


Paniek! 
Nog niet zolang geleden liep ik met duizenden mensen een ronde 
door de stad waar ik woon. Het was helemaal niet zo'n mensenmasssa 
zoals je die vaak ziet. Niemand liep met spandoeken of schreeuwde 
leuzen. Geen ludiekerige politieagenten die, slechts gehuld in het on
dergoed van hun partner, luidkeels eisen nou eindelijk eens serieus 
genomen te worden. Er werden zelfs geen strijd- of clubliederen ge
zongen. Er heerste slechts stilte. Onbegrip, verontwaardiging, verdriet, 
medeleven en stilte. En als 15.000 mensen stil zijn, maakt dat indruk. 

Misschien heeft u het al geraden, ik woon in Gorinchem. Een paar 
maanden geleden had ik u misschien moeten uitleggen waar dat ligt. 
Maar sinds de fatale schietpartij begin januari en de stille mars die 
daarop volgde, is u het één en ander over de plaats waarschijnlijk be
kend. Maar over een jaar weet u niets meer. 

Hoe onuitsprekelijk tragisch en zinloos de dood van Froukje en 
Marianne ook is, het is een incident, zoals er in het verleden ook zijn 
geweest en zoals we die ook in de toekomst nog zullen meemaken. 
Geen nationale ramp. En dat zouden we er ook niet van moeten ma
ken met z'n allen. Het 'toenemende geweld op straat' (golf van zin
loos geweld?) bestaat alleen in de gedachten van angstige mensen en 
de media die hen zo bang maken. Sensatie verkoopt nou eenmaal. 

Uit statistieken blijkt dat geweld op straat al jaren achtereen afneemt. 
Er is alleen veel meer aandacht voor. Een onveiligheidsgevoel hangt 
vooral samen met de krant die je leest. Ik durf er mijn hand voor in 
het vuur te steken dat de gemiddelde mens die de Telegraaf leest en 
veel naar Hart van Nederland/Vijf in 't Land/Actienieuws kijkt, zich 
stukken onveiliger voelt dan iemand die zijn wereldbeeld laat voeden 
door het nieuws van bijvoorbeeld De Volkskrant en Nova. 

Juist door al die ophef die deze kabelkranten met bewegend beeld, 
wordt de redeloze angst voor geweld op straat aangewakkerd. Een 
knokpartij in een kroeg kun je op een avond op drie verschillende 
netten wel vijf keer zien gebeuren. Nog geen tien jaar geleden was 
zulke intensieve media-eaverage voorbehouden aan aanslagen op 
staatshoofden. 

Ik was en ben blij met de verontwaardiging die de zinloze dood van 
Froukje en Marianne heeft losgemaakt. Als hun dood een begin is van 
bezinning, een signaal van non-acceptatie van geweld, is hun dood 
misschien niet volledig zinloos. Hopelijk kan de Stille Mars een begin 
zijn van een nuchtere discussie, een bewustwording en een mentali
teitsverandering. Maar ik ben er niet gerust op. 

Tot nog toe overheerst de paniekreflex. Meer politie, camerabewaking, 
fouilleren, u kent dat rijtje wel. Media dagen de politiek uit nu einde
lijk eens maatregelen te nemen, en onder de huidige omstandigheden 
haalt geen politicus het in z'n hoofd hier hard tegenin te gaan. Eerlijk 
gezegd voel ik me door deze geluiden een stuk onveiliger dan door ge
welddadige incidenten. Overigens blijkt de groep die het vaakst met 
geweld wordt geconfronteerd (jongeren) daar de minste angst voor te 
hebben. Kwestie van betere inschatting door betere informatie. 

Voor mij bewijst de hele hype rond zinloos geweld maar één ding. 
Zelfs in Nederland anno 1999 is het nog steeds heel goed mogelijk om 
met inzetten van propaganda een vorm van massahysterie te ontkete
nen. En dat is veel meer een bedreiging dan af en toe een schietpartij. 

Een week na de Stille Mars kregen de inwoners van Gorinchem de 
kans om de helpende hand te bieden aan slachtoffers van geweld en 
vervolging. In een referendum stemde de meerderheid van de bevol
king van Gorinchem-Oost tegen de vestiging van een AZC in hun 
wijk. De bouw daarvan gaat overigens wel door. 

Mark van Barschot 
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Het was spannend tot het laatste moment: wie zou de 
lijsttrekker worden voor de Europese verkiezingen op 10 
juni a.s.? De Democraat rapporteert over de nek-aan-nek
race tussen, Bob, Johanna en Lousewies - en rapporteert 
en passant over nog veel meer. 
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12/15 Provinciale-Statenverkiezingen 

"Kom je soms uit de provincie?" Vaak gevraagd met een 
ietwat minachtende ondertoon en weerspiegelt een van de 
hamekkigste misverstanden over 'de provincie'. De pro
vincie is niet langer achtergebleven gebied, groene velden 
waar de koeien loeien en het leven goed is. 
Verstedelijking, verpaupering, verlies van groen en ruimte: 
het zijn slechts een paar vraagstukken waar onze provin
cies mee worstelen. Problemen die niet meer uitsluitend 
voorbehouden zijn aan de Randstad. D66-lijsttrekkers 
voor alle twaalf provincies vatten hun ambities voor hun 
land kort samen. Geef hun uw stem, stem op uw land! 

Hoewel de Democraat al uitgebreid aandacht heeft be
steed aan het vertrek van Hans van Mierlo uit de politiek, 
wilden we u deze fotoreportage met hoog society-gehalte 
niet onthouden. 



Voorjaarscongres in Veldhoven 

lousewies van der laan nieuwe lijsttrekker EP 

Baby-Boom 11 grijpt de macht! 
Op 6 en 7 februari jl. vond het 'congres der uitersten' plaats: terwijl oprichter Hans van Mierlo nogmaals werd uitgezwaaid en het erevoor-

zitterschap uit handen van Tom Kok ontving, werd Lousewies van der Laan als representant van de nieuwe generatie D66'ers gekozen tot 

door Moncef Beekhof 

Het bleek een van de weinige hoogtepun
ten te zijn van het tweedaagse congres in 
Veldhoven (Brabant). Voor een aantalle
den was het zelfs de belangrijkste reden 
om überhaupt te komen: de verkiezing 
van de D66-lijsttrekker voor het Europese 
Parlement. Om heel eerlijk te zijn gaven 
het gegons, gezoem en gekonkel net dat 
beetje sjeu dat het congres als geheel 
vooral ontbeerde - met als enige uitzon
dering wellicht het tot in de kleine uur
tjes durende feest. 

