren in een 
jaranlang durende politieke impasse rond de 
commercialisering van het Nederlandse om
roepbestel. TV-I 0 en TeleVeronique zijn niet 
meer te stuiten en gaan vanaf het najaar een 
nieuw mediatijdperk inluiden, de oude om
roepen met de handen in het haar en zonder 
de populaire TV-sterren achterlatend. 
Jarenlang heeft het kabinet Lubbers, maar ook 
de PvdA, geprobeerd de commercie uit het 
bestel te weren om zo het bestel te bescher
men. Het resultaat van deze tactiek is precies 
het omgekeerde: Joop van der Ende komt en 
de achterban van de politieke windmolenbe
strijders zal er nog blij mee zijn ook. Ondanks 
dit resultaat is de inkeer ook op dit moment 
ver te zoeken. Brinkman stelt alles in het 
werk om de commerciële uitzendingen als
nog te verbieden en de PvdA denkt dat het 
niet zo'n vaart zallopen omdat 80% van de 
Nederlander elke avond naar de nationale 
zenders kijkt. Ja, maar dat was voordat de 
kijker een echt alternatief had. 

En wat vindt D66? Woordvoerder Gerrit Jan 
Wolffensperger heeft de afgelopen regeer
periode bij herhaling gewaarschuwd voor de 
ontwikkelingen zoals die nu onontkoombaar 
zijn. D66 pleitte steeds weer voor de vorm
geving van een omroepbestel met een com
merciële en een publieke poot en de fractie 
stemde mede vanwege het negeren van de 
Europese wetgeving met betrekking tot de 
grensoverschrijdende commerciële omroep 

tegen de Mediawet. Voor een 'duaal bestel' 

lijkt het inmiddels te laat. De commercie gaat 
binnen de Europese regelgeving haar eigen 
gang en kan niet langer op een voor alle 
mediapartijen bevredigende manier binnen 
het bestel worden ondergebracht. Tegen
houden dan? Wolffensperger ziet daar weinig 
heil in: "Ik moet de regering nog zien die een 
ambtenaar met een loodjestang naar de ka
belnetten stuurt". 

D66 ziet de discussie dus als gesloten. De 
commerciële televisie zal zijn intrede doen op 
de Nederlandse kabel en buiten het bestel 
blijven. Wat rest is de vraag of Nederland in 
staat zal zijn een levensvatbaar publiek bestel 
vorm te geven dat de concurrentie met de 
nieuwe zenders aan kan. 
Volgens het nieuwe partijprogramma van 
D66 kan dat alleen gebeuren door de Media
wet radicaal te wijzigen. De NOS dient ver
lost te worden van de knellende banden die 
haar verhinderen daadwerkelijk een nationale 
omroep te zijn. 
Tevens moet de Mediawet de omroepen die 
binnen het publieke bestel willen blijven in 
staat stellen hun programma's te maken zon
der de angst voor een moordende concur
rentie. D66 kiest dus voor een realistische lijn 
die een doeltreffend antwoord biedt op de 
ontstane situatie. Wie naar TV I 0 wil kijken 
wordt niets in de weg gelegd. De Nederland
se wetgever heeft daar geen taak meer en 
dient zich te richten op de belangen van de 
kijker die de voorkeur geeft aan de publieke 
omroep. Niet door het opleggen van beper
kingen, maar door het scheppen van voor
waarden die nodig zijn voor een goed pro
gramma-aanbod. 
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ACHTERPAGINA 

Op het congres in Den Bosch gepresenteerd: 

De politieke prent 
Voor slechts f 49,- (inclusief verzendkosten) kunt u in het bezit komen van deze, exclusief door 
de bekende tekenaar Jaap Vegter voor D66 getekende, prent. De opbrengst van de actie komt 
ten goede aan het verkiezingsfonds. 

Door overmaking van bovengenoemd bedrag op giro 1477777 onder vermelding van politieke 
prent, komt u in het bezit van een genummerd en gesigneerd exemplaar. Na ontvangst van uw 
betaling wordt de prent direct verstuurd. 

Haal Vegter in huis en steun 
de campagne!! 
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IN DE KANTLIJN: 

KERNPUNTEN 
066-VERKIEZINGS

PROGRAMMA 

M C' 1 dan i.llldt •n• p ttr tijl'n n c•,•ml. 
UH(i d · t't) l va n dl' uvf·r.lwict ond<'r 
dl' ltw p. Deze• ti lel slual symbool 

wu•r d l' 'dubbelrol' va n D6 6. Dffi wil laten 
zrf'n d a l l' l v rb;wd is tussen de nH\tlicr 

wn:tl o p lu' l h<·~ tuur i:-; inJ,:l'richt Cll tn t• l d t• 
madt l ttmgaa t t•n hel dag(' l i jks lot van de 
mensen . /\ Is het besluur nit•l hclclcr werkt 
i \i d l" Vt:T l ot~lk ring dom intHII. ·• 

Gepeperd 
0(;(; vindt tla t he t \wbin~t bij hPl mi lieu , 
hf•l on di'"' twijs f'll tk inrras t rm·tuur ,...f'n gr
Pll" ' l'd f' ll ll b<'laa lck tC'kf' lllltl{ hc1•rt ac.: htt.: r ·· 
gf'!a l•' n . " In h~>t •.m cl<:nvij .s is s prnkt· van 
t~(·n g w(')ciigc..• d l'tnOti valic va n hrt pcrsn
rw · ·l ... \' t'IV( •Ig l V:m Mi(•tlo, "f'n dat bct(•
ht ·nt du Prl vr•rl agi ng an cle kv.mlitf' il \'an 
hr t prod ukt I ft• I k ~tbinr-1. hc.-c rt claarnaa !"' l 
ja r rn l a n~ grwrigrrd mcf' r te investeren in 
dC' in fra s tt·uct.uur. omdat het finnnr icring
!" IPknr t n 11 dJWg ttltJC'Sl. In we rk••lijkhr id 
word t da :. rn";. he t tekort vo•n d r t...,cko r11 sl 
JIIÎt-; f gl Oit•r , " 

[),, D6fi- tijs11re k t<cr rkm t dat het kab i
rw tshc·kirl ook p~'s iti c ~· nnh:n kcnl " l~ r 
ZIJn de Hrgc.lopcn jarrn veel banl'n bijgcko-
11H'n . Het vcr·vclcndc is a lleen dat de lang
durig wC'rk loz('n nie t aa n een brwn zijn ge
h tJ IPf•n Oo r?.aak is voorn ! cl (' vcrkrc rdr or
gat l i ~: • l ie va n vr:tag en aa1rhnd van werk en 
l'f' fl gewf' ldigt.• sc hoJingsaeh tc.rstand, me t 
name van rlc mindcrh den. Dat lc..idt tot 
t•t•n ont wrichting va n de maatschappij .'' 

Ontoerekeningsvatbaar 
Volgens Va n Mierlo heeft de VVD zich bij 
voorba a t buiten een nieuw kabinet gcma
nocuvrcr rd. " De VVD is op dit m om ent 
nif'l l r,(' rf'kf'ni ng~vatbaar . De VVD heert 
11t'n AC' t ingf· bestuurss ta biliteit, dat icdvt·
t'CII z ich wd dT"i1• keer bcdf' nkt voordat ie 
met die partij gaal regeren" . 

" lid probleem van de VVD is da t de wo r
tt •L libPr::\ 'l l z ijn , te rw ijl 7.P in de Neder
lands<' po ltli (·k lijn recht tegenover de so
ciaa l-dl'rno ·rat.rn s taa n . Daardoor hebben 
zij d e ro l va n de cnnscrva tieve partij gckrc
gr•n . PvdA en VVD weigerden s teevast sa
men lt" n •f!c rcn en hrl CDA kreeg daardoor 
d1" v:m?.t·lfspn•kcnd l'lf' itl va n de rnat:ht aa n
gf'hmkn ~~ ~~ d:•l is btlllt!ngt..:wuo n o nJ,W-
7nnd voor Pik<' man tsehappij . 

VERKIEZINGSKRANT DEMOCRATEN 66 

D66 gaat dit jaar naar de kiezers met een programma dat als 

titel "Schoon Land, Helder Bestuur lreeftmeegekregen Vol

gens lijsttrekker Hans van Mierlo komt hierin de essentie van 

het D66-denken tot uiting. De zorg voor het milieu en een 

betere overheid zijn al sinds de ofJrichting van D66 bepalend 

voor de identiteit van zijn partij. 

Schoonland 
helder bestuur 

" Ik! zag er N·n t ijdj(' n;1ar uil d;l t d <' VV D 
prolwPrdf' IH.· I twcen t W ëtt llH'f ' l' n p Iw! libt 
r;d isnu_• te lq .tgcn . Da l pro(·c·s is 1111 lot:Hrl 
stop~czl'l d vo r de kabindstrisis. l)i e 
kw:u r de VVD overigens ni e t zo s lecht uil. 
\ wd d il' jli tdij ~.:;:11 nnt ;.c·lkntl in dt> sotes 
m e i de• euthanasie·" . 

··op een pnar puntl"n staa t Dfi6 va n a ll e 
partij en ll('l schr rps t t ~gcnovN lw t C D/\ . 
Dat is bij d e îmma lcri ë lc punten . ma <lr ook 
\\'aar wi j ons keren tegen de ' zuilf'nm~m t 

scha ppij ' . Zn draag t hel CDA een Jriga nti 
sclw vPnlllt\\'qfl rdelijldv ·iO , t•n dt• Pvd A 
trn uwcns oo k . voor de rncd iHs itu;) ! ie, waar 
hel nu N ·n rot7ooi grwordt•n is [hl! is nu 
prC'l.'ies een van de" tl' rrei nl'n wa :rrop UUG 
hPI<> concrclt· e iJ..!<'n grd acltLN r n'1tvnu w1. 
nif'l l~(' h int i Prd dot~ r ' lP g('"d ril'd f' nis \ ' illl 

zu il enl an d " 

Vertragen 
'' Bij dr wrt. gf' li jkr· IH'hand t'ling en de· f' U 

thnnas icwct st n;Hr IJtlfi r·n he t CDA ook 
U:!genov(' r r lkaar. En wa~ar hrl C D/\ de in 
di v idu a li serin~ va n mcn:;;cn trach1 t.('gcn t(' 
ho uden va nuit de> g,czi ns filosoric . d e· hork
s teen van de srnnr•rli C'vi ng. is ORii jui st vonr 
econo misdw vt:rzPtrs tandiging" . 1-Tt.:t CD A 
loopt achte r d e rc· itc n aan mrcnt Van 
Mi e rlo . " Hi e r is d C' br l a ngrijk ~ tt· ro l wm 
het CD/\ vc t·tragcn . li et z ijn o nt wi kkt•lin
g.:n dtc abso luut ni e t lcgcn lt • houden :~.i jn . 

zoa ls destijds de a ho rtus kwcstic. Nu z ie je 
hct,elfde bij euthanas ie." 

'' D voo rs l.<' llcn va n Dfi6 gaa n nie t ;JII cen 
van de gedal'htc ui t dnl er voor indi vidu(·n 
ondrr gewaarborgde o mstand ig heden CC' n 

grotere vrijheid moet z ijn ~en zacht e dood 
te krijgen . D66 wil eutha nasie regete n bij 
W<' t , ook a l om hel bdf'r nndf'r cunlrnl c te 
i.1 : j ~r ..... H t' l r·arl.' is dPit on ze denkwe re ld 
net zo goed v:muit. de U 'sChC'nning va n het 
lcvC'n kan worden vcrkl:tard als vanu it 
denkbeeld en die vcrruiming van s tervens
mogclijkhecl<'n inhourlen . Maar het accent 
va lt altijd op hel loalslr-. Ik ben er van 
overtuigd dnt.dc~i tuat i c. ni e t n ll ccn in Nc
dt~rland ma a r oo k in d r res t vn n d · wen' ld , 
ongf'veer gaat word<·n zoa ls wi j dat voor
stellen ··. 

In zi jn t·ongr~s rcd,.. g ing Van Mi Prlo in op 
c.le 'bedompte s rN:!r · Op het Binnenhof. " llc 
verloPdering hccrt te maken m et. het. opo f-

ft•r f" n van ct llc mogelijke kw::~litei1cn van 
hr~ t lrvf' ll a a n d t• problenwn va n hl'l hebhen 
v;r n dl" 111a cht ". zegt hij nu . 

"V la k voor de zomer hadde n wc de affaire 
Evcntu ai s en Ut ~ u[[}Ji rc Koeweit. Een mi
ni s t cr- prc~ idcnl die zich wcl isw;wr hie f 
moreet schuldig (lemaakt heelt aan kwalij 
k<• praklijken maar die zich s laatkundi~ 

niet goed gedragen heelt" . 
"De regel dat je je terugtrekt bij eigenbe
lang is er niet om ons te beschermen tegen 
loeders va n mini ster~. maar om he t minis
Ierscha p rn he l premierscha p te vrijwaren 
Vfl n iedere sm et.. ~V._.nt jr kunt nooit bew ij
Z(' n dat bclangc •nvcrstrcngcling hcdt 
p la utsg('had . Jr kunt. nok nie t bewijzen dat 
dito niet hf'dt pl aa tsgehad . Lubbers is nie t 
nwt rluwelcn hand schn •n('n aangepakt , 
umd:1t hi j s lraks prf'tOÎf•r wordt van een 
t.:Pn t rum links kabinet. Wat. hij gedaan 
lll'dt is a ll een nie t g<·noc~ om h m weg te 
f> tllr('ll ··. 

··ook al" rrg ri ngspartij kun je dit soort 
~i tuaties niet veranderen. hooguit beïn
vlocdrn . Oe politieke cu ltuur vcrbeter je 
a ll r·C'n door wi jziging va n het staatsrecht. 
Hijvoorbeeld door ki ezel'!; twee stemmen te 
g(•vcn. een voor de macht en een voor de 
cnntro ll• op d€• macht. Dan wordt de vcr 
ho uding kiC'zcr-gckozcnc nndcrs". 

Waar het zelfreinigend vermogen van 
de macht zo gering is doet D66 voorstel
len om ons land ook in dit opzicht scho-

ner te maken. 

.. Lubbers ze~1. nu : liet !(a at tussen mij en 
Kok ', en bcspcclf.rf Hn hrt ins tinct v3n men
s ·n die rmtzettend grn ag de macht w illen 
ki ezen . Als Lubbe rs zegt: het gaa t tussen 
Ko k en mij dan is dat nicl waar, maar het 
CDA wo rdt er nel a ls de Pvd A wel be ter 
vrl n . Want de mensen df'n k en : ha lekker , 
gaan w t• even Ajax- Feijenoorrf spe len ". 

"Ons parlemen laire stelsel werkt heel an
ders. In Nederland kies je s lee hls de con
troleur van de macht, he t parlement. 
Dus 7.cgl D66 : o ne mnn , two vntes. Een 
voor de m ;;tt'hl r n CPn voo r de ('On t ro lc op de 
macht. .. 
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'"IWf"l•t , VfiOI P~ k o;: t Î!tt• 111"11 ht.tt'li '"· 

Nt'rf'"'t bnó rnu,. ( ö'c tÎ P ( h ljt h -.yru , alf f'(' l l 

sncll t> oultll :lfltdit•R v;l n h~ t ~partheid~ t f'gi 

rn e c u de t QtSt ilndlm mint( v;.n e n vrij, d e 

morr:ltio;ch t' ll nit•t-r·ado;ti"ch Zuid Afri ka 
66 dr·in g t ;t,, ., (lp 'Owrl , ,.l!•cti1•vr r.(Qilt• 

rnio;ch e sa ttrtif'•n~ .ltrr •r lr n , h l j vnt•tkt>ur tn 

Furo pcf's ., ,. ,ha nd, a llli: 01"' p oo;ifj,...,,. fl1il~tr-r 

g(' h •t• ro .t ls lu •t Oll lh•r \l~"'Uih' ll va n o n dt•t wi jo; 

N"l n p l1•idinr,daci litr it f' ll V(tOI' fit • :t Wf'rl,.. be
vnllti nJ: l"ll çft•u n vour- d r v;~ lt hortd f' n . 

J\1i fi,." ftl(' t '''d 
f·ft' l Nt•d C' r la nd"e be leid t en :t:.tnz ien 

Midd C'n-Amerika mol"'. rijn grricht op het 

t,.rus:ddngtm van de inn1rnning. ook indi
t t"n, v:. n de supe n n-achtt' tl 11n o; tcun a a n "'lle 
intc r tw k r r~ cht e n d ie Ct"h tr d"tnoc r ,.tisot.he 
f' ll \OcÎa l~ h (' t' VOit"tlÎ IIgf' ll ll.'~ f t"PVt.' ll , 

Ecu j.utdijksc ~"~rH~nb .we r .t pJ)ort.Agf.' ov~r df• 
tr t••n -.en t·t•ch t c •• c;i t.tratie in ft,. b iltden waar 
Ncdr rland n :"l uwe bctt'Pkkitt f!..,l Hll't! O !ldf•t"· 

houdt. dif' n t t il" wm·d po uhbt•<;Jt""f'd :u m P~ll 

n ll afh :\nk e lijJc imtituut·. 
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066 bl'ple h <'Ci t beleid va n t o~nadering t uc;

,.en O ost lf'n We!~ót , waar bij d,. w f.' d e n.ijd$e 

vri jhe id is gcwa i\rb o t·gd mf'lt l't' ll .l.O laag mo
geli jk niveau vóln convention e lf'! en nucleaire 

be w ;'l p e ning . Dit beleid m oet ,. ... te\fens toe 

le idf'n dat d e volkeren v:~11 O ost· Eoropa d e 

vt ijhf'id krijge n o rn z.ondcr illmf'nging va n 

bu it e n.- f hun e igf' tt YOI'I"n van vollr ickc org<' · 

ni satie v"'s t te stc flct~ . 

Een ~cl'amcnlijk o pt•·('()('n v:m dr W t:'s t 

c ur'Qf)f'S(" lil n d c n ten optlch t e van clc Sow
jN-Unic f"'ll O ost -Europ" h !Nh d e b('s t c m o · 

J::" lijk lu•dcn voor- een hf.' h•id fl:l t a ll e a-spe<.· 

trn v <Ht O oc; t . W e st betrf'kkhtr,rn OII"IV<tt . 

066 pf,. if voor h e t toht:mdkOIIt e n v:m een 

Wf'Slt'm n Jwo;c vr iliglt clchlttr rtthr•it b inn e n 

d r N avn , g"hó'\<('f'l 'd f"l jl grnlf'tl' Sil lll l'rtw ~ r 

I(ÎIIf. v .1u fit:' Wf'steUt n pr" f;uuk•1 op ,<' llc 

O rld f"' t dt"'~~>rt "' '' " h N Vl"ilir,hf'ldfofH•II'Îd. 

ll t ., ;. 

66 st • t'r ft '"' ",. "' " ' t.'f! ÎIIR v.u• tlr dr fensi~ 
ui1gavr 11 in d•• ko n•t•nde k;,l) inf'to;p e riode . 

H i('rbi j d i(' nt Wt' l dr n odig,. fl ,..xlbi litei t t e 

wur·de n gf'hilnfecrd in \'Cf'b:1nt l m e t d e on

·t c kc t·hc id van de internat iQIIiile ontwikke
lingt>n en d e ltiO(:('Iiiltheid d a t van dt! Euro
pe<c landrn in dv j"r"" rwgt•ll tlp, P(!n gr<l(f."r-(' 

v('r~ ntwnnr·drfijkhf'id k "' wnni t-n ~,. f>l t 

voor dr Vf'tl"!f"diging van w.-. , t fur,.p·t. 

\not dt•c·onttoh•qpdl' tl"la lhl 
'11"' '' j(' de · \P I ktC'7ingt•n i'! I 

dtn•t I lliO~! c ' ltJk tn~ l . rn n:un•• · 
lij dnor m(~n <.: t • n t ' ' ll ba nd I (' gf'vf'n 
uwt hun I"' ~' h•llwn l n t 1t"rs . l·:c 11 gerna
l igcl di c; trirl !·n ~ tf' I Sl' l , \VéW ri n h•d('rf'en a ls 
lt~ · l wa rr 71'1( f'f'n h,.r lj (' dwri ~·ana n"lo t~ t 

Iu hl wn• ·n nu 1 a lh·•·n chr !' lW von rfll ,' ll ·· . 

I ) ;.\11 pas pak je hel goed a~ n D an wol'dl 
•1 1 ,-~ 011 z'n lt•IJl g<•z<•l , rr1 n1oPt if'd c•r f'f'll r>f' n 

1 lf :1-11 ~ I.OI' kl 'll .!1 • k1ijg t (1f •l) :lndtTfiiiÏ i o.:: l:"lg. 

•·r·n ander par h:1n •nl. I e m!'nsrn d i {i:ln in 
lwl JHl rl ' lll(' n l z iti C'n h(•bblm •'en r igen 
l<lf'7rr·skorps •' n die' zeggen tcg n h un frac
li•·· wo l j<• tflf' nou vnorschrij rt ditnr strek ik 
m 'n vi nger ni et voor op. want daarmee kan 
ik niPt bij mi jn rH r nscn r~f"l nkorn rn Het 
pm J' ''"""' zal zo b h' l kttn ll (•n conLro
lc•rT·n" 

" Ma;n· ja . voorl(lp ig knrn('n wc doar niet 
aa n lo •· n d :m is dp v raar, wa l te doen . Wnl 
jt· k11nt V('rhc l r l en jo.; d r minis teriële vcr
:111 1 \1,.'11'11 dl'ltjklwid, tLJt r•~ 11 rll ini:.:tC'r eerder 

t ' l! l 11, \111'1 lll oJ , . r :tnh\r•<u·ddi j !\ \'Of ll' 

~ ~~ , ., 1111": i ·~ t!f ' l~ : lil lt r,p !trol dc•p:u lf•trw n tl'n 

11 . "'-'I' op 

Doorb raak 

l\ l 11d PIHi lliC'(•do<'n in ('NI kubinel vn n 

(' I )J\ "" l '\·d 1\' " \ ' IJ hl' l •lwn clri<• jaar l:mg 
~~· · rn• ' j h ' ll dat 1'1 f ' t ' ll knhuu~ t 1':111 1 nwc lt •n 
l<l• ll tt· n tn• •l l'vdJ\ l' l'l VV I) . /\ Is d a l wos ge~ 

lnl\ t ha d rl ;lf r•rn d oorhnw k in d !" pnl ili ckc 
' ' 'houdill'-!f'll hf•tt ·l<t·nd l)ii t) i ~ gf'ln ls ma
IJL! llh ' l flqdtU, \'Oo t t't•n l' D I vd: k<~bind 

\\"t 1 lu•hhrn dt- lw t••id ht.•td om lllC't' lP dnPll 
tVI<t nr \.V IJ zullt~n dnar oll f'C' Il v tcsc lijh h:1rd 
rnpr lnpt'n a ls we t'l'll h Ie goede prijs 

kttl! !l'll .. 

1 lp' :d!t•rul in :t ljll 1"ntlglt'!'l t' d P wns w· on
' t I S IIC '111'11 a .nwa l llj l (; l f lf ' ll I .i n k~ V:1n 

1\llt'l ln : ' '(lp flank t•n vn n d t• Nf•th•rl a ncl st• 
pnli l lr·k z tll f'n in Vf'l'llll (k t' rl f"' discuss iPs. Ut · 
VV D doot op de n •ehl er f'l ank t.c fulmîn cn •n 

IC'grn de SPriFt lt ~ l cn Grncn Link s a ls 
sp icgclbcc• ld o p de linkPrfl ;mk in .cwvcd1l 
nwl d e Pvd A o rn dt· linkse ki C'ze r . mei o n
u ilvncrb:H·c· idcëcn ove r t'cn mili eut:.1x ···n 
vc- rhogi n g V(.lll de uitkPringcn . l)(i6 zn l nol.:; 
\\'PI t' t'n beC'I j ,• las t VO:HI ,roC'n Links IH'b 
h f'n , mna r n"l t)t'l z i<"h in d iJt g('v(·ch t n it' l 
naa r eh• z ij ku nt bt'!"tt'VCII Bl ij ven z itt , •n 
wna r je z il. E r is h ie r , în hf' t rn icid t• n. g•·
noq~ lP do<' ll . IJ C' !" l:lg on1 rl r reeiJ l st• kicZ('l' 
\' <~e ht de· VVIJ •n<-H-tr uit mc·t hr t C IJA. L)p 

link st• ki••zer. dat \'('dil clt· PvdA ui t mt·l 
G roen Links . F:r is n u nug zoveel over in hel 
midden " . 

'' Ik lwb lw l rm ~ t r- 1 g.-'<'n lwhnrfl (' ()Jn eam 
p élf!,!W l('l.!t'n Ot oen Links l t' vof' rc· n . M:.~ar 
tk ,\:tS vt· t baa o.;d dtHll di e onverh1wdsl', 
s nt jdcnrk a :111 v; tl v:m Hia Bt•ckrrs. Ik had 
<1:11 pro,~n.Hnm <l va n G ror n Link s ('rns br 
kr k('ll . Cll jtt , daa r îs rcht geen touw :1an 

Maak kennis met D66 
In df' konwndr weken kunlu ke nnis ma ken 
mei de kandîda lcn voor DfHi. Om u in de 
gri ('J.!f •nh t·td h • slt>ll cn trn ze rncn sf'n l r onl
n tPl' h ·n \\fl!dt·n r·r \'ij r stwdalc ver 
kirz t1tgsdo.,gen gco rg a111 .SC't'l d . 

De· lan ls te Wl·rk va n nugustu s en de ee rs te 
\\oPI'k v:lll sc•plt· rnlwr kom t u o ns tegen in : 

1\H I-:JJ/\ - I·:NSCHI, DE: - LEE:UW/\RDE:N 
- l) lèN 11 /\M; - 1\MSTE IW /\M . 

Cf'd urPntlr lw l dagprogramrn a zu llen de 
l<amc· rk;mrlidn~ bezoeken brengen aa n 

DON OERDAG H AUGUSTUS IN BREDA 

t~n1ban t . l .imbt lrg en Zct~ l and worden bezocht 
updnnd C"t flt1).! 24 nugu~tul\ . 
r .. ... ll l'l"l•lgt•nbost'h Z.<l l ('('11 br·zo('k wordl'n 
gt•ht ;whl aan 1lc• S t..la ns- kHihcdraa l. waar h c<t 
t.' ttl ltt iii 'W'If'd duo r ?.un• t'f'gcn wordt aa n.e:ctasl. 
In Et tt•ll tovt• n w11 rdt - in ht' lM ilieu Eduratid 
t't·nlnlnt - d t• zure t·egf' 11 ~ pn,blematick van ··oe 
~'•'P I " ~t iln df•Ot'ticgcs i.Picl . 
In \ , in tbt•r~ \V(tt•cll bij een bezoek aan Hecrl f' n 
,,., wdt•n t.:"~ J H t1kc·n over d e drug~prnbl cmat i e k 
;:,Jfl ;.t:n 

Vl·rkwûii !I .'Ufflf'llrl inl11•t 1'11 r[o:chip. S chasseveld 
l.'i . Hn·dn nmwj 2 0.01) uur. 

D INSDAG 29 AUG USTUS IN ENSCHEDE 

IJin~d a,:: 2!) augu~tus is D66 in Gelderland E'll 

ÜVt ' lij!'~ l ' l. 

' '' Ntj v•·• d:tl 71tl lf'll • nn l"'t'n l(lcr istischc 
1 • lllllh•tdtiiJ: 111 dt• nmg••ving . ei(' g,•volnC'n van 
111:1~sa tt·<"l(•a !a· v•'•'rltC't milieu worden 
hi·Spt t 1ltf~ l1 

t )p d t• UIIÎ \' f'I Sil il va n Twrnt~"sprcPkt Hans va n 
Mtt•rl u • inlw l k:u l •r \'rt n ti c intrnducticpcriodf'
ti P Pl' r~l~·- ji.l ;:~r~ st udent en toe. 
I) ~· 1111)1! ' li jkht•dcll V; lil :l ~ i f' I O pva ng voor Tami ls 
\\' t• rd ,•n I)('..: pi ok(' ll in "Dl• F~ i k ··; t~en 
ll jH :!liL!( 1'1\ l ll,ltl In SJ , I~ h ! ll t? ll 

t ·r kii'~ / II!J-~(11 ' 1111<1 (J IJ dl' ("fl ! llfllt .. 'I/"Q/1 df> 
'" ' ""'''"' "~"''' 1'w• •llf t> , rwtmuw ''(Ir Vrij110{'" . 
1Jul'11t·ti,.Jnnn ~. F.usc-l!t•dc .I 'O~Hijl(). Uf/11111' 

di verse in de regio gcl(•gcn bedrijven e n 
ins tanti es. Zo kunnen z ij een zo goed. mu
g lijk br(' lci krijgen va n dalgene waar u. a ls 
kit>Zf' l', dag<• l tjks mf'c J:!CCnn[runt f~f' nl 

w o 1cit 
In het avondprogramma za l van die werk
bezoeken ve rs lag wo rden uitgebracht. Da n 
kunt u , a ls onze gas t, met d e kandidaten 
WH 'I ged ocht e n w isselen o ver de ondrrwer
pcn di e ter s prake zijn geweest , o r die u ter 
sprak e wi lt brengen . 
Lijs llrckkcr Ha ns va n Mier lo opent de 
avond m l een actuele politi eke toespraak . 

DONDERDAG ) I AUGUSTUS IN 
LEEUWARDEN 

Oe provindes Gron ill f.tf' ll . Ft·ics lnnd Pn Drenthe 
word C'n npdondrrd11g :~ I n u .t: tt~bt s bczol'hl . 
In Gmningcn i ~ het 'VPrkcf'r cn vcrvoct·"llwma 
vn n w~~prPk , in F'ril's land wordt gesprok Pn w r 
p noblen t{' ll in ti C' lan<.l bnuw 
In Drc·n tlw 7.a l b•j ' 'l' ll b<'Zot•k aan de 
jc undgcvangPnis ck '(jcugd)c riminalilc it.' aa n de 
t •t'ri C' wordf' ll gt~stcld . 

In alle prnv inf · i ~s worckn d e gcw<'slclijkf' 
arbcidsbun' au 's bf'Zot•ht. wm1rd<· 
wcrkgckgcnheicl in dp provinci eza l wordt··n 
be~prok cn . 

Verk iethl fJsru :fmd i n 1/ Pt Orrmjehoul 
Stlltion.sweg 4 l f' l...eeutf!arde n. l l(lnll/20 .00 uur. 

vn~ l t (' kr1 11p«~ n A Is jt• m•~ t df'ze- onz in ~l< lll 
kon ll ... da n zou ik toc h wa l bcsc h ~ idencr 
aan doen . Nou, dal heb ik mnar crns een 
kCC' I" J.!C7eg<.J " 

Uitgeperst 
Ha n::: vn n M iC' rlo lwc H zich ti jdens het con
gres, Vf' l7.t~ t tegen vcr inging \'a n d e drfen
s if' - ui lgaven. Gezien de inte rnation a le 
ontwik ke li ngen · (Gorba Lsjov!) lijkt een 
ver laging mogrlijk lC' z ijn . Maa r hr t is 
voorb<ll·ig, :~o vindt hij , om d aar nu a l van 
uitte ga a n. " He t. gaat goed in do wereld , 
da t is waar. maa r je mop t. buitengewoon op 
je hoede zi jn . Waar hel om gaat is dal Gor
bnhjov ruimt krijgl de ttcfcns lcln!i t.t"n te 
verminderen . Die krijgt h ij van o ns ruim
schoots. Ma a r da n zijn er a lti jd mensen die 
zich w illen ondersche iden door nog meer te 
wil len . Dat is di e pacifistische gewoonte
wi js heid . waar D66 niet aan mee moe t 
doen . Wij hebben eeri eigen veiligheidspo
litiek, di e notabene g ri cht is op Europa , 
o m lot ontspanning te kunn en komen .. Ie 
moet meer sa mPnwc rkcn rncl andere Euro
pP!'C' l:1ndC'n . Dna r kuncn grote bespa rin
g(•n u it voo1 lko m1 n . m aar di e sa rnenwe r
l<inl( kos l cc•rs l geld ·· 

Va n Mi erl o moet f'vcn na denken over de 
vraag Wélarom de ki ezer op 066 zo u moc
tr n s lcrnmrn Dan zegt hij mei li chte 
sc herf s · 'ï J ijvoorbC'd rl omdat D66 zo o nt 
z~ll.••nd va ak gd ijk heeft gek regen. Nee. de 
kiczt•r mnr·l h(' lcmna l ni e lH. Ma n!' goed . 
Df.i6 s tna t voor een man ier va n denken. De 
pnrl ij is onbevooroordee ld . onpa rtijd ig. 
hee ft gr<•n woriP!s in het zuil cnsl c l:::el. 
Staa t cl a :~rdoor meer da n a ndere pa rtij<!ll. 
open voor nj cu we pt·ob lemen, en bied l 
ni uwe oplossingen. Zoals in de irnmate
r if• lr kwl's tirs. de individua li sering , en de 
ro l vnn de ove rhe id . \Vaar het zei frcinigend 
Vt ' nt1llg('n \';m de mach! zo gering is doet 
Dfifl voorstel len nm nns la nd ook in dit op
zich t ·~dwrwr ' Ie rnnkcn " . 

• 

VRIJDAG I SEPTEMBER IN DEN HAAG 

Op vrijdag I september vindt u D66 in Utrecht 
en Zuid-Holla nd. 
In Delft.7.a l rcn be1.ock worden gebracht aa n 
TNO waareen prodopstelling voorzonnc
t'll f' I'J!i c word I. bezocht. 

Verkirzi,l g.-.(mond i11 Pulchri S tu.dio, l...auge 
Vum·h mi:L 15 fe Den /laag, va11af 20.00 uttr. 

MAANDAG~ SEPTEMBER IN AMSTERDAM 

Noord- Hollnnd en Fï evoland worden bezocht 
opmaandng 4 ~cplember. 

In Haarlem wordt bij een bc1.oek aan de 
gemccnlcpolilic gcsproken over de resultaten 
Va n dr recent ingestelde 'wijkteams·. 
OC' ft •nsic-za kcn komen aa n denrde in marine
stad Den Helde r . 

Vcrkiaingsaroml in lu•t \VI's t-lttdisrlr 1/ll i..f, 

llrmdt:mmtrstmflf 75 va11nf 20.0tJ 1111r. 

Voor meer informatie ove1· D66-
werkbezoeken en 
D66spreekbeurten kunt u contact 
opnemen met het landelijk 
sec1·etariant van D66 070-858 303 . 

• 



"In ons nieuwe verkiezingsprogramma hebben we veel geld uitgetrokken voor 

een krachtig milieubeleid, maar het gaat om meer. 066 trekt vergaande 

consequenties om het milieuprobleem binnen een generatie hanteerbaar te 

maken. Centraal daarbij staat het begrip duurzame ontwikkeling. Een schoon 

milieu is voor D66 niet langer een doelstelling naast andere wensen. 

In onze ogen bepaalt het milieu de randvoorwaarden waarbinnen de 

samenleving zich verder kan ontwikkelingen." 

Van milieu-euforie .naar 
krachtig beleid 
/IJ ct verkiezingsprogramma va n 

066 is geschreven vanuit het ge
zichtspunt daL de zorg voor het 

milieu de komende jaren een s tempel zal 
d rukken op a lle activit ei ten die in de sa
menleving plaa tsvinden,·· z l;{t Doeke Eis
ma , de milieuwoordvoe rder voor D66 in de 
Tweede Kamer. "Nog s lt..-cds vragen wc ons 
bij a llerlei besUssingen èll keuzen pas na 
a Ooop al wat de cllectcn zu llen z ijn voo r 
het milieu en hoc wc die prob le me n kunnen 
oplossen . D6ö vindt da t de gevolgen von r 
hel milieu voortaan voora f een vee l zwaar
dere rol moeten spelen in de beslu itvor
ming. Dat be tekent bijvoo rbeeld d a t eco
nomische groei niet langer ten koste mag 
gaan van hel milieu. w~ zulle n dus mi 
lieuvriendelijker moeten gaan produccrf•n 
en consume ren." 

Onomkeerbare veranderingen 
'Duurzame ontwikkeling' s tuu t 111 het pro
gramma van D66 omscht•cvcn als 'het zo 
inri chten van de ac tivitei ten van de samen
Icving dut ze blijvl•nd kunnen worden vol
gehouden zonder cmom lwt·rban! verande
ringen ten k wade in he l milieu.' Dat vraagt 
een enorme verandering. Vun hd gcdr~1g 

van individuele bur~crs, vnn de overheld 
en he t bedr ijfs leven . Gevraagd naar voo r
beelden zegt 066- milicuspccia lis t Eisma : 
"Duurza me ontwikke ling betekent bij
voorbeeld niet a ll een zo rgen voo r schoon 
drinkwater, maar ook een veel zuiniger ge
bruik va n da l wa ter . Hel betekent ook d at 
bedri jven voora f nagaan wa t de milieu-e f
fecten zi jn va n een nie uw product. Is het 
energiez uin ig gemaakt , kan hèl lang mee 
en we lke res ta n ten blijven er over a ls hè l 
tot a fva l wordt verwerkt'/ Werkgevers en 
werknemers kunn en n d ieu-afspraken 
vas tleggen in CAO's. Bijvt orbecld a ls er 
me t gevaarlijke s to fren g ·wl) rkt moe l wor
den . Duurzame on twikkel ing hetekent uuk 
dat banken voord<Jt ze int e rn at iuna lc krc
dlc lt!lt Vt:I'Sc1Ht f ( OJ1 JUllil ChJ l'UI1 St • t.JU l! llti iJ~ 

va n inveslcrin gpn voor liet milif•u kijk"n 
De ... rgclopcn dcccnnw I ebben jtns t d1 1· 

gelden tot eno rme sch~dc gr: l •id ." 
Volgens 066 moet he t mt•tji' liJ k ZIJn um de 
economi sche groei in goede banen te lei
den . Terug naar een klci nscha li g~J econo
mie is niet nodig. Wel za l 'welvaart' een 
andere bete ken is moete n krijgen. Wa nt 
aan een a uto in de ftl c heb JC niks en w1e wil 
er zonne n onder ee n met smog bede kt e 
hemel? 

gicbcsparing en onde rzoe k naa r schone 
encrgicbJ:onne n, voor hel opruimen va n tlc 
g1fb •I t er , hL'rg,•bru il< e n \'t' l wcrk ;ng va n 
het a fva l, voor een schurwr · la nd bou w èll 
best rijding v<m de verzuring , voor controle 
en hundhaving va n de mi lieuwetgev ing, 
wa tcr.tuivc ring en natuurbehoud . D1 c tn
vestt:ringen zijn ni et a lleen Vi:ln bd~ng 

voor hd mi lieu, maa r komen oo k de zo 
gewens te duun .amc on twi kk eling en de 
werkgelegenhe id lcn goede. Econmnisthc 
groei is VIIIJ f DUii Pchh;r g ·en voorw:.tun lc 

om 11 11 daaclwt•rkt!li jk met f'Cn kracht ig mi
li eubele id te beg innen. D6H zoekt de Fina n
c tering van d ) nwntrcg<'lcn UtJ burgc1~, l u.~

drij vcn en uvPrhd d 
l!:x t ta econom ts ·ht: groei I01K' I lol l 'XI rn 
u itga ven vour het mi l i u b~ l eid l e id~.· n . l~ n . 
zoa ls Dti6 -voorzi ll t::r Michel .J ager heL tij 
dens hel laa ts te D66-congres s tel<le, "Oo k 
a ls de economi sche groei er niet o f minder 
za l zi jn, blijft het milie u een loppnori teit 
waarvoor o rfcrs op ~mdcn• bele ids terre i
nen en in onze indi vi duele welvaa rt gebo
den zijn .'' 

Grensoverschrijdend 
Als er ie ts clnidclij k is W'wûrden de nfgclo
p(·n Jtt rt·n dan 1!:-J h e l dot mii 'L'I H I:t tl1 ds l ing 

gt ensove rschriJdcnd is I l e l mcstovcrst ho t 
nr de bodemvervuiling mugen typisch Ne
dcl'lu nt.l st· p•·nbh.u11cu z ijn , htJI l)l'o,•ii,Mw r
h·l'l o f d e a an iJs t mg va n d v oi'unl a.tg 11 jn 
da l Zl'ker n td Ju b t vanwc)~C llt:l E t ~ l ' lj)CSl' 

en mond ia l kanlk tcr va 11 de vervui ling 
speel de d aa rom het nniiCII IJ iJ de cnmpJgnc 
voor de E1u·upcse vcrkiezingen zo'n be
langrijke rol. D66-Europarl ementariër en 
li d va n de Milic ucQmmiss ic van het Euro
pees Pa rlcment Ja n Willcm Ber tens: ·"Al
lccn ka n Nede rland weinig uitrichten. Zo 
is ons land mondiaal ge<ien s leehts voor 
0 ,7% verantwoordelijk voor de C02- uit 
s toot die het broeik aselieet veroorz~akl. 
Wc zullen dus minimaa l in Eut;op~t!S ~cr-
band gcmeensch a ppelijk a k!i~ . 'ID: 
dernemen . Oe milie uno rme'l vet-:. 
scherpt worden en laqden die 
~ t..-~,. ... 

ncn bijbcnt!ll rnucten fin a ncieel ondel'
s tc und worden door de rijke re lid s taten . 
066 w il d aarvoor een milieufonds opnch
ten ." 

Woon-werkverkeer • 
Na tionaal baa rt voora l de ve rvui li ng door 
het verkeer en d e la ndbou w de g roots te 
zorgen. Zo is het de vraag of he l rncs t.-,v<· r
schut. door mes tvrnvcrkings rab ri ckc'n kun 
won l\ '11 w('g~cwc • J kt u! da l de vcf'~ l.a pt · l z.d 
moeten worde n ingckro tnpcn. 
D66 wi l Qf~n milieuheffing léggen up bt·
s lrijclingsmidclelen urn het gebrui k daar
van te be perken en met de gelden nit. deze 
beHingen nl ilicuvnt•ndt·l ljkc l <tiH i bouw t(· 
~ l i mul, • ren . 

G rote politie ke t egl..' n s t.c ll mg~ · n O Vl T de 
maa tregele n die ingl'vfw rd mo<'len wnnh: n 
li ggen op h c: l ICI'feÎ ll V< JI1 lH' I Vt ·riH 'l ' l \ 11 

V( ' I'V ot:r. I k a fsl' h il ffl ng van h l'l 1 i ' l ~ko:oi l (' J I 

ru rf ~it ging dt: VVO a l te ver. l)tHi is va n 
mening dat het gedrag va n automobi listen 
wél met fi sc<A ie maalregelen bi jgc::ï tcld lll\lg

wun lon. I ~~ rc i sko~ t cn Luss..: 11 h111s ,.n wv 1 k 
met. lw t (Jpcn b•wr Vt' rvoc r llh)dl' tl wd ;d 
tre kbua r blijven . 
066- v\·rkecrsspcda lis l G~rr i t .J an Woll 
r 'll :. }J ' l ger ; " \.V(:. t llli L•l1 d e à tllni11CJb tl lktl 
terug mo(,_•t •!"' d nng( 11 S d wllt' motot en 
hel pen onvo l do,~nde a ls hel vt· rvocl pt•r a li
to blijft toeneme n. Voor de dis tr ibu
tie fun ctie van Nederl ;;wd is het oo k va n 
be la ng d a t o nze wegf' n ni e t dichbllblwn 
Als je he t. uu tovërvncr d uurder naa kt, 
moet het upenbaHr vcrvoer wé l dras t iscb 
verbe terd worden . Da t. bd ckt•nt bi jvoor
beeld inves len:n in de ra i ll~tfn. s trut.: l uur, 
vriJe busba nen , mee r in tCI<.: it.y l rèHh.: ll 1.!11 
aanslui ting op d e hogesnella .: ids liJn d oor 
Europa ." 

Vee l w .wr dè !)(Hi fwl'l te ·k· . lf ,~clupt' l t Ja 
ren tevc rgcd s voor lwcrt g,•p lt:t t wordt 1n 
de hu id ige mi lieup lannen a ls u ilgang::.punt 
Vun,· )u •t IU' l t'ld gi ·U ~c· er l ct~ t ·d : k : u t' hl1 )..{1· 
S{IJI IIII (;I Îtlg V.J II Wä lltltf flt n tch i Vt' lllltJgt·tt 

lw l ~' l ,. b l) i ;d 11! VoJJl lltt UW IJUIIW\\'Ulllllgt ·u 
sultsid ic voo r lu.: t isulc ren vw1 bt·s l.w 11de 
won in g~..· n , nh · ~.· r g t•ld \IOtJ I' h e l l ot'lJi.l:)::., •n 

va n du11rzamè eiH.: rgièlwunncn , en wcll c
lijk vas tgcsle lde e tsen met bdrckk ing 1.111 
hel energi egebrui k va 11 huishoud èliJkt• np
para len. " Vaak denk ik , was er nuwr be ter 
geJuis tcrd naa r de Clu b va n HotT\C, '' ' men 
sen a ls Copius Pccrcboom en on zt• oud 
$laa tssc<Tclari s lneke l .im tl wr:.;. ( : ('l 'l1 en 
kei p1'0b)N:tn I ~ ll ÎèllW ,'' Zt·g i !Jti ti k ~II Ht'I IJ d 

~ t\ nlJ.!I. " Vc kenne n ~è ;.tl mlnsh ·n:; I :l 
., j;fa~;,.' ~s )lul •an D6 6 l1 gl d i1 11 t a l de l<o · 

~ ... gèrî ng de opgestoken milie u-t' II -
W'll'kehjk omzetten in etm s truc
"~ milieubel~ip . Die ~oor
!6ll'~an ll!gèrjpgsdt-elnamc. 

:~~t; . 

D UU RZAME 
ONTWIKKELING 

Di! mt i Î c i~p rob l t:l t iC II i n N c d Cil .md n\Odcll 

b innen één generJ li e volled ig h e h e t· r ::.b.:r..tr 

worde n . Oaar ... oo r h een rcduc t h! nodig 'la n 

70% • 90% van a lle milicuiJc l4 !o U:nd..: 
::. l v fft!l l . 

Bedrijv e n moe ten :worde n 'lcrpli ch t e eu mi
ll~ubo~khoudlug l t! vcoen~r1 , Elk d 1•..rr1! • 

n"\cnt moe t he l e1 ~cn h andden voot·ti.Ju. end 

toetsen aan d e e i::.cn 'I all duurL .tln ~ ontwik

keling . 

Verbe tenng van hèt optmbaar '1 e1·voer ga;u 

same n met extra be lasting van het autover

keer , n1ec name he t woon-w erk ve rkeer. 

~et reiskostenfo r fa it rnoe t worden a fge 

scha ft, be l1a lve voor .-eh:i1:c rs m e t openbaar 
vervoe r . 

Fie tsers en voc tganger·s vragen aandad1t , 

066 wi l ened c mét het oog op d t:: ve rkeen

veilighe id SO n1iljoe n besteden aan 
rie tspaden. 

Binnen he t ka der van du urzante o m wikke· 

ling kan Netierla nd 1.ich blijven outwikke len 
a ls distributieland. D ourbij 1.al meer vracht

ver kct!r ove r he t s.poo•· ttn he t wat t! r fno e 

t e.n gaa n . 

De po::.i tie v,tn d e Ro n erdam),..: ha ven k ;tn 

wordeet vc.rstt:r·kt . 

066 is voorstande t· van bch o u..J ~n uitbr e i

dit tg van n.Jl.t.IUI"rest!rvatt::n . H t t-i ark•~r

kctr W\lrdt ui~ c tng t po Mc rd t: fl d Wad J i.!n · 

.t .:c: .1nu:t een o~(~locnde wcctdijkc bt!sd1er

ming ltrijbc 11 t l! ~ l: ll sch ad elijkt a livi t eitc1 . 

l h : t iotC o::r 1.1\.h') ll .. l<l kar.tk l~t' V;lt ol tnllhlUbfol • 

lH •r c11 t llilicuiH.."\ h~nning n locC t o t uil 

dr uklciuy, ltotn ._ ll in iut t•rn .. t i«>n.-11-! n.al.uur· 
besche ,.nliiiCI> Vt!t"d r·.agcn . Ornc tl) llic ukc n

,H~ n met U ; r btu:htl, kint korn en va n ;lndt!rc 

land..:n . 

N ~!dc•· land n w ct e en voonpro ttg du.-ven ne 
m en In ee n mi li euvr iende li jk pruduk tt:•nhe· 

ll.'id , doo r r~du c tic t!ll o p d ê n d11ur verbod 

van sc.h OJ.dc lijke sto lfen a ls .ad Je .. l, kwek - en 

t..tdmium houdend\! pt'od11kte e, . 

t ...... J 6''"" 
Ecu vcr .. n t wooJ·d eu ~t t: tebc le id l'S onmii 

b .. .. u· 'IOör duut :tan'te ontwikke ling. Ent"!rgit· 

be!.parinx en etn m eer mili euvrie ndelijke 

m anier van h e t opwekken van e nergi e h eb 
ben d e hoogste priorit·cit. 066 vindt d a c t: •· 
m eer ge ld 010 e t wo rden u itgetrokhcn voor 

d t! mnwikkding e n f ocp.u::.tn~ v o~u sui

li ctt 'lri endd ijke vor lllCII v .m efn.!r·gi t!: op

wckkul ~ , 1.0.1 h he t h(;t;u th:n Viln n1r1- eu 
wind cne.rgi ..:. tr tnugcn I~C:cn nu;UWL' kerft 

nmtr·a les w 1u·d c u lujgcbouw d , t ' ll Burhdt 

e 11 (J t.~ o J I.wil.u d lrkH" I.e:U dich zu1h d huu t (1'1 

OI Hl tt)dt< lt ~v,·ll • -hun 1::. "'-' !1.0 •I• • 11 
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DERW IJ S 

(ê: ,~, , f •tnrf., t V" i j ~ <t;o 1( u f v :. l • l llt' l dP fH f"" II Sf' ll 

th l" f11 f IIIH.Ir r w ij< J~ "'v,. r r . I hm h r•et ldr o f !lUlf' t 

wtTI vn h til wnr d r n 1 r ~ · ru l , ~·r~ k bi j he t op· 

tr i iNt t• ll h'v u rrr ll v rn .,_,. ,, ,f l"uw ing~> n . 

Ondrr w •j'l" h fi tlt ~ll t· l"t < v.r •f'rf ., ,._ h o r 7 Îd t fn>l 

IH;I!ll" ll l vrudr•uwt in ~nl ""''n' d n p rl r .,.. .. , 

:mdn rnflt" <:u qrr tlrvillJ: lltt .,,., niNI Wtr•r,'l" 

f11 I"U r< rr u lf•l p l ;l :l t 'v i nct~u iu vrijh ,. irl . H ""l 

rn•r r• t d "t'll ri t:' O Vf' t· fu •irf W(ttd f' rt ~ l"'I" I Î IHI I 

l•· t•r rl Nl c•p -r ijn rf'~tr lt :t f r>rt J:"C:f"fll n• lr Nd , 

n t<' :l r- •ti"' l grd t" t oull r<>t d nl'r .. l••r.d In tJ P 7 t · 

ti1d .., ,., di r-n Pn ,. _, ,:. " "'wl uht •ff• vn twiklcf" 

ling 'l .,n t:-P n tllilu•ub~> wu<t t ij u , f'(' ll s.o<:Ï<11a l 

vent 1 11 <1 t>f1 r•t.•n cult ui ~e l hf'<r f. 

Ot~drr-wij<ln\ 1 r ll lnr, 11 - rtt:l""' tl >'t geld t voor

VI"d " ndcr die rutvcrlc•u•ndc inui t ulen -

m o <'tc n w .. a r n'logeli jk 7f' lfo;;t ndigrr wor

d rn . Q;t".I' I,O C lltOf'l hl"t rn ;m~r,ernent wor 

tf ("n v ~nl~t kt. J\llc NI 1tt k~"' veel gt' det".i l
lc ,..rd t' r ('ge lgcving woniN t aigN(h :.tft . O r 

ino;;p<'c..tie rn"g ru:-g wonl 11 vrrst('r kt. De 
ll f'~tumlij l< t> d e mo t atisN·inç nwe l. word e n 

ver"b t'tcrd . 

Iu d f' Wf.' t Me rt" lf'ggc>n o;;t hap Ondrrwijs 

n1oct de positi e va n tmd,~r "l N I lre rlingen 

't'f'f"'\lf'VÎRd WOl d en . 

066 ioç voorstander van: 

t-Ie t ha ndhaven v;m ba.sin(h olen in de kle ine 

ke rn e n ; het o phe fl<' n van d e vierj4tlrige n

ma:ttrrgel; hrt "'ersterkt'n van lager bct-e 

o psondc rwijs e n MAVO ;l iS vu lwa ardige o p 

le idingen ; 

uitbrf!iding v" n bet".alb~tar f'll kwalitatie f 

goede vo lw"'sse nc n edu( alÎC! ; uitbreiding 

va n de m ogclijkhedf'n v3n kind eropvang in 

rehtic tc•l ondC"rw i j ~; s:t tnl'•nwedc ing v:m 

1-tngf' r Be rocp"lunder wij' e r) W etenschappe 

lijk Ondt' rwlj'\; en ltlvf'st c r r•u In fund ;u'llcn

U' f' l o n dcnot> lc . 

CULTUUR 

We m Of' ten o;~ n, f.'nwf"rktn l'll t' l de Vl;unin· 

J! ("" on1 Olll(' taO'I I in Europ,.,.s v~ r-band t (': 

h ~tJu.l h O'I ven. En de h e l;tng\tt'lli'IJ-:t vonr cu l

tuur e n ;trtis tif'lce p r e st .. l lt''l vla ouderwij~. 

lcun~tdnnige vortlting , ll ll tatcuri~tisdte 

kun~tbeoc fcning , hiblioli iN' k· en O'l r to · 
•t•oo,kW••rk fi t hnu l.-, c:o n , 

He t ;tulc u rsrec.ht IYtoet r.orgYuldig gc hand

h :-töl fd worden . 

Oe tot'ga nk t' lij khcid v :-e n n•llurf' le f!V<' II C· 

m e nte n wordt bevQrdt• r·d . E.-n vO<WJ_ie ninJ1: 

voor bf'rOt'p 1kosten vot.u lc1111~ t en aan Î\ van 

blijve nd bdang. 066 is vo t•l \ l .uulef' van t"' c r1 

\ t erlc (> Ra :ld voor cl e Kun -. t In com Uin=-tie 

1ue t een fo ndsens u u c t utn' V0t1t' steun 30\11 

w;titrdevotl ~ kunst e n cu ltuur , c.ll e 7.ÎC:h op d e 

m al' kt niet r('ddf>rt kan. 

D 66 is voo r..,under van f'.C h 1\ middelen voor 

bc houd van fit'"'· fo to"s, bo('kf" n , arc::.hie wen, 
beeld· en gelu idsmatcrla:t l, schilderi je n , 

vonn ge." ing e n rnonurucnlCII . En van e ige n 

be le ido::ru in1te voor tllU1f':l . Ri jlt_smusea 

11101:' r n t"l'f1 dO'I g pe r wl'l'k )11 ntis voor h e t 

publie k w o .-den o p c n gll!!t t••ld . 

Lo knle mlllc>"P 

066 lt lt"o;; t voor kl••irn(ha litcfl o nwocp. De.1.~ 

rnoet roimtr krijgl!n orn d Jtt•n inkomsten

b r·onnen aO'In t (' b rf!u,t.ol'1 1\ omroe r)n tidd -

lt'n e n r<.' damf' . Elk huislto udr•u n tortannge

s ii..H e n wonJen ,.,p de r :ullu l h ·vi'\Îe kabe l. 

f! e doctif' <ln !lltol 

D r po"litie va n redactif'S tf'n ''Pt.ic:ltlP van 

t iwu tcif' r-S di('uf t ,. wot'l<"u Vf' n trdft door 

h (' l rf"tl.-. c. t ie <s: t .t fll ll l t;>en wf' ll lijke h :n i<s: f P 

grvf' l1 . Di t J:: f' ldt LnW,. I VOUf f, f' lh uktt• ll1 ~di-. 

" ' " un•rurp•~n . 

( 

Regering onduidelijk over onderwijs en medio 

vcrs l.f' rk ing v:.1 n inspect iP., maar bij voor
bPcld ook een afs lank ing va n het minis te
rif' . Het is go<'d nm hf"l vern ieuwi ngsproces 
te· lall'n p l ant~vindPn in vr ijheid. en het 
niet g:cdctai ll ccn:t op tP lcgw·n. Spl'c ióll t• 
aa ndacht spunten h ij hPl verni euwi ngspro
ces mOC"lCn de nnlwik ke ling va n milie ubf•
wustzijn. soc iaa l VPrstand en cultureel bf' 
!-Wf zijn .'' 

Mediobeleid 

Dti6 IT iiAP('l'l in lw 1 \'CI'kiczing!-i prog tarnnut 
np df' k(•m sl v::~n satellil't.omro(•p(·n (:li s TV 
10 t ' n Vt' rnniqJH·. Dl' Df'Tll(l(Ti:Ü!' n zijn 
dnarrnt '<' d t• rnigc·n , dit' f'en p rogramma 
ha nl.r·ren d a t op de h uidige s l;md va n za 
ken is JJ;('ba st·<• rd . Gt.: rrit Jan Wol ff C' nsprr
!!''" is in df" Twcr~d (• K ~um • r vc r;wtwoorclf'
lijk vonr hf" t rrwdiubclcid . " Het s tandpun t 
vnn Uli li is h(' ldcr . \Vij plt•iten voor de 
komst van comme rc ië le televis ie. Nel a ls 
de VVD overigens. manr er is vcrschiL De 

Nieuw elan en visie nodig 
De beleidsterreinen onderwijs en 

medio zijn typerend voor het huidige 

regeringsbeleid: er is zelfs voor 

betrokkenen geen touw aan vast te 

knopen. Op het gebied van het 

onderwijs regelt de regering te veel, 

op het gebied van de medio loopt de 

regering achter de feiten aan. 

en voorb<•f' ld . Oe ondcrwijspro
bll"mcn zijn groter geword f'n. 
l>anr z ijn bt'7. tainigi ngspogingcn 

t'n n ieuw<' rcgei~Pv i ng a ls redenen voor 
aa n h' w ip <' n Voora l oo i< d P ma ni er waa r
" 1' lw:~. ur11igingrn t· rt IIÎl' liWf' rnnatl'f•gl'iNr 

1 11n I I I J~ I '\dW i d ll ('C' fi i<W(l:-ld hloed gf'zd : d e• 
t cg<·rirut g: tnl. o vC' rhaast en oncioordacht lf' 
Wt' lk: . 
Ma:dn·gdcn di e in de l-l a;:~gsc burclf'n zijn 
ht •thu •h ! , wu rdc n t1lti bc:lUttnliitld c•rvun•n 
r n wcrk(•n in de pra ktijk ni et. 

Nng r n vnortJ<'l~ lrl . De• organ isa l ie v:m on-
7 t~ t f' i<~v t s i c mrt omroc'pvc· n~ nigingen en fi 
na nl'Î t•t ing door n !ll rnrpbijd rar~c· n i ~ un td c 
In V('<' l km riP n spt•(' lt l 'IHJ'\Illf'JT ÎL' <'NI g ro iP
rf' rttl. /\ I j··rcnJing praal d<' poJitiek ovPr 
nns nmtrM p lJp o,;;~ Toch is hd kabinet (' I" 

nil'l in gl's langd de> goede k~r.tcn va n ons 
ont t rwpbt·:-:: le l ll' c·ornbincrcn met de rc~ l : 

h .. it va 11 d l' commt~ rcic . 

Uil ini tiat if'ven a ls TV- 10 en Veronique 
blijk i klip en klaa rdat de mediawel vcrou
cl<'nl en onduidelijk is. 

I i<'l onnkd va n D66 over gcnoPmde bc
h•td !-:1t• t r<'i ncn van cl<' mini fi ters Dcr hnan 
r•11 Br inkrnan is duideli jk . Df' noodzaak va n 
nirt/ v Plan en vis ie is C'V id cnt. 

Kritiek: neem onderwijs serieus! 

1\ :Ht Nu is lllélDk lc vn nllf 197R df'c l uil van 
Pr ov m<'i ~llt • Stil t f'n in Grlclcrlund ; hij vcr
t tti l d f' dt•zp po:-; itit~ inl!lH I voordc la ndrlij
kP polil ick in dc'l\vccdc Ka mer. Van 1983 
lo l 19Bfi W<l S hij li d wm de Eerste Ka mer
ft a t'! i<' ; nu i ~ hij T\vcedt• Kamerlid voor 
lllil i In hf'f V(' r k icz ingsprogra rnma s igna
Ic-Pil I l(H) dat a;m het nndrrw ijs steeds hu
~~, . , ., , t'i sr n. wnrdcn ge-st •ld . J\nd Nui s: " De 
a rl><'idsmarkl s tel t s lc<•ds hogere e isen , he
k ht•ro('pt·n komen op en vrrdwijncn. 
U<.l;trn:.ws t is hnndha ving va n een kwali 
l t• it ~stond rw rrl pure noodzaa k in verband 
tlll' l rh·· N•nworcling v;m Eu ropn en de loe
tlt'ntt"ndr" intr•t'nati0nrt lc cc nt.n c l.cn '' . 

Uüti hee ft zowel k1 i lick op nwalrege i<•n 
va n dr mini ster. a ls op de mani er waa rop 
hij tr wt•r l< g :.t:JI. 
1\ a d Nn i ~.; · ··nn rt rwijshelrid z:ll om ll' hf' -

g ilmen he t onderw ijs zrlf. de ondf'rw ijsgc
vcndc n, scri eu!" moe ten nemen. Met een 
st.roo m van gcdetu illccrd C' c ircu l ai re~ en 
grootscheepse b la uwdrnkken voor reor·ga
nisa t ics e n vf" rn ie uw ingen worden di e 
mensen doo r deze regering bestookt. Z ij 
dui ken bij wijze va n ~preken achter de 
banke n a ls d f' mini ste r iets nieuws heeft 
bedacht. Bij dc vfx u·bereiding van dl' in 
houdelijke onderwijsvernieuwing wordt tr 
wei nig gelui sterd na a r de onderwi jsmen 
S<'Il zelf , f'n b ij de u it.werking wordt le wei
nig nan hc nzl' lf <' ll d f' oudPrs overgel a ten . 
Er word t wel vt•f' l gcv r<1agd, maa r a ll.ijd 
voor hetzelfde or voor minder geld . Dal 
ka n nC;ll.uu rl ijk ni<'L Als w ij in het onder
wijs wi ll en in vesteren, kunnen wc er ni et 
tegelijk op bezuinigen " . 

Sober investeringsbeleid 

IHiti r u imt in hC'l v C' rkiczingsprogr:unm;~ 

t •t.• rt lw langrijkc p l ~• u l s in voor he l nndPr
wi js . De parlij wi l vonr 1400 miljoen gul 
den 'het lw lf' id intf' nsi vC'rcn '. Hoezo en 
wnar gaa l dnl gc.~ l d naartoe? 
'I'W{.'üd ê Kornm•lltl Nui ,;: "A ll c rl't~n~ t O('ll 
antwoo rd op de vraag: waarom? D66 w il 
da l. hd bP7.uinigingsbclcid pl aa ts rnaa ki 
voor Pt' n ~ober inv('slf'r ingsbcleid . S im pei
Wf'P, o tn da l d • kost vonr de baa l uitgaat . 
C:rolf' ~lot JVtt tlf'ndc plannt' n tun de st r tt c
lu ur nf in lu .ud tf' wijz ig n zijn nu niP t ann 
dC" orde. 7.e ziJn o f niet goed of lcduur om 
uit vn(' ! 'w a r h~ 1ijn . Er mortc·n hre l pra kti 
schr maa trcge h•n wo rden genomen om 
pra kti~chc kndpun ten op lt.• lossen . Dnt 
vcrdic·nl voorrang .. , 

D66 wi1 750 miljoen e xtra investeren om
dal steeds meer men~en onderwijs volgen . 
Dil toe nemend aanta l onderwi jsgenielen 
den levert knelpunten op e n die moeten 
worden opgdost.. Daarn:ws t willf'n Wf' 1 on 
miljoen uittre kken voor her- en bijscholing 
van onde rwijsgevenden . 
Hr t rrst.erendc bedrag word t. ond er meer 
geb ruikt ten bd10cvc va n het basisonde r
wijs, handhaven va n basisschol en in kl ein e 
kernen. vcrs terkin g va n he t. lager hc rocp
stmdcnvijs en MI\ VO. ni euw beleid bij spe
daa l onderwijs , midde lbaar bcrurpson 
derwijs en hoger onderwijs" . 

Betutteling en verantwoordelijkheid 

066 wi l de kwa lite it va n hetonde rwijs ver
bclf'rt'll nw l t~Pn daadwerk(' lijkc in breng 
va n onderwijsgevenden, ouders en leerlin 
gen . Minde r bC'I.u tte ling dus en meer ver
a ntwoordeli jkheid bij de onderwijswe reld 
zeiL 
"'De overheid moet zich beperke n: wette
l ijkt~ verantwoo rdelij kheden o rdene n en 
fimmdecl ru imte S('h<'pp n voor goed on
derwijs. 066 meent da l hetgoed is om meer 
verantwoordelijkhe id bij de onderwijsge
venden te leggen . Da t vcreist een verste r
king va n h(' t nt nn:tg ment va n scholf'n , r en 

VVD kiest voor commerciële televis ie om 
ruimte te geven aa n hel bed rijfs leven. Voor 
066 weegt hPl zwaa rste dat wij de pu
bli eke omroep willen ha ndhaven , maar 
dan ontdaan van de commercie die in he t 
huidige beslel de bovenloon voer!. En dat 
kan door d ie eommerdc ergens anders zijn 
plaa ts te geven." 
Uil de recente <m i wikkelingen blijkt, dal 
de overheid haar greep op hel omroepbes
l.el heef! verloren . 066 beschouw t dal a ls 
ren bewi js van a rmoede voor de Ned er
la nd se politiek. 

Wolflcnspergcr : "J arenlang is er gepraal 
over de noodzaak va n veranderingen in hel 
omroepbeslcl, ma ar er is helemaal ni ets ge
beurd . Met na me omdat men er in het kabi 
nrtni et uit kwam. En nu is het te laat. De 
nieuwe commerciële sateJiielzenders zijn 
a ls het ware uil het Nederlandse omroep
bestel geslapt. Zij gaa n werken in het rui 
mere kader va n de Europeese regelgeving . 
Ik denk da t we dal zullen hebben t.e aa n
vaarden ... 
zo· n consla lering hedl grote consequen
ties voor he t omroepbeleid in de toekomst . 
Wolffenspe rger : " J e zult naar een heel a n
dere Med iawel toe moelen . Een wet, die 
niet meer de pretentie heelt dal hij alle op 
Nederl a nd ge rich1 c omroep ka n reguleren. 
maar di e voora l lo t. l.aak heef! een kader lc 
scheppen voor de niet-commerciële om
roep in Nederla nd . Voor D66 is nu de 
grool!\tc priorih' it ,geworden , dat wij naast 
de komend e commerc icle televisie ook de 
publi eke omroep overeind willen houden , 
maar dan goed ." 
Hor zou di e publi eke omroep e r dan uit 
moeten zien '? 
"D66 kies t voor de NOS a ls zelfstandig 
programmerende na ti ona le omroep , met 
daarna::~s t. niet -commerciële omroepvere
nig ingen . Dal zou voor meer dan de helft 
uil ornrocpbijdrn gt•n betaa ld moeten wor
den , en voor de res t uil STER-gelden . 
Daartegenover mag je dan van die pu
blieke omroep verwachten da l zij aan 
dacht besleed aa n pluri!ormileit , aan cul 
tuur en informatie. En zo biedt je tegen 
wicht aan de comrn erc iële omroep, di e nu 
Cf'n m:la l de nc iJ{ing f1 ecfl zich voora l lc 
richten op de smaak van hel grote pu bli ek . 
Daar moel immers geld worden verdiend! " 

• 



De kwaliteit van het leven is een begrip, waar een politicus zich druk over 

maakt en voor vecht De kwaliteit van het leven is de norm, die een medicus 

hanteert bij het nemen vanvér strekkende beslissingen, waar leven of dood 

mee gemoeid is. De kwaliteit van hetleven is een uitgangspunt voor een 

verplegende bij het indelen van de krappe tijd die voor zorg voor patiënten 

beschikbaar is. 

Uit een gesp1·ek met tlr G . .J.C. 
Koneweg, 'hu is u rts: 

k heb lllt! l de iu d ru k da l zl! 111 

Den p aug ma<.~r wat dot·n . Ik 
denk wé l eens- êJ is ik dat vc.~ rgc-

lijk met een jaarn! tien geleden - d a t ik aan 
ontzettend veel meer beperkingen en re
geltjes bloot stil dun vroeger. E1: wordt ge
weldig veel geregeld en ik blij ! maar gelo
ven dat duar een id :!C achter zit. Ik vra<.~g 
me wel eens a( o f Cl' ooit mensen uil he t veld 
geraadpleegd wordtln. Naa r mijn idee moet 
je als overheid vècl uan de au tonome be
slissing van behandelende artsen overl a
ten. Zeker, je moet kwulitci tsciscn s tellen, 
je moet a ls overheid zorgen dat voon~ i cnin
gcn betaalbaar e n hereikbaar z ijn, maar 
dan houd t he t ook wel op. Artsen zijn over 
het a lgemeen h c l Ctlöpcra tic! en tot heel 
veel bere id. Hue meer je ze betuttelt , hoc 
dwarser ze op d n duur worden . Maa r is 
dat niet overal zo'!" 

"Bezuinigen in d -. gezondheidszorg is 
moeilijk van bovenaf te regelen . Als je he l 
dure a utorijden wlll be perken , kun je au 
to's vana ! een bepaa lde cy linder inhoud 
verbieden . Het rijden wOJ·dt dan misschien 
iets minde r comfortabel, maar het blij ft 
ri jden. In de gezondheidszorg wil iedereen 
in een Rolls Roycc. teder mens wcus1 voor 
zichzeil he t optimum. De no rm bij de ke uze 
voor a i of niet bchaudc lcn , of de w1jzc van 
behandelen , ligl nO<> it bij he l geld . 
Voor a lle huisarts n die ik ken is de kwa li
teit van het levcu d l! norm. Dna r moeten 
poli tici geen n :gc lt jcs voor nps te ll en D · 
IIH.'l'S IC h cs iiSS IIigt ' ll lh.:CI Il j e a( :; ~1 ! IS o Vt ' 

rigt:ns 111 overleg ml'l de patH~ nl. De 111cns 1s 

een s t uk mnnd1 gcr dan vrocgèr. J\hw r 11 

wroet d a t de gemiddelde mens niet bes t:w t. 
De mondige mn<: t t.: n wc nie t on nwndig ••w
kcn, ll"laar de o nmondi ge nwctc.m wc zeker 
niet mondige r m"ken dan hij zeil wil. " 

" De h uisart senprak tijk mag geen drempel 
hebben . Een hui sn rt s moet zich zó org~ln i 

scrcn dat hij nie t mi sbruikt wordt. Da t knn 
hij zichzelf le ren 111 er zijn pa t iën ten bij 
helpen . Huisa rtsenhulp hoort in een basis
vcrzekering mul een premi e naa r draag
krucht ." 

Uit een gesprele met Leo de Graaf, 
arts, lid van de SW B-we1'kgroep 
volksgezondheirl en kandictaat 
kamerlid voor V66: 

rtsc n vi nden doorgaans dat ze 
a lles lliUil r autonoom moeten 
kunmm blijven bcp~1l cn en da t 

de rest van de be volking maar vcrtrouwen 
moe t hebben da t a rtsen d at zorgvu ldig 
doen , met als uits luitend oogme rk het be
lang van hun p :.& tl ntcn . Ik ben daar geen 
voorstander van. Ik ben dircd bereid een 
indiv id ue le hu i. urts mijn ve rtro uwen te 
geven , maa r ik vmd c.ok dat er maatschap
pelij ke con t rol e 1111dig is op w<:A t een be
rocpsgr JCP doel, JUI:i t a ls di e beroepsgroep 
een oncvenn:!dig gro.te macht bezit. " 

Om de 
kwaliteit 
van het 
leven 
" De on twikke linf:Cn binnen het p lan De k
ker moelen met kritische argwaan gevolgd 
worden. Dekker basc.-crt z ij n s te lsel op de 
vrijemarkl-w,~ rkl ng . Dc t.m lwi kkc lingcn in 
het vel d gaan echter a ll esbehalve in een 
rich ting di e da t mogeli jk maken . De enor
me schaalvt~rgroting : ruserende ziekenhu i
zen, rnct daarbinnen weer maatschappen 
van specia listen, vcrhi nderen de concur
rcntit· , waa r Dekkers plan op gebaseerd is. 
Ook bij de ve rzekeraars zien wc steed s gro
tere macht sb lokken . In de prakti jk za l er 
dus van die vrije ke uze va n de gebru ike r 
n il' t zn vt ·(·l l l'fl 't:hl kü rnt:n , behalw~ mi s
sd, icu hiJ d• · l, t·uz, . v: 1n ht wwrts Ollï' t' t'~ ·r 

~ l l: ;.1 ~111tl tH: ht 1nocl h l l j \' t' ll u ll g.tan IW ill ck 
gl'iJrui kt·r Vé.llt dL· m~ctl sdw t.org " 

" 11 <" 1 IS t 'l'll l è k (• ll VU il \V('I V<-t ill' l ,lis j l' l~ t' ll 

~ ~ ~~t"·d s g1 oh'1 pé!Tt.:ntugt· van je IJr tl l tl nn i a
onaa l p1 oJu l~ t aa n gezondhe adszu rg or t) ll 

dc rwiJs kunt besteden . He t is dwaasheid 
om ui t een dogma tisch oogpunt voor een 
lager pe rcentage te blijven k iezen , te rwijl 
um JC hct:n de t clwrlt:'n ove ral vuc lbaa r e n 
zicht baar word en . ·• 

WIE 
MAAKT 

ONS 
KARWEl 

AF? 

Uit een gesprek met Anja Roerade, 
A-verpleegkundige en k ernlid 
van de Vereniging V. V. l .O. 
(Verplegenden en Ve1·zorgenden h1 
Opstand): 

erp lccgkundi gcn ZIJn gol·d opgt'
leidc menst:n d iP hun vak vcr
s ta a n . H1j de ht11 d 1gC w('rkd1 uk 

hebben ze Uoo rgaans wcin1g 11jd vol)r ~Hl 
dcrc dingen , l&i.tt sl a<Jn voor pull ll l'k. Ik 
ac ti viteiten van de V. V.l.O. hl!bbcn t"';Cn bl·
wustwordingspl·uc..:cs op ga ng gebratht . 
Wij proberen dat ·proces door te zcll cn en 
inhoud te geven. ln fonnatit• ovt•r w::l t er 
gaandeis - ook po l1tick ho r t daarduJdl..-·
lijk bij . De poli tieke partij c.:n zouden t:r 
overigens beter aan doen de kiezers te In

fo rme re n over wat ze de a fgelopen jaren 
hebben ged aan , in p laats van te IJclov<:n 
wal ze zullen gaa n doen ." 

.,Politi c i moete n de gczonUiwids;.org: en th· 
werkers d aa rin n iet a ls s luitpost va n hu n 
bc!gro t.i ng zî n, maa r begrijprn da t ,,,,., 
zo rg van rt•n k wa ltt;.~t u: f hoog rHVt ·< lll g t·ld 
111ag ko~lt.•n Nl'dl·ri.J nd ')t· \'t'lplt·q.;hund• 
g t·n statlil hoog <..1 U\ ·e~d l tvw•n , Jli,J .u \t J 

dwi JnCn naar h1.: t buitt:nhmd o f ztwkll'l ht l' l 
l' t.'n and t•rc baan . De ov(:rhe Hl lwt..•fl J <~H ' ll ~ 
lang mi s b1 u ik gemaa kt va n dt• itt zPt van 
verpiL-cgkundig(·n . Ze b iÎJVt' l'l lo l·h ·.vt· l 
werke n, IS er gcda.clt t. I>a t bleek l! ·n Iw!,· 
ti jd juist. Toen de werkdruk d oor gchn.•J, 
aa n personeel s teeds groter wt:nl , g ro<•Jd C' 
oo k het sc huldgevoel van vcrpiPcgkwuli· 
gen . Ve len d acht n dat z ij c igl'flhjk t ·l\d rt 
scholen , tenvijl ze et: ht ni t hnrder c, ( la n
ger konden we rken . Er is te lang gezwcgt;n. 
mil ar nu is de mua t dan ook ec:ht. vol. Wa l e r 
kon bezuini gd worden is al lang bczu imgd 
en wc werken qua aa n t<:A llcn mensen a l l .w~ 
onder d e no rm . Oic norrn bt•s taa t n llct.'ll 
nur op pa p il•r Waur viet nll'llM'Il lllt)l' lt·n 
wc•rken, danr wcrkl·n l! r t wt:t '. Over VIJf j u. u· 
zi jn er v1j fti cnd wzcnd Vl·rplegt:ndt•u Lt.· 

kor t ! Nu a l is de ba~iszurg vnor un Lt' p ;.a 

t i •ntcn niet uwer ui tvcu .. •rbJ ;Ir l h·t 1 ~ ~lf 

schu welij k - d" t bedoel ik ook mei d " t 
sc huldgcvcwl - d a t je v<H'I t U:d H:nwnd w il 
pra ten , maa r da l Jl' nit.'t Jvag<•t• J l, omd.tl jt· 

wel' t dut J'~ tw .. t· kamer~ vcn.h ·r nog h.ndL'I 
nodig bent. Da a r gua n je mor.1 lhciJI'Î ccn 
over het on1gaa n rnc l zieke menM!H, wau r in 
de praktijk nie ts tc rc<:ht kom t Dat kw(!ckt 
cy nici ondcr vcrpl cgentl (!n Ptl l ll ld ni•Wtt •n 
er a tten t op zijn dat. tic rckl'ning ot l ::.~w l 

up loopt! " 

• 

GEZONDHEIDSZORG: 

Hoêns~n wo r·dèn 'olt!ed~ uttd, ,. c.•tt du'lo l.iJn \ 1 

mee t ou d~.: ll1l' lhi.!U . l)u.~ vcrgr ij'tin g h lth! d c 

te d.i.n~u.•u .l4 U tic ~lt~rk Vt:thclcrde gc.Hmtl 

hdd-.L,lr~, 11 1.1 .. r d1 e I:OY~ kon1 l er nu 1LII 

duor 111 de klt.! rll O ns n lt· dt!>dt l<urmcu 

necnll l hl~ '> lCcd.i toe , r u.e..~r J t! ko .. t t n uo h 
0d l dwill~[ tul h~ t llt ditt!n V.tll H\OI.:IIÎJI• l 

lccu'l e n . Niet a ll e .. wa ( Ccdmi-.ch k<111 i .. wiJ !> 

om t e duen . B.ovendicn: hoeveY 1ijn we IJ" 
rcid te gaa n in hl! t betalen " au a ll e ., w.u 

moge lijk is! En hoe verde len wc d ~: zor~ ~n 

d e la !!.ten van d e zorg? Bijzondcrc .tand ad tt 
vraagt ook de positit!: van a ll l.! w e1'kncmc n 

in de eezondhc idszorg. H un w e rk veY~: t 

meer kenn is en ervaring d an vroe ger, d e 

werkdruk neemt toe, m aar hun belonin~ 

voor d it venn(woorde lijke en z ware we r·k 

b lijft· ver ach (c r . Daar m oet iets aa n ge· 

be uren . 

Yeralllwoo rde l•j k/lc id 

Oe zorg vooY de vo lk'!iget.ond he id is e~n ge· 

m eeruch a. ppe lljke t aa k van o ., e ,·h eid, m :.al · 

'><h app e lijke organisa l i es e n burgers. Oe 
ove1·heid uugt iu h t! t biJ .o nd €'r voor ee n 

'>leisel van voorzitmingen d.t l voldoet aan J e 

e isen van kwa lit e it , i. ucganke lijkheid , bt!· 

taalb a.;whc id en Yecht:;zekcrhe id . Oe ao.tn· 

bieders van d e zoyg di t!ne n zich h! rich ten op 

de r.on , umcnt e n d e doe lmatighe id . Oe bur
ger ma• kt zelf LIÎl wa t gezondheid voor h e m 

ol h aar Îfl l1oudt , maar m ag wel aangt! .. pt-u · 

leen worden op zijn Vt: Y.lll t woordc lijkhcid 

voor eigen gezondheid. 

Ziek reko>l nverrckerinc 

0 66 ph: i( reeds lang vonr t>(' ll :-a l ~emcne vtll 

plichte zi e kre koste nve n: e ke rint:. w;aar in 

t te l ondersche id t ussen partkulier en 
7.idccl\fond~ve.:rLekefde vet va h en ~ ... ac m 

~rou.: ltjnc u .d >k• .. uwd 11 1ct de vuor .. ce llen v .~ n 

d c.: tOIHinh~h.' O t!kk '-'r voo r l.!t~n -.1dse lhc 1. 

licuing Er dknc ~en •i~t!men '>H~ I"'Lc kct· iu ~ 

Ie wor "n ingevottrd, wa.Jrin d l! hovfdon· 

derdden v.al) hel huidige zi~ken fondsp.1k · 

ke t , d e h uidrgc AWDZ·voon.u~n in gcn, de 

ge1 Înuorg, d e inr g in d~ bcja::.rdtnoorden 

e n be p Ota ldc va n nen van t hui:ilOr~ en n1;1dl· 

sch:t.ppc lij ke dienst ve r lening 1.ijn op~eno

m en. Door no minale premie s rnoe t het t e 

grote b t:Yocp op de solida l'it e it van alleen · 

.. tdandt:rl worden beperkt en d e beoogde 

concurre n tie tussen ve r1 e ker ;1 ars to t stand 

worden gcbrac.ht , Voor hec over ig': ge ldt in 

d e bbisverz.e ke ring een p.-emie n.1ar d r·.•ag 

kra h t . 

urhauusre 

11 l~a t , c.l;u i '!io n l st.u.n cu:.~n dc ••o• ••1m d e! 

W è l ( ut h:.u .. -. ic iJ. e~u fllbJriJf ~n du:. !> l r.lf· 

b.ur ) en de P• .a kujk, moet J oor de wcq;" 

V'i!..r wo rden gcdid1L Een wcttc li1~e rt:gcliul! 

voor t u( h aflaSit_• moe t n~cht .. .tcke t he id 

l1 1~ -=n eu conu·oleerbaar .tij t'l. l-Iet 'lorgvul· 

dig h imc.le le n v. n een .tYLs die tegemoet 

ko m t a a n een u itdrukke lij k ven:oek o m eu· 
a·hana~ie of hulp bij zelfdoding van een p a · 

tiCm die: u ch in e-en u1 nh:hllol.e nood~itu• · 

tie bevindt , moe t dA o~rorn nie t nr·afbaar 

zijn. O<~ l u:lfde geldt voor de vc rpl egkundt · 

ge n de apoth ker, die ondeY .. eraotwoor·· 
ddij.k h e ld van d ... a r·u: bi j euth.anasie b e.hulp

taam .djn. De con tro le O jJ cu thanouie en 

h ulp Lij t~ lfdudi ug 1n · t bh jven be rmt n bij 

h~t Opt:.nbaar Minist~rie en de rtd l t. r . 0 66 

haudl d ;uYOm ""5' .un de lijn, d ie is u ttge· 

w':r k t in h•.ar mill i'lt i'l:!f· weuvoorste i. 

f • 



JUST1T1 -

ff rr j••<;fÎ IÏf",. l -.rp:- r;'l."'l t l"' v "' ~ •• •pt s:•·• "'·'~~ . 

111~ u ll fl i"' t••J;" '' h ~'C ' np lu iV 't t ' v-. 11 •fit 

I" u hlr<' tl t don r dr r t> rl tlf'H v 'll tlf' Y"'' rf-.dttf" 

;, · 11 , ,.. f"l~tr n . 

f .- ' I ,tfll f'llh ."lll~"ll f f I'·'''''""' V UI IH.J tfl f'pr 

I '" i ~ n•t•fip, c•U\ h r l j•r o:; r ttl i• l •· ·•r1~·" •·•t in ,t l 

1ijn u h :'l krlo; _ ,,,.. ti li r , npr nh ' "' IIIÎ IIÏ <; I Pri~> , 

, ,., ht N·Iijkr n •öirht "" q , -.. f t•~t • •n t!Î (" - tt• V"' r 

t .... , , '"'11 0 t ö\ tvn•·r ' "nf'l ttt~'~' ' Kf• lcl J;f'rnf'n 

I lt·t ht• l••irt t o> n ;'!,tl1'Ît;> n v:.11 v l udt ! f'ling~>n f'tt 

,1'\i ... lto,.l.cr r 'I '''""' 1 Uttnlnrllr. " ' v. o r d r rL 

Iu n\lrtii"R (IIS"f'l'l !"i j lt, g ('n1(tt• n l t•n , v~ kbon · 

cff' n rn Wf' t kge vi'H"sor~anh.-. tl ,.~ nlof"t f' n Sf)C · 

ci ,u l op culture le minde rheden en ;\llo<h to· 

ne bt" vo l kit~ g\groepell lOf'IJt'"~ Ph "' l (' a lg<'rnf' · 

"' " ~("ho ling~- f'n vakKe t khl,. op lei inJeen 

wf)t dt-n g r cr C!-i'~rd C ut 'IU., 'If'll n~d ·• bntl'i 

voor ~t hniSt" hr r-nltl d f' t h.-d rn hf' horrn df'P I 

u it t~ rnakt>n van de b;,si~"dutnlÎf" . 

0 <' positie " '"' " rouwen uit c:u lture le •nin 
d ('rhr d f' n b<'hneft ('.ldra aaml,•ch l . O n k het 

vo lgt.'n va n hn gerll! o p l idinp,t•n dnor d<'7r. 

lll('Î \jf•'l l'tl VI O U WPH rn ~ WUI drn ~r'ltilnu • 

l"rr d . 

BIN NENLANDS B ST UR 

In th• a fgr lo p t! n j01ren Î\ d "Cf' lltra lisa t ir \1' 4\11 

Rijk n:1ar G e uteen t e eon p,.,,vind r va .tk s yr•o 

t~i eru geweest voor he t afwr ntc lrn van b r -

111ir•iy,ingf" n dOOf" het Rij k OI' t lit• rn<'dP-over 

h" ' ' " " Oa~•·door is h<'l lf 4·tt'Utl :. l i<~atirbr 
lri!1 v(' t d.t\. lll J: t:'WOtdt'n , Ur rJ tf"ll lt :tli s .H jP 

V ;t il 1 i jff 'i t)VI•dn~id 0~ <1r r,~'lltf'f" ll l(• f ljk r f h 

I" uvlnd i\ lr O\I'Pr-l t(' d c tt n 10r t t'lnUII!"·1n, 

HM :t r n iet Qnt t e ll t' 7.Uini gf'n . W ;m t "'" t ;, k r n 

r n br>vocgdhed c fl bij h e t lok:t l hes t utn· ko

ntPI I t !' liggrn , lw vft de bur·g" t d :t~ ,. ba~t bij : 

(ft· lij nt'n t.ijn ko tt , d r ~cnlf" bPirr, dt> <nn

rnlt' di cht hij h uis. c.>n e flcc th I 

O r ganiJ all,. 

M01atsch a ppij en bes tuur tljn Îtl tl e :r f! e euw 

comp le xer geworde n . O::.t g,. ldt nok vno t· de 

t·e liltic tus~cn indiv idu Ie rnctt o;r n ~n de vcr

'i<hillcnde overheden. O e ~odl' l r :rekr t h e id, 

de huur'il tbsidi c {l( d e EG tijn maa r een p aar 

wille ke u rige voo t·b(>e ltfe n w;~ ;u h ij d ;u h lijkt. 