De lobby 
Voor menig D66'er kwam er met het con
gres een einde aan een spannend verhaal 
dat was begonnen met het stemadvies 
voor de EP-lijst. Na dat advies begon het 
gelobby en gemor en werden de leden be
stookt met steunbetuigingen en werkbe
zoeken. Uit de interne stemming die 
volgde - op de eerste plaats Bob van den 
Bos, gevolgd door Johanna Boogerd, 
Lousewies van der Laan en Floor Kist -
ontstond een beeld van oud tegenover 
nieuw, 'het establishment' tegenover de 
generatie van Opschudding. 
Ook al was dit beeld wat ongenuanceerd, 
bij de presentatie van de vier, die ook 
kandidaat-lijsttrekkers waren, bleek dat er 
toch wel enige waarheid in school. 
Waar de toespraakjes van Van den Bos en 
Boogerd op z'n minst wat saai mochten 
worden genoemd, wat niet in de laatste 
plaats was te danken aan hun 

Stemverdeling 

lijsttrekker bij de Europese verkiezingen van 10 juni. 

presentatie, stroomden de verhalen van 
Van der Laan en Kist over van zelfver
trouwen, geloof in de toekomst en en
thousiasme. Wellicht uit strategische 
overwegingen had Floor Kist besloten 
zich als kandidaat-lijsttrekker terug te 
trekken, doch niet voordat hij in zijn toe
spraak de aanwezigen had gewezen op 
het belang van een goede lijsttrekker met 
uitstraling. 

Strategie van de goede uitstraling 
De geluiden in de wandelgangen bleken 
de beste graadmeters voor het gevoel van 
de aanwezige leden. Er moet vooral een 
lijsttrekker met uitstraling en charisma 
komen die nèt die derde zetel binnen zou 
kunnen slepen, was de meestgehoorde 
opmerking. In dat scenario zouden Van 
den Bos en Boogerd alsnog in het 
Parlement kunnen komen. De gesprekken 
over de meest strategische zetten om tot 
dit of dat resultaat te komen waren tal
rijk, niet in de laatste plaats omdat het 
over het geheel bezien het enige echt 
boeiende onderwerp van het congres leek 
te zijn. 

The only way is up 
Naarmate de uitslag op zondag dichterbij 
kwam, steeg de spanning in de zaal en 
wandelgangen. De drie kandidaten wer
den nauwlettend in het oog gehouden, 
totdat bleek dat ze opeens waren verdwe
nen. Volgens de geruchten om ingelicht 
te worden over de uitslag. Hoe dan ook: 

Zaterdag: Lousewies van 
der Laan presenteert zich 
als kandidaat voor het 
lijsttrekkerschap voor de 
Europese verkiezingen 

Feest op het podium 

toen ze na een tijdje gedrieën terugkeer
den en plaats namen op de eerste rij, was 
het alsof een vakkundig beeldhouwer zich 
had beziggehouden met hun gezichtsuit
drukking. Johanna Boogerd iets treurig 
over zich, Lousewies moest haar stralen 
en lachen zichtbaar in de hand houden 
en Bob van den Bos was volledig verstard. 
Toen de uitslag ook dienovereenkomstig 
bleek (Lousewies 244 stemmen, Johanna 
135 en Bob 74) was de spanning gebro
ken en de lucht geklaard. Van der Laan 
betrad onder luid applaus het podium als 
lijsttrekker van D66. Ze had er wel voor 
gezorgd dat er alvast muziek klaarstond 
ingeval zij een toespraak moest houden. 
Daardoor kon zij haar betoog afsluiten 
met de opmerking: "Het kan nu nog maar 
één kant op met D66", waarna het num
mer "The only way is up" van Yazz and 
the Plastic Population door de zaal 
schalde. Opeens was de stille revolutie 
niet zo stil meer. 

De uitslag is behalve verrassend en ver
frissend ook nog eens historisch: met de 
verkiezing van Lousewies van der Laan is 
er voor de eerste keer iemand op de hoog
ste plaats geëindigd uit de tweede baby
boomgeneratie (geboren in de jaren ze
stig). De ironie wilde dat dit congres ook 
in het teken stond van het afscheid en 
erevoorzitterschap van Hans van Mierlo. 
Voor hem moet het een troost zijn te 
merken dat het stokje ook door de hui
dige en toekomstige generaties wordt 
overgenomen. + 



Waar een wandelgang wel niet goed voor is 

Politieke zelfmoord 
net voorkomen 

van onze verslaggever U do Koek 

Bij D66 congressen gaat het vooral om twee dingen: wan_delgangen en stemmin

gen. De wandelgangen, waarmee het congrescentrum in Veldhoven rijk gezegend 

was, zijn het toneel van heel veel belangrijke gesprekken. Het vervelende is dat 

de wandelgangen de stemmingen nogal eens bijten; doe je het een, dan mis je 

het ander. De doorgewinterde congresganger kan de balans wel vinden, want in 

Veldhoven mocht veelvuldig gebruik worden gemaakt van de stemkaart, dil keer 

uitgevoerd in een frisse blauwe tint. 

Altijd leuk zijn de actuele politieke 
moties, de APM's voor de kenner. 
Achttien in totaal, al was de helft 
daarvan een restje van het vorige 
congres. De congresprocedures ste
ken logisch in elkaar, en dus werden 
eerst de actuele zaken van vijf 
maanden gelden behandeld en 
daarna pas de rest. Enkele tientalie 
wijzigingsvoorstellen op het 
Europese programma en een klein 
dozijn te verkiezen bestuurders 
vormden een welkome afwisseling 
voor wie de TL-verlichte koffiezaal 
even wilde verlaten. Ook zeker de 
moeite waard waren de organisatori
sche moties, vijf stuks. 

Blikvanger in dit genre was de motie 
van Henk van der Unden. Samen 
met een paar vrienden stelde hij 
voor de ondertitel sociaal-liberaal, 
die op het vorige congres was aange
nomen, te lozen. De uitgebreide dis-

cussies binnen en buiten de partij 
hadden Henk niet van het nut kun
nen overtuigen. En het gezonde ver
stand bleek niet bij machten de in
dieners in te laten zien dat hun mo
tie politieke zelfmoord zou zijn. 
Maar als de nood het hoogst is, is de 
redding nabij. Thom de Graaf him
self meldde zich bij de interruptie
microfoon. Hij sprak twee korte zin
nen en bekende dat zelfs hij niet uit 
kon leggen als D66 in vijf maanden 
tijd twee keer haar politieke aandui
ding zou veranderen. Het wonder 
was geschied. Henk betrad het po
dium en sprak: "U heeft mij over
tuigd" en trok de motie in. 