Nîf'ttcrnin is d e o rgan isa tir van hrt binnrn · 

lando; bestuur sinds het m ld th•n v i\n de vo t·i

gc rcuw ni(•t wcr€'n lijk grw il ~ l gd . On ' h Pt 
bc\tuur got!d toegerent d~ vo lgf'tllh.• e t•uw t e 

l;,trn ingaan z-.1 in d ie bes tuurli jke sr.ruu uur 
h .. t een t' ll a nde r n lort c n vl' t andf" rcn . D e 

grd;,ch t r van 0 66 ga<tt d a .u hl i u it ua :1r r f' hf 

'iff·erh<~ geko7('f1 hnvrn -gt>11t r n t r lijltP he · 

o; t ut f' ll , w .1<1 r <Hm de hov(' n · g'~"'""f'lltP i ijke t'tl 

b c li\ngdjkst t! dc lc tt van d e r• nvlncia lc t~k~n 

m o e tt'll worde n ov ergedr"I!Cit , 

0 (• u ood:r <t:.l k v:tn a ll e r·lei dt•tl1 1h: in de wet

geving n1oete n kr itisch wo rdf"n om lerzodn. 

Dat g~ld t fiOk voor de ~Ht"ctf'n r n d r. lt'mge 

lijk heid om de r e ge ls te h"ndhl\ve n . O e re 
P.P IJ.!f' vinn rnoc t eenvoud iger wor·dc n e n or.

w~rkb:u·e [)f" p :t lingen m oe t e n w01·d e n :t fge

'tchah . 

C>rtnocr n i drP 
hrs lu i t vt)rru llt ' 

Oe kwaliteit v:tn d " dcmocr:trl~ he bt'sluit~ 

vo rming n rof"t d ra <> tisch wot~ll'n v l! t'bf"terd . 

o .. t k:"t tl d oor : 

E"'' g f' tll :t l igd d istdt'tcn .. t~ l ,,. l : d:-~ t "NR' oot 

d ,. h,urd lU 'i\ CII kif>l (' r 1!11 gf'&4;fl l (' ll f" ! 

Een gekou•n rn inister-p t·c~ld,.nt ; dit geeft 

dr kir~:rr een grotere invlo••d op d tot

st andkoming van d e res:crlnr, : 
ft' n vot'fn v:tn r t' lercndunt np f' ntraa l. p ro

vit1d:t:~ l f"n g' ' ll1<'f'ntr-lijk n ivr ;tu . 7o krijg t df' 

hw s:"r 111f'f"f inv loed op d t' hrt lu ltv•n•rn ing. 

Rechtsbescherming 

e ovl' r t rr d in g vnn rege lgev ing en 
wctt <'n ('n rmndr . rte r rimin a li -
tr- il (' ll he•! v~IH.I ~lliSmC' wr,n.kn 

\·a ak n ~ n ·rll jks g<'..,an <' l ul!l ('(' Jd. DGfi i ~ 

hf'lnJgrl fi\!t'f dp mat •· \' :wri n n •tht srrgr ls 
\.\' ltrt h·n ~rha nd h tt a fd 1·:1 t1 nlbrek(·n nw'1 · 
"W il nrn bijvoorbeeld miliruwctgcving te 
~ ·n n t rn l<> rc n, ; J gt~ nt en om el f' :;; nc lll<' ids limiC'I 
11p d r wet~l'll tf' h ;~ ndh ;w( · n . r·r is !' pra kc van 
,.,.n n•lluth•kn!l. 1 r d1 t l;nnkf'n W<'rkcn mei 
wat hi i1J"(Pn e n lu•t ( 1wnh:wr Mini s lrric is 
c•v t·rhc' laden 

rq{c' hjk{·r·tijd 1\CL' Illl DfHi krn chtig ste lli ng 
tq:r·n h<'l V<' mlindrn•n va n de wa:J rhnrgf'n 
\ ' " 'r \ PrdadH f.' ll o m d it p ro b l <~('m op I. C' lns
'-('11 'I ,. , o nt las ting \' :lil h l' t just iti t; lc appa -
1 n:d nwg l' l grcn Vf'rCf'nvoudlgingswm•dc 
lo..,hn1nd r n waa rvan dr verdachte het 
.. t;ll' h t. , rrc·r wo rd t . Dt• rPl'ht ss taat hedt im
,,",1' nok 1o1 l:1nk ' Ir VI ij hei r! e n zrkf' rl ll'i rl 

· lil hd I' Hl !\ 1d11 lc• w a:u ho t Ht'll. 

111 , 11 '.\ "" ' 'h ot• td• r f: f' trd .f:111 \\'n l{fl·n

'· !J• IJ:l I IIH '•'!I I dat dt l fllll ' llll l HI :dft •1• 11 11 11'1 

, ., n ~a ll ll' ll hangc ud pakk.-·t v; u1 rnaa tn•gt·
leo , cl:ll de hele s tn 1frrchteli jke keten om 
\':11, 1s o p I r lossf'n . 
\ \ ': 1111 dt• kl' l <•n '" 1 11 ~ I C' J k al s zijn zwak~le 
"'h,lkt·l 
WPiffr ·n s p•~, gi"r· " 1J1 ' Nt·rl C' rl ::.mdsr ovcr
lll'r d knjgt d r <Timinn lit c il niet mec•r. rnunr 
1111 ndc· r in tk hond . Met name dt~ bestri j 
din g v~rn de hele zw urc en de hele lichte 
ni mina lil cil laat Ie wensen over. Tegen 
/W Ol n · c-rimi nclrn schi e t he t ins t rmnent a ri -
11111 va n hf' l opsporingsapparaa t lc korl. 
I Ie I brr ld i s f'('ll F'o r d Etö:t:or l lf'gcn f'(' fl 
PPr!>l'IH' " 

" l•:n hiJ d<' l ichte• c rirninn lit.ril s pri ng t het 
a an i :1 1 vC" rk t~t·rsQvc• rl n.•ding<.'n in h<' l oog. 
Tncn de ma xi mum s ne lhe ld W('rd ve rhoogd 
\'tm 1011 n aa r 120 k.W;>mrtcr per uur voor
c.. rw ld 11116 al dal. <'t~ icts vnn de ha ndh ::~ 
,· ing h'rrdtl 7o u knm<' n. 
ltt f,•itc• IC'~ i! imrPn lf' de ovrrheid de mrrs~ :-~ -

11- :o:; II P i hc•J d s< • \'t~ rtt l'dtng \ ' <Jil tk aul ornobi 
l i-; t \tV a t j e ~ i n rfsd i cn hebt gt•zien is dat d e 
~ l t ttnn tobi l i~t even gas he(' ft teruggenomen, 
tl1i l i.Jr nu wf'rr harrlcr is ga an ri jden . Zon
d t· t d :11 h ij grpa k l wordt. " 

Ik w •rm indf' ring va n het normbc·sc f is 
\Vo l Hc·11spcrgcr t ruuwe ns toch ren doo rn 
in lwl. nog. " ;\Is je een nvf•r1rcding begaa t. 
hlttlr jf' e r in een g root Clanlal geva lle n nooit 
m~<'r wat van . 
l~ n a ls iemand die dr norm heeft ove rt.rt•
cl r n pas Vl'C I later dr cel in mof' t omdat rr 
rt•rs t J.!<'(.~n p l ~\a ls was. vcrg root da t. d e gc
loo h vanrd ighrid natu urlijk nie t.·· 

Cellentekort 

Mi ni c:; tc r vn n .Jus titie Ko rtha ls Alles hee ft 
ZIL' h s le rk (!<'lll <Htk t. voo r he t t c rugdrin~cn 

\ï lll lw t t l' ll rnh•kt) J'I . Terecht vo lgens 
WolffC'n._p crgcr, w:. nl da t tekort hedt vcr
vciPndc consequenties. Maa r, zegt hi j, 'de 
br la ng l'i jks te OOI7.aa k va n het cellcnt.ckort 
is overigens ni r t da t <·r zoveel crimine)f' n 
hiJ :t ijn gekun1en. maar da t de rechlcr 
I\\ a:u d (• r is g :r an st rnfrcn ". l-I e t cc ll ( ~ nlc 

lw rt i!' ·u lg:pn o; d t' DHH-r r bc• p<.~ a ld nid hel 
fl.lf.u ls ll' l' ''"hlt•(•"l {mc('r) . ln de jaren HO zn l 
' 1 ' t~l g • · n s ht rn ll"J! f'('n 1 d a t icf klc•in tckor·t 
t ilt !'! lklllljl! 

onderdruk 
Ja('ob Kohns1:unm . woord vor rd r r po lili r 
va n Dtl li, bl'm.H irukt dat t' r bij de po lil iP 
V('('\ mo ' I ,·<·rcl ndf'rf'n . " f)(' s:nn<' llW'' l king 
lU SSf' n 1 i jks (' 11 urmcr nlt•po lili r loop ! on! 
zetknd modt.a a nl 
fo:C'n g rol(• vcrhetr·ring zou z ijn a ls hl'l bl'
ht•cr OVf'r bt>idc polit i('co rpSf' ll bij lw t mi 
ni s t.c rif' va n Binne nla ndse 7.~J kt' n ko mt te 
liggeiL l)(ifi vind t da l e r int(• r gcmt><·nt r l i jkc• 
korpsen modc n kr>Jncn . md minimHa l 200 
ITI<' nscn '' 

··stcdt'n met f'en IHH!r t l iminali t(' it moc l<·n 
!1\l'f'J ~ll-!<' l lll'n kri j~en . fJC' ll'' l i t i c· k Cl lp~rn 

rnor len 111 w ijk tr Hfll 'i g nrg:nli s t'l' l cl w ol 
den . Decentra lisati e werkt bij de politi e . 
Kijk maa r n11 ar Hanr lc~ rn. waar de aangir
lt·bc•rc id hcid gc•s tcgen is. en de crimina li
tei t re la t ie f g<.'daa ld . De vcilig hc id sbele-

\'in .~ is ~! 1 nl<•r C' ll d (' (( ·vrcdl' n lw id van d C' 
llH ' n~rn o \.' t ' l d( • p l) lil Ît" ook . .. 

O nd f' l K(ll th a ls 1\ llt •s hlef' f de J,!l'l dk1a a n 
dit·ht Vt> lw ·n-; Wn lffL·n ~pP igf' l' is d ;JI fl lldt•l 
dl' huidige '"ns landiglwdr·n nil'l. vol Ir ho u
den. " Er zal nwcr ge ld mnctt~n knrrwn . Bi j
voorb cld voor auto ma ti sering bij just.ilif' , 
zocta l e r l· ff it:i t!nlf' r gf'wcrk t kan wordt·n rn 
de sameJHVPt.king beter ka n zij n . Voor C'C n 
bctl'rc ndminis tra t irvr onrlcrs t.ru ning \'t:ln 

de rech l.rr l ij kc ma,·ht. voor meer pt1 l i t i(• (op 
r;: f raat ) en VOfll' prC'vcnticpro ·cctrn ". 

Gevaarlijk 

Het inperken va n de recht en van de vcr 
dacht om e~..: n 'd fidt;ntcrc' rechtsga ng te 
orga nisf'n•n nm~mt Wolffensprrgcrren gc
\ '<.l arli jkc t c nd•~n s : .. Ni et. el ke r<'gPI is hc· ilig. 
Mnnr er zijn g renzen aa n het ~tt-cds \'Crdc r 
slroom lijnf' n van h<' L !'lr<-l fp roces en het 
uitbre iden van dr bcvo('gd hedcn va n he l 
0 1w nbar.r Mi11i s lcrie. 
1Jar1r mnc·t je mt~! · opp ;.1sscn . .l t· loopt he t 
r is ico <b i jr de pos it ie \':J n de vl' rda l' ht c· tC' 
vee l verzwnkt ··. I !f'l wctgcvcn df' prot:C's 
baa rt Wo lfrt ·ns1wrgc•r toch znrgr·n . .. Wet
geving wordt s t tf'd s mc•er t~d - h r)(' . De uit.~ 
vf'lrrb;:tarhl.'id \.'; lil wl'l ten <'11 dl' jnridisc ht• 
howlhaa rlll'id kmn t nw, •r o p dt• lod1 t ,,. 
" laan . Kij k 11 1:1ar f'f' ll !-- n;•ar d l' I la 1 m n1 1i"a . 
llf'Wt•l in tll' l o nd l't\V IJS t'll h(' l uudt· vow 
l>t·rlrl \ '<Hl dl' I •l'<'gs l andw(• t ". 

Humaner beleid minderheden 

ct mind crhcdenbc iPid is aa n e('n 
dra sti sche her ziening tor , con
s ta teerde Ha n s van Mi<• rl o op 

het congres. De werk loosheid onder min
derheden in ons la nd is dra ma tisch hoog e n 
v;t n integra tie mf' t de Nede rland s • bevo l
king is n a u w rlijk !' !óö pntkc . 
Wo lfrcn spf'rgL1r d ~1urnvr r: .. Da t is in dr 
et' rStP p ln3 ts o nnanvaa rdh:w r ten o pzic h t<' 
van die mensen e n in de tweede p laats een 
tijdbo m onder de samen leving. ~:en lwcc
deling is zich u i a an het ontwikkelen ". 

'' l-Ie t problef'm is a lleen maar op t.e lossc•n 
door het e rkcnnL•n va n rcc.:hten cu plichtr n 
over en weer. Va n een buitenla nderdie hie r 
woon t mag je vc rwachte n dat hij de Neder
lnndsc t.aa l lpert. en werk probeert te vin 
den . De overheid moet dan op haar beurt 
a lles doen om da t ook mogelijk te ma ken. 
Door beter onderwij s voor minde rheden 
maar ook door te zo rgen da t C' r goed e banen 
beschikbaar komen . 
13ij het sluiten von contra cten zou dr over
he id de voorkeur moeten geven aa n bedrij 
ven die genm~g bu itenlanders in di ens t 
hebben. Al s uiters t.<' middel zou je met een 
quo lc ringsrcgcling voor bedrijv(•n kunnt•n 
ga a n w erkf'n , zoa ls da t voor gchand itap
len geldt. Dat klinkt heel d ras t isch . maar 
de problemen zijn zo groot dat ik da t ni e t 
bij voorbaat. a [w ijs . .Je moet keuzes 
ma ken !., 

Het v luchte lingen- r n asielbele id mag best 
wa t ruimharti gl'r,zijn , zo s taat in hf't D<Hi
programma . Het quolum tor te la h ·n 
v luc h l<• li n~ n (door lwt I loge• C01nmiss~ui 
a:1l v:1n el f' Vt·rc·nigd <' N~l1 c~ r·tkend ) ka n 

en asielzoekers 

vcrhooJ!d wo rch•n van 500 na ar pa kweg 
2000 pe r jaar. zo v indt. WoiUenspergcr. Het 
gaal dus niet om grot.e aa n tull en . 
De Dfi G-cr w il oo k bij de as iel zoe kers hu
rnani l.;.l i n• overwegingen <'Cn g rotere ro lla
ten spelen. "Wees n iet te beperk I. Ned er
Innel is overigens in legens telling tot wal 
wel gedacht. wordt. niet veel s t.ringente r o f 
tolerant.r rda n a ndere Europese la nden . .Ja, 
het is o nmi skf•nbaar juis t. dat het land me t 
d<• mees t. t niPrantc no rmen een torgang
~poorl wo rd t. Daarom m O(!I.cn rr in Eu ro
P<'CS vcrba nd nfsprakf'n ove r worden gc
m;:ia kl.'' 

• 



• 

eovcrhcid heeft in pri1H.: ipc niets 
te make n met d e manier waarop 
mensen leven en samenleven. 

Daarom s treeft D66 naar een san'lcnl cving 
wa a rin mensen in s laat z1jn t..dfs tand1g 
hun leven in te ri cht• 'll llllgPadlt gpslal'h l of 
hu welij kse s la at.. n a t kan in l. rLi rllll unc·l·l 
gez insverba nd z ijn , maur is J a t ved a I ni et. 

He t gaa t nH: l ao.n and, ·l e ~~~nwnlcvmgsvur
men naar d a t p<..~tn h, ll 1•' lllwld lcn:n. Dti6 
ziet homoscxut.:l e IL·I. il ll $ da n onk a ls rela
t ics die in hun crf rcc.:htd1jk t:, vermogens
rechtelijke en fi sca le gevolgen geli jkwaa r
dig zijn ê.lan hclcroscxuclc. 

Alleenstaanden 

Doordat ons inkomensbeleid gericht is op 
de gezinssituatie iS het voeren van een zelf
standige huishouding een dure geschiede
nis . Alleenstaanden en tweeverdieners 
brengen jaarlijks 20 miljard gu lden op ten 
behoeve van nict- WCJ'kende partners, ook 
als er geen kinderen te ver<orgen zijn . Dat 
zit in zaken a ls de gratis meeverzekering in 
het ziekenfonds (na invoering van het 
plan- Dekker vrijwel gratis ), AOW - en 
AAW-uitkeringen (wuurvuor geen prernic 
is betaald) , lagere bi jdragen in de sfeer va n 
de AWBZ (gf'zi nshul p, verzorgtngs tchu is, 
huursubs idie) 1:! 11 rlubb ·h·1 basisartrek vour 
de inkomstenbc.:ias l ing. Tcgc11ovcr prP
micplichten van all eensta nden en t.wcûvcr
dieners s taan echt er maar gedeeltelijke (bij 
de AOW) of geen (bij de AWW) uitkerings
rechten . D66 is deze pra ktijk van overtrok
ken solidarit e it viln ~ llccns t aa ndcn l"Cll 

doorn in het oog en h(!cfl in de recente nota 
'Zelfst andig solidair' voors te llen ontwik
keld om daaraan een einde te maken. 

Individu uitgangspunt regelgeving 

Belasti ngen , socia le zekerhe id en wetge
ving in het a lgcmc ·n zullen zoveel moge
lijk uit moelen gaan vun he t indi vidu. D tH 

da t zou leiden to t ,•goïsmè en vereenza 
ming is onzin . Mensen z ijn soda Ie wezens 
en zoeken voor hun c motio nc l<• cnnt ac:tcn 
andere mcn:>cn en s ~tan cnl,~ving:svcrbandcn 
op. Zl· lfstandighc id en solidar itf'i t kunn C' n 
en lllOCl('ll hand 111 lnnHI g.~<•n I l e l g.Ja t t·r 
om uu ·ns t:n te: b(·oon h·lcn op hun incll vt du 
ch.! W<AiH'dc en WéJUI'd igltc td I ' GG wil llt ( ·ll · 

sen nie t - zoa ls voordf•urdclers en t wc~vcr
diencrs - in h o kjes ind elen . 

Generaties vóór en ná 1990 

De manier waa rop ll"'Cnscn hun leven in
ric hte n m ag ook U:ci.!ll m aa ts ta r z ijn voo r 
het inko mensb c lc td . De overheid mag 
mensen nie t finam.: it•f•l vnn dkaa r arhan
kelijk ma ken . DGti vind t da t vrouwen eco
nomisch zeUstandig moeten kunnen zijn. 
Uiteraard kan vuil oudc t·c Vl'Ouwcn , die 
zijn opgegroeid met onderc rolvc rwa cht in 
gen, niet opeeus wordc11 vcnvm:ht dat ze in 
hun e ige n ond e rho ud vt orzicn. lie t is 
rech tvaa J-dJg dat vow · hen de kos twinner
stoeslag (de zogch •h·n voeloverheveli ng 1n 
de belastingen) blllfl besta an . Voor de ge
nera ti e vrouwen diL· tn 1990 of da a rn ~ l B 
jaa r wordt, lig t d nl undf' I'S. !Hili vindt h(' t 
nie t langer vcra n t wuord om üOk hen een 
vuurdeel in d e bclus lingsfccr te blijven g~~
vcn in een tijd wuunn em a ncipa tie va n 
vrouwen gcmccnuucd is geworde n . Het 
mere nd eel van Ou• J•u uwcn ts nu a l econo
misch zélfs tandtg l>t t..• ftl li.lrH.: il•l•· (JJWfll'n1 
kc Jijkhci d V<.i ll f ' •n t' Vt ' ll i LU: IL' part i'IP I ll"Hll!l 
een blij vend si tu ldt l ' word l:n . 

Kinderopvanr af thuiszorg? Een vrije 
keuze 

Ander s lig t hc t w;. na tt ·t·r t ' l' jonge kind en:n 
zijn Vnnr DtHi IJ iqrt hct een vrijt• I<L"uzc . 
OO k Vllt ll' dl! VI OU\VI ' Il l.! ll ll)allllCII uit Ch : zgn . 
J99fl - l{t. 'n ·ra ti l' , ont th uis lum ktndl.·J·cn k 
vcrt.orgcn 
Orn du t rnogd ljli. tt· maken moel rl • thut !:l. 
bli jvcndc pat t rwr hovt•nop dl• kind l' rhiJS
Iag Cl!ll v r-t.orgin g~ t t.K's l:, g kn jgcn Vovt 
pa i'\Jll' fS rlll.' b l.•ttlt.• W l ll l.' l l b ltj Vt •ll Wt·rk N l., 
vormt dt:ZC' t ol'~ l n g L·t·n h'gcm(J ·tkt1llling 111 
de kos lcn van ld nrl<.: rop va ng. 
Wil dit a ll es haalhullr Lij fl , dan Js t·c n ~u.: ttd 

fl a nkt:rend bt.:lcrrt onm tslwa J. J)(jfî wil ht.• l 
aa nt a l kindc rOIJVUilg nwg t'llJk ltede n n go
reus uilt_)l'üid (• lt In hd D6ü vt•rk acz mgs pro-

D66 op de bres voor 
zelfstandige leefvormen 

Persoonlijke keuze voor leefstijl 

moet doork linken 

in overheidsbeleid. 

gra mma is voor di e uilbreiding voo r 1990 
260 miljoen gu lden en dua rna op ja arbas as 
3 15 mi ljoen gulden ui tge trokken. Ook de 
mogelijkhe id va n oude rscha psvcri (J f voo r 
be ide ouders dien t een dr<.a s ti sc h t: uitbrei 
ding te ondergaan . 

Positieve actie en voorkeursbehan
deling 

Economi sche zl!lfst.a nd ig hc id be tekent je 
e igen ge ld verdi enen . 
En d a t v r aagt orn Udaa ld w (•rk . Vüt~r vrou 

wcn en me isjes is he t nog s teed s moet !ij ker 
tH11 aan de slag le komen d<ctn vof1r ma nnen 
De wc rkl oush ci dsdjfe rs vuor vrouwen ZIJn 
da n ook veel ho1~~ r. 1);_1i:l rn:1a s t zijn vn,u 
wén in <·~n beperkt aanla l s•:t ttlrc n we r k
zaam , wa<:~r vaak niet zulk e 1-{0l: Ie t:<Hn l•rP
mogclijkhcden beslaan . Om de a<: ht~r

s ta nd van vrouwen op de a rbe id smark t 
Wl'g te WPI'kl.·n , ~ t aa l Dfiti pus it Ît.'VI' <Jl'l lt' 1' 11 

t.''' ll vuu rkettf' :-. hch ,•udl•ling V:.lt t V!'l ll . v ·t•n 

-. <h ll . Da l l.R:h •ken t , d a t (: t ~ 't; ll ~~l nwr. h : ul 

gt..· nd pakket va n m.ta l n ·grlt:n nod 1g bom 
d 1· lwn::;c.n van VHHIV.l' tt t'l' t 'Ul be t nu ld e 
baan c 11 een cani ê1c t e vcrl;etcrcn. BIJ vol
dof'ndc gcsl:hi k tht' id voo r C('O ba Hn dll:nt 
d l· voorke ur te \Vorrh.:n gcgevèll :Hul t'l! ll 
,.,-n uw Dal pns ili l!VC <.~die vuor vrouwt~ n 

werk t bt'anm t d l.! DGü- k i:l tH_IJd aa t Vl.to r de 
T wc·edc t<am(' r Arthic St..:hunntel , du· nao 
tnt•nlce l Wt' rk zaa m is r~ l s b t•gf' h •Jd !"" l t ·r \'il ll 
ccn ptOJCd VOI JI' po:-; i ti cv t~ a dit• biune n d e 
P1'Wf'. " Pos ltücvc CJc ti l' V(.!rbt·tt •JI de kan~<'ll 

l'n rnogclijkhcclc n van vnJUWl'l1 l'n nw is jes . 
H et is VOl ll b c dn j Vl' ll en O Vl' l ht •d f'!'l C t ' ll ~~ ll 

St L kl' lld nJidd t•J Olll het d >Ul i HJ Vl'tH t,\ l•l1 

b11 111cn dt! w·gar isat ie t e vt·rg ltlll'tlt' ll l w~t•
n· pnlmtJLie ka n scn te schcppl!n . I lel g:.ta l 
d:w rb ij urn conc re te maatregele n : hè t. !l tc l
!.An c n r ca h scrpn van s t rccfcijfl' I'S, o msdw
lmgs pl ogramma 's, kînck:ropva ng. I toe 
t.'o tH' rl'l c r , huc hd(' l' . ·· 

Gelijke behandeling 

Gr ll)I<C bc•hancle ltng Villl ma m wn en vrou 
wen is een voorw<.ti:l t-cle voor c t ·w1<•tn lsch e 
'l.t> ltstanrligheid . II C' t is fit., ovt•rl lt' td Vt' l hn
d t· ll t ~ · tll s tT itn Îilt ·n •ll ll (l g t oo d \'. t il :11 l1kd I 

van d ,• C: ron<.lwd. 
!\11 , 1:1 1 d .t ,l lllh't' IS d l' dl :•l' I III IIH .t l l l l H~~~ ~ ~ 

l>u rgvrs un ch·rl lllg , biJ VOO! ht~ (· l d IHJ C•t :l s l.•g 
en aa nna me van pe rsoneel of lwl W(•tgt ·n ·u 
vn n serapos it ieven door vcr zekcnngt:u , 
nog niet uitg·ebanncn . Er m oet dus mt ·c r 
gl!bcun:n. Opeenvo lgende k a iJi nd l cll p• a 
t.cn daar al meer dan tien jaa1 ()Vt·l' . IJ(i ti 
vindt dat de Wet Gelijke Beha nde ling er 
s nel moet kume n . Ma a r omd a t d ez•· WL' t 1.0 

lang up z ich I;JH L wacht e n lwd\ lw t OfJ 6-
Kaml! rlid Louisc GroenmiJn al Îlllll l! l 19Rü 
een initiulicf- wctsvoors1cl Grocpsac tic~ 
inJ;tcdicnd , dnt, rcgcll rla t groepen nam ens 
Cl·n burr1crec n gcd ir~g cwn kunn en ~pann'-·n 
tegen vermeende d is~run in<:.~l ie. IJ66 za l dt t 
ini lt :.ili cf biJ de komende kahint~b ft~rma tt t: 

i1 1bl'l ~ngcn . 

Geïntegreerd inkomensbele id voor 
jongeren 

0 11k jolig,· ren en s tud r nt cn annt •tt·lll·Pn 11 11 
af liankd ijk bcs til :ln kllntll' ll ol plH HI \Vl ' ll , 

vi ndt 066. Bcirle ca t.cgorîCn mo~tt! n duar
om eenzelfde vergoed ing vuor di· kosten 
van lt.• vcn~<~ I H I Prhoud k ri jg t·JI I) ; i ; I/ naJ:')t 
ll llll.'ll' n I. IJ • ( ll Vl.:I'J.!tl l <f111 g 1-\JIH:I' Il \' ll t li / :1 -

l l ll il b t•n l! t•g l.'gl · hkt~ t.' ll :-it1ll t• l l.; tllt (, , ':>l l ' ll 

Ouderen 

In ht~toudcn•nheil'id s t m il vnur I Hil i t 'nlütl · 

ci p.Hi e l ' ll p:lrt icipullc t·..?n t ra, ll . O u d •·tt 11 

mul'lcn h i li } t..: ig(·n lt ·ven Vt ï n ll k lll ll ll ' ll h lq 
vwl geven c: n in s pi'aak l;; n Jg•·t• 11 1 ilv l• td, ' ' 
bestuu r va n o1 gan tsa t ic.:s 1·n u. ~ h · ll tt u~u · 

F lex ibd c pl·ns JtHit'rJI1g mo••t Jllt'l k !IH' ltl 
wot·tk :' nugc::; lt t.•dcl Oud t'l\'11 " '"' k n ,.d 

kmg m ug l'i ijl\ 111 ~ I <.i~ I \\.o nlt•J• gt 1, ld 1t lf 
s tund ag i.e woncn ~ : ( ' 11 g111 d. · , ·1 ldi J ll ~ 

zu 1 g t ' fl ' '''11 go l'd fl an k• ·l l'll ti iH b td lwJ, IJ, ., . 
d uaH' tl , hugt..· H h l l t l1 · tl ( lt' ll . i wi Jl 11 tn t •• 

~ 1'11 Wf : I V~hotl sv u ::; t \Ir' 111l' l' l lt · .\< I\'/ llh w l 

gdcid clijk \VOI'Ûc n gc'ind iv td uodl :-.t·l·id r.o 

dut. ink onu.~nstu'-' ~ lagt · r, l\ 1111 11 • 11 V • 1 

d wi jllCn . 

• 

W I{ EN INKOMEN 

D66 W'l.-1 \~ l d~ l.lngt lurig c wcrk loo .~o i t -.: i d d1 L 

:rich vuora l iJi j jong<:r~n . e lhni H.h c nund~r· 

heden, ~ il~nd i c apten e 11 -. •·ouwt!n conCt!l\· 

treert cen t•'•'"l te ste llen in haar .~oocia.- 1 · 

ec.ouo m b.d1 be le id . Hicnoe wil zij ste•·k t! 

uitbre iding en specifie kere toespihing van 

(om/her)scholinil:sprojecten e n we t·kcrva

ringsplaauen jL_Jist op genoemde groepen . 

Indie n de gara ntie op werk aanwezig is gut 

D66 uit van een "'erplichting tot dee lname. 

. c rll o aal akkoot d 

066 is sterk vóór het bereiken van centra le 

a rspra ken tussen werkgevers e n werknc

mersorgan is•ties middels h e t sluiten voan 

een C entraal Akkoord. Dit als: hechte basis 

en uitdrukking van een gezamenlijke ve r · 

an twoordelijkheid t e r bc~trijding 1,1 an de 
wer·klooshcid è n h e t handha vt!n van lamt· 

m.Jtiging. 

D e ll'lOl:elij lchctd um w edmem ers in t ijdelij

ke di u :.t te ne il lcn n10e t worden verrui m d 

als d~ a~, d -.; ,m h t! t w e•·k tht vra-:agt. 

Flex ibele vorm t:n van ;u·btid, zoals uiL-zelid

we rk f! n a frocpcu nLr·actcn kunnen pos itie ! 
worden beO(Irt:.iccld a ls dt: rechtspositie van 
J e wer·kuemt.:r adequaa t is geregl' ld . 

Uin:endbureo:tu':. krijgen een aanvu llend~! 

rol bij t.l e a rbt:i(hbe midde ling. 

Er moe t ct: n inve~ terings fonds to t .sund ko

men voor nie uwe werkgelegenheid w:a.ar 

j ;a;~o r lijks 75 ll111juan "ulde n voor uit .:etro k· 
kt:n wort.Jt . 

Oe ver·de ling van h e l bes t.t andt! we rk dient 

fon t e word e n ge 'itimutccrd . 066 is voo r 

Sl amier va n grvh:re varia cie in d e individtl· 

e lc art ,e id~ ti jd in com bina t i ~ mèt ,.er Je n ging 

van d e bc th ijhliJd . O o k h e t. wc t·kcn in dc: e l

tijd 1noc c wor den buordcrd . Decltijdwcr 
kcr.~o vcrdi ~ueu C ll vo lw .a;u ·dige recht s.p<h Î· 

lit• •• u ~·.: lij h l; C d t r · ~r l.' I IIOt: t• lijkl•cd i ·n .th 'lu l 

tiJÓW;.I l< t.:l ~ 

066 wctt~t c:cn 'g;.·ê.n1<111 C1pc t rd inkome lr.'>· 

be leid' te voeren , uirg .lnt:s.pun l hh.: rbij b h t!. t 
w e gnemen v:l.n be le m rnc ringcn voor 'f'ro u

wen t.o t t oe tredi ng n p' d e a t·bcît.lsrnarkt. Iu 
de be las ti ng~ fcer is c.Jit te be reiken door .s.f 

schaffin t: van dl! a ll eenve rdie ncrstoeslag . 

Hel gE: Id dar hierb ij vrijko mt iliOe t •·esull e 

r en in een h oger e kinder·bif~ la~ · in de vo r·m 
v,1n een o; crzorgiugs.toe 5olag - ter beko~tiging 

van kinde,·o pvang. 
N a do:: l'cboot·te V;)n hun kind h~bbcn ouders. 

recht op een l>f! t a .t ld o udcrsc.hapsv.e rlof 'f' .-m 

maxima a l 6 m aandN1 

hvppcl"' 

066 wi l ~tn onv -. d tot t ~ h an t.J h :.hiÎIIl: van de 

kuppC IÎ f l~ l UU t: ll l lt! (( V l<lÎI IIIllUOUiitkCI'III • 

~ ~~~ en II C UO IIUIIII IHUillûOII . (};.~arfl ;l ,&s. ( 

U I ce ft 0 66 ll .l.l f' ec u wcl v a .J.,·t~ \l .t~ le koppe 

lin g t USS&:n J e. boY CIHI) ill ÏOI~IIe uitk cf'Îfl~ o;!U 

eu de b n 1to AO-Ioncn in he t be th 1jrsle vt:r1. 
Bepa lend t.i e .-voot 1.l jn voora l d e ~counmi · 

sd1c ~ ro .- i C• l d o.! loon · en pdJ SOntwildu.: ~ 

li u.:cn. 

Ut6 b H•u , .. t .UI lt•r v .• n c c tt o; "·'·d c:rc itu ll vi · 
tlu .tll:a. l i u~ \j'.u l unlrc ring~rcd ll èfl . Uitkenu

gom d iëucu .. .tn t:il oulc visie ni e t gebaseerd 
t e LÏJII Ui' lcdvtu·ul c n v.sn l.l lu-l:crs . Dit 

werk t u i..:. C • ll .. o! ll • lh:rlci fr.t ud c.: · gevodig· 

ht" ld lil d L fl.utc.J I Ilota l l!l o u li è\: tl u u ge w cns.tc:. 

OVcl hehhll cii \U~h:ll l !l. in mJ1v1dutll: keu.Lc · 

vrÎJitl!'-.h.•I'L H e t hwlh~e st cls~l h bovend1~n 

g b ;slo; .. · r ~t ov '- "-11 ~ cu k "' c r o udt!r-d n,,, ,H 

) • h ..i p l.IIJ fj \ u d , J. ll il.: l: t d .t l'l dt. hclff V,)U J .: 
l nu ~hout.Ju • ~ In N t·'-.1. r i.J ih.l 1111! \ r.t.J I uu ~·u 
.Ui c.J ~J~ lt . ..l •i-oi iH tf_.ll h L•( tl' .td otiV-II Cie t:~ · 

t to \ ~ l tiU~kl 
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lf) il z ijn rle men~rn rli t• Uw st( ·JTl 
stra ks vum Df..iö in dP T wet•d c• 
Kamf'r w1 ll cn la ten horen . Vo11r 

r e n d f'r l z ijn hf' t IH Hi e bf•k<'ndt'n , vo01 f' t.' n 
dt•e l nir uwe gcz i ·htt•n. Mr nscn met C' l'V;J
ring (J P V t ' t""Sdti ll ~nd e t e rre inen . uit al le d (' 
l<' tl van he t la nd . 
llans va n 1\ticrln voerl voor de vijfde mn;l l 
d r lijs l voor 066 aan . G~rrit .lan \Volrfcn
!' llcrgcr b C"g int ann zijn t wN•df' pt•ri odf' in 
h t~ t. parlement. I-lij vcrto lkt e de inbreng 
vHn D!Hi hij .Ju~titic , Vl'rk rc r cn Vt•rvoer en 
lw l McdiH bcle id . Wolffcnspc r~cr · "Rij do 
:drzr1 h .\ Uw ' l'I'Jl duid e lijkr bcho<'ftc· :"! '"lil 

•~r n parlij nw1 r •,' tl pro~rr~., it· f l ibrra lf' s i1! 
nnlunr tl s I nn . V nor di (• nw nsPn zull t•n \\i j 
nok d(' konwndc p riod c· de · spn.'(•khui s in 
de ' 1 \vced(~ Ka mc-r zijn ." 
Oe naam vru1 .Jacob l<.ohnstamm is o nlos
makelijk vcrbonnen md rl e 06f>- ini l io-
1iefwet over euth a nasie. Klthns ta mm 
hoopt de beh::tnd (' ling van dic \r,.·r t na fl p 
vcrkiezingen snel a f l.c rnndcn . Daarnaas t 
is de nummPr d r it· op de lijs t WO<I rd vocrd er 
binncn l;mdsC' za kPn r n politie. 
Wi nk!'ls luilingswc l , h ttll lfl bt'ieid , S•>ci alf• 
z(•kcrlwid ··n v:f' J kgPI('grn hcid . C:f•1•n gp-

ingrportd t•u: li <'V' 'f'r ern Kame r lid . l\1a flt' 
Louise Groenman s l <.~agt er toch s teeds 
weer in om maatschappe lijke vcra nde rin
gen politiek te vcrta le n in cons truc li cvl.' 
voors tellen . 
Uick 'fomn1cl heeft in d e zeven jaar d a l h ij 
066 in het parlc ment vt~rtcgcnwoordigt. 

ruime ervari ng OP!~Cdaan op u itccn lo p<'nd <• 
te n einen als ruimte lijk e ordeni ng , econo
mi sche za ken, milieubcheer en ont.wikk(• 
lingssamenwerking. Zijn enthousiasme en 
in zet vertonen naar eigen zeggen nog geen 
s lijtagepl ekken. Zijn leuze: nicl meer maar 
beier. 
Vo lgens nndrrwij.ssprd~l li s l Aarl Nui .s i ~ t~ r 

'na ecn j1rc nla ng grvcc hl tegen de mccs
t.rrs Schraa lhans en P('nncwip <'indclijk 
ui tzicht op een doorbra a k in he l onder
wijsbele id . Het. onderwijs vcrdient meer 
geld rn meer vrijhe id in zi jn ogen . "Er vn lt 
veel schade in t.e halen en daa rom zullen WC' 
in het onderwijs, net a ls in het mi1icu en d e 
infrnstrucluur, Hink moeten investere n." 
De socioloog van hu is uit Hockc Eisma w as 
er r~ l Eu o pat i ~mcnl:.ui( • r Een en· a ring 
die hem de a fgelopen drie jaar goed van pas 
is gekom(' ll als wonrelvoerder buitenlands<' 
za ken en mili eube le id. 
Olgn St:hcltemn is de eerste nie uwe ling op 
de kannidalenlijst. Bekend met he t poli 
tie ke handwerk in nc gcnwcnte en partij 
politiek . 'Crea tie f en onorthodox' rC'agcrcn 
op maat!->chappclijke proccsst'n is haar 
motto voor het Karncr lidmaa t.sc ha p . 
Arthic Schimmel is nu nog voor 066 lid 
van de prov incial e staten van Z uid - Hol
land met in haa r porte feuill e mili e u <·n cco
no mischf' za ken en werkzaam bij de P'IT 
Daar bce:e leidt ze loopbanen van vrouwe
lijke we rknemers. Posi ti eve actie voor 
vrouwen is volgens Schimmel een wezen
lijk nndcrdccl vn n lw t rnH.lndpaticbeleid . 

Stuur bon In ongefrankeerde envelop naar: 
D66, Antwoordnummer 1966, 2509 WB Den Haag 

• 

\'p(' lwud<'r c• n (llld - I HHi Twef'd <· Kam er lid 
l"'i ch·r lc r Vct•r hcf'f l el p landbou w a ls spC' 
t: in li.S!l)(' En rl am hij g::t t-11 hel o m nw<·r dan 
w;;d z ÎC' h op lwf luH•renf'r f nf:-:p<'t'IL Ter 
Ve<'r· Bij h(' t land bouw bc iC'i d z ijn nok a <>
J)('<'len v:m mi lif'U. wcrkgclcgrnfwid , l'llim
tc lijkc o rd f.' nin g e n rcc.:_re<clti c in he t ge
ding." 
Ark omstig uit. d e Ulrcdllse lo kal e po lili ('k 
s te lrlc M:H'ht c ld \ff'rs tw l z ic h k ~mdida a t om 
d (.) Vf'!"hourlinA tu ssen mnnnclijkC' en vrou 
welij ke kam(·rl f'Cirt l \\' ilt rec ht. te lt c kk en . 
0(11 is geluk t . wan t nu is zij d r \'Ït•rdc 
· I O U \ \ o p Cl'll \' t.~ r kiP~ ban· p l;wts 
Fin;l'H 11 · ~ · 1 f' t"f tnonli sc·h ~ p( ·t in l i<>t (:c rrit 
YIH'm :1 t.a l d1· p l:1a l (\ tnrwtrn innemt' ll v; 111 
1\.la arh'n l•:n,!\V irda . 'G(•f'n gcmakkl'lijk<' 
o pgav,,·, vo lJ!I 'IlS Ybr·tn <.l. ·mrw r gC' Iuk k ig 
zi jn t~ r bimll'n DGft gcnorg dr·s ku ndigen nm 
onzt· n:wm op dit. l.C' rr<' in hoog te houdf'n .' 
J•cx J.angcnhc rg is wt>rkzn ;1m op hrt minis
tcri c va n Hintwn land s<' Za ken 1•n Dtifi
r aa dsli d in Lr id('n . Z ijn kr:u.:hl z il'1 hij b(•
hal vP in cleF.e dcskundighrid in de I"Ombi 
nntic van jf'ugd igc bev logen he id , l.'ncrgit ... 
pra l_! nwl isrnC' 1'11 een a:mta l duidrlijk<' idc
<J INl . 

Al s · p ~ llltnwnt ai r<' acl iPg rocp' m()(' l D6ti 
vo lg«'ns Thnm de Grna f ve rnieuwing en be
weging zoeken om vcrs tarrin g in politiek 
Pil s;:nncn lev ing te doorbrekrn . OC' mogc
li jkhr-id om daadwe rke lijk ic ls te vcranrl c
r·cn tnnel. voor IJ(Hi ook de l.oPtsste<·n z ijn 
o n1 te gaa n regere n. 
N it·ky van ' fRiet is n<Juw betrokken bij het 
oudc renbdcid, délt volgens haar nog in de 
kinderschoe nen staat.. "De politiek zal 
meer dnn papieren aa ndacht. moeten beste
den aan de verg rij zing van Nederland ." 
Ernst !lakker. campagnele ider voo r 066 , 
n. t' t'n l rl :ll hr•l " D(•n Haag" nog wel eens 
nn thrPckt aa n o pf'n oog en oor· voor de re
gio. Wa<1rnm d a n n:wr Den I laag? "'Omdat 
DG6 de mPn scn up:o><'kl en ni e t a rwacht" . 
Het Knm en vt'rk kf•nt Ha nncke Combt~ 
doo r en door va nwege haar erva ring a ls 
brl cid smedewcrk s lcr van df' D66- fra ctie. 
Het politi C'ke ha nd werk vcrricht zij a ls 
066- [rac ticvoorzitlcr in de gemeenteraa d 
van Haarl emmermeer . Haar specia lismen: 
volks hui svesting, ruimt clljkc ordening cn 
ont w ik kPl ingssa mC'nwcrk ing. 
Afkomstig uil hel Brabantse land wi l Mar
juli jn Nijs-Van den Berg zich in het parlc
ment s terk make n voor een vcrdergaande 
democratisering. " De a fstand burger-
overheid is nug s teeds lc groot.." ~ 
l'au l \Vcssels i ~ v,;dhouder vnor D66 in h e t 
Limburgse G e nne p . Praktisc h ingesteld 
wi l hij DfHi in de Ka nwr nicl al leen inhou
delijk. maar ook door de manif' r van wer
ken, handen en voc.~ten gev•m. 
Onder leiding va n llans .Jcckcl schreef D66 
hel ni<·uwe VC' rki ezingsprugra mma. Drir 
uitd agingen voor de nif•uwe fractie volgens 
de a llrounder Jeekei : Het rea liseren va n 
duurzame on t wi kke lin g; het maken van 
een cc.: ht goede rijksove rheid en het vcrbe
te ren van het imago van het pa rl ement. 

COLOFON 
De D66·verkiez.ingskrant verschijnt onder 
verantwoordelijkheid va.n de Democraat· 
redaktie. 
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066 als winnaar in oppositiebankjes 

DRIE ZETELS WINST GEEN 
MINISTERS ooQUWiMTA~ECENTRUM 

NEDERLAN~ POLITIEKE 
PAPITlJ~N 

Twee dwaze verkiezingsweken, drie 
zetels winst, vijf nieuwe kamerleden, 
vier vrouwen in de fractie, geen minis
ters en de handen vrij in de oppositie, 
veel waardering voor de opstelling van 
D66 in de formatie en I 500 nieuwe 
leden. 
Genoeg ingrediënten voor een politiek 
mini-docudrama op RTL Veronique of 
een vernieuwd publiek bestel. In Den 
Haag werden deze zomer geen herha
lingen geprogrammeerd. De Demo
craat verscheen als verkiezingskrant in 
een oplage van een half miljoen (goed 
voor negen zetels), maar liet een num
mer vallen ten faveure van de campag
ne. In dit nummer daarom een korte 
terugblik op verkiezingen en formatie, 
een introductie van de nieuwe Tweede 
Kamerfractie en een voorzichtige blik 
vooruit. 

Het regeringsdoek viel voor D66 toen frac
tievoorzitter en onderhandelaar Hans van 
Mierlo op 20 september na twee weken 
(pre-}informeren, bilaterale woordenwisse
lingen en correspondentie, moest constate
ren dat er 'onvoldoende zicht bestaat op de 
totstandkoming van een stabiele coalitie tus
sen drie partijen, gebaseerd op wederzijds 
respect en vertrouwen'. Dat zicht werd 
vooral vertroebeld door de 'spastische' op
stelling van het CDA, dat bij monde van frac
tievoorzitter De Vries in afgebeten bewoor
ding zelfs na het laatste compromis van de 
informateur nog weigerde met D66 aan een 
tafel te gaan zitten. 
D&nieuwe fractie was inmiddels- 12 man 
sterk- geïnstalleerd, en had de vuurdoop 
ondergaan met de besluitvorming over de 
formatie. Er was afscheid genomen van Maar
ten Engwirda en Erwin Nypels en de Troon
rede was als een intermezzo in een warme 
politieke zomer op de meest troosteloze na
zomerdag van 1989 door Hare Majesteit uit
gesproken. 
Even leek door de domper van 20 september 

De nieuwe D66-fractie in de Tweede Kamer bij de installatie van de nieuwe Kamer. 

de fantastische verkiezingsuitslag van 6 sep
tember vergeten, die toch nog haast onver
wacht uit de stembussen gerold was. Na we
kenlang in de opiniepeilingen stabiel op 9 à I 0 
zetels te hebben gestaan trok D66 immers 
pas in de laatste dagen voor de verkiezingen 
aan. De D66-campagne trok vooral de aan
dacht door de toonzetting en de eigen koers. 
D66 vroeg aandacht voor de kwaliteit van het 
onderwijs, de gezondheidszorg en het milieu 
en bracht uiteindelijk de noodzaak van poli
tieke vernieuwing prominent in de aandacht. 
Daarmee lukte het de eigen positie van D66 
naast de race van Lubbers en Kok om het 
premierschap, het inzetten van oude kanon
nen door een VVD in verval en de 'schreeuw 
in de nacht' van Groen Links aan de kiezers 
duidelijk te maken. Slechts in 1981 was de 
D66-fractie in de Tweede Kamer groter. 
Het was geen eenvoudige stap om de forma-

foto: Werry Crone 

tie de rug toe te keren, uit de reacties die de 
'day after' bij fractie en partijsecretariaat bin
nenstroomden bleek het juiste besluit te zijn 
genomen. Bij de pers overheerste de mening 
dat D66 waardig en op een juist moment de 
formatie de rug had toegekeerd. Even proef
de Nederland van de arrogantie van de macht 
van het CDA en het bleef met een vieze 
smaak in de mond zitten. 
Maar ook dat stadium is inmiddels alweer 
achter de rug. CDA en PvdA zijn gezamenlijk 
aangeschoven bij informateur Lubbers. De 
fractie maakt zich op voor haar nieuwe oppo
sitie rol. De nieuwe fractieleden werken zich 
in en zoeken nog wat ongemakkelijk hun weg 
door het doolhof van het Binnenhof. De partij 
bereidt zich voor op de komende uitdaging: 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart vol
gend jaar. Met nog een klein half jaar te gaan 
zijn er weer bergen werk te verzetten. 
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COMMENTAAR 

De winnaar moest verliezen 
Bijna alles wees erop dat het nu toch zou moeten lukken. Drie zetels winst. Voortzet
ting van Lubbers 11 hoogst onwaarschijnlijk gezien de electorale afstraffing van de 
VVD. Wat lag er uit democratisch oogpunt meer voor de hand dan een kabinet met 
de breedst mogelijke steun in het Parlement: een CDA-PvdA-D66 combinatie? 

Noodzakelijke voorwaarden voor het welslagen van formatieonderhandelingen zijn 
wel respect voor de uitspraak van de kiezer en dus voor elkaar als gesprekspartner, 
alsmede de wil om het eens te worden. 
Dit betekent dat pas tijdens de onderhandelingen de onmogelijkheid kan blijken van 
een combinatie van partijen die programmatisch naast elkaar op het politieke spec
trum vertoeven (zeker als vóór de verkiezingen door de betrokken partijen zo'n 
coalitie gewenst of voor reëel mogelijk gehouden is). 
Welnu, in de verkiezingsstrijd heeft lijsttrekker Lubbers bij herhaling aangegeven D66 
niet te willen uitsluiten als de kiezer haar voldoende zou steunen. Onder donderend 
applaus had hij als een ware staatsman zijn partijgenoten opgeroepen niet tégen maar 
samen mét andere partijen de agenda voor de toekomst op te stellen. 
Dat was vóór de verkiezingen. De laatste (en relatief veel D66-)stemmen waren nog 
niet geteld of de CDA Tweede Kamer-fractie besloot de Democraten feitelijk van de 
formatie uit te sluiten. 
Zelfs de schijn van subtiliteit werd daarbij zorgvuldig vermeden. De volksvertegen
woordigers kozen voor de meest grove methode uit het handboek voor onderhande
lingsstrategie: eisen en voorwaarden stellen waarvan vaststaat dat een zichzelf respec
terende gesprekspartner er vroeg of laat niet aan kan voldoen. 

Waarom werkte het CDA ons zo hardhandig uit de formatie? 
De hoofdreden is de arrogantie van de macht. Wat het CDA indertijd de socialisten 
uiterst kwalijk had genomen verhief het nu zelf tot de hoogste politieke wijsheid: de 
meerderheidsstrategie. Hoewel het Christen Democratisch Appèl een derde van de 
stemmen vertegenwoordigt moet en zal het een meerderheid in het kabinet houden . 
Deze strategie is (alleen) uitvoerbaar omdat er een "76-zetels alternatief" is met de 
VVD: voor de PvdA is meeregeren uiteindelijk belangrijker dan het handhaven van 
een gesloten front met D66. Elke partij maakt zo haar eigen afweging als het om 
principes en belangen gaat. 
Daar komt bij dat de CDA-fractie de overstap van centrum-rechtse naar centrum
linkse samenwerking heel moeilijk aan de behoudende achterban kan verkopen. 
Lubbers moest zijn vriend van Mierlo offeren op het altaar van de democratische 
logica om de knarsentandende lokale godheden mild te stemmen bij het openen van 
de vastgeroeste poort aan de linkerzijde van het Christen Democratisch machtsbol
werk. D66 was niet nodig (voor het CDA), maar wellastig (voor het CDA). Had zij 
zich niet verzet tegen het CDA-streven zijn eigen minderheidsstandpunt t.a.v. eutha
nasie, gelijke behandeling etc. op te leggen aan de "verantwoordelijke samenleving"? 
Welke partij heeft eigenlijk als enige in ons land de wijze van machtsuitoefening bij 
voortduring aan de kaak gesteld en nota bene in één adem gepleit voor een coalitie 
zonder het CDA? 
De inhoudelijke kritiek van het CDA op D66 is zeer relatief: samen met de VVD zijn 
we bij het CDA "welkom", samen met de PvdA worden we melaats. Behalve de 
machtsverdeling in het kabinet is er nog iets anders. Paradoxaal genoeg dreigt er op 
termijn namelijk een electorale concurrentie: het CDA onder de "pragmatische" 
Lubbers trekt nu opvallend veel jonge (niet ideologisch gemotiveerde) non-confessi
onele kiezers. Als Lubbers verdwijnt zouden die best wel eens naar D66 kunnen 
trekken. D66 moet dus irrelevant worden voor de (regerings-)macht: met CDA/ 
VVD wil zij niet, met CDA/PvdA mag ze niet. 

D66lijkt nu tegen haar wil in een oppositie-rol gedrongen te worden samen met de 
VVD en Groen Links. Dat wordt balanceren voor onze Tweede en Eerste Kamer
fracties. Moeten we "inhoudelijk" mee gaan met een coalitie die ons niet wenste? 
Voor zover we samen met de VVD de oppositierij sluiten zallinks niet nalaten ons van 
een rechts imago te voorzien. Samen met Groen Links het kabinet bij voortduring 
links passeren lijkt ook geen redelijk alternatief. 
Het beste is om ongebonden de eigen inhoudelijke afwegingen te blijven maken. Los 
van sym- of antipathieën voor andere partijen, of etiketten die anderen ons opplak
ken. Daarbij moeten we oppassen geenanti-CDApartij te worden, hoezeer daartoe 
ook aanleiding mag zijn. D66 is niet tegen bepaalde partijen. Wel tegen de wijze 
waarop machtspolitiek bedreven wordt. Daar zijn we nu zelf het slachtoffer van. Wie 
deze politieke praktijk principieel en konsekwent aan de kaak stelt en dus zelf de rug 
recht houdt zal daar uiteindelijk de vruchten van plukken. Dat is de afgelopen periode 
in elk geval vastgelegd op de agenda voor de toekomst. 

Bob van den Bos 
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Eerste indrukken van de nieuwe D66-kamerleden 

EEN 'MER A BOIRE' 

• Olga Scheltema • Arth1 Schimmel 

Voor nieuwe Kamerleden is het altijd 
even wennen in het kloppend hart van 
politiek Nederland. Het Binnenhof 
heeft zo haar eigen geheimen en geeft 
die slechts langzaam prijs. 
Verdwalen in de gangen rond de plenai
re vergaderzaal is voor nieuwelingen 
geen schande. En het verschil tussen de 
griffie, een griffier en het commissie
secretariaat wordt slechts werkende
weg duidelijk. De overgang van burger 
naar volksvertegenwoordiger is ab
rupt. Zodra de gelofte voor een volle 
Kamer is gegeven verschijnt je naam op 
een postvakje, stroomt de post binnen, 
dien je te verschijnen op procedurever
gaderingen, M.O.'s en UCV's en ver
drink je in 'groentjes' en stapels 'witte 
stukken'.Journalisten bellen je uitje 
bed en 's-avonds kun je zien wat je 's
ochtends in de fractie hebt besproken. 
'Een beetje onwerkelijk', noemt D66-
nieuwkomer Machteld Versnel dan ook 
haar eerste ervaringen als parlementa
riër. De Democraat trok de eerste in
drukken na van Olga Scheltem a, Ar-
th ie Schimmel, Pieter ter Veer, Mach
teld VersnelenGerrit Ybema. Vier 
nir~uwelingen en één 'recidivist' uit de 
D66-fractie van twaalf. 

Olga Scheltem~ viel de eer ten deel om als 
eerste van de nieuwe Kamerleden haar 'mai
denspeech' te mogen afsteken. 
'Woordvoerder' Scheltema tekende namens 
de D66-fractie ondermeer bezwaar aan te
gen de keuze van het kabinet voor een afzon
derlijke wet voor de verkiezingen van het 
Europees Parlcment en vroeg alsnog om een 
snelle integratie van deze wet in de algemene 
Kieswet 'omdat daarmee ondubbelzinnig tot 
uitdrukking wordt gebracht dat Europees 
kiesrecht niet een soort tweederangs 
kiesrecht is'. Volgens goed parlementair ge
bruik werd zij in haar eerste termijn niet in de 
rede gevallen door de woordvoerders van de 
andere partijen. maar tijdens het antwoord 

, 
• Pieter ter Veer • Machteld Versnel • Gerrit Ybema 

van de staatssecretaris zette Scheltema zelf 
het debat aan met een interuptie over de 
kneuterige wijze waarop de regering het 
stemmen van Nederlanders in het buitenland 
had aangepakt. 

Vastbijten 
Arthie Schimmel staat de Handelingen van de 
Kamer uit 1979 te copiëren als we haar tref
fen. Ze heeft het verslag van het debat over 
de Wet op de Ondernemingsraden nodig 

voor haar inbreng bij een wijziging op die 
wet. Het is haar eerste klus op een terrein dat 
jarenlang tot het domein van Erwin Nypels 
behoorde. "Erwin ging heel ver in zijn ideëen 
over de democratisering van bedrijven, ver
der dan de vakbeweging", is haar opgevallen 
en ze zit een beetje met die principiële hou
ding in haar maag. "Nu gaat het slechts om 
een kleine aanpassing van de wet, een wijzi
ging van de geschillenregeling, maar ik moet 
wel op de hoogte zijn van de tot nu toe 
gevolgde lijn." De eerste weken verdeelt 
Schimmel haar aandacht over drie terreinen. 
'je lekker vastbijten in een onderwerp' is er 
dan ook nog niet bij en het idee dat er een 
'stortvloed van werk op je afkomt' sluimert in 
haar achterhoofd. Het introductieprogram
ma voor nieuwe medewerkers van de Kamer 
heeft ze goeddeels gemist. Per I oktober zal 
ze worden ontslagen bij de net geprivatiseer
de PTI, lid van de Zuid-Hollandse provinciale 
staten blijft ze tot de begrotingsbehandeling 
in haar oude commissie milieu. Opvolger Piet 
van Baarse I neemt het dan over. Haar eerste 
schriftelijke bijdrage moet ze leveren aan het 
verslag over de wijziging van de Wet Algeme
ne Bepalingen Milieuhygiëne, waarin de de 
provinciale planningtaken worden aangege
ven. Dat is bekend terrein voor Schimmel: 
"De provincie wordt verplicht een milieube
leidsplan te maken. Zuid Holland loopt voor
uit op die wijziging en stelt het eerste provin
ciale milieubeleidsplan in januari vast. Andere 
provincies doen dat overigens al langer." Ze 
heeft het milieubeleid met Tommei en Eisma 
verdeeld. De bodem en de afvalstoffen vallen 

de komende jaren onder haar verantwoorde
lijkheid. 

Dubbelepet 
De frieseeconoom Gerrit Ybema kon in 
Leeuwarden pas laat op de uitslagenavond de 
telefonische felicitaties van Hans van Mierlo 
uit Amsterdam in ontvangst nemen. De ver
vanger van Maarten Engwirda was lange tijd 
onzeker van zijn zetel. 
Zijn eerste klus was de voorbereiding van een 

commentaar van de D66-fractie op de Miljoe
nennota 1990. iets dat hij met beide handen 
aangreep, want 'je voelt je zo passief, zo reac
tief in de eerste fase, dus heb ik geprobeerd 
er iets van te maken. Ik wilde initiatief tonen. 
Bovendien is het van belang om de andere 
fractieleden zo goed mogelijk op de hoogte 
te stellen van de macro-economische gege
vens'. 
De miljoenennota vond Ybema weinig neu
traal, veel politieker dan je zou mogen ver
wachten van een demissionair kabinet. "Je 
leest voortdurend, zowel tussen als in de re
gels dat het huidige beleid moet worden 
doorgezet." Ybema ziet als eerste taak de 
organisatie van de in de partij aanwezige ken
nis op macro-economisch gebied. "Dat is de 
essentie van het kamerlidmaatschap; het ge
richt aanboren van informatiebronnen, een 
netwerk opbouwen van kennis die je deels ad 
hoc, deels in werkgroepverband kunt aan
spreken." Ook Ybema heeft nog even een 
dubbele pet. Van het partijbestuur heeft hij 
dispensatie gekregen om nog tot de gemeen
teraadsverkiezingen fractievoorzitter te zijn 
in Leeuwarden. "We hebben een vaste, en
thousiaste steunfractie van 8-10 man en drie 
kandidaat-lijsttrekkers. Na de verkiezingen is 
mijn opvolging dan ook geen enkel pro
bleem." 

Onverkwikkelijk 
Pieter ter Veer is terug van weggeweest en 
het valt hem op dat zovelen hem nog herken
nen uit zijn periode in de fractie van zeventien 
onder T erlouw. Van zijn oude portefeuille 
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pakte de landbouwkundig-ingenieurTer 
Veer de landbouw en het middenen kleinbe

drijf weer op. Geheel nieuw voor hem is het 
onderdeel materieel en personeel van het 

defensiebeleid. "Dat voorstel verraste mij 
enigszins, maar in mijn kandidaatstelling stond 
mijn interesse in de Oost-West verhoudingen 
nadrukkelijk vermeld." Ter Veer heeft met 
de fractie net de weken achter de rug waarin 
D66 in de formatie de centrale figuur was. 
"Een enerverende tijd. Ik was in een keer 
terug van weggeweest. Net als in 1981 lag 
direct de cruciale vraag weer op tafel of we 
moesten meeregeren dan wel oppositie 
moesten voeren. De inzet was om regerings
verantwoordelijkheid te krijgen. Maar toen 
dreigde dat onze rol even gecompliceerd zou 
worden als in 1981, toen we in plaats van 
bindmiddel te zijn, vermalen bleken te wor
den moesten we wel wijken. Door de abso
luut onverkwikkelijke opstelling van het 
CDA was verder meedoen niet mogelijk". 
Veel onderwerpen prijken er nog niet op zijn 
politieke agenda. "Er komt een mondeling 
overleg aan over de akkerbouwproblema
tiek, maar Braks heeft allaten weten niets te 
kunnen doen. Verder is praktisch alles in mijn 
portefeuille controversieel verklaard". 

Machteld Versnel grijpt vooralsnog met twee 
handen ieder concreet onderwerp dat haar 
uit de chaos van het kamerwerk kan trekken; 
een werkbezoek aan schipperskinderen, een 
gesprek met de FNV over scholing. "Ik ver
keer in een mer à boire", bekent ze, gezeten 
achter een met paperassen overladen bureau. 

Portefeuilleverdeling 
fractieleden D66 

H. van Mierlo, fractievoorzitter 

G. J. Wolffensperger 
- justitie 
- media 
- verkeer 

J. Kohnstamm 
- volksgezondheid 
- gehandicapten 
- politie 
- Midden Oosten 
- afronding project GBA en nota overheidsinfor-

matiebeleid (BIOS) 
- burgemeestersbenoemingen 

L. Groenman 
- sociale zaken 

* inkomensbeleid 
* volksverzekeringen 
* pensioenen 
* tripartisering 
* Europese dimensie soc. zekerheid 

- minderheden 
- emancipatie 
- wetenschapsbeleid 

D. Tommei 
- economische zaken 
- ontwikkelingssamenwerking 
-milieu 

BINNENHOF 

0/ga Scheltema op de foto voor D66. Foto: D. Sies 

Op een tafel achter haar wacht een verzame
ling vetplanten op een vensterbank. De flora 
is meeverhuisd van BiZa naar Binnenhof 7. De 
lokale politiek vond het oud-raadslid uit 
Utrecht veel geordender, 'maar dat wordt 
hopelijk beter'. Er klink nog aarzeling in haar 

stem. 
Van de onderwijsportefeuille van Aad Nu is 
heeft ze de bekostiging van het onderwijs en 
de scholing overgenomen. Op Binnenlandse 
Zaken hield ze zich eveneens met onderwijs 
bezig. "Ik deed de overheveling van de speci
fieke uitkeringen van het Rijk naar de ge
meenten op het gebied van onderwijs en de 
paspoorten", vertelt Versnel, "in de Kamer 

* financiering 
* lucht, geluid 

- Suriname 
- afhandeling Gezondheidswet Dieren 

A. Nuis 
- onderwijs 
- cultuur 
- Antillen 

D. Eisma 
- buitenlandse zaken 
- defensie · NAVO 
- EG, raad van Europa, WEU 
- internationale aspecten 
-milieu 
- waterstaat 
- sport 
- natuurbesch., openl. recreatie 

0. Scheltema 
- binnenlandse zaken 
- ambtenarenzaken 
- ombudsman 

A. Schimmel 
- sociale zaken 

* werkgelegenheid 
* werknemersverzekeringen 
* WAGW, WSW 
* arbeidsomstandigheden 
* ondernemingsraden 
* volumebeleid arb. ongeschikth. regel 
* alternatieve financ. soc. zekerheid 
* ILO-verdragen 
* uitv. organisatie soc. zekerheid 

-milieu 
* bodem, afval, overige aspecten 

hoop ik eveneens iets aan de waanzinnige 
regelgeving te kunnen doen. Ook op het ge
bied van Volkshuisvesting loopt die regelge
ving de spuigaten uit. Woningbouwcorpora
ties hebben een heel administratief apparaat 
op moeten zetten omdat iedere twee jaar de 
financiële regelingen veranderen. Dat moet 
simpeler kunnen." De oppositie van D66 te
gen een CDA/PvdA-coalitie zal volgens Ver
snel vooral feitelijk zijn: "Beide partijen zullen 
van alles inleveren en laten liggen. Wij zullen 
die schoten voor open doel in moeten 

schieten." 

P. ter Veer 
- landbouw 
- visserij 
- NAVO-assemblee 

Lennart van der Meu/en 

- defensie - materieel, personeel 
- midden· en kleinbedrijf 

M. Versnel 
- volkshuisvesting 
- ruimtelijke ordening 
-welzijn 
- jeugdwelzijn 
- onderwijs 

* volwasseneneducatie 
* bekostigingsstelsels 

G. Ybema 
- financiën 
- rijksuitgaven 
- buitenlandse handel 
- verzoekschriften 

Vertegenwoordiging 
provincies 
Friesland 
Groningen 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

G. Ybema 
0. Scheltema 
D. Tommei 
P. ter Veer 
L. Groenman 
J. Kohnstamm 
M. Versnel 
G. J. Wolffensperger 
A. Schimmel 
J. Kohnstamm 
A. Nuis 
D. Eisma 
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066 als stuu1ele factor in de Nederlandse politiek 

LANGS BERG EN DAL 
KLINKT HOORNGESCHAL 

Ambitieus. Van te voren leek het plan 
van campagneleider Ernst Bakker zelfs 
gewaagd. Binnen de campagnecom
missie was er echter een duidelijke 
eensgezindheid over de vorm die de 
campagne aan moest nemen. Als se
rieuze partij kan je je het niet veroorlo
ven niet "overal" te zijn. En dus ont
stond het plan om in vijf dagen met 
vijftien Kamerkandidaten Nederland 
te doorkruisen. Overdag door middel 
van werkbezoeken, 's avonds met een 
centrale verkiezingsbijeenkomst. Het 
werd een korte, intensieve maar suc
cesvolle campagne. 

Campagne 
De campagnecommissie, de kandidaten, de 
regio's en de afdelingen hebben het geweten. 
De kandidaten hebben bijnaalle delrn van het 
land bezocht, van Den Helder en Harlingen 
tot Helmond en Heerlen. De avond in Leeu· 
warden werd de volgende morgen vrolijk 
gevolgd door een werkbezoek aan Rotter
dam of Delft. Daarnaast had iedereen op de 
dagen dat er geen bezoeken werden afgelegd 
de nodige spreekbeurten. Het mag een com
pliment aan de organisatie (lees: Tineke 
Knaap) en de inzet van de sprekers (die niet 
per definitie Kamerkandidaten waren) heten 
dat van de ruim ISO aanvragen uiteindelijk 
slechts een twintigtal niet gehonoreerd kon 
worden. 

Plaatsen met grote stijgingen 
voor D66 

D66AANHANG '89 '86 + 

Bloemendaal 10,1% 6,3% 3,8% 
Heemstede 9.9% 6,2% 3,7% 
Castricum 12,0% 8,3% 3.7% 
Wageningen 12,9% 9.3% 3,6% 
Delft 12,3% 8,8% 3.5% 
Oegstgeest 12,6% 9,3% 3,5% 

Een waarneembare, overigens niet geheel on-
verwachte, trend is de sterke stijging die D66 
doormaakt in plaatsen die traditioneel een 
grote VVD aanhang hebben: 

VVDAANHANG '89 '86 

Bloemendaal 36,9% 42,8% 
Heemstede 31,5% 38,1% 
Castricum 21,3% 25,0% 

Van Mierlo en jager op de uitslagavond. Foto: Hans van Dijk 

De ambitie van de campagneplannen had z'n 
gevolgen voor de kwaliteit van de uitvoering 
ervan. Veranderingen op het laatste moment, 
verkeerd begrepen instructies en verschillen
de versies van het draaiboek werden in de 
meeste gevallen voorbeeldig opgevangen 
door de regio's en afdelingen. 
Ernst Bakker: "Met behulp van de regio's 
hebben we geprobeerd iedereen tegemoet 
te treden. Dat ging niet altijd gemakkelijk, 
want het was tenslotte vakantietijd. De afde
lingen en regio's hebben echter een enorme 
inzet gepleegd. ondanks alle moeilijkheden." 
Een belangrijk element in deze campagne is 
de inzet van de JD geweest. Zij hebben de 
partij ondersteund door in te spelen op de 
introductietijd van de universiteiten en H BQ
instellingen." 

Groei 
In zijn speech op de avond van de verkiezin
gen wees Van Mierlo al op het succes bij de 
jongeren: 15% van de mensen die voor het 
eerst kon stemmen, deed dat op D66. 
Dat beeld wordt gecompleteerd door de ho
ge score die D66 in de universiteitssteden 
gehaald heeft. De score in plaatsen als Wage
ningen en Delft was altijd al hoog. Opvallend 
is dat deze gemeenten ondanks deze gunstige 
uitgangspositie ook in de categorie "hoogste 
stijging" voorkomen. De "remmende voor
sprong", een begrip dat Meine Henk Klijnsma 
en Hans Jeekei in hun onderzoeken gebrui
ken, I ijkt daarmee niet op te gaan. Het idee 
achter deze wetmatigheid is dat een afdeling 
met een hoge D66-aanhang in de toekomst 
minder zal stijgen dan het landelijk gemiddel
de, omdat er nu eenmaal maar een bepaalde 
potentie voor D66 bestaat. Uit de laatste 

score zou geconcludeerd kunnen worden dat 
het plafond van de groei nog niet bereikt is. 

Analyse 
Meine Henk Klijnsma heeft als ik hem spreek 
de uitslagen nog niet in detail bestudeerd. Het 
globale beeld is echter wel duidelijk. De grote 
lijnen van de voorspellling die hij met Hans 
Jeekei opgesteld heeft (zie Idee, februari 
1989) zijn uitgekomen, hoewel in individuele 
gevallen natuurlijk wel verschillen optreden. 

Plaatsen met grote aanhang 
D66 AANHANG '89 

Muiden 
Zoetermeer 
Wageningen 
Eelde 
Oegstgeest 
Rozendaal (Gid) 
Broek in Waterland 
Landsmeer 
Leiderdorp 
Delft 

13,5% 
13,2% 
12,9% 
12,8% 
12,6% 
12,6% 
12,5% 
12.4% 
12.4% 
12,3% 

Opvallend noemt hij de uitkomst van de gro
te steden, Den Haag voorop ... De groei is 
daar groter dan je op grond van de wet van de 
remmende voorsprong zou verwachten." 
Aan de andere kant had hij verwacht dat in 
Limburg en in het oosten een meer dan 
trendmatige groei zou kunnen optreden. Dit 
is niet uitgekomen ... De conclusie is dat we 
overal in het land gewonnen hebben, en dat 
die groei redelijk evenwichtig is." 

Een andere onderzoeker binnen de partij is 



6 DE BASIS 

PLAATSELIJK SPEELT 
LEDENTALD66PARTEN 
"Tussen droom en daad", de fameuze 
frase uit het gedicht van Elschot, past 
nog altijd bij D66. Indertijd zijn deze 
woorden succesvol tot slogan gebom
bardeerd. Vandaag de dag kunnen De
mocraten er zelf mee om de oren wor
den geslagen. De droom is verwoord 
door Jeekei en Kleinsma in Idee 66 toen 
zij schetsten dat het mogelijk zou moe
ten zijn 293 nieuwe raadszetels te be
machtigen bij de komende raadsver
kiezingen. In 184 "nieuwe" gemeenten 
zou een Democraat plaats kunnen ne
men in de raad. De voorspelling is geba
seerd op een gemiddeld resultaat van 
7.5% van de stemmen, ofwel omgere
kend 11 kamerzetels. In de mei-Demo
craat is al geconstateerd dat deze prog
nose te positief is. Want primair is er 
een daad voor nodig: meedoen aan de 
raadsverkiezingen. 

Parallel misplaatst 
Doorgaans is een parallel tussen de resultaten 

.... Kees Metz. Samen met Fred Toppen onder
zocht hij twee jaar geleden de groeikansen 
van D66 in Utrecht. Kees Metz: "Wij waren 
in ons onderzoek na de Statenverkiezingen 
van '87 tot de conclusie gekomen dat de 
winst vooral uit de stedelijke groeikernen 
moest komen, niet van de steden of het plat
teland." Deze uitspraak lijkt niet helemaal uit
gekomen, wel als het gaat om de stedelijke 
kernen, niet als het gaat om de grote steden. 
Als gekeken wordt naar de goede uitslagen 
die met de Kamerverkiezingen in de grote 
steden behaald zijn. In Utrecht werd 2,9%, in 
Den Haag 2,7% en in Amsterdam 2,6% ge
wonnen. 
Metz komt desondanks tot de conclusie dat 
"de tegenstelling tussen de laatste uitslag en 
ons onderzoek slechts schijn is. In een artikel 
dat we aan het schrijven zijn tonen we aan dat 
je onderscheid moet maken tussen tijdelijke 
groei aan de ene kant en groei die blijvend is, 

Plaatsen met kleine 066 aan
hang 
D66AANHANG 

Urk 
Beerta 
Tubbergen 
Rijssen 
Staphorst 

'89 

0,5% 
2,1% 
2,2% 
2,5% 
2,6% 

'86 

0,3% 

1.7% 
1,9% 
1,9% 
1,9% 

van D66 bij landelijke verkiezingen en plaatse
lijke verkiezingen misplaatst. Tal van afdelin
gen kunnen daar van meepraten. Het Drenth
se Roden met bijna 18.000 inwoners is zo'n 
gemeente. Vier jaar geleden kwamen de De
mocraten drie stemmen te kort voor een 
raadszetel. De D66 afdeling beslaat twee ge
meentes: Roden en Norg. Bestuurssecretaris 

Mary Tommel: "De plaatselijke partijen, zoals 
Gemeentebelangen, spelen een grote rol. De 
resultaten van de landelijke verkiezingen om
rekenen naar plaatselijke zetels kan simpel
weg niet." Toch zijn het ook nu weer de 
scores van 9 à I 0% waar de plaatselijke ac
tieve leden moed uit putten om mee te doen 
aan de komende raadsverkiezingen in maart 
1990. Mary: "Wij hebben voldoende kandida
ten en leden om mee te doen. Het raadslid 
moet eigenlijk ook verzekerd zijn van een 
goede steunfractie. Met een hechte groep 
actieve leden is nu het programma geschre
ven. Wij hebben er vertrouwen in." De ge
meente Roden/Norg is van oudsher een ac

tieve afdeling. Leden zijn onder meer verte-

je partij tot een stabiele factor maakt, aan de 
andere." 

Uitslagen 
Bij de stabiliteit van de verworven aanhang 
zet Metz dus vraagtekens. Een blik op de 
uitslagenlijst geeft enige duidelijkheid over de 
legitimiteit van die twijfel. 
Een van de opvallende uitkomsten is dat in 
traditionele VVD-bolwerken aardig ge
scoord werd. De lijst van gemeenten waar 
D66 het meest gegroeid is laat zien dat de 
topplaatsen tevens een meer dan gemiddelde 
VVD-aanhang kennen. De zwakke positie van 
de VVD verklaart deze groei en maakt het 
waarschijnlijk dat als deze partij z'n evenwicht 
hervindt, het electorale tij weer richting VVD 
zal stromen. 
De lijst met laagste scores laat zien dat we in 
kleine gemeenten minder dan gemiddeld 
groeien. Daaruit moet je concluderen dat de 
groeikansen zelfs bij een grote achterstand 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde ge
ring zijn. 
Op de bij deze verkiezingen behaalde groei is 
een volgende keer niet zondermeer te re
kenen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
De uitslagen van de Kamerverkiezingen zijn 
natuurlijk niet zondermeer te vertalen voor 
de gemeenteraad. Klijnsma en jeekei wijzen 
op een belangrijk probleem in de organisato-

genwoordigd in regio- en hoofdbestuur, als
mede de Tweede Kamer. 

Plaatselijke coryfeeën 
In het Brabantse Goirle behaalde D66 in sep
tember meer dan 9%. Begin dit jaar besloot 
de afdeling niet aan de raadsverkiezingen mee 
te doen. 

Secretaris Henk Heisterkamp: "Wij hebben 
geen kandidaten. Er zijn voldoende capabele 
leden, maar ze hebben geen ambitie of kun
nen de raad absoluut niet combineren met 
hun werk." In het 17.500 inwoners tellende 
dorp worden 6 van de 17 raadszetels bezet 
door coryfeeën van plaatselijke partijen. Elke 
raadsvergadering wordt live uitgezonden 
door de lokale omroep: dat vergroot nog 
eens de naam- en gezichtsbekendheid van zit
tende raadsleden. Marie-Louise Spijkers was 
drie keer lijsttrekker van D66 in Goirle; een 
keer in een progressieve combinatie met o.a. 
PvdA. Zij heeft ervaren wat het is een raads
zetel net te missen (ook drie stemmen te
kort). Marie-Louiseis nu verhuisd naar een 

rische kant van de verkiezingen: de afwezig
heid van D66 in veel gemeenten. De partij is 
in veel gemeenten niet vertegenwoordigd of 
bestaande afdelingen zijn zo klein dat er geen 
mogelijkheden zijn om aan verkiezingen mee 
te doen. Kleinsma zegt hierover: "Organisa
torische factoren zullen bepalend zijn voor de 
groei van de partij in de komende jaren." 

Om dit probleem op te vangen heeft het 
hoofdbestuur begin '89 actie ondernomen 
door afdelingen die twijfelden over deelname 
over de streep te trekken. Of dat genoeg zal 
zijn kan betwijfeld worden. Zeker is dat op 
afdelingsniveau de komende tijd veel werk 
verricht zal moeten worden. Ernst Bakker is 
al met het idee gekomen de komende tijd 
gewoon door te gaan met het houden van 
werkbezoeken. "We moeten het momenturn 
nu vasthouden. Het succes van de Kamerver
kiezingen moet z'n uitstraling krijgen naar de 
regio's. Stuur de Kamerleden maar door het 
land. Dat is goed voor de bekendheid van de 
Kamerleden en goed voor de kansen van D66 
bij de gemeenteraadsverkiezingen." 

Ook nu weer een ambitieus plan van de de
missionaire campagneleider. Of de regio's en 
de Kamerleden nu al weer de flexibiliteit kun
nen opbrengen voor een dergelijke tour de 
force valt te bezien. 

Alexander Osten 



andere gemeente. "Ik denk dat ook de hou
ding van Democraten meespeelt: ze hoeven 
niet zo nodig. Het gaat er binnen onze partij 
niet om via de politiek "belangrijk" te worden 
in de gemeente. Bij iedereen leeft het besef 
dat raadswerk voor alles goed moet gebeu
ren. Dat kost tijd. En zonder solide achterban 
gaat het niet. D66 pleit vaak voor participatie 

van niet-raadsleden in commissies. Enerzijds 
betekent dat een spreiding van werk en be
trokkenheid. Anderzijds kan het de kwaliteit 
ten goede komen." 

Noodgreep 
Democraat Ni co Schoof plaatst vraagtekens 
bij het openstellen van commissies voor niet
raadsleden. Hij is nu burgemeester in Aker
sloot en woonde daarvoor in Goirle. "Als 
commissieleden op grond van hun deskundig
heid worden benoemd, speelt de politieke 
kleur geen enkele rol. Als een gemeente de 
commissie openstelt voor leden van plaatse
lijke partijen, ligt hobbyisme op de loer. Die 
niet-raadsleden hebben geen legitimatie voor 
hun functioneren." Het blijvend activeren van 
afdelingen, die geen rol spelen in de gemeen
teraad is een "bijna onoplosbaar probleem", 
meent Schoof. Hij mijmert er graag over. 
"Een afdeling zonder raadslid kan enkele ke
ren per jaar een onderwerp bespreken op 
een politieke avond. De leden kunnen zich 
actief opstellen inzake plaatselijke problemen 
door meningen erover publiek kenbaar te 
maken, rapporten te schrijven. Maar hoe se
rieus moet je een partij nemen, die geen lijst
trekker kan leveren en geen actieve achter
ban heeft? Vaak trekken jarenlang dezelfde 
mensen de kar. Zij geven er op den duur de 
brui aan en dat is begrijpelijk. Een partij moet 
ook jonge mensen binden: jong in lidmaat
schapsjaren of jong in leeftijd." Een raadslid 
moet zich laten zien, praten met mensen en 
zich grondig op de hobgte stellen, oordeelt 
Schoof. "Als de plaatselijke leden geen tijd 
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willen investeren, wordt het erg moeilijk." 
Schoof meent dat in het uiterste geval een 
"noodgreep" denkbaar is. "Als D66 niet deel
neemt aan de raadsverkiezingen gaan ook de 
stemmen verloren: de landelijke D66 stem
mers moeten immers een keuze maken uit de 
andere partijen. Die keuze kun je misschien 
sturen, door een lijstverbinding aan te gaan 
met een andere partij. D66 kan zo invloed 
uitoefenen op het programma, dat is natuur
lijk een voorwaarde. De D66 kandidaten 
staan op onverkiesbare plaatsen, maar nodi
gen zo de kiezer uit te stemmen op een 
bepaalde stroming. De uiteindelijke lijst heet 
dan bijvoorbeeld PvdA/D66. Een pluspunt 
van deze constructie is het gegeven dat de 
D66 kandidaten in de gelegenheid zijn toch 
bijdragen te leveren aan commissiewerk. 
Maar dit is echt een noodgreep, als het echt 
niet anders kan." 

Landelijke ontwikkelingen 
In het 38.500 inwoners tellende Veldhoven 
zijn vijfentwintig raadszetels te verdelen door 
de kiezers. Margriet van den Bocmen fun
geerde tot begin dit jaar als contactpersoon. 
De afgelopen periode had D66 geen raadslid. 
Margriet: "Ons raadslid was jarenlang de stu
wende kracht. We zijn vreselijk actief ge
weest. Wekelijks vergaderen, items grondig 
uitspitten. Dat leverde de partij een goede 
naam op. Onze aanpak getuigde van kwaliteit, 
zei vriend en vijand. Na zeven jaar raadslid
maatschap verhuisde de D66 vertegenwoor
diger naar het buitenland vanwege zijn baan. 
De opvolger kreeg vrijwel onmiddellijk daar
na eenfulltime baan. Bij de raadsverkiezingen 
in 1986 verloren wij die zetel. Dit was een 
domper. Enorme plaatselijke inspanningen 
kunnen door landelijke ontwikkelingen ra
zendsnel teniet worden gedaan. De motor 
was plotsklaps op bij de actieve leden: we 
waren de politiek moe." De huidige voorzit
terAns Goddens blies de afdeling Veldhoven 

De mooiste foto van de D66 campagne. 
Voor een aardgasbus poseren Hubert 
Fermina, lid Provinciale Staten Zuid
Holland. Eerste Kamerlid Hanneke 
Gelderblom, Hans van Mierlo en de 
Utrechtse fractievoorzitter Nicky van 't 
Riet tegen een Hollandse lucht Foto: 
Bert Verhoeff 

nieuw leven in. "Ik kwam in Veldhoven wo
nen en belde de contactpersoon uit het ge
meentegidsje. Wij vallen onder de afdeling 
Eindhoven, was het antwoord. Ik heb toen 
alle leden nagebeld. Wij zijn bij mij thuis bij 
elkaar gekomen. En nu hebben we geschikte 
kandidaat raadsleden, we zijn enthousiast be
zig het programma te schrijven en vastbera
den de zetel terug te winnen." Bij de Tweede 
Kamer verkiezingen behaalde D66 8,8% in 
Veldhoven. 

Bevoorrecht 
Bij de verbreiding van het Democratische ge
dachtengoed speelt het ledental en de vaak 
kleine kern van echt actieve leden een door
slaggevende rol. Hoe groter de gemeente, 
hoe groter de kans op succes. Fractievoorzit
ter Nicky van 't Riet uit Utrecht onderkent 
de problemen van kleine afdelingen. 
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"Pasklare oplossingen zijn er niet", meent Van 
't Riet. "Die problematiek komt onder meer 
ter sprake in de Adviesraad en het GPO, 
overleg vanraads-en staten leden. Ik besef 
terdege dat wij met een afdeling van honder
den leden en een actieve steunfractie van zo'n 
vijfentwintig leden bevoorrecht zijn." In 
Utrecht bezet D66 twee raadszetels (7,6% in 
1986 ). Fractie-assistenten mogen in Utrecht 
commissie-werk doen. "Een prima zaak", al
dus Nicky. "Het stimuleert de kadervorming. 
De fractie-assistenten stromen vaak door 
naar de gemeenteraad. Alexander Osten 
staat nu ook op een verkiesbare (derde) 
plaats." Bij de Tweede kamerverkiezingen 
behaalde D66 I 0,7%. 

Omgerekend goed voor viif zetels. Nicky van 
't Riet merkt aan de opstelling van de andere 
partijen dat D66 nu serieuzer wordt geno
men. "Het is deels een gevoelskwestie, maar 
ik voel toch duidelijk: er wordt rekening ge
houden met D66." 

Peter van den Besse/aar 
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HET DEMOCRATISCHGEHALTE VAN EEN 
DEMOCRATISCHE PARTIJ 

Met krappe meerderheid besloot het 
Hoofdbestuur in mei jl. tot het instellen 
van een commissie voor het Aanreiken 
van een Stemadvies 1989 (CAS 89). Wat 
kan achteraf worden gezegd van dit ad
vies, en op welke manier hebben de 
leden van D66 het gehanteerd? 
Omwille van de beknoptheid zal ik niet 
ingaan op het CAS-advies en de uitein
delijke samenstelling van de lijst; wie 
erin geïnteresseerd is kan de oude De
mocraten erop naslaan. Ik kom dus 
meteen terzake. 

Mijn eerste opmerking betreft de tweede 
.,tranche'' van mensen die potentieel direct
verkiesbaar zouden moeten zijn. Hierbij had 
de CAS rekening gehouden met spreiding 
naar deskundigheid, geslacht en regio. Wij 
herkennen de gewenste .,financieel-economi
sche inbreng" in Gerrit Ybema ( 12), de 
nieuwe generatie in Pex Langenberg (I 3), en 
de spreiding naar geslacht en regio bij Olga 
Scheltema (8), Pi eter ter Veer (9) en Mach
teld Versnel (I 0). Maar hoe zit het met de 
verdeling naar deskundigheid? Waarom zijn 

er bij de eerste aanvulling van de fractie liefst 
drie ambtenaren van BiZa? Waarom bij het 
vertrek van Maarten Engwirda geen aanvul
ling in de sector buitenland en defensie? 
Waarom geen versterking in het profilering
spunt milieu? Waarom geen kandidaat uit het 
zuiden? Het zijn vragen waarop het summiere 
CAS-advies geen antwoord geeft. 