De wandelgangen zijn het toneel 
van heel veel belangrijke gesprek
ken. En in de wandelgangen komt . 
iedereen elkaar tegen, voor een kop 
koffie en een nuttig gesprek. Ook 
Thom en Henk. 

Veel stemming 
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ofwel 
de uiterste 

houdbaarheidsdatum 
van D66 

Een tweedaags congres zou geen tweedaags 

congres zijn als er niet een lagerhuisdebat 

werd georganiseerd. Op zaterdagavond kwamen 

de honderden aanwezigen bijeen in de grote 

zaal om hun debattechniek te etaleren. 

door A ti/la Arda 

De stellingen werden pas enkele minuten voor het 
debat bekend gemaakt. De zaal werd in twee groepen 
verdeeld en iedere groep werd geleid door een erva
ren debater: Gerrit Jan Wolffensperger en Roger van 
Boxtel. De leiding van het debat bepaalde welke zijde 
van de zaal voor en welke zijde tegen de stelling zou 
pleiten. Dit leidde tot hilarische toestanden waarin 
niet de inhoud, maar het theater en de grap de bo
ventoon voerden. 
Bijvoorbeeld bij de stelling: het etiket 'sociaal-libe
raal' geeft slechts de uiterste houdbaarheidsdatum 
van D66 aan. De stelling bleek uit te nodigen tot ui· 
terst smakelijke vergelijkingen met eetwaar. 
Een etiket is belangrijk", zei een aanwezige, want 
"als er op een potje niet 'appelmoes' staat, koopt nie
mand het". Een lid van de programmacommissie 
vond dat onzin. Yoghurt verkocht toch ook goed. "De 
mensen weten niet eens of het linksdraaiend of 
rechtsdraaiend is", voegde hij eraan toe. 
Toch klopte dit niet helemaal volgens een andere de
bater: "Een tosti met ham is lekker, een tosti met 
kaas is lekkerder, maar er gaat niets boven een tosti 
ham-kaas." 

De volgende ochtend had de congresvoorzitter geen 
trek meer in dergelijke uitlatingen. De actuele poli
tieke motie waarin werd opgeroepen rode kool voor
taan paarse kool te noemen, werd niet in behandeling 
genomen. "Deze motie is niet actueel", aldus de 
voorzitter. 



Voorjaarscongres in Veldhoven 

Hoe het verder gaat met Opschudding 

(sociaal-) liberaal 
Na wat voorzichtige stapjes op het pad van organisatorische veranderingen (zie het vorige nummer van de Democraat) lijkt Opschudding nu 

klaar voor het grote werk: inhoudelijke partijhervormingen. Op het congres in Veldhoven presenteerde Opschudding zichzelf met een heuse 

fringe meeting. Centrale vraag: wat betekent sociaal-liberaal eigenlijk? 

door Arjen de Wolf{ 

Toegegeven, de timing van Opschudding 
deugt. Wie zaterdagochtend al wakker ge
noeg was om een krant open te slaan, 
kon nog voor het betreden van het con
grescentrum een opiniestuk lezen in Het 
Parool. Geschreven door Anctor Admiraal 
en Dennis Hesseling, de fungerend 
woordvoerders van Opschudding. Over 
de betekenis van het begrip sociaal-libe
raal doet veel onzin de ronde, vindt het 
duo. Het is niet waar dat D66 altijd al 
sociaal-liberaal was. Het is ook niet waar 
dat D66 zich met het gekozen epitheton 
heeft bekeerd tot een klassieke ideologie. 
Nee, sociaal-liberaal is heel nieuw en heel 
eigen aan het D66 van nu. Het is geen 
mix, het is geen dogma en het is geen 
etiket. 

Sociaal-liberaal: een nieuwe paradox? 
Maar wat sociaal-liberaal dan wel bete
kent blijft onhelder. Het partikel 'sociaal', 
zo stellen Admiraal en Hesseling, is vooral 
bedoeld voor het onderscheid met de 
VVD, volgens hen een 'conservatief-libe
rale' partij. In internationale context 
wordt eerder D66 dan de VVD gezien als 
de Nederlandse liberale partij, aldus de 
woordvoerders. Dat is dan duidelijk, zou 
je zeggen. D66 vormt dus een onderdeel 
van de internationale liberaal-democrati
sche beweging. Die constatering roept wel 
de vraag op waarom D66 dan niet heeft 
gekozen voor de ondertitel liberaal-demo
cratisch, in plaats van voor het verzinsel 
sociaal-liberaal. 
Maar het betoog verliest zijn helderheid 
weer als van de benaming naar de dui
ding wordt overgegaan. Want D66 hecht, 

net als haar inter
nationale zusterpar
tijen aan 'de com
binatie van men
senrechten en 
individualisme, 
markteconomie en 
sociale samenhang, 
milieu en democra
tie'. Dus toch niets 
nieuws onder de 
zon. Was dat ooit 
anders dan? 

Sociaal-liberaaltje, 
democraatje? 

·. Opschudding doet een voorzet 
Ook binnen Opschudding heerst kenne
lijk nog verwarring over het begrip soci
aal-liberaal. Aan het begin van de door 
Opschudding georganiseerde fringe mee
ting op het congres legt discussieleider 
Theo Veltman de bedoeling van de sessie 
uit. "We hadden op dit congres een werk
document over het begrip sociaal-liberaal 
willen presenteren", vertelt hij de aanwe
zigen. "Maar dat kregen we niet op tijd af. 
Nu organiseren we eind februari 'Het feest 
van Opschudding'. Tijdens dat feest wil
len we een document getiteld 'de voorzet' 
uitbrengen." De fringe meeting is bedoeld 
om aan de hand van een aantal door 
Opschudding bedachte stellingen bij te 
dragen aan de totstandkoming van het 
document. Of de deelnemers nog inbreng 
hebben in de keuze van de stellingen, wil 
een aanwezige weten. Er dreigt - 0 D66 -
een discussie ab initia te ontstaan, maar 
Veltman pareert handig: "dat lijkt me 
nou typisch een vraag voor een van de 
subgroepjes". De vier stellingen die 
Opschudding te berde heeft gebracht, ge
ven een interessante kijk op de richting 
die de groep wil inslaan. Uitgangspunten 
zijn 'de vrije mens met vrijheid van han
delen', 'verantwoordelijkheid voor jezelf 
en je omgeving' , 'invloed zo dicht moge
lijk bij mensen' en 'gelijkwaardigheid in 
verscheidenheid'. 