De derde tranche bestond uit "kandidaten die 
naar het oordeel van de commissie vervol
gens in aanmerking komen D66 in de Kamer 
te vertegenwoordigen". Hier ontbreekt elke 
argumentatie, afgezien van de algemene pro
fielschets. Waarom was dit zo? Deze acht 
mensen kwamen globaal op de hun toebe
dachte plaatsen, met een uitschieter naar bo
ven (Arthie Schimmel, 9) en een naar bene
den (Frits Herman de Groot, 30). Frits was, 
afgezien van Hans van Mierlo, de eerste bui
tenland-specialist op de lijst. Met de interna
tionale gerichtheid van de partij (met Europa 
in aantocht) valt het dus nog wel mee. Tussen 
deze derde tranche nestelde zich Marjolein 
deNijs ( 18), mede als gevolg van een actie in 
het zuiden. 

In grote trekken heeft de partij de aanbeve
lingen van de CAS 89 getrouw gevolgd. Dit 
heeft onder meer tot gevolg gehad dat een 
aantal zeer goede kandidaten het niet heeft 
gehaald. In mijn ogen voldoen met name Le
ontine Helfferich (32), Leo de Graaf (24) en 
Jan van der Veen (23), alle drie mensen met 
een grote staat van dienst in de partij, volledig 
aan het profiel; zij vielen echter uit de boot. 

Naarmate er meer goede kandidaten zijn, lijkt 
mij een zorgvuldiger argumentatie nodig! 

Er is nog iets dat ons tot nadenken kan stem
men. In hoeverre zijn wij als partij gericht op 
nieuwe ideeën? Ik stel die vraag omdat van de 
aanbevolen twintig kandidaten juist de twee 
die bij uitstek steeds met nieuwe ideeën ko
men, op de laatste plaatsen (van de twintig) 
zijn beland. Ik doel op Hans Jeekei en Frits 
Herman de Groot. In hoeverre zijn wij nog 
ideeënpartij en is het avontuur van nieuwe 
denkbeelden ons nog lief? 
Moeten we de volgzaamheid van de leden 
zien als teken van bewuste instemming met 
het voortreffelijke advies? Maar hoe verkla
ren wij dan dat Adriaan van Geest, die vorige 

maar gedeeltelijk verhelpen: bij de landelijke 
ronde staan de leden nog evenzeer met lege 
handen. 
Informatie is noodzakelijk zowel over 
"nieuwe" als over zittende kandidaten. Er is 
echter in het geheel geen evaluatie van het 
functioneren van de zittende Kamerleden. De 
CAS 89 meent "dat de geschiktheid van de 
zeven zittende Kamerleden die zich kandidaat 
hebben gesteld een gegeven is". 0 ja? Is dat 
een natuurlijke eigenschap van D66-kamerle
den? Of heeft de CAS zich met deze opmer
king van een moeilijke klus afgemaakt? Uit de 
formulering blijkt in elk geval dat de CAS 
deze geschiktheid niet echt heeft onder
zocht. Hoe moet het gewone lid zich dan een 
oordeel vormen over de zittende fractie? Via 

Van der Hoeve: "Ik maak miJ zorgen over het mandarijnse karakter van de partij." Foto: D. Sies 

keer de zegen van de CAS kreeg en toen bij 
de eerste twintig kwam, nu op een roemloze 
64e plaats eindigde? Lijkt dat niet meer op 
gezagsgetrouwheid- misschien noodge
dwongen, bij gebrek aan nadere informatie
maar toch? Wat is dan nog het verschil met 
een echte voordracht van het bestuur? Zou
den we de "principiële" bezwaren daartegen 
niet eens overboord moeten zetten? 
Maar het wezenlijke probleem zou daardoor 
niet worden verholpen: het ontbreken van 
informatie over de kandidaten en hun functio
neren bij de leden. In ronde termen: mis
schien wordt het CAS-advies massaal gevolgd 
doordat het beroerd gesteld is met de inter
ne partijdemocratie. 

Voor een levende democratie is nodig dat de 
leden beschikken over informatie over het 
onderwerp. Wanneer die informatie uitslui
tend bestaat uit een summier en in globale 
termen beargumenteerd CAS-advies, dan 
kunnen de leden zich geen zelfstandig oordeel 
vormen. Een kiessysteem in twee ronden 
(eerst regionaal, dan landelijk), zoals voorge
schreven door de reglementen, zal dit manco 

de open pers? Maar die selecteert het nieuws 
naar andere maatstaven dan naar de vraag of 
D66-inbreng waar maken. Via de Democraat 
dan? Maar daar hebben de verhalen iets te 
vaak een juichtoon om als evaluatie van het 
functioneren van de fractie te kunnen dienen. 

Er is in mijn ogen dan ook geen alternatief 
voor een levende partij-democratie, waarin 
zowel het functioneren van volksvertegen
woordigers als nieuwe ideeën voortdurend 
worden besproken. Met een variant op een 
vroegere verkiezingsslogan wil ik lanceren: 
"de leden bij het bestuur!" 

Als het goed is heeft u begrepen dat het mij er 
niet om gaat, bepaalde kandidaten hun plezier 
op een hoge plaats te ontnemen of te sugge
reren dat bepaalde mensen niet goed functio
neren. Wel maak ik mij zorgen over het in 
toenemende mate mandarijnse karakter van 
de partij: over het gebrek aan echte informa
tie van boven naar beneden, soms ook omge
keerd. Er moeten weer kanalen worden ge
graven! 

Erik van der Hoeve 



DEMOCRATEN 

Jubileum -ledenvergadering 
Op zatenLig 10 februari ltJ90 zal de vijfstigste Algemene ledenvergadering van 
D66 worden gehouden in 

CONGRI·SCENTRUM ORPIIEUS te APELDOORN. 

Deze ledenvergadering zal in het teken staan van het lokale bestuur, en dit 
natuurlijk tcr voorbereiding op de gcmeentcraadsvcrkzingcn op 21 maart llJ90. 

De volgende onderwerpen kunnen in het kader van dit thema aan de orde 
worden ge,teld: 

- de pm.itie (houding) van D66 in de actuele politieke situatie, 
- - nieuwe -instrumenten voor de lokale democratie, 
- de re-organisatie van het Binnenlands Bestuur. 

Overigens op de agenda: 
- regiohijdragc, contributieregeling 1991, 
- vcrslag positie D66 in Europees Parlement, 
- vaeaturL'' in besturen en commissies. 
- tocspra;tk voorzitter Tweede Kamerfractie. 

Het lloofdhestuur van D66 treft op dit moment voorbereidingen voor dit 
congre,. In het volgende nummer van de Democraat zal hierover meer informa
tie beschikhaar zijn. 

Kwaliteit heeft gewerkt 
Wc hebben het met z'n allen geklaard! 
Twee vcrkiezingen achter elkaar is geen 
sinecure, maar met inzet van zeer velen is 
hel toch gelukt. Dat is opmerkelijk, want 
als kleinere partij heb je minder gelden tot 
je beschikking en ben je veelal afltankelijk 
van (onbetaalde) vrijwilligers. Bovendien 
viel het grootste gedeelte van de organisa
tie in vakantit'lijd, met alle moeilijkheden 
vlin dien. 

Op 15 juni hij de Europese verkiezingen 
haalde D66 5,9')';, van de stemmen. Eer
lijk gezegd vil'l dat een beetje tegen. We 
hadden toch op 2 zetels gehoopt en dat 
ook wel een beetje verwacht. 
Natuurlijk hebhen we niet iedereen naar 
behoren kunnen bedienen, maar wc zijn 
er wel in geslaagd om de globale opzet 
zoals die on~ V( lOr ogen stond tot een goed 
einde te brengen. Bergen werk zijn verzet 
door de trouwe harde werkers op het lan
delijk secretariaat en de medewerkers 
van de fractie. met name Carla Pauw, 
Lennart van dcr Meulen en Kees Dietz. 
en door Maarten Engwirda, Aad Nuis en 
Jan Vis. Dag en nacht zijn zij weken lang 
in touw geweest. 

Belangrijk was ook de inbreng van de 
Jonge Democraten. Het vanaf het begin 
hetrekken van de JD bij de campagne 
heeft z'n vruchten afgeworpen, zowel 
voor de JD als voor D66. 

• Ernst bakker 

Verder kunnen we er trots op zijn dat we 
binnen de begroting gebleven zijn! Dat is 
een huzarenstukje dat we vooral te dan
ken hebben aan de financiële bijdrage die 
velen van u keer op keer hebben willen 
storten én aan de HB-leden Marcel van 
den Heuvel en Ruucl van der Steeg. 

Hoe nu verder? 
De ervaring heeft geleerel dat de werkbe-

zoeken een succes zijn geweest, zowel wat 
betreft de contacten van Den Haag met 
de achterban als de publiciteit. Ik heb 
begrepen dat de fractieleden bereid zijn 
deze voort te zetten. Afdelingen doe er 
nu reeds uw voordeel mee. De gemeente
raads- en deelraadsverkiezingen zijn al 
over een klein half jaar. 
Op dit moment (I oktober) staat D66 in 
de peilingen op 17 kamerzetels. Een goed 
uitgangspunt om het aantal zetels in ge
meente- en cleelraclen uit te breiden en zo 
ook het kader te verbreden. Door de on
afhankelijke positie die D66 zich nu zo 
duidelijk vcrworven heeft. liggen er grote 
kansen. 

Ernst Bakker 

Zorg voor de financiën 

van de partij 

Na bijna vijf jaar verantwoordelijkheid 
voor de financiële administratie van D66. 
PSVI, SWB en JD zal Liesheth Talmon 
per I november a.s. een nieuwe werk-

• L1esbeth T almon 

kring aanvaarden bij de .. Rode Kruis
Bloedbank" te 's-Gravenhage. 
Met veel energie heeft zij de werkzaam
heden voor de financiële administratie 
weten te combineren met een volledige 
inzet voor alle mogelijke partij- en bu
reau-activiteiten. Dat is niet altijd gemak
kelijk, zeker niet als ook nog werk voor 
een avondstudie moet worden verzet. 
We wensen haar in deze Democraat alle 
goeds voor de toekomst. we zullen haar 
missen! 
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stuivertjesactie. Een actie met een ludiek de opbrengsten ingestuurd. Deze schat-
karakter, bedoeld om zoveel mogelijk Ie- tingen liepen uiteen van f 1.5R2.- tot 
den er toe te bewegen de enveloppe direct maar liefst 5.7 miljoen. Een aantal inzen-
te openen en de acceptgiro in te sturen. De ders kwam dicht in de huurt met hun 
opbrengsten van de actie waren bedoeld schatting. Met hen is inmiddels contact 
om het plaatsen van advertenties vlak voor opgenomen over de gewonnen prijzen. 
de verkiezingen mogelijk te maken. Nor- Een aantal winnaars van het onderdeel 
maal gesproken zou daar zonder een extra "advertentieteksten' heeft de prijs reeds 
actie geen geld voor zijn. Het denkwerk geïncasseerd. Zij brachten een bezoek 
van creatieve geesten zoals Edo Spier, aan het Unicef Charity Gala en aan de In memoriam 

Gilles de V oogt Tom Kok en Ewout Cassee heeft echter voethalwedstrijd PSV-AJAX. 
geleid tot een succesvolle actie met een 
behoorlijk advertentiebudget als resul
taat. 

Slogans 
De stuivertjesactie heeft veel creatieve 
D66-slogans opgeleverd. Hieronder volgt 
een aantal winnende teksten. Misschien 
iets voor de gemeenteraadscampagncs'J 

.. D66 doet haar naam al jaren groen aan" 

.. Als u nu geen D66 stemt hoort u straks 
alleen nog in de Tweede Kamer kwaken" 
.. D66: de enige partij die geen gouden 
hergen maar groene hossen belooft" 
.. Ruud, Wim, Joris. Hans leert ze mores" 
.. Met dubbel zes gooit u hoge ogen" 
.. D66: politiek van het zuiverste water'' 
.. Goede Democraten brengen de stem
ming erin" 

En zo zijn er nog veel meer. Dat uiteinde
lijk is afgeweken van de opzet om kleine 
advertenties te plaatsen vindt zijn oor
zaak mede in het succes van de stuiver
tjesactic. Het advertentiebudget groeide 
naarmate de actie meer reacties oplever
de. Daarnaast werd door communicatie
specialisten geadviseerd om een relatief 
grote advertentie ook regionaal te plaat
sen. Eerder dan alleen kleine adverten
ties in de landelijke dagbladen. Kleine 
advertenties horen bij kleine partijen zo 
werd ons verteld. En in de campagne 
kwamen we juist goed naar voren als één 
der grote partijen. Deze overwegingen 
hebben tot het besluit geleid om een halve 
pagina grote D66-advertentie vlak voor 
de vcrkiezingen te plaatsen. U heeft deze 
dus niet alleen kunnen zien in het Alge
meen Dagblad, de Volkskrant, het NRC 
Handelsblad en de Telegraaf. maar ook in 
het Parool. de Haagse Courant, het Bin
nenhof, het Utrechts Nieuwsblad, de 
Amersfoortse Courant. de Gooi en Eern
iander, de Leeuwarder Courant en in de 
Avondbladen combinatie. 

Opbrengsten 
De stuivertjesactie heeft op 20 scptem
her. de peildatum voor de prijsvraag, een 
bedrag van f 114.797,- opgeleverd. On
geveer eenzelfde bedrag is besteed aan de 
grote advertenties. Veel mensen hebben 

Nog een aantal wetenswaardigheden. 
Gemiddeld werd bijna veertig gulden 
overgemaakt. Dat is geweldig. Bijzonder 
was het grote aantal mensen dat de adver
tenties heeft mogelijk gemaakt: ruim 
3000 1 Zo'n dertig procent meer reacties 
dan gebruikelijk. Waarvoor onze dank! 
Tot slot is het mogelijk geweest om een 
tweetal 'bedankt en wordt lid' adverten
ties te plaatsen. Hierop hebben veel men
sen gereageerd met een aanmelding als 
lid. Wij naderen met rasse schreden de 
10.000! 

Ruw/ wm der Stee/i 
Marcel van den Heuvel 

Oproep nota niet
huwelijkse relaties 
De werkgroep justitie nodigt belangstel
lenden uit medewerking te verlenen aan 
de totstandkoming van een nota met be
trekking tot het D66-standpunt over het 
gelijkstellen van andere relaties en huwe
lijkse relaties, zoals verwoord in het ver
kiezingsprogramma. Uitwerking van dit 
standpunt vergt een benadering vanuit 
verschillende juridische disciplines, met 
name vanuit het notariaat. het fiscaal 
recht. het sociaal verzekeringsrecht en 
het (huwelijks-)vermogensrecht. Zij die 
vanuit deze specifiek juridische achter
grond hieraan een bijdrage willen leve
ren, worden van harte uitgenodigd con
tact op te nemen met Gerdine Roden
burg. beleidsmedewerker justitie van de 
Tweede Kamer-fractie. Tel. 070-1 R3066. 

Kamerleden het land in 

Op IR augustus is, tijdens zijn vakan
tie, Gilles de Voogt overleden. Hij 
was 71 jaar. 

Gilles heeft een onvergetelijke plaats 
ingenomen op het landelijk secreta
riaat van D66. Vanaf het begin van de 
jaren 'RO was hij dagelijks voor ons 
aanwezig. Voor huishoudelijke be
slommeringen als afwas, een kopje 
thee, of een .. brief met spoed". kon
den de steeds bij hem terecht. 
Een vriendelijk mens, altijd vol goede 
zorgen voor eenieder die het partijbu
reau aan de Bezuidenhoutseweg he
trad . 

Het is wennen Gilles niet meer hij ons 
te hebben. Hij zal een dierbare herin
nering blijven. 

Verkiezingsprogramma 
Na de grote drukte rond het (verkie
zings)congres hebhen programma- en 
rapportagecommissie de besluitvorming 
over het concept-verkiezingsprogramma 
uitvoerig en gedetailleerd bezien. Gecon
stateerd is dat op enkele punten in de 
tekst van het definitieve programma een 
aanvulling wenselijk is. 

In de Democraat zal melding worden ge
daan van een dergelijke aanvulling op het 
moment dat deze hesehikhaar is. Tevens 
zal dan gemeld worden hoc u in bezit van 
deze aanvulling kunt komen. 

Na geslaagde verkiezingen en twee weken formatieperikelen staat D66 weer met beide 
benen in de oppositie. Niet langer met de PvdA tegen een centrum-rechts kabinet, maar 
als centrum-linkse partij tussen de VVD en Groen Links tegenover het monsterverbond 
van christen- en sociaal-democraten. 
Binnen de D66-fractie wordt in afwachting van het regeerakkoord al uitgebreid gebroed 
op de nieuwe oppositierot Bij die plaatsbepaling en de discussie over de te voeren 
strategie wil de fractie u graag betrekken. Daarom stellen alle D66-Tweede Kamerleden 
zich de komende maanden beschikbaar om met de afdelingen te "brainstormen" over de 
gevolgen van het afhaken bij de formatiebesprekingen en de accenten van onze oppositie. 
Dat kan tijdens politieke café's, bestuursvergaderingen of afdelings-en regiovergaderin
gen. Voor een afspraak kunt u bellen met de Tweede Kamerfractie, tel. 070-183066 
(vragen naar Marlies Strous). 



SWB 

SWB-Iezingencyclus ,,De politieke 
cultuur" 
In zeven steden organiseert de SWB in 
najaar en winter een lezingencyclus onder 
de titel .,De politieke cultuur": dat wil 
zeggen: als alle~ goed gaat en op tijd spre
kers en zalen kunnen worden georgani
seerd. Want op het moment van schrijven 
staat de organisatie nog in de kinder
schoenen. 

!let plan om lezingen te organiseren is 
geboren op de dag waarop D66 uit de 
formatie staptL': duidclij k werd toen dat 
iets moest worden gedaan om de steun 
vast te houden die in brede kring bleek te 
hestaan voor ons standpunt en optreden. 
De bijdrage van de SWB bestaat uit een 
cyclus lczingentn een aantal selecte plaat
sen .. ,De politieke cultuur"' zal onder 
meer gaan m L'r de staatsrechtelij kc ver-

houdingen en de teloorgang van het poli
tieke debat: over de macht van de over
heid en de manier waarop die daarvan 
gebruik maakt: over de verhouding tus
sen ambtelijke organisatie en politieke 
besluitvorming, en de verbeteringen die 
daarin kunnen worden aangebracht. 

Op dit moment staan op de nominatic als 
standplaatsen: Groningen, Utrecht, Am
sterdam, Leiden, Nijmegen, Eindhoven 
en Maastricht: mogelijk ook Enschede, 
Rotterdam, Delft en Tilburg. Kijk hij uw 
plaatselijke sigarenwinkelicr en op de 
billboards om te zien wanneer dit evene
ment in uw huurt komt!(P.S. En sla de 
afdelingskrantjes en universitaire prik
borden voor de zekerheid maar niet 
over'). 

SWB-nota ,,Energiebeleid na het NMP'' 
Lubhers riep hl't maar wist niet hoc hij 
het tot stand moest brengen: de SWB D66 
wist het wcl: hoc de uitworp van C02 met 
2'/., per jaar kan worden verminderd. 
Want telmaat na: de economie groeit als 
Lubbers zijn ;in krijgt met meer dan 2% 
per jaar: dat hl'lckcnt een groei van het 
cncrgicvcrbnuk met eveneens 2'/., per 
jaar: en vrijwl'l direct daaraan gekoppeld 
een stijging \ an de ('(),-uitworp met 
eveneens 2% per jaar. Hoc moet dat wor
den omgebogen naar een 2% daling'! 
Encrgicbesparingsbcleid'! Och kom! Dat 
is de laatstL' 1arcn een sof geweest. Het 
cncrgicverhllllk is sneller gcstegen dan 
het BNP, biunL·n de industrielanden een 
unieke prestatiL' van Nederland' 
Dus: hoc de ( '02-uitworp met 2% per 
jaar vermindncn'1 Hoc zelfs maar de 5% 
reductie in vier jaar te halen die onze 
partij in het verkiezingsprogramma wil
de'! Maatregelen als 100 of zelfs 90 km/ 
uur helpen u;ttuurlijk weL maar alleen 
tijdelijk: na enkele jaren groeit het ener
gieverbruik v;mzclf weer boven het oude 
niveau uit. 

De SWB (Robert Jan Jonker. bik van 
der Iloeven, ml't medewerking van Dick 
Tommei en .loens Visser) vond het ant
woord. Laat mensen sparen voor hun ei
gen besparing. Vcrhoog de gasprijzen 
met bijvoorhcl'id 12 ct/m 1, en laat deze 
toeslag in eigendom van de verbruiker 
maar in bewaring bij het nutsbedrijf. 
waarbij de vL·rhruikcr alleen over het geld 
kan hcschikk,·n voor het doen van cncr
gichcsparciHIL' investeringen. De gemid
delde vcrhruikL'f houwt per jaar een tc
goed op van ,·a. f 375,- per jaar. In de 

loop der jaren komt zo een bedrag ter 
beschikking waarmee de gaten en kieren 
efficiënt gcstopt kunnen worden. Dit ef
fect wordt nog eens verhevigd doordat 
wordt voorgesteld dat wie investeert. een
zelfde bedrag rentevrij kan lenen van het 
nutsbedrijf (wie in vierjaar f 1500,- heeft 
gespaard, kan dus f 3000,- investeren). 
De keerzijde is natuurlijk, dat over het 
gespaarde bedrag geen rente wordt uitge
keerd. 

De SWB heeft dit voorstel uitgewerkt tot 
een in principe toepashare maatregel. In 
de nota worden dan ook uiteenlopende 
kwesties behandeld als de positie van de 
minima, de positie van de energie-inten
sieve industrie, de verhouding huurder
verhuurder, en de positie van mensen die 
al àlles hebhen gedaan aan energiebespa
ring. Ook wordt besproken, welke inves
teringen voor de regeling in aanmerking 
komen. Dat betreft niet alleen isolatie en 
het aanbrengen van dubbel glas: ook de 
nieuwe koelkast en de nieuwe lamp valt 
daaronder (mits zuiniger dan de voor
gaande 1). 

De SWB schat dat hiermeezo'n krachtige 
doelmatighcidsvcrhoging wordt bereikt, 
dat het energieverbruik met 3%, per jaar 
kan dalen. Omdat er een autonome stij
ging is van 2%, blijft nog slechts 1% re
ductie over: maar dat wel over een lange 
periode, misschien wel25 jaar achtereen. 
De andere I% reductie moet komen van 
een krachtige toepassing van de duurza
me energiebronnen. 

De nota "Eenergiebeleid na het NMP" 
kost voor D66-leden f 7,50 (incl. porto-
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kosten), en kan worden besteld door 
overboeking van dit bedrag op giro 
3322213 t.n.v. penningmeester SWB D66 
in Den Haag, onder vermelding van: nota 
nr. 72. 

Nieuwe bestuursleden bij 
deSWB 
Op het voorjaarscongres 1990 zullen af
treden als SWB-bestuurders: Jan Mulder, 
Hans van Zijst, Piet van baarse!, Dick 
Brestcrs en Leo de Graaf. Jan Mulder en 
Hans van Zijst zullen zich niet opnieuw 
kandidaat stellen. De SWB zoekt nog 
naar geschikte kandidaten voor de functie 
van penningmeester! Kandidaat-be
stuursleden kunnen voor inlichtingen 
contact opnemen met voorzitter Jan Mul
der (050-271432) of directeur Erik van 
der Hocven (070-R58303). 

SWB-werkgroepen 
liet hart van de Stichting Wetenschappe
lijk Bureau vormt de werkgroepen. Deze 
staan in beginsel open voor elke belang
stellende deskundige. Veel werkgroepen 
stemmen hun activiteiten nauw af op het 
betreffende Tweede Kamerlid. Dat wil 
zeggen dat de bijeenkomsten samen met 
het Kamerlid worden gepland, en dat de 
werkgroepen een belangrijk deel van hun 
tijd steken in het leveren van commentaar 
op aanhangige Tweede Kamerstukken. 
Daarnaast vinden in de meeste werkgroe
pen ook discussies plaats over lopende 
ontwikkelingen op het betreffende ge
bied: en als er belangrijke zaken aan de 
hand zijn die een bredere politieke me
ningsvorming vereisen, schrijft de werk
groep een nota of een artikel voor ldee66. 
Bij de SWB is een lijst van werkgroepen 
verkrijgbaar, tel. 070-R5R303' 

Oproep werkgroep justitie 
De werkgroep justitie, als SWB-werk
groep, stelt zich ten doel het justitie-he
leid van D66 mede vorm te geven. Dit 
doet zij op twee manieren: enerzijds fun
geren individuele werkgroepleden als 
klankhord voor het Kamerlid belast met 
de portefeuille justitie, anderzijds heeft 
de werkgroep een initiërende functie met 
betrekking tot het formuleren van partij
standpunten op justitiegebied danwel 
werkt zij deze standpunten uit. De werk
groep heeft een open karakter: een ieder 
die vanuit zijn juridische deskundigheid 
hieraan een bijdrage wil leveren, is van 
harte welkom. Voor nadere inlichtingen 
kunt u contact opnemen met Gerdine Ro
den burg, beleidsmedewerker justitie van 
de Tweede Kamer-fractie. Tel. 070-
IR3066. 
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Zin om wat aan te pakken? 
Dan biedt het PSVI u vast een goede ingang. V oor de vele honderden nieuwe leden die er 
deze zomer bijkwamen: PSVI staat voor Politiek Scholings- & Vormingsinstituut. Een 
aparte stichting binnen D66 die cursussen, brochures en twee tijdschriften verzorgt. Het 
is alweer drie maanden geleden dat het PSVI via de Democraat de leden kon informeren 
over haar aanbod. Daarom moeten we nu beknopt blijven in het overzicht van onze 
activiteiten. 

Tijdens de warme campagne-zomer was 
het PSVI actief met twee trainingen en 
een uitvoerige klapper achtergrond-in
formatie voor de kamcrkandidaten. Ver
der verzorgden wc een speciale campag
ne-mailing naar het hele D66-kader. Alle 
afdelingen, regio's en volksvertegen
woordigers, ongeveer HOO mensen totaal 
ontvingen in augustus van het PSVI een 
gratis set met vergelijking van ver
kiezingsprogramma's, campagne-feiten 
en vooral: 40 pagina's actuele items met 
D66-stellingname die niet in het ver
kiezingsprogramma aan de orde komen. 
Die set is ook relevant voor de komende 
raadsverkiezingen: vraag ernaar binnen 
uw afdeling! (Hij kan niet meer worden 
nabesteld bij het PSVI.) 
Direct na de verkiezingen doken we in 
ons gewone programma: ruim 40 deelne
mers aan de cursus gemeente-financiën 
op 16-9, zo'n 175 inschrijvers voor het 
GPOcongres op 30 september. Hieron
der beschrijven we het verdere cursus
aanbod. 
Verder zijn we bezig met het schrijven 
van nieuwe publicaties: een uitgebreide 
inleiding op gemeentepolitiek per beleid
sterrein. en een grondige herziening van 
het Handboek voor besturen. Let op de 
aankondigingen' 

Tussen de bedrijven door moesten we 
plotseling afscheid nemen van de PSVI
voorzittcr. om een wel heel plezierige re
den: Machtcid Versnel werd als elfde 
kandidaat verkozen in de Kamer. Die 
functie is statutair onverenigbaar met het 
PSVI-hestuurslidmaatschap. Magda Be
rndsen heeft de hamer van haar overge
nomen. 
Overigens ontstaan er nog twee vacatures 
in het PSVI-bestuur. zodat we hierhij al
vast kandidaten oproepen ter verkiezing 
op deALVin februari. Informatie bij het 
bureau of bij Magda Berndsen; 01727-
1482H. 

Cursus-aanbod 
Kennismakingsdag D66. 
Een bijeenkomst voor nieuwe leden. 
waarin u beter kennis kunt maken met de 
partij. Een ontmoeting met andere 
nieuwe leden en enkele ervaren partij
gangers, waarin o.a. aan de orde komen: 
geschiedenis, structuur en politieke posi
tic van de partij; motieven voor lidmaat
schap, manieren om actief te worden voor 
wie dat wil. Deelname kost inclusief do-

cumentatie en lunch slechts f 15,00. Het 
programma duurt van 10.30 tot 16.30 uur 
op zaterdag 16 december '89. de aanmel
ding sluit 30 november. Plaats: of in het 
partijsecretariaat. of in Utrecht ( afhan kc
lijk van de aanmeldingen). 

Training Forum-techniek 
Een training waarin inhoud (programma
kennis) en vorm (spreekvaardigheid) 
worden gecombineerd, als voorbereiding 
op het optreden in forums en openbare 
vergaderingen. Uiteraard proheren wc 
het geheel af te stemmen op de komende 
verkiezingscampagne voor gemeentera
den. Deze training duurt een hele zater
dag en kost incl. documentatie. lunch en 
consumpties .f 25. 
Data: 11 en 25 november. (plaats hangt af 
van aanmeldingen: waarschijnlijk ergens 
in provincie Utrecht). Aanmelding voor 
beide data sluit 24 oktober. 

Cursus gemeente-financiën 
Op veler verzoek wordt die herhaald. op 
zaterdag 20 januari '90 in Utrecht. De 40 
deelnemers in september waren enthousi
ast over het uitvoerige materiaal en de 
dag zelf. Hoe zit de gemeente-begroting 
in elkaar, hoe werk je ermee als raadslid 'i 
Alle politieke sturing vertrekt uit en komt 
weer terug bij de financiën: goed inzicht 
daarin is dus cruciaal. Deelname kost 

ANTWOORDBONPSVI 
IK MELD ME AAN: 
o FORUM-TECHNIEK 11-11, .f 25. 
o FORUM-TECHNIEK 25-11, .f 25. 
o KENNISMAKINGSDAG D66 9-12, 

f 15. 
o GEMEENTE-FINANCIEN 20-1-'90, 

.f 25. 
o IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 
o RAAMWERK raadsprogramma '90-

'94, 40 pag. f 5,00 
o MAP GEMEENTELIJK MI-

LIEUBELEID, catalogus en volledig 
verslag van congres 3-6-'89, 130 pag 
f 15,00. 

o RAADSWERK; introductie-brochu
re 20 pag. f 2,00 

o OVER BERG EN DAL, D66-histo
rie- brochure, 28 pag . .f 2,00. 

o D66 & DEMOCRATISERING, de 
concrete ideeën: 20 pag . .f 2,50 

o PUBLICITEIT in de politiek klapper, 
130 pagina's .f 15,00 

I 25 inclusief documentatie en enkele 
consumpties. exclusief lunch. Deelne
mers zullen de meest recente (concept
)begroting van hun eigen gemeente door
genomen moeten hebben. houd daar vast 
rekening mee') De inschrijving sluit vrij
dag 5 januari. 
Overigens is deze cursus zeer geschikt om 
die in een kleinere groep uit uw eigen 
regio bij te wonen, op een zelf gekozen 
datum' Vcrzamel daarvoor enkele mede
deelnemers en bel het PSVI voor overleg. 

Brochures voor 
uw campagne 
I loc goed heslagen gaat u de verkiezingen 
in') !leeft u de feitenkennis paraat over 
D66 die noclig is. als kiezers u aanspreken 
op D66'l Het PSVI geeft brochures uit. 
waarin de belangrijkste thema's behan
deld worden: 

Nieuw is OVER BERG EN DAL: een 
brochure die in 2H pagina's de geschicde
nis van D66 behandelt. Gaat in op feiten 
als leden- en zeteltallen, maar ook op po
litieke stellingnarnes en markante mo
menten van de partij. Gebaseerd op ge
degen studie, drievoudig gecontroleerd 
op inhoud en toch in een vlotte stijl ge
schreven. Met vele bijlagen kost deze 
brochure toch slechts f 2,00. 

En in februari vcrscheen het RAAM
WERK '90-'94: een ideeënbron van 40 
pag. voor D66-leden die een nieuw lokaal 
programma moeten schrijven óf beoor
delen. 
Een uitgave van PSVI en GPO samen 
voor slechts f 5,00. 

o Uitspraken over INSPRAAK brochu
re, 44 pag. f 3,25 

o VIDEO "20 jaar optimisme" 
o VIDEO "Reden van bestaan" sys

teem: VHSIV2000/Betamax, huur f 20 
I koop .f 60. 

o VOOR DE D'RAAD, D66-tijdschrift 
voor lokale/regionale politiek. abon
nement .f 40 I gratis nummer 

o ST ANDPUNTENBRIEF, periodieke 
catalogus van D66-opinies. abonne
ment .f 35 I gratis nummer 

NAAM: ....................................... . 

ADRES: ...................................... . 

PLAATS: ..................................... . 

opsturen naar 
PSVI-D66, Bezuidenhoutseweg 195,2594 
AJ Den Haag, 070-85.83.03 



PEAC 

Verkiezingen 
Het PEAC is hl ij met de nieuwe fractie van D66 in de Tweede Kamer, waarvan voor het 
eerst vier vrouwen deel uitmaken. Wij wensen deze fractie veel sterkte, wijsheid, 
doorzettingsvermogen en harmonie voor de komende regeerperiode, en wij zullen, waar 
wij maar kunnen, haar ondersteunen in emancipatiezaken. 

Het PEAC kan wat onbevangener. zelf
bewuster in d~.: organisaties waarin het 
vertegenwoordigd is naar buiten treden 
nu het veel gehoorde vcrwijt .. Kijk naar 
je zelf' de wcrdd uit kan. Eén vrouw op 
negen fractieleden getuigde niet erg van 
emancipatiegevoeligheid in eigen gele
deren. 

De onvolprci.L'n Louise Groenman heeft 
in haar cent je het vrouwelijke gezicht van 
de fractie in 'preekbeurten en forums hij 
de vrouwenbcweging fantastisch vorm 
gegeven. maar was daarmee alleen al 
zwaar ovcrhclast (Nederland kent een 
brede en zeer actieve vrouwenbcweging 
in diverse vormen en gelederen). Het is 
heel plezierig dat zij deze taak met meer 
fractiegenoten kan gaan delen en dat de 

vrouwenbeweging ook weer eens andere 
D66-gezichten leert kennen. 

Emancipatiepunten in de politiek 
Er speelt veel op emancipatiegebied: de 
1990-maatregel. die een begin maakt 
(heel voorzichtig nog, voor een heel be
perkte groep meisjes) met een streven 
naar economische zelfstandigheid. terwijl 
aan randvoorwaarden daarvoor nog hele
maal niets is geregeld. De slimme meid. 
die op haar toekomst voorbereid wordt 
geacht te zijn, ontmoet nog geen flinke 
vent. die zijn eigen hemd wenst te strij
ken. en kindertjes zijn nog steeds voorna
melijk op moederzorg aangewezen. 
Daarhij is de keus uit banen voor deze 
meisjes om de economische zelfstandig
heid vorm te gaan geven ook nog steeds 

Voorkeurstemmen verkiezingen bij D66 
Een van de aardige taken van de Kiesraad 
is het vaststl'llen van het proces-verbaal 
van de verkil·lingsuitslag, waartoe ook de 
voorkeurstemmen behoren. Het D66-
kiezersvolkjl' maakt van oudsher altijd 
druk gebruik van deze mogelijkheid. 

D66-voorkeurstemmen 
Europese Verkiezingen 

Herten..,, .1. W. (Jan Willem) 24X2n 
2 Van den Bns, B.R.A. (Bob) 9000 
3 Boogerdgd1. Quaak.J.L.A. 192RI 

(J op ie) 
4 Cîlaubitl. B.O.J.R. (Hans) 3103 
5 Mertcn..,, ( ·. (Chel) 3i\46 
6 Manschot. R.J. (RoelofJan) 1641 
7 Bouter. A. (Arjcn) XY4 
R Van Wijk, A.H. (Bert) 2049 
i) Koclcman,J. (Jos) 1170 

10 Heemsknk. W.F.A. (Willcm) 1661 
! I Potman. lt. (llenk) 65X 
12 Meister.Th.J.F. (Theo) Y24 
13 Steenwijk. P.J.W. (Pieter) 641 
14 Drijber geh. Bosscher. 0. (Ottie) 3240 
15 Van der St~.:cn, T.W. (Ton) 744 
16 Wesseb. I'. I I.B. (Paul) I 105 
17 lloekcma . .l.Th. (Jan) 723 
IR Van der \V oude. II.J. (Herman) 537 
llJ Peters, .1. P. (Jan Paul) 6lJ2 
20 Postma . .1. (Jcen) X3X 
21 Frischc. R.W.II. (Ruud) 250 
22 Kortz. I· A. (Boeddha) 712 
23 Kooistra .. 1.11. (Johan) 1161 
24 Roelob I kvrmans. II.F.J. (Riek) IIIY 
25 Nijst geh. Van Egdom. E.M.G. 7757 

Ons individualisme verloochent zich niet. 
Bij de Euroverkiezingen bracht zelfs 1 
van de 5 kiezers zijn/haar stem niet op de 
lijsttrekker uit; bij de Tweede Kamerver
kiezingen was dat 1 op 10. 
Nu is een stem op de lijsttrekker natuur
lijk niet altijd een "gewone" stem. Zeer 
wel denkbaar is dat Van Mierlo nogal wat 
voorkeurstemmen heeft gekregen, maar 
dat is bij een lijsttrekker nu eenmaal 
moeilijk na te gaan. 

Heel interessant is de verdeling van de 
voorkeurstemmen over mannen en vrou
wen. De vrouwelijke D66-kandidaten 
hebben grote aantrekkingskracht gehad 
bij beide verkiezingen. Bij de Eurover
kiezingen behaalden onze drie vrouwe
lijke kandidaten samen net zoveel stem
men als de 21 mannelijke candidaten 
(zonder lijsttrekker) tezamen. 

Dezelfde tendens bij de Tweede Kamer
verkiezingen: van de ( ±) 70.000 niet op 
de lijsttrekker uitgebrachte stemmen gin
gen er 47.000, dus ongeveer tweederde 
naar de vrouwen. Een topper van no. 
25(!) van de Eurolijst, Elly Nijst-van Eg
dom met 7. 757 stemmen waarvan 2000 in 
haar eigen regio. Zij laat b.v. de burge
meester van Utrecht, mevrouw Vos-van 
Gortel, die no. 25 voor de VVD stond en 
goed voor 30Ró stemmen, ver achter zich. 
De combinatie vrouw en regionale be
kendheid doet het bij de D66-kiezer dus 
bijzonder goed. Een aardig gegeven voor 
een campagne-commissie. Wellicht kan 
ook in de D66-t.v.-uitzendingen eens wat 
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niet overweldigend. 
Uitkeringen op minimumniveau (ABW/ 
RWW) zijn nog niet geïndividualiseerd, 
en in het belastingstelsel zit, ook in de 
Oort -versie. het kostwinnersstelsel (on-) 
behoorlijk ingebakken. De rechtspositie 
van meewerkende echtgenotes. de discri
minatie door o.a. banken bij het verlenen 
van kredieten aan vrouwelijke onderne
mers, het naamrecht en omgangsrecht. 
het verbijsterend aantal zaken van seksu
eel geweld jegens vrouwen, dit alles zal in 
de komende periode veel aandacht van de 
politiek vragen. 
Het PEAC is ervan overtuigd dat deze 
nieuwe fractie al deze zaken met een 
geëmancipeerde instelling zeer serieus zal 
bezien en becommentariëren, zoals wij 
van elk fractielid afzonderlijk gewend 
zijn. 
Het PEAC gaat onverminderd voort de 
eigen deskundigheid op emancipatiege
bied in al zijn facetten te verbreden, te 
verdiepen en te verhogen en zal niet nala
ten u hiervan in deze kolommen kond te 
doen. Mirjam Hommes 

vaker een vrouw verschijnen. We kunnen 
met hen voor de dag komen! 

Overigens verdient niet alleen het ver
schijnsel vrouwvriendelijkheid nadere 
aandacht. Ook het verrassende gegeven 
dat 45'Yo van onze kiezers een kerkelijke 
achtergrond heeft. is opmerkelijk. Naast 
de andere gegevens over de herkomst van 
onze kiezers (leeftijd. opleiding, etc.) is 
dit alles informatie die weliswaar nader 
onderzoek vereist, maar waar zeker ver
der mee gewerkt moet worden. 
Veel succes daarmee. 

Elida Wessel- Tuinstra 
lid Kiesraad 

D66-voorkeurstemmen 
Tweede Kamerverkiezingen 

1 Hans van Mierlo 632725 
2 Gerrit Jan Wolffensperger 9560 
3 Jacob Kohnstamm 2118 
4 Louise Groenman 30594 
5 DickTommel 19lJ8 
6 Aad Nuis 130R 
7 Doeke Eisma 1132 
R Olga Scheltema 5697 
9 Arthi Schimmel 1423 

10 Pi eter ter Veer 923 
11 Machtelel Versnel IR39 
12 Gerrit Ybema 1978 
13 Per Langenberg 30X 
14 Thom de Graaf 421 
15 Nicky van 't Riet 1041 
16 Ernst Bakker 272 
17 Hanneke Combee lJ34 
IR Marjolijn deNijst 1227 
1lJ Paul Wessels X71 
20 HansJeekei 132 
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Adviesraad stemt in met opstelling D66-
fractie 
Zaterdag 23 september Jaarbeurs 
Utrecht, de Adviesraad vergadert weer. 
Even voor 10 uur komen de meeste leden 
binnen. De nieuwe voorzitter, Cees van 
Spierenburg, spreekt de raad toe. Hij 
moet even wennen, maar de AR reageert 
ontspannen. De te adviseren organen zijn 
goed vertegenwoordigd, Michel jager, 
Frits Herman de Groot, Thom de Graaf, 
Wim Schuiten en Herman Kolkman (net) 
HB en ook Jacob Kohnstamm, Gerrit Jan 
Wolffensperger, Olga Scheltema en 
Machtcid Versnel (net) Tweede Kamer. 
Voor de middag worden aangekondigd 
Ernst Bakker en Hans van Mierlo. 
Ziedaar de personen en ingrediënten voor 
een boeiende AR-vergadering. 

Grote steden 
Een levendige discussie over de grote ste
denproblematiek met het rapport van de 
commissie Montijn als aanleiding. 
Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. De 
raad besluit tot ingrijpende bestuurlijke 
hervormingen en zal op 4 november de 
besluitvorming voortzetten. 
Al met al een normaal verloop, maar 
toch ... 
Er zijn drie weekblad-redacteuren en 
twee fotografen, want hoe kan het anders 
de informatie houdt ook de AR bezig. 

Ernst Bakker verslaat 's middags de cam
pagne, die binnen de begroting is geble
ven. Wellicht toch een onbetaalde reke
ning in Apeldoorn, zo blijkt. 

Informatie 
En dan informatie over de informatie. 
Hans van Mierlo schetst hoe de D66-
vijandigheid van de CDA-fractie in zijn 
heftigheid zelfs Lubbers verraste. 
Van gelijkwaardig drie-partijen-overleg 
was geen sprake. 
De wil van de kiezers vond weer het 
machtbeluste CDA op zijn weg naar een 
echte centrum-linkse coalitie. 
Het failliet van het systeem in optima for
ma? In elk geval was het geheel van facto
ren niet aanvaardbaar voor de fractie. 
Vandaar de keuze om niet verder te gaan. 
Kritiek? Ja, op Lubbers, maar vooral op 
het CDA, want dat blijkt toch niet syno
niem. De PvdA stelde zich zij het wat 
krampachtig positief op ten opzichte van 
D66. 

Wat opvalt: de ongekend grote maat
schappelijke reaktie. Uit alle lagen stro
men de brieven binnen van ad hes ie betui
gers en CDA-spijtstemmers (en ook 
nieuwe leden). Er is kennelijk iets zicht
baar geworden, waardoor mensen anders 
tegen CDA- en (D66-) politiek gaan aan-

kijken Maar weten ze dat op 21 maart 
1990 nog? 
Een coalitie zonder CDA? Zo nu en dan 
moet dit muisje verschijnen om uiteinde
lijk een echt staartje te kunnen krijgen. 
Maar hoe reageert de partij? Zeer eens
gezindheid blijkt ook weer uit de aange
nomen AR-motie, waarin de raad met 
grote instemming kennis neemt van ver
slag en opstelling van de fractie en uit
spreekt zeer gelukkig te zijn met het zo 

GPO-congres 
Zo'n 170 D66 vertegenwoordigers in ge
meenteraden en provinciale staten be
zochten 30 september het jaarlijks door 
het PSVI georganiseerde Gemeentelijk 
Provinciaal Overleg. 

In de Reehorst te Ede werd in verschillen
de werkgroepen gediscussieerd over on
derwerpen als Europa in lokaal beleid, 
het gemeentelijk onderwijsbeleid, de de
centralisatie van de sociale zekerheid, het 

VNG-directeur Klaas de Vries spreekt het GPO-congres toe. 

Foto: D. Sies 

Het Presidium van de Adviesraad. Foto: D. Sies 

uitdragen van de identiteit van de partij. 
zichtbaar en herkenbaar. 
Zonnebloemen voor de fractieleden als 
dank. 
Op 4 november weer Adviesraad. Dan in 
elk geval Europees met Jan Willem Ber
tens, maar ook werkgelegenheid en min
derheden. onderwerpen uit .,2000 en 
2001" die verdere uitwerking behoeven. 

Henk Bleumink 

lokale milieubeleid en de vraag of provin
cies nog bestaansrecht hebben. Die laat
ste vraag werd opgeworpen naar aanlei
ding van het advies van de Commissie 
Monteyn over de vorming van agglome
raties en de ideeën over een nieuwe be
stuursstructuur tussen provincie en ge
meente zoals uitgewerkt in het D66-ver
kiezingsprogramma; de districtvorming. 
De dag werd plenair afgesloten door 
GPO-voorzitter Sander Brugman na een 
bijdrage van Tweede Kamerlid Jacob 
Kohnstamm die kort de opstelling van 
D66 tijdens de formatie beschreef en vier 
nieuwe Kamerleden introduceerde en 
een rede van VNG-directeur Klaas de 
Vries. Zijn D66-gehoor bleek tijdens een 
vragenronde vooral geïnteresseerd in de 
mogelijke versterking van de invloed van 
gemeenteraadsleden in de VNG-werk
groepen - waarin nu slechts wethouders 
vertegenwoordigd zijn- en op het onder
zoeksbeleid van de VNG. De Vries deed 
geen toezeggingen. ook niet op de vraag 
van DB-lid Thom de Graaf of D66 niet 
wat beter vertegenwoordigd kon worden 
in de VNG-directie. De volgende GPO
dag staat inmiddels geagendeerd: Zater
dag 29 september 1990. 



NIEUWS IS 

D66 ORGANISEERT 
OOST-WEST CONFERENTIE 
In juni 1990 organiseert D66 een inter
nationale Oost-West conferentie met 
als centrale thema's landbouw en mi
lieu, zo werd in het weekend van 29 
september op I oktober door het inter
nationale voorbereidende comité te 
Den Haag besloten. Deze conferentie is 
een vervolg op de grote Oost-West con
ferentie die het Deense Rad i kale Ven
strein 1988 in Denemarken organiseer
de. Ook bij de voorbereiding van die 
conferentie, waaraan meer dan 20 par
tijen uit even zo vele landen uit Oost en 
West deelnamen, was D66 nauw be
trokken. 

Doel van de conferentie is om in de huidige 
zich snel wijzigende omstandigheden een ge
legenheid te creëren waar partijen en organi
saties uit Oost en West elkaar op de hoogte 
kunnen brengen en houden van de ontwikke
lingen in de respectievelijke landen. 

De deelnemers in 1988 waren vooral te vin· 
den onder de agrarische partijen uit Oost
Europa en onder de sociaal-liberale partijen in 
West-Europa die lid of waarnemer zijn bij de 
Liberale Internationale. Ook de democraten 
uit de Verenigde Staten en de Russen waren 
echter vertegenwoordigd. 

De Poolse Verenigde Boerenpartij, die een 
cruciale rol speelde in de vorming van het 
eerste niet-communistische kabinet, nam het 
afgelopen weckend samen met agrarische 
partijen uit Oost-Duitsland en Bulgarije, de 
Zweedse Folkpartien het al genoemde 
Deense Radikale Venstre deel aan een door 
het hoofdbestuur van D66 georganiseerd 
weekend. 

Voor het hoofdbestuur staan bij de voorbe
reiding van de conferentie 3 zaken voorop. 
a) Deelname aan de conferentie in '90 moet 

mogelijk zijn voor de zich inmiddels ont
wikkelende (oppositie )partijen in landen 
als Hongarije en Polen en eventueel de 
Baltische landen. 

b) De conferentie zelf moet zoveel mogelijk 
gebruikt worden voor een duidelijke ge
dachten- en meningsuitwisseling over de 
onderwerpen die de akkoorden van Hel
sinki reeds noemen. Dat betekent dat 
naast veiligheidsvraagstukken ook de 
mensenrechten en de mogelijkheden tot 
samenwerking op economisch, weten
schappelijk en cultureel gebied aan de or
de zullen komen. 

c) Bovendien moet gezocht worden naar 

De Landbauwuniversiteit Wageningen. 

praktische mogelijkheden om de contac
ten nader vorm te geven. 

Deelname aan de conferentie 
Het voorstel om het aantal deelnemers aan 
de conferentie met organisaties en partijen 
als Solidariteit in Polen en het Democratisch 
Forum in Hongarije te verbreden stuitte niet 
op bezwaar bij de Oosteuropese deelnemers 
in het voorbereidend comité. Voor D66 en 
de andere Westeuropese partijen was het 
een voorwaarde om tot organisatie van de 
conferentie in 1990 te kunnen overgaan. De 
ontwikkeling in meer pluriforme richting van 
het Oosteuropese politieke systeem verdient 
immers onze hartelijke steun. Overigens is 
het van belang dat ook partijen uit landen die 
nog niet (zo ver) zijn voortgeschreden in het 
proces van perestrojka en glasnost aan deze 
conferentie blijven deelnemen. Hierdoor 
blijft een evenwichtig beeld op de Oosteuro
pese situatie bestaan. 

Aard van de conferentie 
De conferentie is een platform voor gedach
ten- en meningsuitwisseling en er wordt der
halve niet gestreefd naar gemeenschappelijke 
(slot)verklaringen. Gezien de (ideologische) 
verscheidenheid aan deelnemers levert deze 
benadering het voordeel op dat duidelijk en 
open gesproken kan worden over bijvoor
beeld mensenrechtenproblemen in Bulgarije. 
Immers, zou er gestemd moeten worden 
over resoluties dan zouden deze óf voos van 
karakter zijn om de conferentie als platform 
voor overleg te sparen, dan wel door hun 
scherpte inderdaad de ondergang van de con
ferentie kunnen betekenen. Centraal staan 
dus niet de conclusies maar de discussie. leder 

kan vervolgens zelf zijn conclusies trekken en 
deze kunnen vanzelfsprekend ook tot uit
drukking komen in het verslag van de confe
rentie. 

Praktische samenwerking 
Het thema landbouw en milieu is door het 
hoofdbestuur van D66 gekozen als centrale 
noemer voor de conferentie. Bij de uitwer
king hiervan zullen instellingen als de land
bouwuniversiteit Wageningen worden be
trokken. Tevens zullen in het programma be
zoeken aan landbouwproefstations en milieu
instellingen worden opgenomen. Hierdoor 
kunnen praktische contacten worden gelegd 
tussen Oosteuropese deelnemers aan de con
ferentie en Nederlandse specialisten op het 
gebied van landbouw en milieu. De keuze van 
dit thema hangt samen met het non-ideologi
sche karakter en de praktische noodzaak om 
op het gebied van voedselvoorziening en mi
lieuzorg de nodige initiatieven te ontwik
kelen. 

Door de organisatie van deze vrij grootschali
ge conferentie in 1990 zal D66 internationaal 
haar contacten flink kunnen uitbouwen en 
verstevigen. Dit vergroot onze mogelijkhe
den en inzichten en vormt tevens een politiek 
signaal dat wij de huidige ontwikkelingen in 
Oost-Europa nadrukkelijk willen volgen en 
op onze uiteraard zeer bescheiden wijze wil
len stimuleren. In de komende maanden zal ik 
u op de hoogte houden van de voorberei
dingen. 

Frits Herman de Groot 
secretaris Buitenland 

hoofdbestuur 



'VERWERKERS CHEMISCH AFVAL 
MAKEN ER EEN POTJE VAN ..... ' 

leder jaar komt er in Nederland uit huis
houdens en bedrijven een enorme berg 
chemisch afval vrij. Als met de restanten 
van de konsumptie-maatschappij niet 
netjes en professioneel wordt omge
sprongen, kan er van alles misgaan. 

De bedrijven, verenigd in de NYCA. de 
Nederlandse vereniging van verwerkers 
van chemisch afval zorgen elke dag weer 
voor een verantwoorde verwerking van 
afval. 

Ze zamelen afval in zoals klein chemisch 
afval, olieresten, scheepsafval en afval 
van de industrie. Behandelen zo mogelijk 
het afval, om het geschikt te maken voor 
hergebruik of recycling. Ze ontgiften af
valstromen en maken afvalwater weer 
schoon. Als er geen andere oplossing is, 
verbranden ze chemisch afval of zorgen 
ze voor een veilige opslag. 

De NVCA-Ieden staan garant voor de 
verwerking van ca. I miljoen ton 
chemisch afval per jaar. Dit is ongeveer 
90% van de totale hoeveelheid. 

Laboratoriumonderzoek speelt bij de 
diverse processen een grote rol. 
Alvorens partijen worden ingen'omen, 
worden vrijwel altijd eerst monsters in 
potjes verzameld voor analyse. Met 
behulp van geavanceerde apparatuur 
worden de analyses uitgevoerd. Dit is 
maatgevend voor verpakking, transport, 
acceptatie en verwerking. 

In 1989 zijn door de NVCA kwaliteits
eisen opgesteld als extra waarborg voor 
een milieuhygiënisch verantwoorde 
verwerking van chemisch afval. Om lid te 
kunnen worden, moeten bedrijven niet 
alleen beschikken over alle vergunningen; 
ze moeten ook deze kwaliteitseisen van 
harte onderschrijven. 

Wie chemisch afval afgeeft aan een 
NYCA-bedrijf is dan ook verzekerd van 
een verantwoorde verwerking. 
NVCA-Ieden maken er geen potje van. 

Meer informatie over de NVCA is 
verkrijgbaar bij het sekretariaat, telefoon 
01830-23771. Daar kunt u ook de 
NVCA-brochure opvragen. 

NVCA, CHEMISCH AFVAL IS ONS EEN ZORG 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERWERKERS VAN CHEMISCH AFVAL 
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D66 KIEST VOOR ELDR 
De kranten hebben er eind juli, begin 
augustus vol van gestaan: de aansluiting 
van D66-Europarlementarier Jan-Wil
lem Bertens bij de liberaal-democrati
sche ELDR-fractie in het Europees Par
lement (ELDR European Liberal and 
Democratie Reformist group ). Voor de 
lezers van de Democraat zetten we de 
gang van zaken nog eens op een rijtje. 

D66 had de keuze met betrekking tot de 
fractievorming in het Europees Parlement 
uitgesteld tot na de Europese verkiezingen. 
Hoofdbestuur en Adviesraad hadden echter 
wel een duidelijke lijn uitgezet m.b.t. wat 
werd nagestreefd en welke stappen daarbij 
zouden worden gevolgd. Het Europees ver
kiezingscangres van D66 in Maastricht van 
februari j.l. heeft dat beleid vervolgens onder
schreven. 

Om de geheugens weer even op te frissen, de 
besluitvorming van het congres hield in, dat 
de voorkeur van D66 uitging naar de vorming 
van een zelfstandige fractie met geestverwan
te partijen, zoals het Spaanse CDS van ex
premier Suarez en de Ierse Progressive De

mocrats. Indien dat niet haalbaar zou blijken, 
bijv. omdat deze geestverwante partijen zich 
zouden aansluiten bij de ELDR, werd aanslui
ting van ook D66 bij de liberaal-democrati
sche fractie gezien als een goede tweede op-

Er is ook nog Europa 
Je zou het in al dat tumult rond de kabinets
formatie bijna vergeten, maar er is ook nog 
zoiets als een Europees parlement. Na die 
lauwe verkiezingen op donderdag IS juni, 
waarbij we wel Jan Willem, maar niet Bob, de 
voorzitter van onze redactie, van Den Haag 
naar Brussel zagen verhuizen, was er eigenlijk 
nog maar héél even tumult. Dat was toen 
bekend werd dat de eenmansvertegenwoor
diging van D66 zich had aangesloten bij de 
liberale fractie. 
Jan Willem Bertens voelt zich als een vis in het 
water in dat Europese milieu, maar u had niet 

De D66-vertegenwoordiger in het Eu
ropees Parlement is te bereiken op de 
volgende adressen: 

J.W. Bertens 
secretariaat St. Sernardusstraat 11 
6211 HK Maastricht 
043-210041 
Europees parlement 
Belliardstraat 97-113 
B-1 040 Brussel 
09-32-2-2343824~ 

tie. Al een jaar eerder (februari 1988) had het 
congres de mogelijkheid om D66 Europarle
mentariers opnieuw als niet-ingeschrevenen 
te laten functioneren afgewezen. 

Voor de vorming van een nieuwe zelfstandige 
fractie van geestverwante sociaal-liberale 
partijen was deelname van Suarez' CDS een 
eerste voorwaarde, ook al vanwege de ge
talsmatige regels die gelden voor fractievor
ming in het Europees Parlement (minimaal 12 

D66-Europarlementariër jan Willem Bertens. 

anders verwacht. Hij belde om mij te infor
meren uit Versailles, waar de dienstdoende 
ambtenaar wilde weten welke krant hij dan 
wel wilde bellen, waarop J.W. zei: "Mijn eigen 
krant!" Dat was voldoende. "Tijdens de eer
ste zitting van 24 tot 28 juli", aldus J.W.B., 
"werden we geïnstalleerd en namen onze 
plaatsen in in de diverse commissies en dele
gaties. In de liberale fractie zitten twaalf par
tijen, onder wie de Progressive Dernocrats 
uit Ierland en de C.D.S., de centrum so-
ciaal democraten uit Spanje, met wie we al 
eerder gesproken hadden over de vorming 
van een eigen fractie. De verkiezingsresulta
ten bleven beneden de verwachtingen, niet 
alleen bij ons, ook bij de Spanjaarden, de leren 
en vooral de Denen. Te weinig om een zelf
standige fractie te vormen. 
Even is er gedacht over aansluiting bij een 
internationale groep, waarin veel regionalis
ten zitten, zoals een Corsicaan en een Bask, 
een Sardijn, een Catalaan, een Schot een Ier, 
een Schot en een Vlaming, maar na overleg 
met hoofdbestuur en fractie hebben we ons 
toch tot de liberale fractie bekend. De voor
zitter van deze fractie is Valéry Giscard d'Es
taing, die internationale aandacht heeft ge-

leden uit 31anden). Met deze partij zijn daar
om door D66 zowel voor als na de verkiezin
gen gesprekken gevoerd, evenals met andere 
partijen die in aanmerking kwamen voor deel
name aan een nieuwe fractie. 

Het CDS besloot uiteindelijk echter tot aan
sluiting bij de liberale en democratische frac
tie. Daarmee was de vorming van een nieuwe 
zelfstandige fractie van geestverwante so
ciaal liberale partijen onmogelijk geworden. In 
overeenstemming met de vastgestelde be
leidslijn kwam daarop de tweede optie aan de 
orde. De overweging bij deze tweede optie is 
steeds geweest dat met het lidmaatschap van 
het CDS en andere met D66 geestverwante 
partijen van de ELDR, de linkervleugel van 
deze fractie werd versterkt, en de fractie als 
geheel een meer sociaal-liberaal aanzien 
kreeg. 

Op het moment dat de knoop moest worden 
doorgehakt wees alles erop dat toetreding 

tot de liberale en democratische fractie de 
beste garantie zou bieden om de D66-stand
punten in het Europees Parlement effectief 
tot gelding te brengen. Het aantal en het 

gewicht van de posities die Jan-Willem Be
rtens inmiddels inneemt (zie elders op deze 
pagina) zijn een eerste bewijs van de juistheid 
van deze overweging. 

Arjen Bouter 

trokken met de presentatie van ons idee om 

voor Polen een soort Marshallplan te ontwer
pen als een schild voor als het fout zou gaan. 
De tweede zitting van I I tot IS september 
heeft de sociale dimensie van 1992 behandeld. 
Die sociale dimensie zal een grotere roi gaan 
spelen dan enkele jaren geleden werd ver
wacht. Misschien juist dankzij het terugnemen 
van de socialistische dreigementen van boy
cot en blokkade, waarvoor het bedrijfsleven 
nooit zal wijken. Als je wilt voorkomen dat 
multinationals hun nieuwe fabrieken alleen in 
Italië, Spanje en Portugal gaan neerzetten, 
dan moet je vooral niet gaan dreigen. De 
interne markt moet slagen en we moeten er 
alles aan doen om te bewerkstelligen dat soci
ale zekerheid in heel Europa geboden wordt. 
Daar moet dus geld uit het noorden bij! En 
het gaat niet alleen om sociale zekerheid, ook 
om medezeggenschap en gelijkberechtiging. 
Dat komt niet in een vloek en een zucht van 
de grond, maar zeker niet met dreigementen 
vanuit het Europees parlement. Daarom is 
het goed dat die dreigementen nu van tafel 
zijn." Tot zover J.W.B. In oktober komen er 
twee zittingen met het oog op de begrotings
behandeling. Daarover berichten wij u in ons 
volgende nummer. 

Stijn Verbeeck 
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066 stopt na twee weken uit informatie 

ONVOLDOENDE ZICHT OP 
EEN STABIEL KABINET 

Woensdagavond zesseptember.ln het 
West-Indisch Huis in Amsterdam viert 
de D66-aanhang uitbundig het behaal· 
de verkiezingsresultaat. Drie zetels 
winst voor het symbool van centrum
links; een kabinetsdeelname lijkt voor 
de deur te staan. Lubbers pakt Hans 
van Mierlo al even vast tijdens het laat· 
ste televisiedebat. Maar dan is hij ook 
nog niet gekozen als fractievoorzitter 
van het CDA. Een dag later wel en dat 
betekent het begin van een veer
tiendaagseformatiestrijd, waarvan de 
uitkomst inmiddels bekend is. 

De formatie begon met een adviesronde, 
waarna de koningin een zogenaamde pre-in
formateur aanstelde. Een nieuwe constructie 
in het staatsrecht, die de "politieke wil" van 
de verschillende partijen boven tafel moest 
zien te krijgen. Jan de Koning begon voortva
rend aan zijn laatste grote politieke klus en 
inventariseerde de verschillende wensen. 
D66 en PvdA kwamen op basis van de ver
kiezingsuitslag tot een eensluidend advies: 

Een centrum-linkse coalitie bestaande uit drie 

partijen. 
Het CDA interpreteerde de verkiezingsuit
slag op geheel eigen wijze en gaf daarom de 
voorkeur aan een kabinet van CDA. VVD en 
D66. Het goede kon zo worden voortgezet 
terwijl deze optie ook de mogelijkheid bood 
om de met winst beloonde gematigde eposi
tie van D66 in te lijven. Dat CDA en VVD 
samen niet meerdan 76 zetels behaalden 
vormde natuurlijk het kernelement achter 
deze voorkeur. Mocht D66 niet op dit gene
reuze aanbod in willen gaan, dan bepleitte het 
CDA eveneens een centrumlinkse coalitie, 
maar dan zonder de Democraten. D66 zou de 
onderhandeling met de PvdA maar belasten. 
Toen al begon het feit zich te wreken dat de 
oude coalitie nog over een meerderheid kon 
beschikken. Een krappe meerderheid welis
waar, maar voldoende voor het CDA om 
links en rechts afwisselend straffen en belo
ningen te kunnen uitdelen. 

Links, rechts, troelala 
Alle aandacht ging uit naar de positie van D66. 

Zouden de Democraten de deur naar een 
centrum-rechtse combinatie op een kier hou
den of definitief dichtsmijten? Ook de Partij 
van de Arbeid was zeer benieuwd naar het 
antwoord op deze vraag en putte zich onder
wijl uit in statements die het belang van D66-
deelname aan het nieuwe kabinet onder
streepte. 

De D66-fractie wilde niet op deze kwestie 
ingaan. Het was buiten de orde en Hans van 
Mierlo maakte nog eens duidelijk dat de partij 
bij haar voorkeur bleef voor een kabinet sa
mengesteld uit CDA/PvdA en D66. Ove
rigens was hij zeer verbaasd over de houding 

van het CDA. Centrum-links had als enige 
drie zetels gewonnen, mocht meedoen aan 
een centrumrechts kabinet, maar werd uitge
sloten van een centrum-linkse coalitie. Van 
Mierlo: "Het is verontrustend dat het CDA 

anderen zo haar wil kan opleggen." 
Pre-informateur De Koning kon niets anders 
adviseren dan een nieuwe informateur de op
dracht te geven de mogelijkheden te onder
zoeken van een centrum-linkse coalitie. De 
Koning concludeerde dat drie partijen zich 
voor een dergelijk onderzoek beschikbaar 
hadden gesteld, maar dat er geen overeen
stemming bestond over de vraag of een kabi
net met deze signatuur zou moeten bestaan 
uit twee of uit drie partijen. 
Tot verbazing van iedereen benoemde de 
koningin vervolgens Ruud Lubbers tot infor
mateur. De CDA-leider zelf was ook niet 
enthousiast, maar een goede opvoeding ver
hinderde hem deze opdracht te weigeren. 
De formatie ging zijn tweede week in en de 
loopgraven waren goed bezet. Ook Lubbers 
kon niet verder voordat hij het obstakel dat 
het CDA had opgeworpen met betrekking 
tot D66 had opgeruimd. Met de informa
teurspet op toonde de exenderhandelaar 
zich weliswaar iets inschikkelijker, maar naar 
zijn oordeel zou een eventuele deelname van 
D66 moeten worden betaald door de PvdA. 
Met andere woorden: Het zou de socialisten 
een minister kosten. Zijn opvolger bij het 
CDA. Bert de Vries, ging dit aanbod al veel te 
ver. De christendemocraten bleven bij hun 
standpunt dat D66 de onderhandelingen over 
bijvoorbeeld de euthanasie alleen maar zou 
bemoeilijken. Bovendien, het CDA wilde wel 
nieuwe accenten in het beleid, maar D66 was 
wel heel nieuw en hoe zou dat dan moeten 
met het juiste evenwicht tussen herstelbeleid 
en "verder met Lubbers." Kortom, De Vries 



besloot niet eens met D66 aan een onderhan
delingstafel te willen zitten. 

ZwartePiet 
Het regende persconferenties, brieven en in
formele uitlatingen in deze informatiefase, die 
bij vorige gelegenheden juist gekenmerkt 
werd door gesloten deuren en wanhopige 
journalisten. De climax moest blijkbaar gefor
ceerd worden en het zwarte pietenspellaat 
zich het beste spelen via de media. De maan
dag voor Prinsjesdag openbaarde informateur 
Lubbers een brief, waarin hij de zetelverhou
ding 7-6-1 voorstelde en waarin hij de oplos
sing voor de euthanasiekwestie zag in een 
aanpassing van het vervolgingsbeleid in plaats 
van wetgeving. Een procedurevoorstel met 
betrekking tot de financieel-economische 
aangelegenheden completeerde het eindbod 
van de informateur. Onder deze voorwaar-

den mocht D66 ook meedoen, tenzij "wer
kende weg" zou blijken dat deze partij voor 
nieuwe problemen zou zorgen. 

Het CDA ging -uiterlijk morrend- als eerste 

akkoord met het gedane voorstel en de PvdA 
volgde schoorvoetend. 
De D66-fractie daarentegen had weinig tijd 
nodig om tot de conclusie te komen dat zij 
het voorstel van de informateur op voorhand 
niet kon accepteren. De zetelverhouding 7-
6- I legde een hypotheek op de toekomstige 
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verhoudingen, omdat het CDA daarbij in alle 
gevallen een dominerende positie in zou ne
men. Ook drukte het uit dat het CDA geen 
verantwoordelijkheid wenste te dragen voor 
de aanwezigheid van D66. De reactie van De 
Vries maakte dat eens te meer duidelijk: De 
PvdA hoefde niet op compensatie te rekenen 
bij de zetelinvulling van het kabinet. De ver
deling van de ministersposten en de staatsse
cretarissen was een interne aangelegenheid 
van PvdA en D66. 
Voor wat betreft de euthanasie bleef de D66-
fractie een sterke voorkeur houden voor de 
oplossing van de vrije kwestie. Sleutelen aan 
het vervolgingsbeleid zonder wetgeving 
stuitte echter op grote bezwaren. Tot slot 
wilde de fractie van de informateur weten 
welke problemen hij werkende weg ver
wachtte in verband met de aanwezigheid van 
D66. 
De brief die vroeg om verduidelijking op bo
venstaande punten was koud weg of het vol
gende epistel van de informateur lag al weer 
in de brievenbus. De snelheid van de reactie 
voorspelde niet veel goeds. De brief bevatte 
inderdaad geen nieuwe gezichtspunten en be
sloot met de mededeling dat verder praten 
slechts zin had als D66 de voorgestelde zetel
verhouding zou accepteren. Op de zwaarte 
van de aan D66 toe te kennen ministerspost 
en eventuele staatssecretarissen ging Lubbers 
niet in. 

Genadebrood 
Wederom had de D66-fractie geen mara
thonzitting nodig om nu tot een definitief 
antwoord te komen. De Vries had inmiddels 
los van de reactie van D66 laten weten voor
lopig nog bilateraal met de informateur te 
willen onderhandelen. Het CDA wilde niet 
en deze onwil kwam tot uitdrukking in voor
stellen die de term genadebrood nog niet 
eens verdienden. 
Dat de PvdA de overmacht van het CDA wel 

Van Mierlo en Eisma in een onderonsje 
voor de fractievergadering. Foto's: Mi
chiel Sablerolle. 
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slikte maakte de zaak er niet rooskleuriger 
op. Men kon niet anders volgens Wim Kok, 
die het 'verlies van een politieke vriend' af
woog tegen het risico dat het CDA haar oude 
partner de VVD weer zou opzoeken. 

Voor de fractie was de slotsom dat D66 beter 
de eer aan zichzelfkon houden en uit de 
formatie moest stappen. Niet omdat D66 
niet langer naar een compromis voor de eu
thanasie wilde zoeken, niet omdat één minis
terszetel onder alle omstandigheden onac
ceptabel zou zijn, maar omdat "het zicht op 
een stabiel kabinet van drie partijen geba
seerd op wederzijds respect en vertrouwen 

op dit moment voor D66 te gering is om de 
gevraagde zware concessies te doen." Of zo
als Hans van Mierlo het na zijn laatste gang 
naar Lubbers op een indrukwekkende pers
conferentie verwoordde: "de overmacht van 
het CDA kan ik accepteren, maar ik hoef er 
niet aan onderdoor te gaaan." 

KeesDietz 

Vacatures Tweede Kamerfractie 

Door de uitbreiding van de 066-Twee
de Kamerfractie met drie leden is ook 
een versterking van de fractie-onder
steuning mogelijk geworden. Bij het ter 
drukke gaan van dit nummer was ech
ter nog niet bekend welke vacatures er 
bij de fractie vrijkomen. Wel zullen de 
vacatures in een aantal dagbladen wor
den vermeld. Ook is het mogelijk om 
de vacatures op te vragen bij het secre
tariaat van de Tweede Kamerfractie 
tel. 070-183066. 
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Over de grens 
D66 is allang er in het buitenland vertegen
woordigd door de afdeling België. Sinds kort 
is de spreiding over de wereld wat groter. Dit 
jaar zijn ook afdelingen opgericht in Rome en 

in Hong Kong. 

Rome 
Van de oprichting van een afdeling van D66 in 
Rome deed Hans van Mierlo enkele weken 
geleden verslag in een column in de ver
kiezingsspecial van de Nieuwe Revu.ln een 
kroeg achter het Piazza Navona, het hart van 
Rome, zat het lokaal stampvol Nederlanders: 
"een zeventigtal in hemdsmouwen en bloe
zen, vaak met kinderen." En voor dat gehoor 
zat Van Mierlo in Rome te praten over "ande
re politiek, eerlijke politiek, zuivere politiek
in de hoofdstad van politieke corruptie, mafia 
en alles wat God verboden heeft." 

HongKong 
Op 25 augustus 1989 is de afdeling D66 Hong 
Kong opgericht, zo deelde Machiel Salomons 
mee, de nieuwbakken voorzitter van het be
stuur in deze Aziatische stadsstaat. De afde
ling heeft een eigen contactblad en zal eens in 
de twee maanden een discussie-avond organi
seren. Machiel meldde in zijn brief dat D66 op 
dat moment de enige Nederlandse politieke 
partij is die is vertegenwoordigd in Hong 
Kong. 

Mexico 
De Tijdelijk Zaakgelastigde van de ambassade 
van het Koninkrijk der Nederlanden in Mexi
co-stad, H. Gajentaan, schreef eind augustus 
aan het partijsecretariaat dat in Mexico-stad 
een levendige politieke markt is gehouden 
ten huize ~an de ambassaderaad voor de in 
Mexico woonachtige Nederlanders. De uit
slag van de schaduwverkiezingen leverde 
voor D66 28% van de stemmen op (CDA 
19%, PvdA I 0% en VVD 43%). Het zou mij 
niet verbázen als in dit Midden-Amerikaanse 
land ook nog eens een afdeling van D66 
wordt opgericht. 

Schrijvende weg 
Het is niet gebruikelijk om de kolommen van 
de Democraat te vullen met kopij uit concur
rerende partij-organen. Maar de column van 
VAN SCHALSUM uit het laatste nummer van 
CD Actueel willen we u niet onthouden. 

Ik wil me er niet mee bemoeien, maar je begint 
je- schrijvende weg- afte vragen waarom die 
CDA-Tweede Kamerfractie nu toch zo'n bloed
hekel aan die D66-tigers heeft? Je zou toch 
zeggen: dat zijn door de bank genomen redelijke 
mensen. Een beetje te reëel om links te wezen 
en een beetje te intellectueel om rechts te zijn; 
wat meer humor dan links en wat meer maat
schappelijke intuitie dan rechts gebruikelijk is. 
Altijd in de weer met het staatsrecht en het 
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milieu, oog voor het (lnancieringstekort en het 
eigen woningbezit, maar ook weer niet a-so

ciaal; geen supporters van Wiegel, maar ook 
weer niet van Ria Beckers. En dat euthanasie
ontwerp bleek bij het merendeel van de CDA
kiezers ook wel in de smaak te vallen. En was die 
Terlouw vroeger niet trouw gebleven aan Van 
Agt tot-ie er alleen maar een enkeltje Parijs aan 
overhield? En was die Van Mierlo, toen idealis
tisch Nederland nog met spandoeken liep te 
zwaaien al niet creatiefin de weer met kruisra
ketten en dubbelbesluiten enzo? Niet al te 
ideëel en materieel: eigenlijk een soort onge
doopte CDA' ers hoewel je ook dat niet zeker 
weet tegenwoordig. Ik wil me er niet mee be
moeien, maar dat is nu precies wat dat CDA 
tegen D66 heeft: als er in dit land gematigd, 
pragmatisch en redelijk geweest moest wezen, 
dan zullen we datzelfwel doen. Om adhesie 
zitten ze bij het CDA niet te springen laat staan 
om concurrentie. Het is maar goed dat het CDA 
nog een euthanasieprobleem in zijn programma 
had staan, want hoe had je anders die jongens 
met goed fatsoen het kabinet uit kunnen 
branden. 
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Eerder om te huilen dan om te lachen vond 
een teleurgestelde Vita Maas Geesteranus de 
politieke prent van de campagnecommissie 
die in het vorige nummer stond afgebeeld op 

de achterpagina van de Democraat. "Goed 
kijkend ontdek ik zo'n 50 kerels, één kaas
meisje en vermoedelijk twee vrouwenhoof
den. Wat me nog het meest ergert is, dat zelfs 
het D66-engeltje ook weer een ventje blijkt 
te zijn. Seksistischer kan het bijna niet", 
schrijft zij de redactie, en: "voor mij blijft die 
prent een aanfluiting voor alle vrouwen die 
anno 1989 in de politiek aktief zijn". 
"Heeft de campagnecommissie met Jaap V eg
ter even niet aan vrouwen gedacht of dacht 
de commissie ook de vrouwen in onze partij 
met zo'n kwetsende plaat een plezier te kun
nen doen", stelt zij vervolgens retorisch om 
de brief te besluiten met: "Het zal u niet 
verbazen: Ik koop het ding niet." Ook voor 
Grietje Santing, vrouw en lid van D66, was de 
politieke prent een raadsel. "Is het ironisch 
bedoeld? Niet begrepen en ik vrees: voor 
velen te hoog of te diep gegrepen. Wat dan: 
Reclame voor de voedende rol van de vrouw 
in D66? Hoe dan ook, ik schaam me en voel 
me bijna verplicht om nu op de vrouwenpartij 
te stemmen." Paul Peeters Weem stoorde 

zich aan de mededeling van het PEAC in De
mocraat nr. 6 onder de kop "Geslacht boven 
water" dat D66 aan de namen van de leden 
een "m" of een "v" in het ledenbestand toe 
wil voegen.ln zijn brief aan de redactie ging hij 
in op de door het PEAC gehanteerde argu
menten: vanwege de komende automatise
ring, omdat andere partijen het al sinds "men
senheugenis" doen en omdat zo de deelname 
van vrouwen aan de groei en bloei van D66 
eindelijk eens kan worden aangetoond. 

"Op deze argumenten wil ik graag ingaan. 
Volgens mij is het grote voordeel van een 
computer dat zij ge. en vooroordelen heeft. 
Discrimineren is voor hem onmogelijk als wij 
haar daar geen kans toe geven. Door de toe
voeging m/v kan onze computer gaan discri
mineren op geslacht. Ten behoeve van de 
automatisering is het toevoegen van deze 
menselijke eigenschap mijns inziens volkomen 
overbodig. 
Andere partijen doen sinds mensenheugenis 
veel dingen die ons niet aanstaan. Geen sterk 
argument. 

Blijft punt 3 over. De "excuus-truus" wordt 
ten tonele gevoerd. Kijk eens hoe geëmanci
peerd wij zijn! Volgens mij zijn veel mensen 
(m/v) verantwoordelijk voor de groei en 
bloei van D66 en daar mogen we trots op zijn. 
Ik was er ook trots op dat wij geen onder
scheid naar geslacht maakten, sterker nog: wij 
wisten het geslacht van onze leden niet eens! 
In dit opzicht liepen wij voor op andere partij

en waar er streng op gelet wordt dat de m/v 
weegschaal in evenwicht is. Helaas, wij drei
gen nu een forse stap terug te doen op het 
emancipatiepad. Op mijn medewerking hoe
ven jul ie niet te rekenen, in tegendeel! 

Verpleegsters 
in opstand __ _ 

In de verkiezingskrant van D66 stond in het 
artikel over de gezondheidszorg onder de 
kop "De kwaliteit van het leven" een inter
view met de verpleegkundige Anja Roe rade. 
Mevrouw Roerade sprak op persoonlijke ti
tel, maar door een misverstand bij de produk
tie van de verkiezingskrant is toch vermeld 
dat zij kernlid was van de Vereniging van 
Verpleegsters In Opstand (VVIO). Ookdoor 
het gebruik van het affiche van de VVIO als 
een van de illustraties bij het artikel is bij de 
achterban van de VVIOde indruk gewekt dat 
de VVIO niet langer politiek neutraal haar 
acties voor betere arbeidsomstandigheden en 
betaling voor het verplegend personeel voer
de. Niets is minder waar. Door de acties van 
het verplegend personeel al in een vroeg sta
dium te steunen heeft D66- bij uitzondering 
-kleur bekend en de kwaliteit van de gezond
heidszorg was voor D66 een van de speer
punten van de verkiezingscampagne. De eisen 
van de VVIO werden daarbij door D66 in 
grote lijnen onderschreven, maar van enige 
verbinding of afhankelijkheid is geen sprake. 

De redactie 
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GEWETEN VAN KAêiNËfi11EKE 
ZIT IN DE OPPOSITIE 
Op dinsdag 7 november was het dan 
zover. Ruim een half jaar na de crisis 
over het reiskostenforfait stond de 
nieuwe regeringsploeg op het bordes. 
Sommige ministers nog wat onwennig, 
andere met steeds meer routine. Allen 
in ieder geval vol enthousiasme. Woor
den als uitdaging, sociale vernieuwing 
en teamgeest rolden over het beeld
scherm. Het was alsof oude vrienden 
elkaar weer gevonden hadden na de op
lossing van een meningsverschil waar
van beiden eigenlijk allang niet meer 
wisten hoe dat destijds was ontstaan. 
Zonder baard, de haren weer gewoon 
kort in model en wijzer geworden kon
den Pronk, lubbers, d' Ancona en ande
re oudgedienden op deze dag best een 
milde glimlach op het gezicht toveren 
als het ging over de jaren zeventig, toen 
ze nog geloofden in een maakbare sa
menleving. 
Hans van Mierlo voelde geen behoefte 
deze feestdag voor het kabinet te ver
storen: "lkspreekdedamesen heren 
wel bij de regeringsverklaring. Dan is 
de feestvreugde voorbij en gaan we het 
over het beleid hebben." 

Soms krijgen de bewoners van het Binnenhof 
een wat meelijwekkende blik in de ogen als zij 
iemand van het D66soort tegenkomen. 
"Hadden er graag bijgezeten, zijn weggepest 
en moeten nu maar zien hoe zij overeind 
blijven in de oppositie", hoor je ze denken. In 
eigen kring is niks te merken van dit pessimis
me en daar lijkt ook geen reden voor. 
Van Mierlo zei het al min of meer: het gewe
ten van deze coalitie zit in de oppositie. "Als 
het kabinet een centrumlinks beleid voert zal 
het onze steun krijgen. Doen ze dat niet dan 
moeten de dames en heren maar weer ver
trekken." 

Op de beleidsvoornemens van het kabinet 
reageren de D66Kamerleden nog enigszins 
terughoudend. Het debat over de regerings
verklaring staat immers pas geagendeerd 

Oe koningin ging, Lubbers bleef. Een nieuw kabinet op de trappen van Huis ten Bosch. Sommigen wat ouder geworden, maar 
wijzer? Pronk (foto boven uiterst links, onder uiterst rechts) trok meteen ouderwets van leer tegen het ontwikkelingssomenwer
kingsbeleid van voorganger Bukman. Volgens Bob van der Bos krijgt de 'Rooms'-rode coalitie het nog knap moeilijk. Lees het 
commentaar op pagina 2. Foto's ANP. 

voor de laatste week van november. Op so
ciaal economisch terrein heeft financieel spe
cialist Gerrit Ybema zich nog geen echt oor
deel gevormd: "Het regeerakkoord is voor 
velerlei uitleg vatbaar en bevat zeer veellosse 
einden. Volgend jaar zal het beeld pas echt 

duidelijk worden." Dick Tom mei is op voor
hand niet ontevreden met de benoeming van 
Minister Andriessen op Economische zaken. 
Volgens Tommei heeft Andriessen voldoen
de capaciteiten, maar is het onzeker of hij erin 
zal slagen om EZ meer greep te laten krijgen 
op de eigen beleidsterreinen. "Alles is of uit
besteed of op armlengte van de overheid 
gebracht", aldus T ommel, die forse kritiek 
heeft op het gebrek aan aandacht voor het 

technologiebeleid en de Europese dimensie in 
het regeerakkoord. 
Gevraagd naar zijn mening over de milieupa
ragraaf oordeelt Tommei 'Vaagheid troef. 
De passages in het regeerakkoord over de 
energiebesparing komen er in de ogen van 
T ommel goed af, maar zegt hij: "De aange
brachte verbeteringen ten opzichte van het 
Nationaal Milieubeleidsplan zijn uiterst mager 
en het lijkt erop of het milieu toch weer moet 
wijken voor de economische ontwikkeling. 
Hoe moet je anders verklaren dat het uitge
geven bedrag voor terugdringing van de C02 
-uitstoot niet hoger mag worden omdat an
ders de lastendruk te veel zou toenemen." 

vervolg op pagina 3 
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COMMENTAAR 

Ja, ik wil 
Was u ook zo geroerd bij de presentatie van het nieuwe kabinet? Wat een genegen
heid en onderling vertrouwen tussen de socialisten en Christen-Democraten. Jaren
lang niets van gemerkt en nu ineens ... Hoe liefde kan groeien als er portefeuilles te 
verdelen zijn. 
Houden zij nu echt van elkaar en wordt het nieuwe kabinet een succes? Ik weet wel, 
D66 heeft een blauwtje gelopen en dan is het niet netjes om de bruiloft te bederven, 
maar tussen ons gezegd, als Democraten onder elkaar, ik heb zo mijn twijfels. 
Cruciaal voor de huidige coalitie zijn voldoende harmonie binnen het kabinet in 
politiek en karakterologisch opzicht evenals blijvende warme gevoelens bij de achter
ban. Lubbers en Kok zullen als het kan gezamenlijk trachten de onvermijdelijke 
conflicten in de regeringsploeg binnen de perken te houden. 
Merkwaardigerwijs heeft de PvdA-leider zijn belangrijke integrerende taak echter 
bijvoorbaat flink uitgehold door persé hoogst persoonlijk het bewijs te willen leveren 
dat ook socialisten de vinger op de knip kunnen houden. Moedig, zeker, maar politiek 
verstandig? 
Zeker als de economische groei tegenvalt zullen PvdA-congressen weer boeiend 
worden omdat het hoofdpunt op de agenda zal zijn: "lang gewacht en niets gekregen" . 
Maar ook als de conjunctuur wèl verder aantrekt zal de liefde op de proef worden 
gesteld: de vakbonden komen met hogere looneisen, waaronder die van de ambtena
ren waarmee I en Dal es zich geconfronteerd zal zien. Bij afwijzing ontstaat sociale en 
politieke onrust. Oud-vakbondsleider Kok ziet zich voor een uiterst precair dilemma 
geplaatst. De PvdA dreigt haar meest natuurlijke bondgenoot te verliezen en dat zal 
door haar electoraal niet in dank worden afgenomen. . 
Bij aanvaarding zijn de problemen ook niet van de lucht: dan komt volgens afspraak het 
gehele regeerakkoord met inbegrip van de "koppelingen" op losse schroeven te 
staan. 
Wekken vooral de PvdA-bewindslieden de indruk nu ook echt iets van het huwelijk te 
willen maken na zo'n lange onvrijwillige vrijgezellentijd, van de Kamerfractie hoeven 
we zo'n strikte huwelijksmoraal niet te verwachten. Vooral over sociale en ethische 
kwesties liggen spanningen met de CDA-fractie in het verschiet. Als de wittebroods
weken over zijn zouden oppositionele slippertjes met Groen Links en D66 best wel 
eens in frequentie kunnen toenemen. Dit soort activiteiten is doorgaans niet bever
delijk voor de relatie met een vaste parnter. 
Indien het kabinet niet door haar linker wiel wil zakken zal het toch af en toe een 
progressieve zijweg in moeten slaan. Bij zo'n dwaling kan de CDA-fractie het kabinet 
van zijn voornemen afhouden door met de VVD een meerheidsblokkade op te 
werpen. Deze opstelling zal niet veel tedere gevoelens bij de socialisten oproepen. 
Mocht zelfs Brinkman zo'n ontrouw bij herhaling niet kunnen voorkomen, dan rest 
ook de kabinetsleden met een erkende vrije huwelijksopvatting nog slechts een 
bezoek aan Hare Majesteit om de politieke echtscheiding te laten voltrekken. 