D66 moet kleur bekennen 
Het staat Opschudding al
lemaal nog niet geheel 
helder voor ogen. Maar de 
vraag is of dat veel uit
maakt. Naast de vele an
deren in de partij die - in 
formele of informele 
structuren - nadenken 
over de inhoudelijke posi
tiebepaling van D66, is 
Opschudding het meest 
publiek uitgesproken in 

de richting die D66 in moet slaan. De 
commissie 'identiteit', die onlangs met 
haar werk begon, zal dankbaar gebruik
maken van het vele voorwerk dat inmid
dels, onder meer door Opschudding, is 
verricht.+ 



De affaire-Cresson 

Over puberend Europa en 
het gelijk van Johan Cruijff 

In januari was het weer zover, er ontstond veel negatieve publiciteit rond Europa. Europese Commissie en Parlement rolden 

vechtend over straat. Media en burgers stonden erbij en keken ernaar. "Europa is weliswaar de kinderschoenen ontgroeid maar 

nog niet volwassen. Misschien is de puberteit wel het stadium waar we nu in zitten." In gesprek met D66-Europarlementariër 

door Barbara Schilperaart 

Dit gebeurde. Via ambtenaar Van 
Buitenen kwam nieuws naar buiten 
over onbetrouwbare cijfers en toepass
ingen in de hulpprogramma's van 
Eurocommissarissen Cresson en Marin. 
Het aftreden van beide (socialistische) 
verantwoordelijke commissarissen 
kwam ter discussie. Het is in Europa nu 
eenmaal niet mogelijk om een enkel 
commissielid naar huis te sturen. Een 
motie vóór het aftreden van de voltal
lige Commissie haalde het niet, maar 
kreeg toch de steun van 42o/o van het 
Europees Parlement. 

Held of verklikker? 
Een onderzoekscommissie moet nu ge
tallen en procedures van de bekriti
seerde hulpprogramma's controleren 

Johanna Boogerd. 

en zal medio maart verslag uitbrengen. 
Is Van Buitenen held of verklikker van 
Europa? "Daarover doe ik geen uit
spraak. Persoonlijk vind ik dat ambte
naren loyaal horen te zijn. Wie mis
standen op het spoor meent te zijn 
hoeft niet te zwijgen. Van Buitenen 
had ook naar de speciale begrotings
controle-commissie kunnen stappen. 
Dat was zijn koninklijke weg geweest. 
Maar de disciplinaire maatregelen tegen 
hem vind ik buiten proporties." 
Boogerd heeft het Cresson overigens 
persoonlijk laten weten, toen deze voor 
de Commissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een toelichting gaf op 
het Leonardo subsidieprogramma. Een 
meerderheid van de Nederlanders heeft 
dezelfde mening, bleek uit een NIPO-

onderzoek dat in opdracht 

Wat pubers en Europa met elkaar gemeen hebben 
van 2 Vandaag is uitgevoerd. 
Uit het onderzoek bleek ver
der dat Nederlanders ook 
vinden dat een individuele 
Eurocommissaris zou moe
ten aftreden, al dan niet ge
dwongen. "Het wordt hoog 
tijd voor een interne reorga
nisatie," vindt] ohanna 
Boogerd. Dat moment is niet 
ver meer. "Als de Europese 
Unie over een paar jaar uit 
25 landen bestaat, zal de ma
nier van besluitvorming 
moeten veranderen. Dan 
kun je het onmogelijk voort
durend in alles met elkaar 
eens zijn. De eis van unani
miteit zal moeten vervallen, 
anders komt geen enkel be
sluit ooit tot stand." 

Het Europagevoel 
En dat sommige zaken 
vooral in de Raad van 
Ministers worden geregeld 
en dus buiten de invloed van 

het Europees Parlement vallen, zal na
tuurlijk ook anders moeten. Het zal -
op den duur- het vertrouwen van bur
gers in 'hun' Europa doen toenemen. 
En dat is hard nodig. Al met al koeste
ren maar weinigen warme 
Europagevoelens; het bleek opnieuw uit 
het NIPO-onderzoek en de media speel
den er op in. Dat laatste wekte ook haar 
ergernis, geeft ze eerlijk toe. In plaats 
van aandacht voor de verschillen tus
sen de standpunten van de diverse par
tijen, voor het feit dat vele parlementa
riërs de motie vóór aftreden steunden, 
kreeg de onmacht van het Europees 
Parlement de meeste nadruk. 

Het voordeel van het nadeel 
De affaire zal de verkiezingscampagne 
danig beïnvloeden, verwacht Boogerd. 
De komst van de euro heeft volgens 
haar de belangstelling bij het grote pu
bliek voor Europa wel vergroot. Ze 
merkt het tijdens de vele spreekbeurten 
in het land, toen ze laatst aanwezig was 
bij een bruiloft, tijdens een interview 
voor Libelle. Mensen weten wat speelt 
in Europa, ook al is het niet altijd even 
positief. Waarmee het gelijk van Johan 
Cruijff- "elk nadeel hep s'n voordeel"
overigens opnieuw wordt bewezen! 
Volgens opiniepeilingen hebben oude
ren nauwelijks interesse voor Europa, 
maar Boogerds ervaringen zijn anders; 
"Vaak merk ik dat juist ouderen pro 
Europa zijn. Zij weten nog goed 
waarom er na de oorlog een verenigd 
Europa moest komen. Het is ronduit 
hartverwarmend om mee te maken hoe 
een 98-jarige haar medebewoners in 
het bejaardenhuis oproept om toch 
vooral in juni te gaan stemmen voor 
het Europees Parlement." 

Het nut van Europa zal de inzet van de 
verkiezingscampagne moeten zijn, nu 
meer dan ooit. + 



Een vlucht vooruit 

Asielbeleid in Europees 
perspectief 

Eind januari organiseerde het Wetenschappelijk Bureau van 066 (SWB) een seminar in Stadskasteel Oudaen te Utrecht over de toekomst 

van het Europese asiel- en vluchtelingenbeleid. Een indrukwekkende rij van negen sprekers belichtte het onderwerp vanuit verschillende 

perspectieven. De conclusie van dagvoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger aan het einde van de middag is helder: de solotoer van lidstaten 

moet afgelopen zijn en het migratievraagstuk kan alleen in EU-verband effectief worden aangepakt. 

door Atilla Arda en Mariëtte van Soesbergen 

Blik ambtenaren 
Voordat de podiumgasten spreken over 
de toelatingsnormen en oplossingen voor 
het vluchtelingenvraagstuk, moeten ze 
het eerst eens zien te worden over de pro
blemen die een oplossing behoeven. 
Femke Halsema, Tweede-Kamerlid voor 
GroenLinks, ziet voornamelijk adminis
tratieve problemen: "Een belangrijke oor
zaak van de huidige problemen is dat het 
asielbeleid uit het migratievraagstuk is ge
licht. Steeds minder mensen maken ge
bruik van de (legale) asielprocedure, het 
probleem is vooral de illegale immigra
tie." 
Volgens Halsema kan onder andere 'het 

vraagstukken, zich hardop af of het po
dium niet te klein is voor negen sprekers 
en een voorzitter. Hij maakt een vergelij
king met een land dat misschien te klein 
is: "Je weet van jezelf dat je iets over het 
onderwerp gaat zeggen waarvan je denkt 
dat het verstandig klinkt. Een feit is dat 
op de korte termijn capaciteitsproblemen 
grote strubbelingen opleveren." 

Burden sharing 
Hoe dan ook, er heerst in de zaal een ge
voel van: we kunnen de vluchtelingen
stroom niet aan. Dus moeten andere lan
den binnen Europa bijspringen om de 
vluchtelingen op te vangen. De lasten 

Laten we oppassen met denken dat 

we het goed doen 

opentrekken van een blik ambtenaren' 
een deel van het probleem oplossen. 
Volgens Hens Wolf, hoofd van een afde
ling bij de Immigrátie en 
Naturalisatiedienst (IND), is dit geen op
lossing voor de korte termijn: "Zelfs als 
het lukt om voldoende mensen te wer
ven, dan loopt de organisatie pas over an
derhalf jaar als een geoliede machine." 

Vol podium 
Kamerlid Boris Dittrich beaamt dat het 
probleem in belangrijke mate een admini
stratief probleem is. "Maar als je elk jaar 
ongeveer 60.000 vluchtelingen zou opne
men, zou dat maatschappelijk gezien wel 
tot problemen leiden", aldus Dittrich. Op 
dat moment vraagt Pieter Boelens van de 
commissie Meijers, een denktank van des
kundigen op het gebied van migratie-

moeten worden verdeeld. Volgens 
Johannes van der Klaauw, die voor de 
UNHCR werkt, zijn Duitsland, Oostenrijk 
en Nederland voor het zogenaamde bur
den sharing. Frankrijk, Engeland en 
Portugal zijn nog tegen het verdelen van 
de lasten: "Van onderlinge solidariteit op 
Europees niveau is nog weinig te merken; 
er moet een doorbraak komen als het gaat 
om de verdeling van lasten." 
Hoogleraar Han Entzinger vraagt zich af 
of spreken over 'lasten' wel juist is. Veel 
vluchtelingen zijn goed geschoold en 
kunnen van grote betekenis zijn voor 
Europa. De meesten zijn gewoon econo
mische vluchtelingen. "Ik onderscheid 
gekozen immigratielanden en immigra
tielanden tegen wil en dank. Het is 
vreemd dat we telkens worden 'overval
len' door immigranten. Eigenlijk zouden 

we een vraag- en aanbodgestuurd immi
gratiebeleid moeten voeren." Hij pleit er
voor om te kijken naar de Canadese en 
Amerikaanse methoden. In deze landen 
bepalen quotasystemen de jaarlijkse in
stroom van immigranten. 

Hand op de knip 
Laurens Jan Brinkhorst, lid van het 
Europees Parlement, vult hem aan: "In 
Zuid-Europa leven nu 100 miljoen men
sen en aan de overkant, Noord-Afrika, 
200 miljoen. Over niet al te lange tijd 
kunnen die getallen wisselen en wonen er 
veel meer mensen in Europa." Brinkhorst 
wijst hier fijntjes op de eenzijdig finan
ciële benadering van de EU door 
Nederland: "Het kabinet wil de hand op 
de knip houden, maar wenst tegelijkertijd 
dat de armere landen in Zuid-Europa een 
deel van de vluchtelingenlast dragen." 
Nederland zou er dus goed aan doen een 
ruil voor te stellen: 'wij' betalen meer, al
thans niet minder, en 'zij' vangen een re
latief groot deel van de vluchtelingen op. 

Minimum = maximumnorm 
De problemen zijn duidelijk. De volgende 
vraag voor de podiumgasten is hoe 
Europese minimumnormen voor een 
menswaardig asielbeleid eruit moeten 
zien. Verschillende afspraken, zoals in 
Dublin, hebben volgens Karin van Eek 
(Vluchtelingenwerk) niet tot burden sha
ring, maar burden shifting geleid: "De 
meeste landen willen alleen weten wan
neer ze vluchtelingen kunnen weigeren." 
Belangrijk onderdeel van dit gedrag en de 
formulering van minimumnormen is de 
definitie van 'vluchteling'. Van Eek wijst 
op het gevaar dat minimumnormen uit
eindelijk worden gehanteerd als maxi
mumnormen: min= max. Gezien de ont-



grond' wordt verklaard, mag je 'gewoon' 
vertrekken. Dus laten we oppassen met 
denken dat we het goed doen." 

Preventief beleid 
Van Genugten wijst op het gevaar van 
het unanimiteitsbeginsel -iedereen moet 
instemmen bij besluitvorming. Dit begin
sel vertraagt de besluitvorming, terwijl de 
instabiliteit in Afrika, Oost-Europa en de 
landen van de voormalige Sovjet-Unie en 
de druk om besluiten te nemen groter 
wordt. Van Genugten: "We moeten af 
van het 'end of pipe-beleid'. We komen 
nu pas in actie als de vluchtelingen al op 
de stoep staan. We moeten preventief 
werken, bijvoorbeeld in de vluchtlanden 
zelf." 

Hoe moet het verder? 

Een gezamenlijk EU-beleid is ook nodig 
om de gevaarlijke ontwikkeling van bila
terale verdragen tegen te gaan. 
"Immigratielanden sluiten steeds meer bi
laterale verdragen met emigratielanden. 
Ze maken bijvoorbeeld afspraken over te
rugkeerregelingen", aldus Wolf. Of zoals 
Halsema het stelt: "Negatieve beleidscon
currentie tussen landen, dat wil zeggen 
een soepel beleid in het ene land en 
strenge regels elders, dient te allen tijde 
voorkomen te worden." 

wikkelingen naar een restrictief beleid, 
moeten we volgens haar niet denken dat 
veellanden boven de minimumnormen 
zullen gaan zitten. 