Natuurlijk fungeren de huwelijkse voorwaarden van het regeerakkoord als een 
belangrijk richtsnoer voor samenwerking. Tegelijkertijd zijn zij echter een vorm van 
gedocumenteerd wantrouwen. Veel is bovendien nog vaag gelaten of niet geregeld. 
Ook zullen nieuwe ontwikkelingen het kabinet dwingen het beleid bij te stellen. 
Zo staat nu al vast dat ons buitenlands- en defensiebeleid aan een drastische her
oriëntering toe is. Decennia lang is dit immers vrijwel geheel bepaald door de Koude 
Oorlog. Met het ontmantelen van "de muur" lijkt de strijd in het voordeel van het 
Westen beslist te zijn. De communisten hebben onze oorspronkelijke domino
theorie (als één land tot communisme vervalt volgen er steeds meer) omgekeerd in 
de praktijk gebracht: wat als glasnost en perestroika in de Sovjet Unie was begonnen 
bracht in steeds meer satelliet- landen een niet te stuiten democratiseringsgolf 
teweeg. 
De noodzaak om onze defensie inspanningen op peil te houden zal ondanks het 
regeerakkoord waarschijnlijk tot heftige discussies en spanningen in de coalitie leiden. 
In de ene benadering ligt het accent op het "politieke signaal" aan Oost-Europa, in de 
andere op de onzekerheden en de dreiging van instabiliteit. 
Oneindig veel belangrijker dan dit debat is de vraag hoe wij tot nieuwe stabiele 
verhoudingen in Europa kunnen komen. Wat is daarin de plaats van de voormalige 
communistische landen, van een (confederaal ver-her-enigd?) Duitsland, en van de 
huidige Europese Gemeenschap? 
De historische veranderingen vergen een onbevangen en originele inbreng van 
Nederland in Europees en Atlantisch verband. Ook daarom is het bijzonder jammer 
dat D66 geen deel uitmaakt van de coalitie. Wij mochten de prille idylle niet 
verstoren. Of werden we buiten het verstandshuwelijk gehouden omdat onze bruids
schat de partners niet aanstond? 

Bob van den Bos 



BINNENHOF 3 

De stille faunatie van een monsterverbond 

DE KAMER KAN EINDELIJK 
WEER AAN HET WERK 
Na een radiostilte van enige weken pre
senteerden CDA en PvdA eind oktober 
de laatste proeve van het regeerak
koord. De bijzondere aandacht van de 
D66-fractie ging uit naar de daarin vast
gelegde afspraken over euthanasie. 
'Betreurenswaardig', was het oordeel 
van D66 over de geformuleerde voorlo
pige afhandeling van de problematiek. 
Op zichzelf heeft D66 geen bezwaar te
gen een onderzoek. Maar als na zoveel 
jaren de behoefte daaraan zo plotseling 
opkomt en als gevolg daarvan de wet
geving voor vier jaar in de ijskast wordt 
gezet, dan wekken de regeringspart
ners toch sterk de indruk dat zij zichzelf 
op een goedkope manier van een poli
tiek vraagstuk willen verlossen, meen
de D66woordvoerder Jacob Kohn
stamm in een eerste reactie. 

Kortom, er zijn nog een paar punten die de 
oppositie te bespreken heeft met de nieuwe 
regering. De werklust van de betrokken par
tijen zal daarbij niet ter discussie staan. 
Lubbers, Kok en De Vries hebben immers in 
een moorddadig tempo gewerkt aan het re
geerakkoord, dat zich ook nog eens ken
merkt door zijn ongekende omvang. Die snel
heid was geboden om nog te kunnen komen 
tot afspraken met de sociale partners, maar 
dat was niet de enige reden. Naar verluidt 
waren de onderhandelingspartners ook bang 
voor een reactie van de rechtervleugel van 
het CDA, die het realisme van de PvdA nog 
niet als zodanig herkend heeft en bovendien 
treurde om het verlies van die trouwe VVD. 

Jaren vijftig 
Voor de buitenwereld was de lol eraf na het 
vertrek van D66 uit de formatie. De vader
landse pers moest elke dag volstaan met de 
mededeling van de onderhandelaars dat er 
constructief en hard gewerkt werd. Dat stil
zwijgen gold overigens niet alleen voor het 
publiek, maar ook voor de eigen fracties. Op 
een paar ingewijden na wist eigenlijk niemand 
wat er precies gebeurde in de kamer van 
informateur Lubbers. Veel kranten trokken 
daarom een vergelijking met de jaren vijftig 
waarin het heel gebruikelijk was dat de poli
tieke leiders op eigen houtje een kabinet in 
elkaar timmerden. Toen een volstrekt geac
cepteerde situatie, nu dertig jaar later een 
methode om grote botsingen te voorkomen. 
Op het moment dat onderhuidse irritaties 

Na de debatten over de regeringsverklaring kan het normale werk in de Kamer weer aanvangen. Het wordt druk. Een halfJaar 
long lag het Kamerwerk vrijwel stil. Foto: Sies. 

het daglicht dreigden op te zoeken, was daar 

het eerste concept-regeerakkoord. Ruim 
honderd pagina's met weer allerlei nieuwe 
taalvondsten en uiterst ondoorzichtig. In een 
eerste reactie noemde Van Mierlo de con
sumptiewaarde dan ook zeer laag voor dege
nen die niet direct bij de formatie betrokken 
waren. Waar, maar daar was het ook niet 
voor bedoeld. Het concept gaf de fracties van 
PvdA en CDA de gelegenheid hun hart te 
luchten. En dat deden ze. Drie dagen werd er 
vergaderd, waarna de onderhandelaars 
tientallen amendementen meekregen. De 
kwantiteit stond daarbij voorop, want echt 
gedreigd werd er natuurlijk niet. 

Geruchten 
Tien dagen hadden de onderhandelaars nog 
nodig om te komen tot het definitieve con
cept. Daarin kreeg de "visie" van het nieuwe 
kabinet meer aandacht. Na het no-nonsense 
tijdperk, een karwei dat de laatste vier jaar is 
afgemaakt, is het nu tijd voor de sociale ver
nieuwing. Wat dat precies inhoudt zal nog 
moeten blijken, maar de toon is gezet. 

De fracties van CDA en PvdA hadden weinig 
tijd nodig om unaniem hun tevredenheid te 
uiten over de nieuwe versie. Het verlies van 
het gevecht om Oorten de verlaging van de 
defensielasten kon bij de PvdA de feestvreug
de niet drukken en ook het CDA nam zjn 
verlies op een aantal punten met grote opge
wektheid. Daarna begon voor velen het 
hoogtepunt van een formatie, de invulling van 
de posten. Het gonsde van de geruchten en 
speculaties in de Binnenhofse wandelgangen. 

Gelaatsuitdrukkingen van ministeriabele ka

merleden werden nauwkeurig geanalyseerd. 
Wie liep met een blij gezicht rond op het 
Binnenhof en wie was al afspraken aan het 
maken met een weekblad om zijn of haar 
frustraties te kunnen uiten? En wat deed de 
CDA-fractievoorzitter uit het Europees par
lement bij Lubbers? Niets, zoals later bleek, 
maar het bezoek was toch weer goed voor 
een paar uur speculeren. I en Dal es een minis
terpost? Nee, die had haar kansen verspeeld 
met een openlijke solicitatie. Zij werd het 
wel. 
Lijsten werden uitgewisseld, namen doorge
streept en later weer ingevuld, maar dan als 
staatssecretaris. Het spelletje duurde langer 
dan verwacht. Naast kwaliteit moest immers 
ook gelet worden op de sexe en bloedgroep 
van de kandidaten. 

JoeCocker 
Het congres van de PvdA was de laatste hob
bel die genomen moest worden. Geen echt 
obstakel want de uitkomst stond van te voren 
vast. De kersverse staatssecretaris Piet Dan
kert nam zelfs de term applausmachine in de 
mond. Hij was met name teleurgesteld in de 
houding van de Jonge Socialisten, van wie toch 
wat meer vuurwerk verwacht had mogen 
worden. Aan het slot vond het nieuwe realis
me ook zijn weerklank in de muzikale omlijs
ting. In plaats van de strijdbare Internationale 
werden de nieuwe bewindslieden op het po
dium geroepen onder de klanken vanjoe 
Cocker's "Try with a little help from your 
friends". De nieuwe ploeg zal het nodig 
hebben. Kees Dietz 



DE BASIS 4 

En weer staat er een verkiezingscampagne op stapel 

IN STARTBLOKKEN VOOR 
RAADSVERKIEZINGEN 
Nog nauwelijks bekomen van de cam
pagne voor de tweede kamerverkiezin
gen, staan nu de volgende verkiezingen 
al weer voor de deur: die voor de ge
meenteraad. Aan dergelijke verkiezin
gen gaat veel vooraf. De meeste afde
lingen hebben nu de verkiezingspro
gramma's bijna in concept gereed, en in 
de komende weken zullen ze op afde
lingsvergaderingen worden vastge
steld. Een goed moment om na te gaan 
welke onderwerpen in de diverse afde
lingen aan de orde zijn. Elmer Klaassen 
sprak met een drietal D66-raadsleden 
in de steden Groningen, Velsen en Hen
gelo. Wat hebben deze steden gemeen? 
In ieder geval een actieve, uit twee per
sonen bestaande raadsfractie van D66. 
In Groningen en Velsen is D66 een op
positie partij, in Hengelo zit een wet
houder.ln alle drie de steden wordt 
verwacht dat D66 versterkt uit de ver
kiezingen zal komen. In Groningen 
wordt gerekend op drie, mogelijk zelfs 
vier zetels. In Velsen, waar de tweede 
zetel in de afgelopen jaren steeds een 
restzetel was, wordt een derde zetel 
niet uitgesloten. In Hengelo zitten vier 
zetels erin. 

Belangrijke thema's die naar voren komen zijn 
leefbaarheid in de stad, helderheid van het 
plaatselijk bestuur en de agglomeratie-pro
blematiek. In het Groningse is leefbaarheid in 
de stad een buitengewoon belangrijk thema. 
Zowel in de agglomeratie-problematiek als 
bij de helderheid van bestuur komt die terug. 
"De leefbaarheid in de stad moet", zo legt 
Raadslid Frans Hasselaar uit, "vooral worden 
verbeterd door maatregelen in de wijk. Doel 
is Wijkbeheer, waarbij gedecentraliseerde 
diensten in de wijk actief zijn. Een dienst die 
zich uitstekend leent voor decentralisatie is 
de plantsoenendienst. Die activiteiten moe
ten dan worden uitgevoerd in samenspraak 
met bewonersorganisaties en woningbouw 
corporaties. De uiteindelijke controle blijft 
echter liggen bij de Gemeenteraad. Voor 
Stadsdeelraden, zoals je die hebt in Amster
dam of Rotterdam, is Groningen te klein". 
Wat betreft helderheid van bestuur wijst 
Frans Hasselaar op de onredelijke verdeling 
van de spreektijd, die erg in het nadeel van de 
kleine fracties werkt. Verder kan er nog veel 
verbeteren op het gebied van inspraak en 

Gestaag komen de verkiezingscampagnes dichter naar de mensen. Na Europa- op de foto de campagneston-en het Poriement 
worden in maan 1990 de gemeenteroodsverkiezingen gehouden. Foto: De Kruijf 

medezeggenschap. 

Meespreekrecht 
In Velsen is er extra reden om aandacht voor 
het milieu te vragen. Er is veel hinder van de 
overslag ten behoeve van Rotterdam. Ook 
voert D66 in Velsen (als enige partij in de 
raad) oppositie tegen de uitbreiding van de 
Hoogovens en het zogenaamde .. kustplan ". 
Het voornemen om verontreinigd baggerslib 
buitengaats te storten, om vervolgens daar 
bovenop een aantal electriciteitscentrales te 
bouwen. Dit betekent niet dat D66 in Velsen 
tegen economische bedrijvigheid is. Raadslid 
Sirnon Minks: "D66 heeft in Velsen een goede 
relatie met milieuvriendelijke industrie en za
kelijke dienstverlening. We willen graag meer 
bedrijven uit deze sectoren binnen de ge
meentegrenzen". Nu D66 zich in Velsen zo 
nadrukkelijk profileert als milieupartij, kan 
onmiddellijk de vraag worden gesteld of D66 
dan niet bang is voor Groen Links: .. Zeker 
niet. We zijn blij als Groen Links er bij komt. 

Nu staat D66 meestal alleen als het om maat
regelen ten behoeve van het milieu gaat, je 
krijgt dan al snel een daar-heb-je-D66-weer
effect. Als Groen Links ook in de Raad zit zijn 
er twee partijen die aandacht voor het milieu 
vragen. Samen sta je dan sterker en kan de 
PvdA nog beter op haar verantwoorde
lijkheid worden gewezen". 

Het bestuur kan in Velsen nog flink worden 
opgepoetst volgens Sirnon Minks: .. D66 heeft 
een enquête gehouden onder insprekers. Ve
len blijken de inspraak als een frustrerende 
bezigheid te ervaren. Het vaak al in een brief 
uiteengezette standpunt kan worden toege
licht, maar dan houdt het op. Tijdens de dis
cussie tussen wethouders en leden van de 
commissie blijkt dan vaak dat zo'n brief een 
heel eigen leven is gaan leiden en er interpre
taties aan worden gegeven die de schrijvers 
nooit bedoeld hebben. We willen dit oplos
sen met wat we provocerend een mee
spreekrecht hebben genoemd. Onder de 



voorwaarde van een goede voorzitter en ge
disciplineerde insprekers denken we dat hun 
rol kan worden vergroot. Insprekers moeten 
een tweede termijn krijgen, waarin ze voor
dat de beslissing is genomen kunnen reageren 
op de standpunten van wethouders en com
missieleden". 

Dubbelstad 
In Hengelo is het belangrijkste thema de dub
belstad die Hengelo met Enschede moet gaan 
vormen. Raadslid Henk Pijper hierover: .. D66 
vindt dat voordat je kunt praten over samen
voeging, er eerst een draagvlak moet zijn 
onder de bevolking. Tot het zover is, zoeken 
wij het liever in een kaderregeling en samen
werking in de vorm van projecten. In het 
conceptverkiezingsprogramma pleiten we 
ook voor nauwe samenwerking tussen de bei
de Bureaus Economische Zaken, en gezamen
lijk met de Kamer van Koophandel. Bij twee 
steden waarvan de centra hemelsbreed zes 
kilometer van elkaar af liggen, heeft concur
rentie geen zin". Hengelo en Enschede moe
ten volgens Henk Pijper met één Europese 
mond spreken ... De agglomeratie als geheel 
heeft te maken met Europa. In het concept
verkiezingsprogramma stellen we voor dat 
één wethouder (uit Hengelo of Enschede) 
zich voor beide steden gaat bezighouden met 
de portefeuille Europa". Met de helderheid 
van bestuur lijkt het in Hengelo wel goed te 

zitten. Het in Velsen bepleite .,meespreek
recht" blijkt in Hengelo al te bestaan en van 
een regentenmentaliteit onder de wethou
ders is volgens Henk Pijper geen sprake. 
Wie verwacht dat nu CDA en PvdA elkaar op 
landelijk niveau gevonden hebben, zij ook op 
lokaal niveau goede vrienden zijn komt be
drogen uit. In Hengelo is van een innige om
helzing door beide partijen niets te merken. 
Daar wordt de verhouding bepaald door lo
kale factoren. Henk Pijper: .. CDA en PvdA 
zijn nog steeds grote concurrenten. Dat is 
gedeeltelijk te wijten aan de wijze waarop het 
college tot stand is gekomen. Het CDA werd 
vervangen door de PvdA. Belangrijke reden 
daarvoor was de arrogantie van het CDA in 
de voorgaande periode. Eerder was de PvdA 
buiten het college gehouden omdat zij een 
zwaar eisenpakket op tafel had gelegd". 

Anders liggen de kaarten in Groningen en 
Velsen. In Gronmgen heeft de PvdA plotse
ling opvallend veel begrip voor het rijksbe
leid, terwijl daar de afgelopen zeven jaar fikse 
kritiek op werd geleverd. Frans Hasselaar ge
looft niet dat er veel zal veranderen. Het 
regeerakkoord bevat vele negatieve punten 
voor de gemeenten en hij vindt de huidige 
opstelling van de PvdA dan ook wel erg posi
tief. Er moet eerst worden afgewacht wat het 
nieuwe beleid zal zijn. Het verst gaat de op
bloeiende liefde tussen PvdA en CDA in V el
sen. Beide partijen maken sinds kort van bijna 
iedere gelegenheid gebruik om elkaar de 
liefde te verklaren. De samenwerking tussen 
de beide col legepartijen PvdA en CDA was 
altijd al goed, maar beter kan kennelijk altijd. 

DE BASIS 

College deelname? 
Goede ideeën zijn belangrijk, maar ze zullen 
ook moeten worden uitgevoerd. In de woor
den van Frans Hasselaar: .. In Groningen is er 
sprake van een toenemende mate van con
sensus. Onze ideeën worden steeds vaker 
overgenomen. Voorbeelden daarvan zijn het 
scheiden van afvalstoffen en het serieus on
derzoeken om over te stappen op trolleybus
sen in de binnenstad. Het is daarom belangrijk 
te zorgen dat je er bij bent, zodat je invloed 
kunt uitoefenen". De kansen voor deelname 
van D66lijken redelijk ... De PvdA kan kiezen 
met wie de volgende raadsperiade een colle
ge zal worden gevormd. Voortzetting van het 
zittende college (CDA-PvdA) is daarbij niet 
vanzelfsprekend, en alleen een links meerder
heids-college is uitgesloten. Indertijd was 
Groningen de eerste, maar dat was begin 
jaren 70. De tijden zijn nu anders en noch de 
PvdA. noch D66 voelen ervoor". 
In Velsen is er goede hoop dat D66 de VVD 
als collegepartner zal kunnen vervangen. D66 
heeft de afgelopen periode veel respekt afge
dwongen met een constructieve oppositie 

tegen het afspiegelingscollege. De VVD wet
houder heeft echter weinig van zich laten 
horen en was vaak afwezig. 
Van de hier genoemde steden is Hengelo de 
enige waar D66 deel uitmaakt van het colle
ge. De D66-er Van Erkelens is daar al 8 jaar 
wethouder. 

.. Het hebben van een wethouder heeft enor
me voordelen", zegt Henk Pijper." Je krijgt 
als partij vele informatie en kunt makkelijker 
sturen. Je kunt al invloed uitoefenen in een 
vroeg stadium, namelijk bij de standpuntbepa
ling in het college. De feitelijke uitvoering, de 
realisatie van je ideeën gaat dan ook veel 
sneller". De portefeuille van deze wethouder 
is D66 waardig: Personeel, Organisatie en 
voorlichting, Milieu (inclusief de reinigings
dienst) en Onderwijs. 
Ook de stelling dat ideeën verwezenlijkt kun
nen worden is geen loze: verschillende zaken 
op het gebied van bestuurlijke vernieuwing 
die in andere steden nog door D66 op de 
plaatselijke agenda moeten worden gezet, 
zijn in Hengelo al ingevoerd. Bij het Hengelo
se milieubeleid moest zelfs gas worden terug
genomen. Henk Pijper: .. De jaarlijkse storting 
van negen ton voor bodemsanering werd dit 
jaar overgeslagen omdat de provincie onvol
doende geld heeft om alle projecten mee te 
financieren". 

Het gaat er weer om spannen komend voor
jaar. De vele ideeën die nu in de plaatselijke 
verkiezingsprogramma's worden opgeno
men zullen dan aan de man worden gebracht. 
De sterren staan vooralsnog gunstig. Er liggen 
meer zetels in het verschiet. Voor veel afde
lingen is deelname aan het college van B&W 
het doel in maart. Want het papier van de 
verkiezingsprogramma's mag geduldig zijn, 
de locale D66 coryfeeën staan te popelen om 
de plannen daadwerkelijk uit te voeren en dan 
moet je meeregeren. 

Elmer Klaasen 

De Adviesraad 
vergaderde 

5 

Op 4 november vergaderde de Adviesraad
(AR) in de Utrechtse Jaarbeurs over de gro
te-steden problematiek, het politiebeleid en 
het werkgelegenheidsbeleid. 
D66-Europarlementariër Jan Willem Bertens 
gaf een toelichting op de toetreding van D66 
tot de Liberale fractie in het Europees parle
ment. 

De Adviesraad ondersteunde de samenvoe
ging vanrijks-en gemeentepolitie in regiona
le korpsen, zoals voorgesteld in het regeerak
koord (en inmiddels bestreden door de 
nieuwe minister van Justitie Hirsch Ballin). 
Wel toonde de AR zich bezorgd over de 
controleerbaarheid van de nieuwe organisa
tie, waarin wel een beleidsvormende rol voor 
de burgemeester is weggelegd, maar de de
mocratische controle te wensen overlaat. 
De AR nam een motie aan waarin de Tweede 
Kamerfractie wordt gevraagd aan dit aspect 
bijzondere aandacht te besteden. 

Naar aanleiding van de adviezen van de com
missie Monteyn. het voorlopig regerings
standpunt over de grote-steden problema
tiek en afspraken in het regeerakkoord sprak 

de Adviesraad zich uit voor een verstrekken
de bestuurlijke reorganisatie van de grote 
steden. Ook zouden buiten het Gemeente
fonds om extra overheidsmiddelen ter be
schikking moeten worden gesteld voor de 
grootstedelijke agglomeraties. 
Essentieel bij het oplossen van de problemen 
van de grote stad is een verbetering van de 
relaties van de steden met de randgemeen
ten, vond de AR. Er moet een onderzoek 
worden ingesteld naar de effectiviteit van een 
op te richten 'Randstadstimuleringsmaat
schappij'. De AR was van mening dat op ter
mijn niet alleen de bestuurlijke organisatie van 
de vier grote gemeenten (Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Utrecht) structureel 
hervormd moet worden, maar dat ook aan 
andere gemeenten met soortgelijke proble
men soulaas moet worden geboden. 

Over het werkgelegenheidsbeleid hield de 
AR een eerste discussieronde. De discussie 
zal worden afgerond op de volgende verga
dering van de AR op zaterdag 16 december in 
de Jaarbeurs te Utrecht. De vergadering be
gint om I 0.00 uur en op de agenda staat ook 
een discussie over het minderhedenbeleid. 
De eerste vergadering van 1990 zal plaatsvin
den op 27 januari. Dan zijn de onderwerpen 
kinderopvang en de interne verkiezingspro
cedure binnen D66. 
Belangstellenden zijn welkom op deze open
bare vergaderingen. 

Henk Bleumink 



'VERWERKERS CHEMISCH AFVAL 
MAKEN ER EEN POTJE VAN ..... ' 

leder jaar komt er in Nederland uit huis
houdens en bedrijven een enorme berg 
chemisch afval vrij. Als met de restanten 
van de konsumptie-maatschappij niet 
netjes en professioneel wordt omge
sprongen, kan er van alles misgaan. 

De bedrijven, verenigd in de NVCA, de 
Nederlandse vereniging van verwerkers 
van chemisch afval zorgen elke dag weer 
voor een verantwoorde verwerking van 
afval. 

Ze zamelen afval in zoals klein chemisch 
afval, olieresten, scheepsafval en afval 
van de industrie. Behandelen zo mogelijk 
het afval, om het geschikt te maken voor 
hergebruik of recycling. Ze ontgiften af
valstromen en maken afvalwater weer 
schoon. Als er geen andere oplossing is, 
verbranden ze chemisch afval of zorgen 
ze voor een veilige opslag. 

De NVCA-Ieden staan garant voor de 
verwerking van ca. I miljoen ton 
chemisch afval per jaar. Dit is ongeveer 
90% van de totale hoeveelheid. 

Laboratoriumonderzoek speelt bij de 
diverse processen een grote rol. 
Alvorens partijen worden ingen·omen, 
worden vrijwel altijd eerst monsters in 
potjes verzameld voor analyse. Met 
behulp van geavanceerde apparatuur 
worden de analyses uitgevoerd. Dit is 
maatgevend voor verpakking, transport, 
acceptatie en verwerking. 

In 1989 zijn door de NVCA kwaliteits
eisen opgesteld als extra waarborg voor 
een milieuhygiënisch verantwoorde 
verwerking van chemisch afval. Om lid te 
kunnen worden, moeten bedrijven niet 
alleen beschikken over alle vergunningen; 
ze moeten ook deze kwaliteitseisen van 
harte onderschrijven. 

Wie chemisch afval afgeeft aan een 
NVCA-bedrijf is dan ook verzekerd van 
een verantwoorde verwerking. 
NVCA-Ieden maken er geen potje van. 

Meer informatie over de NVCA is 
verkrijgbaar bij het sekretariaat, telefoon 
01830-23771. Daar kunt u ook de 
NVCA-brochure opvragen. 

NVCA, CHEMISCH AFVAL IS ONS EEN ZORG 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN VERWERKERS VAN CHEMISCH AFVAL 



DEMOCRATEN 

Voorjaarscongres 1990: lokaal 
bestuur!!! 
Het voorjaarscongres dat op 10 februari 
1990 wordt gehouden in de Orpheus in 
Apeldoorn zal voor een belangrijk gedeel
te in het teken staan van de naderende 
gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden 
immers plaats op 21 maart 1990. 

Het centrale thema van het congres is 
daarom het lokaal bestuur en de ontwik
kelingen daarin. Zo vlak na het enerve
rende jaar Jl)RlJ, waarin de partij achter
eenvolgens een Europees Programma en 
een Tweede Kamer-Programma heeft 
moeten vaststellen, en alle energie en 
aandacht is gegaan naar zware maar suc
cesvolle campagnes, leek het het Hoofd
bestuur niet verstandig om de leden op
nieuw een congres vol amendementen, 
sub-amendementen en resoluties voor te 
leggen. Al helemaal niet omdat alle afde
lingen in deze tijd van het jaar druk doen
de zijn de laatste hand te leggen aan het 
eigen gemecnteraadsprogramma en er 
dus weinig ruimte overblijft voor een 
grondige en uitgebreide voorbereiding 
van inhoudelijke besluitvorming op het 
congres. 

Vandaar dat het Hoofdbestuur gekozen 
heeft voor een andere benadering, name
lijk een opiniërend, gedachtenvormend 
congres waarin in meerdere discussie-bij
eenkomsten het D66-gedachtengoed 
over het lokaal bestuur uitgebreid aan 
bod komt. liet congres zal immers tevens 
de start van een goede, inhoudelijke en 
wervelende gemeenteraadscampagne 
van D66 zijn' 

Het middaggedeelte van het congres ziet 
er als volgt uit: 

1. De reorganisatie van het binnenlands 
bestuur. Hierin wordt nader ingegaan op 
de voorstellen in ons eigen Verkiezings
programma over rechtstreeks gekozen 
agglomeratiebesturen, de betekenis van 
verlengd lokaal bestuur (Wet Gemeen
schappelijke Regelingen en regio-vor
ming) en het rapport van de Commissie 
Monteyn over de grote steden. 
2. Democratie en nieuwe bestuursvor
men. Aan de orde komt onder meer de 
vernieuwing van de lokale democratie 
door bv. referenda, maar ook zaken als de 
democratische risico's van privatisering, 
pubhe-private-partnership en bestuurs
overeenkomsten. 
3. Partijpolitieke samenwerking op lo
kaal niveau. Hierbij staan centraal demo
gelijkheden en wenselijkheden van colle
gevorming vanuit D66 bekeken, met na
drukkelijke aandacht voor "alternatieve" 
coalities, die in veel gemeenten aan de 
orde van de dag zijn. 

In elk van de 3 sessies, die ongeveer an
derhalf uur zullen duren zullen 2 deskun
dige inleiders de aftrap voor discussie ver
richten. Het is uitdrukkelijk de bedoeling 

dat overal een vrije discussie op gang 
komt, die wordt geleid door een kundige 
sessie-voorzitter. Een aantal Democraten 
zal door ons tevoren worden uitgenodigd 
om vanuit de zaal op de inleiders te reage
ren. Bij de bijeenkomst over partijpoli
tieke samenwerking op lokaal niveau 
(sessie 3) worden lokale bestuurders van 
PvdA, VVD en CDA uitgenodigd om aan 
het debat deel te nemen. 

Na afloop van de deelbijeenkomsten zal 
de fractievoorzitter in de Tweede Kamer, 
Hans van Mierlo, zijn congrestoespraak 
houden, die ongetwijfeld ook zal gaan 
over de betekenis van de komende ge
meenteraadsverkiezingen. 

Kortom, een aantrekkelijk programma 
voor alle D66ers, al dan niet actief in de 
lokale democratie. Vanzelfsprekend ko
men op het Voorjaarscongres ook andere 
zaken aan de orde. In de eerste plaats 
natuurlijk de nationale politiek tegen de 
achtergrond van de prima resultaten die 
D66 boekte op 6 september. Maar ook 
het wel en wee van onze fractie in het 
Europees Parlement. Genoeg aanleidin
gen voor uw komst op lO februari, op weg 
naar weer een goed verkiezingsresultaat! 

Thom de Graaf, 
secretaris politiek Hoofdbestuur. 

Na een openingsspeech van een vooraan
staand D66-lid. waarin de betekenis van 
de democratische vernieuwing voor het 
lokaal bestuur centraal staat, zal het con
gres uiteen vallen in drie thema-sessies, 
die tegelijkertijd worden gehouden in de 
zalen van het vergadercomplex. De leden 
zijn vanzelf~prekend vrij te kiezen welke 
sessies zij willen b_ijwonen. In deze 3 bij
eenkomsten \\orden 3 deelthema's aan de 
orde gesteld: Het lokaal bestuur staat centraal op het D66-voorjaarscongres 1990 op I 0 februari in de Orpheus in Apeldoorn. Foto: Sies. 



8 PS VI 

Zin om wat aan de pakken? 
Dan biedt het PSVI u vast een goede ingang. Voor de vele honderden nieuwe leden die er 
deze zomer bijkwamen: PSVI staat voor Politiek Scholings- & Vormingsinstituut. Een 
aparte stichting binnen D66 die cursussen, brochures en twee tijdschriften verzorgt. 
Deze keer kunnen we veel bieden: vijf verschillende trainingen èn een gloednieuwe 
uitgave: INLEIDING GEMEENTEPOLITIEK. 

Er ontstaan binnenkort vacatures in het 
algemeen bestuur van de Stichting PSVI
D66: op de AL V in februari moeten en
kele nieuwe bestuursleden worden verko
zen. Dit bestuur vergadert ongeveer eens 
in de zes weken buiten de zomer-periode. 
Het belangrijkste gebied waarop beslui
ten worden genomen: de samenstelling 
van het activiteiten-pakket van het PS VI. 
Dat omvat zowel publikaties als bijeen
komsten en wordt regelmatig bijgesteld. 
Hierbij roepen we alvast kandidaten op 
ter verkiezing op de AL V in februari. 
Informatie bij het bureau (070-858303) of 
bij Magda Berndsen (voorzitter PSVI); 
01727-14828. 

Cursus-aanbod 
KENNISMAKINGSDAG D66: 16-12 en 
27-1. 
Een bijeenkomst voor nieuwe leden, 
waarin u beter kennis kunt maken met de 
partij. Een ontmoeting met andere 
nieuwe leden en enkele ervaren partij
gangers, waarin o.a. aan de orde komen: 
geschiedenis, structuur en politieke posi-

Antwoordbon PSVI 
IK MELD ME AAN: 
0 KENNISMAKINGSDAG D6616-12, 

f 15 
0 KENNISMAKINGSDAG D6627-01, 

f 15 
0 PRESENTATIE-TRAINING 20-01, 

f 25 
0 GEMEENTE-FINANCIËN 20-01, 

f 25 
0 TRAINING FORUMTECHNIEK 

27-01, f 25, 
0 CURSUS COLLEGEVORMING 

17-2, f 25 

IK BESTEL: (prijzen excl. porti) 

0 INLEIDING 
Tl EK 

GEMEENTEPOLI-

± 75 pag. f 7,50. nieuw! 
0 RAAMWERK raadsprogramma '90-

'94, ± 40 pag. f 5,00 
0 MAP GEMEENTELIJK MI-

LIEUBELEID, catalogus en volledig 
verslag van congres 3-6-'89, 130 pag. 
f 15,00. 

0 RAADSWERK; introductie-brochu
re ± 20 pag. f 2,00 

tie van de partij; motieven voor lidmaat
schap, manieren om actief te worden voor 
wie dat wil. Deelname kost inclusief do
cumentatie en lunch slechts f 15,-. Het 
programma duurt van 10.30 tot 16.30 uur 
op zaterdag 16 december '89 (aanmelding 
sluit 30-11) Of zaterdag 27 januari '90 
(aanmelding sluit 11 januari). Plaats: of in 
het partijsecretariaat, of in Utrecht (af
hankelijk van de aanmeldingen). 

Presentatie-training: 20-1 
Intensieve oefening in het openbaar spre
ken met video-ondersteuning. De oefe
ningen bestaan uit het staand achter een 
katheder uitspreken van thuis voorberei
de korte toespraken, die met de groep 
worden nabesproken. Het gaat om de 
monoloog: interrumperen of debatteren 
komen niet aan de orde. Deelname kost 
f 25,- exclusief lunch. Datum: zaterdag 
20 januari 1990. Plaats: omgeving 
Utrecht. Aanmelding sluit 5 januari. 

Cursus gemeente-financiën: 20-1 
Op veler verzoek wordt die herhaald, op 
zaterdag 20 januari '90 in Utrecht. Hoe zit 
de gemeente-begroting in elkaar, hoe 

0 OVER BERG EN DAL, D66-histo
riebrochure, 28 pag. f 2,00 

0 D66 & DEMOCRATISERING, de 
concrete ideeën: 20 pag. f 2,50 

0 PUBLICITEIT in de politiek klapper, 
130 pagina's f 15,00 

0 Uitspraken over INSPRAAK 
brochure, 44 pag. f 3,25 

0 VIDEO "20 jaar optimisme" 
0 VIDEO .,Reden van bestaan" sys

teem: VHSIV2000/Betamax, huur 
f 20/koop f 60. 

0 VOOR DE D'RAAD, D66-tijdschrift 
voior lokale/regionale politiek. Abon
nement f 40/gratis nummer 

0 STANDPUNTENBRIEF, periodieke 
catalogus van D66-opinies. Abonne
ment f 35/gratis nummer 

NAAM: __________________ _ 

ADRES: ________ _ 

PLAATS:---------------

Opsturen naar PSVI-D66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 Al Den Haag, 070-858303 

werk je ermee als raadslid? Alle politieke 
sturing vertrekt uit en komt weer terug bij 
de financiën; goed inzicht daarin is dus 
cruciaal. Deelname kost f 25,- inclusief 
documentatie en enkele consumpties, ex
clusief lunch. Deelnemers zullen de 
meest recente (concept-)begroting van 
hun eigen gemeente doorgenomen moe
ten hebben, houd daarvast rekening mee! 
De inschrijving sluit vrijdag 5 januari. 

Training forum-techniek: 27-1 
Een training waarin inhoud (programma
kennis) en vorm (spreekvaardigheid) 
worden gecombineerd, als voorbereiding 
op het optreden in forums en openbare 
vergaderingen. Het gaat hierbij om argu
mentatie, om debattechniek. Voor een 
pure oefening 'spreken in het openbaar' is 
onze Presentatietraining bedoeld. Uiter
aard proberen we het geheel af te stem
men op de komende verkiezingscampag
ne voor gemeenteraden. Deze training 
vindt plaats op 27 januari, duurt een hele 
zaterdag en kost incl. documentatie, 
lunch en consumpties f 25,-. (Plaats: 
waarschijnlijk in Utrecht.) Aanmelding 
sluit 11 januari. 

Training college-onderhandelingen: 17-2 
Daags na de raadsverkiezingen op 21 
maart openen de formele én informele 
onderhandelingen in alle gemeenten over 
de vorming van het nieuwe college van 
Burgemeester & Wethouders. In veel ge
meenten heeft D66 een serieuze kans op 
deelname aan het college, mits: de vers 
verkozen raadsleden zijn voorbereid op 
dit gevecht om de macht. Op zaterdag 17 
februari '89 organiseren we een bijeen
komst voor de D66-ers die waarschijnlijk 
in deze positie terecht komen. Aan de 
orde komen: soorten B&W-colleges, in
zet van onderhandelingen, strategie, be
palen van de eigen speelruimte, ervarin
gen uit vorige onderhandelingen, relatie 
tot andere partijen, e.d. 17 februari is 
gekozen om eventueel overwegingen uit 
de AL V van 10-2 mee te kunnen nemen. 
Plaats: omgeving Utrecht. Prijs: .f 25,
incl. lunch. Aanmelding sluit 1 februari. 

Nieuw: "Inleiding 
Gemeentepolitiek" 
We hebben er een nieuw standaardwerk 
bij in onze collectie. In zo'n 75 pagina's 
A4 en in perfect zetwerk biedt de "Inlei
ding Gemeentepolitiek" een goede ken
nismaking met de belangrijkste terreinen 
van gemeentepolitiek. De tekst is speci
aal geschreven voor mensen die nog vrij
wel geen kennis van gemeentezaken heb
ben. Aan de orde komen achtereenvol
gens: 1) Machtsweb: het netwerk van in
vloed en relaties in de gemeente, 2) Fi
nanciën: het systeem van begroten en ver-



antwoorden, 3) Ruimtelijke ordening: 
de verdeling van schaarse ruimte, die op 
zoveel andere terreinen invloed heeft, 
4) Verkeer en Vervoer, 5) Economie en· 
werkgelegenheid, 6) Onderwijs, 7) Wel
zijn en 8) Milieu. 

Elk hoofdstuk geeft een helder beeld van 
wat er omgaat op dat terrein. De tekst is 
uitvoerig beproefd, want een vorige ver
sie ervan is dit jaar gebruikt in vier ver
schillende groepen cursisten van het 
PSVI die er elk drie zaterdagen over heb
ben gesproken. Op grond van hun evalua
tie is de tekst nu geactualiseerd en soms 
verbeterd: zelden kreeg een voorlichting
stekst zo'n grondige test bij de doelgroep! 
De hoofdstukken zelf zijn politiek vrij 
"neutraal": ze beschrijven de beslissings
ruimte die gemeentepolitiek kan hebben. 
De specifieke D66-optiek is ingebracht 
door citaten uit lokale D66-verkiezings
programma's op te nemen. 
Deze Inleiding Gemeentepolitiek is vanaf 
half december leverbaar en wordt ver
kocht voor onze kostprijs van f 7,50 (in 
hard omslag). Bestellen kan nu reeds! 

Vacatures 

in het dagelijks bestuur 

Op het congres van 10 februari 1990 zijn 
er verkiezingen voor diverse functies bin
nen het Dagelijks Bestuur. 

De functie van vice-voorzitter politiek 
komt vacant vanwege haar verkiezing tot 
lid van de Tweede Kamer. 

De functies van secretaris organisatie, se
cretaris buitenland en Ie publiciteitscoör
dinator komen vacant door verloop van 
de reguliere termijn. Men stelt zich niet 
herkiesbaar. 

De 2e penningmeester, de vice-voorzitter 
organisatie en de secretaris politiek treden 
af en derhalve komen die functies vrij. 

Kandidaatstellingsformulieren voor deze 
vacatures zijn m.i.v. heden aan te vragen 
op het landelijk secretariaat 070-858303. 

Nieuwe kieswet 

per l november 1989 

Wijzigingen in de kieswet hebben ver
schillende gevolgen voor de procedures 
met betrekkL:~g tot de gemeenteraadsver
kiezingen van 21 maart 1990. Alle afde
lingen die meedoen aan die verkiezingen 
hebben intussen van het landelijk secreta
riaat een nieuwe (gele) handleiding ont
vangen waamn alle wijzigingen besproken 
worden. 

PARTIJNIEUWS 

Informatiedag over campagne
voeren op afdelingsniveau 
Het PSVI en de partij organiseren op zaterdag 16 december een informatiedag voor de 
afdelingen over campagnevoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. De dag zal plaats
vinden in cultureel centrum de Reehorst in Ede. 

Het grootste deel van de dag zal in het 
teken staan van workshops. De verschil
lende workshops zijn: Campagnebeheer, 
Materialen, Perscontacten, Campagne
stijl en Mediakeuze. 

Voor de deelnemers bestaat de mogelijk
heid om drie van de vijf workshops te 
volgen. De workshops duren een uur en 
zullen worden ingeleid door deskundi
gen. Na de inleiding zal er een mogelijk
heid zijn om tips, suggesties, ideeën etc. 
uit te wisselen. In enkele workshops zal 
dit aan de hand van een opdracht ge
beuren. 
Na de workshop is er een plenaire zitting 
waarin Ernst Bakker en Machteld Ver
snel vanuit hun ervaring het een en ander 

De belangrijkste veranderingen zijn: 
- de naamsregistratie op plaatselijk ni
veau gebeurt tegelijk met de kandidaat
stelling op 6 februari 1990. Hiervoor 
krijgt men van het HB niet het G2-1 maar 
het nieuwe H3-1 formulier zo spoedig 
mogelijk toegezonden. 
- in de nieuwe kieswet bestaat de nieuwe 
mogelijkheid tot een (technische) lijst
verbinding of lijstcombinatie. 
Voor vragen of extra toezending van de 
uitgebreide informatie kunt u terecht bij 
Veronie Smeulders of Tineke Knaap 070-
858303. 

6 december discussiedag 
NMP 
De kerngroep Milieu van het SWB orga
niseert i.s.m. de Tweede Kamerfractie op 
zaterdag 9 december een discussiedag 
over het Nationaal Milieubeleidsplan. 
Tijdens deze dag komen een aantal the
ma's aan de orde, zoals centralisatie vs 
decentralisatie, NMP en de grote steden, 
het bedrijfsleven, consumenten/mi
lieukeur, milieurendement, en financie
ring/heffingen. Een groot aantal mensen 
zijn inmiddels voor deze dag uitgenodigd. 
We kunnen ons echter voorstellen dat er 
onder de vele nieuwe leden van de laatste 
maanden ook mensen zijn die vanuit 
werk en opleiding een zekere milieudes
kundigheid bezitten en hiermee op een of 
andere wijze binnen D66 aan de slag wil
len. Ook deze leden ontmoeten we graag 
op deze dag. Een telefoontje is voldoende 
(030-896727, na 19.00 uur). 

Robert Jan Jonker 
secr. kerngroep Milieu 

zullen zeggen over de komende gemeen
teraadsverkiezingen. 

De kosten van de dag bedragen f 20,-. 
Voor dit bedrag krijgt u een lunch en de 
documentatie die bij de dag hoort, aange
boden. 

Overleg met uw afdelingssecretaris wie 
uw afdeling op de dag zal vertegenwoor
digen. Dan kan het aanmeldingsformu
lier dat in het bezit is van de afdelingsse
cretaris worden ingestuurd. Als hij/zij om 
de een of andere reden geen aanmel
dingsformulier heeft ontvangen kunt u dit 
alsnog aanvragen bij Tineke Knaap of 
Martijn van Triest (landelijk secretariaat 
070-858303). 

-advertentie-

Genaro Flores, Boltvia 

Amnesty will forever 

occupy a special 

place in our hearts. 
Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke 

dankbetuigingen. Dat motiveert ons om door te 
strijden. Tegen oneerlijke processen, tegen poli
tieke moorden, tegen marteling en doodstraf, 
tegen onmenselijke behandeling van medemen
sen. Ons wapen is onze stem. De stem tegen het 
onrecht. U kunt ons steunen. Dat is nû hard nodig. 
Want de mensenrechten worden nog steeds in 
veellanden genegeerd. 

R AMNES'IY INIERNATIONAL 
<tf Met uw steun laten wij onze stem horen. 

Ik steun de strijd van Amnesty International I 
voor vrijheid en rechtvaardigheid. 2054 

I 
I 

Postcode: ____________ I 

Mijn naam: ___________ _ 
Adres: ____________ _ 

Plaats: I 
DIk word donateur voor I 47,50 per jaar. Stuur I 

mij een acceptgiro. I 
D Stuur mij eerst meer informatie over Amnesty I 

International. I 
1 Stuurt u deze bon naar: Amnesty lnternation_al, Antwoordnummer 1 

LO~O~O~A~m~rd_:·~n~s~e~n~n~ig~ _ _j 



10 PEAC 

De 4 bruiden van Kok 
Zo zullen zij wel de geschiedenis ingaan, de drie vrouwelijke ministers en de ene 
vrouwelijke staatssecretaris die het nieuwe Kabinet rijk is. Hoeveel vrouw had D66 
kunnen inzetten als het deel had uitgemaakt van de formatie? Hoe wezenlijk is het 
deelnemen van vrouwen aan het (een) Kabinet? 

één van de vele affaires waar het vorige 
Kabinet mee worstelde: hadden ze daar 
maar geen man moeten neerzetten? 

Positieve actie is nog steeds op alle ni
veaus in onze samenleving nodig, helaas. 
Het is een essentieel deel van emancipa
tie, van vrouwen en minderheden. Maar 
bij elke andere groep zoals culturele min-

derheden en gehandicapten, zijn het ook 
weer de vrouwen die de extra steun nog 
steeds dringend nodig hebben. Een men
taliteit verandert tergend langzaam, bin
nen elke cultuur. Meer vrouwen op hoge 
verantwoordelijke posten kunnen de on
bewuste beeldvorming ingrijpend beïn
vloeden en bijdragen aan de broodnodige 
mentaliteitsveranderingen: alleen daar
om al is deelname van een redelijk aantal 
vrouwen aan een (het) Kabinet van we
zenlijk belang. 