Zomer 1999: actie 
Het Verdrag van Amsterdam zal waar
schijnlijk al deze zomer in werking tre
den. Aansluitend zullen nieuwe verorde
ningen en richtlijnen volgen met betrek
king tot de minimumnormen voor een 
menswaardig asielbeleid. Hierdoor wordt 
het mogelijk een beroep te doen op de 
nationale rechters voor een Europese uit
leg van de normen. Volgens het verdrag 
moeten binnen vijf jaar normen worden 
opgesteld voor de opvang, tijdelijke be
scherming van ontheemden, de erken
ning als vluchteling en de asiel procedure. 
Met een drietal stellingen geeft Boelens 
zijn minimumnormen aan. Hij streeft 
naar integratie van de definities van het 
EVRM en het VN-Vluchtelingenverdrag 
tot een EU-definitie; geldigheid van het 
asielverzoek binnen het gehele gebied 
van de EU; en een duidelijke EU-grens 
waar aanvragen kunnen worden inge
diend. 

Vluchtland 
De slotvraag van deze discussiemiddag is: 
biedt het op Europees niveau aanpakken 
van de asielproblematiek een oplossing 
voor de toekomst? Ja, luidt het antwoord 
unaniem. Dittrich zou graag zien dat de 

aanvragen in de toekomst in het vlucht
land worden ingediend. Daarna kunnen 
de vluchtelingen via een solidariteitsprin
cipe worden verdeeld over de lidstaten. 
Hij stelt verder dat er een openbare 
Europese beoordeling van de veiligheids
situatie van het vluchtland moet komen. 

Een volgend hoofdstuk 
Dit inhoudelijk sterke seminar heeft dui
delijk gemaakt hoe complex het asiel- en 
vluchtelingenvraagstuk is. Verschillende 
zaken blijven door elkaar spelen. Hebben 
we het over asielzoekers of over economi
sche vluchtelingen? Willen ze hier tijde
lijk of permanent blijven? Hebben we een 

Van onderlinge solidariteit is nog 

weinig te merken 

Nu heeft elk land nog zijn ambtsberich
ten, die meestal worden opgesteld door 
de ambassades. Iran is veilig volgens 
Duitsland, onveilig volgens Nederland en 
dat heeft dan tot gevolg dat vluchtelin
gen wel of niet worden teruggestuurd. 

Europese omelet 
Meer afspraken op Europees niveau dus. 
Of zoals Brinkhorst het beschrijft: "Er zijn 
IS eieren gebroken en we zijn bezig om 
een omelet te bakken. We kunnen alleen 
nog een goede of slechte omelet bakken, 
maar we kunnen niet meer terug naar IS 
eieren." Over het onderscheid goed en 
slecht maakt Willem van Genugten, 
hoogleraar Volkenrecht, zich zorgen: "We 
denken in Nederland dat we streng en 
rechtvaardig zijn, maar het neigt naar 
zeer streng en minder rechtvaardig. 
Wanneer je aanvraag als 'kennelijk onge-

administratief of een maatschappelijk 
probleem? Zijn migranten een last of een 
aanwinst? Voor welke definitie van het 
begrip 'vluchteling' kiezen we en welke 
procedures passen we toe? 

De EU is niet onbekend met dergelijke 
vraagstukken. Ook op economisch gebied 
spelen dergelijke zaken en de EU heeft in 
de regulering daarvan in de afgelopen de
cennia een sterke rol gespeeld. We mogen 
verwachten dat deze rol de EU ook toe
komt als het gaat om het asiel- en migra
tievraagstuk. De Europese ontwikkeling is 
toe aan een nieuw hoofdstuk. Een hoofd
stuk dat niet meer alleen over financiën 
en economie gaat. Nationale politici moe
ten zich realiseren dat hun invloed op 
meer gebieden zal verminderen. De natie
staat kan niet wedijveren met de moge
lijkheden van de EU.+ 



Jan Terlouw: 

Geef mensen meer plichten 
Het is een smal weggetje dat zich tussen de bomen door kronkelt naar het landgoed van de voormalige D66-leider Jan Terlouw. 

Dan doemt uit het niets het rustieke huis De Dijkhol op. Het interview vindt plaats aan het begin van een druilerige dag. Ramen 

kijken uit op een immens, maar ietwat troosteloos weidelandschap dat reikt tot aan de horizon. Terlouw is net terug van zijn da-

gelijkse ritueel, het voederen en het weiden van de koeien. 

door Sebastian Dingemans 

Door de wol geverfd 
Bij het grote publiek is hij bekend als 
schrijver van jeugdboeken, zoals 
Koning van Katoren en Oorlogswinter. 
Zijn allergrootste bekendheid verwierf 
hij echter als voorman van D66, die 
de partij in 1981 naar een wederop
standing leidde en die de partij een 

historische overwinning van 17 zetels 
bezorgde. Hij werd daarop vice-pre
mier en minister van Economische 
Zaken in het kabinet-VanAgt/Den 
Uyl. Dit kabinet zou nauwelijks een 
jaar bestaan; het sleepte zich van cri
sis naar crisis en kwam uiteindelijk 
ten val. Bij de daaropvolgende verkie
zingen kreeg D66 slechts zes zetels. 
Terlouw trok daaruit zijn conclusies 

en stapte op. Hij ging voor een 
periode van acht jaar naar Parijs als 
secretaris-generaal Europese 
Conferentie van Transportministers. 
Daarna werd hij Commissaris van de 
Koningin in de provincie Gelderland. 
Het is inmiddels alweer twee jaar gele
den dat Terlouw definitief afscheid 
nam als Commissaris van de 
Koningin. "Het is geweest, het is 

"Een politieke partij is er namelijk niet om zo groot mogelijk te worden, maar om de juiste dingen te doen." 



voorbij", sprak hij bij zijn afscheid en 
het leek wel alsof hij nu echt besloten 
had de politiek definitief de rug toe te 
keren. 

Kloppend hart 
Het tegendeel blijkt het geval. 
Terlouw houdt zich nog volop bezig 
met het politieke werk en heeft zich 
inmiddels verzekerd van een zetel 
voor D66 in de Eerste Kamer. De nei
ging was groot om na de desastreus 
verlopen gemeenteraadsverkiezingen 
van 1998 opnieuw te gaan helpen de 
opvattingen van D66 uit te dragen. 
"Zeker nu onze aanhang bij de verkie
zingen zo is teruggelopen, luidt het 
devies: alle hens aan dek", aldus de 
oud-partijleider. Wat heeft hem pre
cies bewogen om zich te kandideren 
voor het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer? 
Terlouw: "Telkens als ik over het 
Binnenhof loop, heb ik het gevoel dat 
ik daar hoor. Dat spreekt wel voor 
zich, want ik heb daar natuurlijk vele 
voetstappen staan. Ik heb er een be
langrijke fase van mijn loopbaan 
doorgebracht. Ik wilde dichter bij het 
hart van de Nederlandse politiek zit
ten en het lidmaatschap van de Eerste 
Kamer leek mij daarvoor uitermate 
geschikt. En, ach ja, het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan hè ... " 

Waarom dan niet terug naar de Tweede 
Kamer? 
Terlouw: "Ik houd er niet van om op 
mijn schreden terug te keren. Het is 
nu aan anderen om invulling te ge
ven aan het gezicht van D66 in de 
Tweede Kamer. Daarnaast is de Eerste 
Kamer een prima plek voor mensen 
die al een loopbaan achter de rug 
hebben. Je bent bezig met controle en 
reflectie, zonder direct bij de actuele 
politiek betrokken te zijn. Dat zou ik 
ook niet meer willen. Terwijl je op het 
Binnenhof het politieke hart van 
Nederland voelt kloppen." 

Hebt u als toekomstig senator ook een be
paald doel voor ogen? 
"Senatoren in de Eerste Kamer spelen 
vooral een rol op de achtergrond en 
hebben niet direct de functie een po
litieke prioriteitenlijst op te stellen. 
Als Eerste-Kamerlid ben je medewet
gever en kun je met het kabinet pra
ten over wetgeving. Dat vind ik erg 
belangrijk. 
Het senator zijn is echter geen volle
dige baan en daardoor houd ik tijd 
over voor andere bezigheden die ik 
leuk vind, zoals na te denken over de 
positie die een partij als D66 inneemt 
in het politieke krachtenveld. Die po-

sitie is een moeilijke. We zitten op dit 
moment in een tweede paars kabinet 
en dat is goed. Meeregeren, regerings
verantwoordelijkheid dragen is name
lijk ook een doel op zich. Hoewel het 
voor ons moeilijk is om duidelijke ac
centen te leggen. De profileringsmo
gelijkheid ontbreekt of is nauwelijks 
aanwezig." 

Geen rechten maar plichten 
Terlouw is de laatste tijd erg aan het 
denken over de post-industriële sa
menleving en de positie die D66 
daarin inneemt. De begrippen Liberté, 
Égalité en Fraternité (vrijheid, gelijk
heid en broederschap) verbindt hij 
daaraan. Fraternité werd vroeger ver
taald als liefdadigheid en gelukkig is 
dat intussen een recht geworden. Wat 
houdt solidariteit vandaag de dag ei
genlijk in? 
Terlouw: "Er zijn nog zoveel mensen 
op deze wereld die geen eten hebben. 
We zijn op weg naar een betere we
reld. Solidariteit is dat je probeert die 
betere wereld uit te breiden. Op dit 
moment geldt: hoe dichter bij huis, 
des te meer we door een probleem ge
raakt worden. De politiek kan dat ver
anderen door initiatieven te ontwik
kelen die mensen bewuster maakt van 
en betrokkener maakt bij de èchte 
problemen in de wereld, niet alleen 
met de problemen in onze achtertuin. 
Vooral D66 zou daar meer gedachten 
over moeten ontwikkelen. Dat kan 
ook heel goed in een partij met veer
tien Kamerzetels. Een politieke partij 

sen van het belang daarvan te over
tuigen. Maar Provinciale Staten zijn 
belangrijker dan velen denken. De 
Staten hebben veel invloed op de in
richting van de provincie. Bovendien 
bestaat een goed werkende democra
tie bij de gratie van actief meeden
kende en meebeslissende burgers. Het 
is bij verkiezingen dat mensen hun 
betrokkenheid kunnen tonen bij de 
samenleving en hun voorkeur kun
nen aangeven voor een bepaalde op-

"Wat houdt solidariteit 

vandaag de dag in?" 

is er namelijk niet om zo groot moge
lijk te worden, maar om de juiste din
gen te doen." 
Verder maakt Terlouw zich ernstige 
zorgen over het gebrek aan maat
schappelijke betrokkenheid in 
Nederland. Het lijkt wel alsof 
Nederlanders veel rechten hebben en 
slechts een paar plichten. Terlouw: 
"Dat is een slechte zaak, omdat men
sen een sterke behoefte hebben om 
gezien te worden, om onmisbaar te 
zijn. En hoe kun je mensen ergens bij 
betrekken? Door ze meer plichten en 
dus meer verantwoordelijkheden te 
geven. Laat ik het zo zeggen: het heb
ben van plichten is een recht." 

Provinciale Staten belangrijk 
Op 3 maart aanstaande zijn er verkie
zingen voor de Provinciale Staten. Het 
verleden leert dat het moeilijk is men-

lossing van hun problemen. Als oud
Commissaris van de Koningin in 
Gelderland heeft Terlouw van dicht
bij gezien wat er in de provincies alle
maal gebeurt en wat de rol van de 
Provinciale Staten daarin is. "Daar ge
beurt een heleboel", zegt hij. "Het is 
belangrijk werk, maar ik kan me voor
stellen dat de kiezer daar niet zoveel 
van merkt. Wat mij betreft hoeft dat 
ook niet. Als de kiezer er maar voor 
zorgt dat de partij van zijn denkwijze, 
zijn manier van handelen, in de 
Staten komt. En als mensen kiezen 
voor Provinciale Staten, kiezen ze in
direct ook voor de leden van de Eerste 
Kamer. Een belangrijke medewetge
veL Ook daar is het van essentieel be
lang dat hun denkwijze goed verte
genwoordigd is. Ik zou zeggen die van 
D66 dus ... "+ 



Provinciale-Statenverkiezingen op 3 maart 

Behoud van groene ruimte 
hoogste prioriteit 

Bijna alle lijsttrekkers voor D66 in de Provinciale Staten geven het aan: in hun provincie is 

er of gebrek aan groene ruimte (Randstad), of deze staat onder druk. Verder volgen zij 

processen als verstedelijking, verpaupering en vergrijzing met argusogen. En staan klaar 

om er iets aan te doen. 
Foto's: Marcel Minnée 

In het boekje dat u bij deze Democraat 
ontvangt, presenteren de lijsttrekkers zich 
op een persoonlijke manier. Met een ge
wone foto (niets bijzonders!) en een state
ment waarin zij hun ambitie voor hun pro-

vincie samenvatten. Hieronder geven zij 
daarop een korte toelichting, in een stijl 
die bij hen past. Mensen voor mensen, 
voor ons allemaal. 