Mirjam Hommes 

Het argument dat kwaliteit het enige cri
terium mag zijn bij benoeming van kandi
daten wordt zelden of nooit gehanteerd 
als blijkt dat een bepaalde post alleen aan 
een KVP- CHU- of AR-man kan worden 
toegewezen, getalsmatig; het blijft zich 
hardnekkig op vrouwen richten. Alsof 
kwaliteit van de gegadigde vrouwen in 
twijfel zou kunnen worden getrokken? 
Nog nooit in onze parlementaire ge
schiedenis is een Kabinet door een vrouw 
ten val gekomen, nog nooit hebben vrou
wen tussentijds af moeten treden wegens 
schandalen of incompetentie, en weinig 
vrouwen in het bedrijfsleven kregen tot 
nu toe gouden handdrukken om ze kwijt 
te raken. 

Emancipatiedag 7 oktober 

Een kabinet van alleen Rotterdammers 
leek de heer Lubbers onverkoopbaar 
(hoewel hij genoeg goede Rotterdam
mers zei te kennen om een geheel Kabi
net mee te vullen en er toch nog aardig 
wat uiteindelijk in terecht zijn gekomen), 
maar een Kabinet van alleen mannen heb 
ik hem niet als bezwaar horen noemën. 
Wim Kok, door zijn congres deze zomer 
hiertoe aangespoord, heeft consequent 
de 25%-norm v/m van zijn partij bij de 
formatie ingebracht; dat het CDA-vrou
wenberaad hieruit moed vatte om ook in 
eigen gelederen te streven naar ministers
posten voor vrouwen, heeft er uiteinde
lijk toe geleid dat de formateur er niet 
meer om heen kon om met minstens één 
vrouw op de proppen te komen. 
En onmiddellijk klonk in de wandelgan
gen binnen de CDA fractie het commen
taar dat zij niet zo geschikt was, omdat zij 
'niet zo aardig' zou zijn. Van welke man
nelijke kandidaat werd zulks ooit gezegd? 

Als we toch eens af zouden kunnen ko
men van deze verborgen profielschets, 
die het resultaat is van een diep ingesle
pen mentaliteit, waarvan we ons nauwe
lijks bewust zijn, dan ja dan zou dit pus
hen, dit onder de aandacht brengen van al 
die capabele vrouwen die onze politiek 
rijk is, deze positieve actie, niet meer no
dig zijn. Dan hoeven vrouwen niet meer 
minstens twee keer zo goed te zijn als 
mannen om überhaupt in aanmerking te 
komen, dan zitten en bewegen zij zich 
gewoon in hetzelfde circuit en dan, pas 
dan, kunnen zij het zich permitteren om 
ook eens wat minder geschikt te zijn en af 
en toe een steekje te laten vallen. Tot dan 
worden zij met Argusogen bekeken en 
wordt elk falen teruggespeeld naar alle 
vrouwen: dat heb je ervan als je een 
vrouw aanstelt. Ooit horen zeggen, na 

Wie verzuimde de landelijke emancipa
tiedag in haar/zijn agenda te noteren, 
heeft dit jaar zichzelf te kort gedaan. 
Hoewel de opkomst niet overweldigend 
was, kan men de dag inhoudelijk zeer ze
ker geslaagd noemen. 

Ster van de dag was ontegenzeggelijk Ste
ven Kok, die zijn act terdege had voorbe
reid en die, hoewel zwaar onder de soep
stengels, tot het laatst toe overeind bleef 
waardoor zijn naaste bloedverwanten het 
afsluitende plenaire gedeelte van het pro
gramma helaas moesten missen. 
Zo werd door jong en ouder deskundig en 
gloedvol gediscussieerd over theorie en 
praktijk van het (veranderd of verande
rend) vaderschap. Ten behoeve van deze 
discussie werden door inleiders 's och
tends op sociologisch, juridisch en econo
misch gebied stellingen aangedragen -
door de laatste maar liefst vijf stuks, zodat 
deze werkgroep enigszins uitliep in tijd. 
Biologische, juridische en donorvaders, 
al dan niet in één en dezelfde 1- soon 
verenigd, passeerden de revue; aanwezi
ge vaders haastten zich hun toegepast va
derschap in kwantitatief (uren tal) en 
kwalitatief opzicht te illustreren. 
Bedrijfsculturen laten zich aan invulling 
van het vaderschap (ouderschap über
haupt) weinig gelegen liggen; wie zijn 
ATV echt gebruikt, kan carrière verder 
wel schudden. Dat dit fenomeen zich in 
de praktijk tegen carrièrebeluste moe
ders keert, spreekt vanzelf: ontaarde va
ders en ontaarde moeders zijn geheel ver
schillende begrippen. 
Dat vaders er dus niets aan kunnen doen, 
dat de maatschappij "nu eenmaal zo is", 
dat vaders zelf "best anders zouden wil
len", klinkt te defensief om als resultaat 
van deze discussiedag te gelden. Een be
drijfscultuur wordt mede bepaald door de 
mensen die daarvan deel uitmaken en er 
moeten toch statistisch heel wat vaders 
tussen zitten ... 

Er is op dit gebied nog veel verandering 
nodig en het was dan ook met dit doel 
voor ogen <;lat 's middags in het plenaire 
gedeelte aan de nieuwe Tweede Kamer
fractie vragen gesteld en aanbevelingen 
gedaan werden om het die dag te berde 
gebrachte naar concreet beleid te ver
talen. 
Mooi op tijd kon iedereen uiteindelijk 
nog de trein van haar/zijn keuze ruim
schoots halen. 
Een verslag van deze dag, compleet met 
de aanbevelingen voor concreet beleid 
ten behoeve van partij en fractie, zal in de 
volgende Democraat worden aangekon
digd. 

Leontien M. A. deNijs 

lOJAARDREVEL 
JUBILEUMFEEST komt allen!! 

Zaterdag 25 november 1989 

Groot lustrumfeest in café van 
Pufffelen 
Prinsengracht 377 
Amsterdam 
Van 15.30 uur tot 18.30 uur 

Lezers, lezeressen, alle ( oud)re
daktieleden. regio- en afdelings
bestuurders, raads- en statenle
den, gedeputeerden en burge
meesters, ja, zelfs door de Drevel 
gekwetsten zijn van harte 
welkom. 

Dit wordt HET feest waarmee de 
jaren negentig worden ingeluid. 
Dus komt allen en neem vriend, 
vriendin, partner, kind en verde
re familie mee! En zegt het 
voort!! 

10 jaar Drevel 
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N05-LAAT U NIETS 
WIJSMAKEN 
Enkele weken geleden werd in het t.v.
programma NOS-Laat- op Nederland 
3, de informatiezender bij uitstek- een 
vergelijking gemaakt tussen de ontwik
kelingen in Oost-Europa en die in de 
Europese Gemeenschap. Tegenover de 
ongelooflijk snelle opeenvolging van 
stuk voor stuk bijna ondenkbare ge
beurtenissen in Polen, Hongarije, en nu 
de DDR, werden een paar krantekop
pen getoond, voorzien van cynisch 
commentaar door "anchor-woman" 
Maartje van Weegen, die moesten aan
tonen dat de simpelste dingen in de EG 
slechts buitengewoon moeizaam tot 
stand komen. Eén kop ging over de tijd 
die de Europese Commissie denkt no
dig te hebben voor het opstellen van 
concrete ontwerp-richtlijnen ter invul
ling van de sociale dimensie van 1992, 
namelijk 2 y, à 3 jaar. Het was maar een 
kort item, bijna een terzijde, maar er 
sprak een dergelijke gemakzucht uit, 
alsook een onbenul over de EG, dat ik 
er toch een paar kanttekeningen bij 
moet maken. 

Om te beginnen zijn de ontwikkelingen in de 
Europese Gemeenschap de afgelopen 4 à 5 
jaar natuurlijk óók in een stroomversnelling 
geraakt, na een stagnatie van zo'n IS jaar. 
Eerst het Witboek over de interne markt 
( 1992, waar iedereen in en buiten Europa het 
nu over heeft), gevolgd door de Europese 
Akte, die een doorbraak in de Brusselse be
sluitvorming betekende. Maar daar is het niet 
bij gebleven. 
Als logisch en noodzakelijk complement van 
de interne markt, gaan de discussies in de EG 
nu over de sociale dimensie van 1992 en over 
het afmaken van de economische integratie 
door het tot stand brengen van de Economi
sche en Monetaire Unie. 

Dat zijn bepaald niet de simpelste dingen om 
overeenstemming over te bereiken, zeker 
niet als dat moet gebeuren tussen twaalf de
mocratische landen, die verschillende syste
men kennen ten aanzien van sociale zekerheid 
(qua inrichting en niveau), ten aanzien van de 
relatie werkgevers-werknemers en ten aan
zien van de positie van hun nationale centrale 
banken. 
Twaalf landen die bovendien nog aanzienlijk 
uiteenlopen n de mate van economische ont
wikkeling. T waalflanden, die soms hun eigen 
opvattingen •ebben over nationale soeverei
niteit en de c••erdracht van bevoegdheden 
aan de Europese Gemeenschap. 

De ontwikkelingen in de EEG lopen niet bij Oost-Europa achter. Foto: ANP. 

Schamper doen als het dan wat langer duurt is 
dan wel erg gemakkelijk als de achtergronden 
daarvan op geen enkele manier aan bod ko
men. Trouwens ook onterecht. De verwach
ting is nog steeds dat het Sociaal Handvest, 
waarin belangrijke beginselen van sociale ze
kerheid zijn opgenomen, nog dit jaar zal kun
nen worden vastgesteld, al doen de Britten 
nog wel moeilijk. Dat voor de concrete invul
ling door middel van specifieke richtlijnen op 
alle deel-onderwerpen meer tijd nodig is, is 
alleen al vanuit een oogpunt van zorgvuldig
heid te verklaren. Hoe lang zou het in Neder
land duren voor een dergelijk pakket voor
stellen in wetten (en dan slechts voor één 
land) zou zijn omgezet? En wat de economi
sche en monetaire unie (EMU) betreft: laten 
we ons wel realiseren dat het daarbij om zeer 
fundamentele beslissingen gaat, met een be
oogde uitkomst die in de geschiedenis nog 
niet eerder is voorgekomen. 

Uniek in de historie zijn ook de ontwikkelin
gen in Oost-Europa. Maar een vergelijking op 
de manier zoals NOS-Laat dat deed tussen 
wat zich daar afspeelt en wat er in de EG 
gebeurt, is eigenlijk onzinnig, naar beide kan
tentoe. 
Opmerkelijk is nu juist dat in de opstelling van 
het Westen tegenover de ontwikkelingen in 
Oost-Europa een belangrijke rol is wegge
legd voor de instelling waar NOS-Laat zo 
schamper over doet, de Europese Commis
sie. Het was een interessante illustratie van de 
toegenomen erkenning voor de internationa
le rol van de Europese Gemeenschap dat de 
top in Parijs van de zeven rijkste geïndustriali
seerde landen (de zgn. G-7) aan de Europese 
Commissie de taak opdroeg om op te treden 
als coördinator van het Westerse hulppro
gramma voor Hongarije en Polen. 
Waren veel westerse landen aanvankelijk wat 
traag met het beschikbaarstellen van geld bij 

hun mooie woorden, het Europese Parle
ment verhoogde in zijn eerste behandeling 
van de begroting 1990 de EG-bijdrage van 
200 miljoen ECU naar 300 miljoen ECU (ca. 
700 miljoen gulden). 
En het is ook de Europese Gemeenschap die 
het best in staat is de politieke en economi

sche hervormingen in Oost-Europa structu
reel te ondersteunen, door middel van han
dels- en samenwerkingsaccoorden. Zulke 
overeenkomsten bestaan met Hongarije, 
sinds kort met Polen, terwijl de onderhande
lingen met de Sovjet-Unie zijn begonnen. 

Vanzelfsprekend is er kritiek mogelijk op de 
gang van zaken in de EG. Veel zelfs. Mits 
gefundeerd kan de EG daar uiteindelijk alleen 
maar beter van worden. De Gemeenschap 
heeft van tijd tot tijd ook behoefte aan pleit
bezorgers. 
Het Europa van de Twaalf kan best wat meer 
aandachtgebruiken in de Nederlandse om
roepwereld. Uit een onlangs gepubliceerd 
overzicht van de hoeveelheid Europese be
richtgeving op radio en t.v. in de verschillende 
lidstaten bleek dat de Nederlandse omroep 
daar over 1987 en 1988 op de allerlaagste 
plaats staat. Een belangrijke factor, zij het niet 
de enige, bij de geringe belangstelling voor en 
kennis van "Europa" in Nederland, en de 
tegenvallende opkomst bij de Europese ver
kiezingen. 

Nederland 3 als informatie-net, en de NOS in 
het bijzonder, hebben een taak in het opvul
len van die lacune in de informatie-voor
ziening aan het Nederlandse publiek. Een 
maandelijkse rubriek in NOS-Laat zou daar
voor zeer geschikt zijn. Maar dan moet het 
onderwerp wel serieus (ook serieus kritisch) 
worden gebracht, anders wordt noch "Euro
pa" noch de kijker er veel wijzer van. 

Jan-Wiltem Bertens 
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066 bezoekt Hongaarse Alliantie van Vrije Democraten 

DÖNTSÖN A NÉP 
In het laatste weekeinde van oktober 
hield de Hongaarse Alliantie van Vrije 
Democraten (SOS), één van de nieuwe 
oppositiepartijen in Hongarije, haar 
tweede partijcongres. 
De SOS is een sociaal-liberale partij die 
zowel put uit het gedachtengoed van 
het liberalisme als de sociaal-democra
tie, maar ook een partij die nadrukke
lijk kiest voor een nieuwe, westerse 
weg voor Hongarije. Met een volwaar
dige parlementaire democratie, een 
vrije economie en een onafhankelijke 
positie van Hongarije los van het War
schaupact en de Comecon. D66 was op 
het congres vertegenwoordigd om de 
politieke contacten met Oost Europa 
aan te halen en met het oog op de Oost
West conferentie die volgend jaar on
der D66-auspiciën wordt georgani
seerd. Voor de Democraat beschrijft 
Lennart van der Heulen zijn indrukken 
van de partij die onder het motto 
'Döntsön a nép' het volk willaten 
kiezen. 

Op 28 en 29 oktober bezocht D66 het congres van de Hongaarse Alliantie van Vrije Democraten (SDS). 

Voor het kantoor van de voormalige commu
nistische partij in het zesde district van Buda
pest staan vier bureau's met toebehoren, een 
typemachine, twee telefoons en een paar 
keukenstoelen, half op het trottoir, half op 
straat. De SDS, de Hongaarse Alliantie van 
Vrije Democraten eist een eigen afdelings
kantoor. 'Párt házunk nincs. Van hitelünk.' 
prijkt op een spandoek. Achter het meubilair 
zitten SDS-parlementskandidaat Miklós Gás
pár T amás en Ferenc Köszec, twee leden van 
het dagelijks bestuur van de jonge partij. In 
een behaaglijk zonnetje staan zo'n zestig man 
te kijken naar deze Hongaarse 'happening'. 
Wat onwennig patrouilleren politie-agenten 
door de straat. De sfeer is ontspannen. Het is 
eind oktober, maar het lijkt voorjaar, zowel 
buiten als in de burelen van de gevestigde 
Hongaarse macht. Nog tijdens de actie komt 
de zittende districtsafgevaardigde van de net 
omgevormde Hongaarse Socialistische Partij 
langs en biedt de SDS een kantoorruimte aan. 
Zo snel gaat het momenteel in Hongarije. Het 
regime willigt in no time eisen in van de ont
luikende oppositie. 

Rastempo 
Hongarije najaar 1989, een land vindt op
nieuw de democratie uit. Na een politieke 
radiostilte van decennia schieten de politieke 
partijen als paddestoelen uit de grond. Op 
initiatiefvan een sterk vergrijsd partijkader 
wordt een aantal partijen heropgericht die in 
1948 het veld moesten ruimen voor het com
munisme: de Christen Democraten, de Boe-

renpartij en de Sociaal Democraten. Groenen 
en Radicalen organiseren zich. Nieuwe oppo
sitiepartijen laten hun stem horen en nemen 
actief deel aan het debat over de hervormin
gen en de overgang van communisme naar 
parlementaire democratie. 
De partijcongressen volgen elkaar in ras tem
po op. Half oktober heft de communistische 
partij zichzelf op en roept de hervormingsge
zinde leiding het partijkader op lid te worden 
van de nieuwe Socialistische partij. Het week
einde daarop vergadert de belangrijkste mid
denpartij van Hongarije, het Democratisch 
Forum, en kondigt samenwerking aan met de 
Socialisten. Weer een week later congres
seert de SDS. De Boerenpartij en de Sociaal 
Democraten maken de rij vol. En alles krijgt 
uitgebreid aandacht in de media. Batterijen 
camera's verslaan de gebeurtenissen life. In de 
kranten staan de letterlijke teksten van de 
belangrijkste redes. 
Het parlement draait overuren. Het roept de 
republiek Hongarije uit, neemt een wet op de 
politieke partijen aan, werkt aan de eerste 
parlementsverkiezingen sinds 1947, zoekt in
ternationale contacten met de EEG en de 
Raad van Europa en bereidt wijzigingen voor 
in constitutionele en economische wetge
ving. En vóór Hongarije zich naar de toe
komst richt wordt afgerekend met de ge
schiedenis. De gebeurtenissen in 1956, die tot 
dit jaar nog werden betiteld als 'contrarevo
lutie' zullen voortaan als 'volksopstand' in de 
officiële annalen omschreven staan. De Hon
garen zelf zien de politieke heisa met verwon
dering aan. De gebeurtenissen volgen elkaar 
in zo'n adembenemend tempo op dat het 

voor de gewone man nog nauwelijks te vol
gen is. Die hoopt vooral de politieke verande
ringen in zijn portemonnaie terug te vinden. 
En daar moet voor een deel ook de drijvende 
kracht achter de hervormingsgezinde hou
ding van de machthebbers worden gezocht. 
Hongarije balanceert met een schuld van 20 
miljard dollar op het randje van bankroet. 

Tuinfeest 
Het congres van de SDS vindt plaats in een 
van de hoorzalen op de campus van de Filoso
fische faculteit van Budapest. De 600 gedele
geerden- voor iedere tien partijleden één 
verdringen zich in de houten collegebanken 
en de oplopende gangpaden. Anderhalve 
maand geleden telde de partij nog 4000 leden 
en op basis van die omvang werd een ruimte 
gehuurd. 

Op vrijdagavond opent de schrijver en 'SOS
lijstduwer' Geörgy Konrád het tweede partij
congres. Naast de garderobe wordt- vers van 
de pers- zijn laatste boek 'Tuinfeest' ver
kocht. Het afgelopen half jaar is het hele oeu
vre van de schrijver gepubliceerd. Het tekent 
de ommekeer in Hongarije. 
Afgevaardigden en vertegenwoordigers van 
gelijkgezinde partijen en oppositiebewegin
gen presenteren zich kort. Uit West-Europa 
zijn de Duitse SPD, de FDP en D66 aanwezig. 
De uitnodiging was mondeling gedaan tijdens 
een bezoek van Ferenc Köszec aan Neder
land. De schriftelijke uitnodigingen zijn nooit 
aangekomen. "De Hongaarse post heeft ken
nelijk nog niet in de gaten hoe snel de veran
deringen zich voltrekken", schampert con-



gresvoorzitter lmre Mécs tegenover de con
gresgangers. 

Het eigenlijke congres begint zaterdagmor
gen vroeg. Op de agenda staan de actuele 
politieke situatie, de politieke strategie en de 
huishoudelijke reglementen. Tot de kleinste 
details wordt bij handopsteken besloten. Te
genstemmen en stemonthoudingen (bij de 
stemming over het agendavoorstel respec
tievelijk 4 en 2) worden nauwkeurig in het 
cqngresverslag opgetekend. De congresgan
gers koesteren hun democratie. 'Het is net de 
eerste vergadering van D66 in de RAl', merkt 
VPRO-correspondent Philippe Scheltema op 
tijdens een van de vele chaotische interrup
ties in de zaal. Die vergelijking gaat ook op 
voor de aard van de SDS. Het is in aanzet een 
stadspartij met een oververtegenwoordiging 
van schrijvers, journalisten en intellectuelen, 
die het moet hebben van werkbare oplossin
gen voor concrete problemen, van ideëen en 
heldere idealen. Maar de SDS is het stadium 
van splinterpartij ontgroeid en de onstuimige 
groei van de partij doet eveneens denken aan 
de beginjaren van de Democraten 66. 
Niet alleen gezien de ledengroei en de uit
breiding van de partij-organisatie naar het 
platteland, maar ook vanwege de publieke 
steun en de politieke invloed van de SDS 
wordt het steeds moeilijker de partij als on
betekenend af te doen. 

Opzienbarend was in dit opzicht het resultaat 
van een door de SDS georganiseerde volks
petitie voor het houden van een referendum 
over de afschaffing van de militie van de com
munistische partij, het verbieden van partij
activiteiten op de werkvloer en de presi
dentsverkiezingen. Binnen een paar weken 
haalde de partij 200.000 handtekeningen op. 
Inmiddels is de regering tegemoetgekomen 
aan de eisen. 

Congresimpressies 
Partijleider János Kis noemt, nog volgens de 
oude communistische traditie om de drie zin
nen in zijn rede onderbroken door een dave
rend applaus, de belangrijkste eisen van de 
SDS voor de periode tot de verkiezingen die 
voor maart volgend jaar gepland staan. Het 
referendum moet doorgang vinden om het 
volk de toezeggingen van de regering te laten 
bestendigen. Er moet inzicht komen in de 
financiering van de oude communistische par
tij. De datum voor de verkiezingen moet 
worden vastgelegd. De nieuwe partijen moe
ten ruimte krijgen om een campagne te voe
ren, zowel financieel als door het ontmante
len van het staatsmolopolie in de media. Er 
moet een economisch korte termijnbeleid 
ontwikkeld worden en over dat programma 
moet de regering met alle partijen- ook de 
socialistische -gaan onderhandelen. Na Kis 
betreedt een rij van gedelegeerden het 
spreekgestoelte. De spreektijd is terugge
bracht tot drie minuten. De meest uiteenlo
pende onderwerpel) passeren de revu. De 
positie van de 700 000 zigeuners in Hongarije, 
de sterk verslf•cchterde verhouding met Roe-
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menië, de privatisering van de staatsbedrij
ven, het terugtrekken van de Sovjet-troepen 
uit het land, de opstelling van Hongarije 
tegenover de schuldeisers, de positie van de 
kerk en de noodzaak van een milieuparagraaf 
in het partijprogramma. Over de samenwer
king met andere partijen zijn de meningen 
verdeeld. Het partijbestuur stelt voor om de 
besprekingen met alle oppositiepartijen in 
het Rondetafeloverleg te heropenen. Konrád 
werpt zich in de discussie met een voorstel 
om samenwerking aan te gaan met de so
ciaaldemocraten en de boerenpartij. Een 
emotionele oproep tot samenwerking om de 
socialisten te verslaan komt van Béla Király, 
een oud bevelhebber die gisteren na 3 3 jaar 
officieel gerehabiliteerd is voor zijn aandeel in 
de volksopstand van 1956. Het zijn demo
menten waarop ontroering en euforie bij de 
congresgangers om het primaat strijden. De 

Burgerlijke ongehoorzaamheid in Budopest De SOS voert 
actie voor een eigen partij-kantoor. 

meeste sprekers valt een daverend applaus 
ten deel. Minutenlang roert de zaal zich als 
twee in spijkerpak geklede vertegenwoordi
gers van Neues Forum het podium opstap
pen. Ook de vertegenwoordigster van Char
ta 77 krijgt een donderend applaus. 'jullie 
klappen voor hen die op dit moment uit el
kaar worden geslagen omdat ze de verjaardag 
van Tsjechoslovakije willen vieren", zegt ze. 

Philips-computer 
De SDS is de enige partij met een op de 
belangrijkste onderdelen uitgewerkt partij
programma. Ook dit congres worden resolu
tie aangenomen en paragrafen bediscussieerd. 
Lang duurt de besluitvorming over de huis
houdelijke statuten en de partij-organisatie. 
De provincie wil meer invloed in het partij
apparaat, maar dat zal dit weekeinde nog niet 
lukken. 
Als aan het eind van de tweede congresdag de 
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uitslag van de verkiezingen van het nieuwe 
partijbestuur bekend wordt gemaakt blijkt de 
stad nog flink oververtegenwoordigd, maar 
het aantal regionale afdelingen breidt zich ge
staag uit. 

Toch baart met name de aanhang buiten Bu
dapest de partijleiding zorgen. Op het twee 
kamers grote SOSpartijsecretariaat tovert 
campagneleider Tibor Violos dan ook als eer
ste trots een begroting voor de financiering 
van 8 regio-campagnebureau's uit zijn Philips
computer, als ik hem vraag of de SDS finan
ciële ondersteuning zou kunnen gebruiken. 
"Als het ons niet lukt om in de provincie 
bekendheid te krijgen wordt het erg moeilijk 
de komende verkiezingen", vertelt hij. "De 
communistische partij heeft op het platteland 
nog veel invloed. De regionale pers loopt nog 
aan de leiband van het oude partijkader. Ook 
moeten we opboksen tegen de MDF, dat 
onder de behoudencier plattelandsbevolking 
een flinke aanhang heeft." 

De politieke problemen en discussies in Hon
garije lijken voor een westerse democraat al 
snel herkenbaar. Er wordt nagedacht over 
campagnestrategiën, samenwerking met an
dere partijen, profilering. Partij-organisaties 
worden opgezet, partijprogramma's geschre
ven. Maar wat eveneens opvalt is de fragiliteit 
van de ontwikkelingen en de onbekendheid 
van de toekomst. Het politieke machtsva

cüum is enorm. Er is geen erkende regering, 
parlementsleden zijn partijloos geworden, de 
hele organisatie van de samenleving langs de 
lijnen van de communistische partij ligt op z'n 
gat. 
Het ontbreekt niet aan industrie of aan infra
structuur, kennis en opleiding is er voldoen
de. Maar voor de overgang naar democratie 
en een vrije economie bestaat er nog niets. 
Geen onafhankelijke rechterlijke macht, geen 
economische wetgeving, geen milieuwet
geing, laat staan een mediawet. En dus heeft 
Ruppert Murdoch inmiddels al toegeslagen en 
zendt Balaton-TV iedere morgen een com
merciële ontbijtshow uit. 

Op veel vragen is er nog geen begin van een 
antwoord. Het is dan ook niet gek dat de 
meningen ook binnen de SDS nogal eens uit
een lopen. Of zoals de secretaris buitenland 
Balint Magyar uiteenzet: "We staan bekend 
als een partij met veel verschillende opvattin
gen. Maar wat wil je, alles ligt nog open. 
Neem de verkiezingen. Niemand weet nog 
hoe we die gaan organiseren. Kiezen we voor 
een districtenstelsel, of voor evenredige ver
tegenwoordiging? Hoeveel parlementsleden 
gaan er komen, de huidige 380 of minder? 
Wat worden de bevoegdheden van het parle
ment?" 
Churchill beweerde ooit dat wie in vijf minu
ten zijn mening niet duidelijk kan maken geen 
recht op spreken heeft. 
Vandaag de dag op bezoek in Hongarije zou 
hij die mening herzien. 

Lennart van der Meu/en 
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D66-senator Peter Hoefnogels over voetbalvandalisme: 

SUPPORTER WORDT ALS 
GEVANGENEBEHANDELD 

Voetbal is oorlog, heeft "generaal" Mi
chels ooit gezegd. Een oorlog die, zo 
lijkt het soms, zowel op het veld als op 
de tribune wordt uitgevochten. Veel 
politie, steeds hogere hekken, loop
kooien, fouilleren, voetbalpasjes, het 
hielp allemaal niet. Nu maakt het 
"magneetkaarten plan" een kans. Maar 
volgens D66-Senator Peter Hoefnagels 
wordt dat ook al niks. "De voetbalsup
porter wordt steeds meer als een ge
vangene behandeld. Daar moeten we 
vanaf. En het geweld in het veld moet 
ook worden uitgebannen." Martin 
Voorn interviewt de hoogleraar crimi
nologie, die voorlopig nog een roepen
de in de woestijn is" Voetbal moet weer 
een feest worden, zoals vroeger. En dat 
kan." 

In 1971 bracht Hoefnagels een advies aan de 
KNVB uit. Dat ging (nog) niet in de eerste 
plaats over geweld op de tribune, maar over 
het .. professionele" geweld op het veld. "Dat 
begon toen de kop op te steken", legt Hoef
nagels uit. "De bobo's (bondsbonzen, een 
"uitvinding" van Ruud Gullit) zaten daar wel 
mee in hun maag. Het onderuit halen van een 
doorgebroken tegenstander raakte meer en 
meer in zwang. Ze noemden dat de noodrem. 
In het voetballen praten de betrokkenen 
trouwens sowieso in oorlogseufemismen." 

"Oud-international Piet Keizer en ik hebben 
na het Heizei-drama op verzoek van het Eu
ropees Parlement uiteengezet hoe het ge
weld ontstaat. Geweld op het veld ontstaat 

door opdrachten van de trainer en die wordt 
daartoe gedwongen, door de besturen. Het 
winnen van de wedstrijd is het hoogste doel, 
in plaats van aantrekkelijk voetbal met veel 
vrijheid voor de artiesten en veel doelpunten. 
Winnen met geweld bleek echter op den 
duur niet commercieel. Het publiek bleef na
melijk weg. Geweld op het veld leidt ook tot 
frustraties onder het publiek. Je ziet "jouw" 
Cruijff doorbreken en hij wordt onderuitge
haald. En: geweld in het veld trekt relschop
pers aan, zo waarschuwde ik de KNVB 18 jaar 
geleden. Niet veellater was het zover." 

Verdomd 
Hoefnagels schreef in zijn advies dat er "met 
de pincet" kan worden opgetreden tegen het 
professionele geweld op de Nederlandse 
voetbalvelden. "In artikel 12 van de regle
menten staat: gewelddadig spel en spelbederf 
moeten bestraft worden met wegzenden. 
Maar dat gebeurde niet. Je moet de scheid
rechters in het betaald voetbal bijeenroepen 
en zeggen: pas die regel strikt toe. Je meldt 
aan de clubs en aan de media: vanaf die en die 
datum zo rond de kerst, een mooie kerstge
dachte, wordt geweld op het veld met het 
wegzenden van de speler bestraft. Juist van
wege de "bevelstructuur"" in de voetbalwe
reld worden dan de trainingsopdrachten im
mers gewijzigd en zal het geweld grotendeels 
ophouden te bestaan. Dat adviseerde ik toen 
en dat adviseer ik nu nog. Maar dat hebben ze 
al die jaren stelselmatig verdomd." 

Maar hoe moet het straks dan in Europese 
wedstrijden, waar onze doetjes braaf over 

Volgens Hoefnagels is het voetbalvan
dalisme tegen te gaan met bestuurlijke 
preventie. De agenten staan in de vak
ken en praten met de jongens. Het be
stuur heeft geregeld contact met sup
porters net als de vedettes zelf. In 
Utrecht is het gelukt Fota's ANP 

het veld huppelen, rijp om door de tegenstan
der hard aangepakt en ingepakt te worden? 
Hoefnagels: "Je moet maatregelen nemen in 
Europees verband. In het Europees Parle
ment zijn resoluties aangenomen om iets aan 
het geweld te doen. Er zijn dus wel degelijk 
steunpunten. En de Nederlandse scheidsrech
ters kunnen in Europa het goede voorbeeld 
geven. Nederland kan het gidsland worden." 
Voorlopig is het echter nog niet zover. 
Treffend beschrijft de Senator wat er in Ne
derland wél gebeurde: "De politie trad aan. 
Eerst zonder, later met honden. En de hekken 
werden hoger en hoger. Nu zijn ze hemel
hoog. Later werden de jongens vanaf de trein 
"begeleid". In loopkooien (!)moesten ze naar 
het stadion. Toen kreeg je het fouilleren, en 
daarna het identificeren met de voetbalpas. 
Pasjes zijn volstrekt zinloos, dat is me toch 
een ongein. Dan is het "gedetineerdensys
teem" voltooid. Nu heb je het "magneetkaar
tenplan" van de Amsterdamse hoofdcommis
saris Nordholt. Alleen toeschouwers van de 
thuisclub mogen de wedstrijd zien. Dat helpt 
dus ook niet. Dat is weer een stap verder in 
de politiek van uitsluiten en opsluiten." 

Gedetineerden 
.. De supporters in de staanvakken worden 
steeds meer behandeld als gevangenen. Dat 
werkt stigmatiserend en verergert het pro
ces alleen maar. De bobo's zitten niet achter 
hoge hekken, maar op het pluche in hun riante 
sky-boxen. Die hekken zijn het symbool van 
een on-democratie. De bondsbonzen praten 
soms over de risicosupporters als "dat tuig". 
En de media hebben meegewerkt aan het 



stigmatiseringsproces, dat door de bobo's in 
gang is gezet, door de relschoppers de publi
citeit te geven die ze mooi vinden. Daarmee 
zeg ik niet dat de media moeten zwijgen, zij 
zijn slechts boodschappers, maar de relschop
pers vinden er hun status in". De vraag is 
natuurlijk wat er dan moet gebeuren. Peter 
Hoefnagels geeft toe ten opzichte van de 
bobo's een roepende in de woestijn te zijn, 
maar steekt dan toch van wal: .,Het geweld in 
het veld moet binnen drie maanden worden 
uitgebannen, door de spelregels strikt toe te 
passen. Het geweld uitbannen kan dan binnen 
drie maanden. Maar het is ook erg belangrijk 
om de betrokkenheid van de supporters te 
vergroten, ze te laten deelnemen in het club
gebeuren." 

Gewoondoen 
Dat zie je bij de FC Utrecht, vroeger een 
.. risicoclub" maar nu zijn dat vooral FC Den 
Haag, Ajax en Feijenoord. In Utrecht is er nu 
een goede samenwerking tussen de gemeen
te, het clubbestuur en justitie en politie. Dat is 
bestuurlijke preventie. Een aantal agenten 
staat in de vakken en gaat met die jongens 
praten. Het bestuur heeft geregeld contact 
met de supporters, inclusief de risicosuppor
ters. Met de vedettes, de spelers zelf, hebben 
de supporters ook geregeld contacten. Op 
den duur kan je dan de hekken verlagen, dan 
gaan we weer gewoon doen. Die toestanden 
met hoge hekken en veel politie passen hele
maal niet in de Nederlandse cultuur, die toch 
heel tolerant is. Je moet uiteraard wel de 
norm blijven stellen, straffen uitdelen bij straf
bare feiten." 

De criminoloog Hoefnagels geeft dan, ove
rigens met de van hem bekende .. big smile", 
een karakteristiek van de voetbalvandaal, de 
hooligan ... Het zijn tegenwoordig de 14- tot 
IS-jarigen die 't doen. In de meest recente 
gevallen gaat om een 17-jarige of een IS
jarige jongen, zoals de bomgooier in de wed
strijd Ajax-Feijenoord." 

Hoefnagel vervolgt: .. De oudgediende, de ou
dere voetbalvandalen, staan geamuseerd te 

INTERVIEW 15 

.. Voetbal moet weer feest worden, dat kan want Nederland heeft geweldige artiesten". Op de foto Schrijvers, Den Uyl en mevrouw 
Miehels na het wereldkampioenschap voetbal in 197 4. 

kijken hoe hun jongere soorgenoten optre
den. Als er gemat moet worden willen ze nog 
wel even de mouwen opstropen, maar 
meestallaten ze het werk aan de jongeren 
over. En de I 0- tot 14-jarigen staan al de 
kunst af te kijken. Overigens moet je onder
scheid maken tussen het groepsgeweld en 
een kleine hoeveelheid frustratiegeweld. Dat 
laatste gaat dan om een eenling die het bij
voorbeeld niet eens is met een beslissing van 
de scheidsrechter, zoals de bomgooier in de 

De supporters worden behandeld als gevangenen. De bobo's 
zitten op het pluche in hun riante sky-boxen. 

wedstrijd Nederland-Cyprus. Maar dat zijn 
niet de systematische relschoppers. Zij ko
men niet voor de wedstrijd in het veld, maar 
voor de wedstrijd op de tribune. Dat geweld 
begint doordeweeks al. De supporters laden 
zich daarvoor op." 

Filistijnen 
Volgens Hoefnagels is voor wat beteft het 
geweld op de tribune en het geweld op het 
veld de grens zo langzamerhand wel bereikt. 
.,Nederland staat met Engeland aan de top 

voor wat betreft het supportersgeweld. Als 
we zo doorgaan gaat het voetbal naar de 
Filistijnen." Hij geeft echter tegelijkertijd toe 
dat het geweld op de tribune .. betrekkelijk 
incidenteel" is en beperkt tot het betaalde 
voetbal, ja zelfs tot bepaalde wedstrijden. 
.. Maar ja, als het gebeurt zit het hele beeld
scherm van de tv er wel vol mee." 

.. je zou eigenlijk moeten kijken wat een voet
balwedstrijd kost aan politie-inzet. Want dat 
is wel geld van de belastingbetaler. De bobo's 
zeggen dan: .. Het zit 'min de maatschappij." 
Nee, zeg ik, het zit in het voetbal. Bij andere 
sporten, zoals hockey, honkbal, wielrennen, 
noem maar op, heb je dat systematische sup
portersgeweld niet. Voetbalwedstrijden zijn 
particuliere feesten van de KNVB. Althans 
't horen feesten te zijn. Vroeger, toen ik zelf 
nog voetbalde bij Hercules in Utrecht, waren 
het ook feesten. En al helemaal toen ik met 
mijn vader naar het voetballen ging kijken. 
Voetbal moet nu ook weer een feest worden. 
Dat kan, want Nederland heeft geweldige 
artiesten." 

Martin Voorn 

Het zijn tegenwoordig de 14- tot IS-jarigen die het doen. 
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Bestorm de Adviesraad---·~·------=~---
De nieuwe voorzitter van de Ad
viesraad, mr. Cees van Spieren burg, is 
in het dagelijks leven griffier bij het ge
rechtshof in Amsterdam. Net als veel 
andere leden van de Adviesraad combi
neert hij het werk in de raad met een 
andere functie voor D66. In het geval 
van Cees van Spierenburg is dat het 
voorzitterschap van de afdeling Bom
melerwaard. 

Het werk van de Adviesraad is volgens Cees 
van Spierenburg zo aantrekkelijk omdat er 
veel punten op de agenda staan uit de landelij
ke politiek. De vijf leden van het presidium 
van de raad onderhouden nauwe banden met 
de fracties (Eerste Kamer, Tweede Kamer en 
Europees Parlement) en met het Hoofdbe
stuur. De vijftig leden tellende Adviesraad is 
te zien als een soort mini-congres. Zowel het 
Hoofdbestuur als de fracties hebben zodoen
de de mogelijkheid om op redelijk korte ter
mijn de mening van de leden te peilen over 
politieke vraagstukken. 

Dit najaar zal de raad de discussie voortzetten 
over het werkgelegenheidsbeleid van het 
nieuwe kabinet. Verder staat het minderhe
denbeleid op de agenda. Dit naar aanleiding 
van het rapport van de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over 
de positie van allochtonen in Nederland. 
In de raad is uitvoerig gesproken over het 
adagium "andere politiek". Het concept-ad
vies is enthousiast ontvangen. De suggestie 
om het advies verder uit te bouwen is door 
de nieuwe voorzitter met beide handen aan
gegrepen. Het concept, dat een beschrijving 
bevat van de profielschets van D66 zal wor
den gepubliceerd in ldee66. Het is ook los 

Eerste test 066--
In verband met een herindeling zal in een 
aantal gemeenten reeds op 29 november a.s. 
verkiezingen worden gehouden. D66 doet 
mee in Delfzijl en in de Noord-Hollandse 
plaatsen Anna Paulowna en Langend ijk. Een 
eerste test na de overwinning in september. 
Natuurlijk zijn de verhoudingen in de ge
meentepolitiek anders dan op landelijk ni
veau, maar een goed resultaat lijkt toch in het 
verschiet te liggen. In het hoge noorden zal de 
nieuwe gemeente Delfzijl worden aangevuld 
met de plaatsenTermunten en Bierum. Lijst
trekker Bekkering uitTermunten hoopt op 
een verdrievoudiging van D66 in de Raad, 
waar zij nu een zetel heeft. Enig optimisme 
wordt geput uit de ledenaanwas van de laat
ste maanden. Tien nieuwe democraten mocht 
men inschrijven, een fors aantal gezien de 
plaatselijke verhoudingen. En dan durven ze 
nog te schrijven dat D66 alleen Van Mierlo is. 

verkrijgbaar bij SWB en PSVI. Het is de be
doeling dat het in het najaar van 1990- in een 
of andere vorm- partijbreed aan de orde 
wordt gesteld. 
Volgens artikel I I O,lid 3 van het Huishoude
lijk Reglement, deelt het orgaan waaraan 
door de raad een advies is uitgebracht gemo
tiveerd mede of, in hoeverre en op welke 
wijze gevolg is gegeven aan het advies. Vraag 
aan de voorzitter of dit in de praktijk ook zo 
werkt. Een delicate kwestie. "Hoe druk ik me 
zo subtiel mogelijk uit?" Met name de terug
koppeling uit het Hoofdbestuur blijkt wel 
eens tegen te vallen. "Ik wil niet zeggen dat 
het Hoofdbestuur te kort schiet, maar ze 

hebben het vaak drukker met andere dingen." 
De vijftig leden van de raad komen uit alle 
delen van het land. Elke regio stuurt minstens 
twee afgevaardigden. De overige zetels wor-

den naar evenredigheid van het ledental ver
deeld over de regio's. De verkiezingen zijn in 
het voorjaar van 1990. Cees van Spierenburg 
hoopt op een bestorming van de raad. Dat dit 
zal gebeuren is hem aangekondigd door een 
groep verontruste D66-leden, die zich vere
nigd hebben in een initiatiefgroep met de 
naam Impuls. Bij de start van de Europese 
campagne hebben deze veelal jonge D66-ers 
in de raadskelder van het Utrechtse stadhuis 
een amendementenmarkt gehouden. Uitein
delijk werden 60 amendementen ingediend. 
Van Spierenburg juicht een bestorming van 
de raad door deze enthousiastelingen toe. De 
Adviesraad is weliswaar springlevend, maar is 

zelf ook met een nieuwe impuls bezig. "In 
Utrecht heb ik ze dat meegedeeld. Alsjeblieft 
mensen, kom maar op." 

Eduard Groen 

D66-Utrecht laat u geld verdienen!!! 
Even wennen zo'n kop. Zeker in onze partij. Natuurlijk, ook de afdeling Utrecht heeft steun 
nodig, maar ze vindt dat de liefde niet van een kant hoeft te komen. 
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de afdeling Utrecht een veiling. 
Geen rommelmarkt, maar een veiling van mooie dingen: schilderijen, grafiek, klein 
beeldhouwwerk, glas, sieraden, boeken en allerlei andere mooie dingen. 
U wordt er beter van door iets in te brengen, want 80% van de opbrengst storten wij op 
uw rekening. De afdeling behoudt 20%: u ontvangt hiervoor een schenkingsverklaring. 
Wilt u iets laten veilen dat aan bovenstaande beschrijving voldoet, dan nodigen wij u uit 
onderstaande bon in te vullen. 
Meer informatie is te verkrijgen bij Barbara Eysten (030-522096) of Harry Brom (030-
899069). 

Ikdoemooimee!! 
... en breng de volgende zaken in: 

(omschrijving veilingstuk(ken) en indicatie van de waarde) 

Naam: ............................................. . 
Adres: ............................................. . 
Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaats: .................... . 
Tel.nr.: ............................................ . 

Bon voor 20 december sturen naar: Veilingcommissie D66 
tav. Yvonne Nobel: Joh. Buziaulaan 31: 3584 ZT Utrecht 
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