Drenthe, Marga Kool: 
Respect voor mensen 
Ik heb voor D66 gekozen, omdat ik in de idealen 
van D66 het begrip respect herken. Die idealen 
wil ik uitdragen als kandidaat-lijsttrekker en als 
gedeputeerde. Ik wil bijdragen aan een respect-

volle politiek binnen het provinciaal bestuur. 
Respect voor mensen, voor hun waardigheid, 
hun eigen identiteit en cultuur, hun veiligheid. 
Respect voor de omgeving. Voor de sporen van 
de geschiedenis in bebouwing en landschap, 
respect voor de natuur. Respect die leidt tot 
een politiek van verdraagzaamheid en duur
zaamheid. 
Dat klinkt misschien wat behoudend, maar re
spect voor de eigenheid van mensen betekent 
ook waardering voor beweging, voor verande
ring, voor dynamiek. Dat moet een verandering 
ten goede zijn, verandering die meer vrijheid en 
zeggenschap betekent voor mensen. 
Democratisering. Respect voor vernieuwing en 
creativiteit. 
Volgens mij zijn dat allemaal zaken die het me
rendeel van de Nederlandse bevolking belang
rijk vindt. Aan ons de taak om hen te laten we
ten dat ze hetzelfde willen voor de toekomst als 
wij. En dat een stem op D66 die toekomst wat 
dichterbij kan brengen. 

Erik van Keulen, Limburg: 
Limburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren 
Limburg vergrijst het meest van alle provincies. 
Dus zijn veel bestuurlijke aandacht en gepaste 
maatregelen nodig, met name voor de zorg- en 
woningsector. Die sterke vergrijzing vraagt ook 
om een gericht beleid om jongeren te behouden 
voor Limburg en zo de economie draaiende te 
houden. Goede scholingsmogelijkheden zijn van 
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groot belang, net zoals een goed woon- en leef
milieu, een rijk geschakeerd cultureelleven en 
een innovatief klimaat. 
Een juiste balans tussen milieu en economie is 
essentieel voor een ook in de toekomst leefbaar 
Limburg. Duurzame ontwikkeling is waar het de 
komende jaren om draait. 

1 9 9 9 

MeineHenk 
Klijn.sma, 

Zuid-Holland: 

Uiterste zuinigheid 
met ruimte geboden 

Sinds november vorig jaar afficheert D66 
zich als een sociaal-liberale partij. Een partij 
die zich inzet voor individuele vrijheid, de
mocratische vernieuwing, solidariteit en een 
overheid die voor dat alles de voorwaarden 
schept. Wat betekent dat fraaie abstracte 
verhaal nu voor D66 in het provinciaal be
stuur? Niet zo'n moeilijke vraag als ik naga 
waarvoor onze fractie zich dagelijks inzet. 
Democratische vernieuwing is ons voortdu
rende pleidooi om burgers tijdig te betrekken 
bij de ontwikkeling van beleid - en niet al
leen naar belangenorganisaties te kijken. 
Verder streven wij ernaar om beleidsvoorne
mens al in een vroeg stadium, als er nog wat 
te kiezen valt, openbaar te maken in de vorm 
van groenboe ken. Tot slot willen wij een be
tere verantwoording door het provinciaal be
stuur over het gevoerde beleid. 
We zijn er vooral op gericht om de juiste 
voorwaarden te scheppen om onze dichtbe
volkte en zwaar geasfalteerde provincie leef
baar te houden. Dat betekent: het zorgvuldig 
inbedden van nieuwe infrastructuur, terug
houdendheid te bevorderen bij het creëren 
van grote nieuwe bouwlokaties. We moeten 
zo zuinig zijn op de schaarse open ruimte! 
Daarin moet de ontwikkeling van nieuwe na
tuur veel meer voorrang krijgen. En is dus 
veel meer geld nodig. 

Als we niet oppassen slibt Limburg dicht met 
overvolle wegen en ruimteverslindende bedrijf
sterreinen. Wij willen veel ruimte voor natuur 
en verantwoorde economische groei. Dat reali
seren wordt een van de grootste uitdagingen 
van het provinciaal bestuur van de 21 e eeuw. 



Patriek 
Poelmann, 

Noord-Holland: 

Wat D66 in 
Noord-Holland wil 

Binnen Noord-Holland moet ruimte zijn voor 
de stad, ruimte voor het platteland, ruimte 
voor regio's, ruimte voor de natuur. Niet te
genover elkaar, maar naast elkaar. 
D66 wil een gebiedsgericht beleid binnen de 
provincie. D66 wil in de komende vier jaar 
de instelling van een geheel voor West
Friesland vrijgemaakte gedeputeerde en een 
speciale statencommissie. 
D66 wil samen met het rijk en de gemeenten 
acliviteiten in gang zetten om de sociale, 
economische en ruimtelijke achterstanden in 
Alkmaar, Den Helder, Hoorn en Zaanstad 
weg te werken. 
D66 wil een regionale omroep met een re
gionale televisie toto stand brengen die ge
heel Noord-Holland bestrijkt. Dok neemt D66 
Initiatieven om de inwoners van de provincie 
een laagdrempelige en gemakkelijke toe
gang tot internet te bieden. 
D66 wil concentratie van wonen en werken 
in de steden en tegelijkertijd open houden 
van ons mooie platteland. Zonder alle open 
plekken in de steden vol te bouwen. 
D66 werkt aan ontwikkeling van een duur
zame landbouw, waarbij geen gebruik wordt 
gemaakt van chemische bestrijdingsmidde
len en kunstmest. 
D66 is tegen ongebreidelde groei van 
Schiphol door de aanleg van een kunstmatig 
eiland in zee; D66 is vóór een beheerste 
groei, op de huidige lokatie. Het is noodza
kelijk om te komen tot een duidelijk, alge
meen aanvaard normenstelsel ten aanzien 
van veiligheidsrisico's, geluidsoverlast, 
luchtverontreiniging en verkeersoverlast. 

Provinciale Statenverkiezingen op 3 maart 

Overijssel, Grieko van Dijk: 

Pas goed op Overijsselse kroonjuwelen 

De afgelopen twee jaar is inwoners en instanties van Overijssel gevraagd hoe de provincie er 
in 2030 uil zou moeten zien. Dit is een zeer interessant onderzoek geweest, zeer de moeite 
waard. Democratie is een ieder de gelegenheid geven de gekozen bestuurder te vertellen hoe 
zijn en haar omgeving eruit moet zien. En daar hebben velen gebruik van gemaakt. 
Wist u dat bij de laatste verkiezingen de opkomst van 78,1 % in onze provincie het hoogst van 
Nederland was? Curieus, omdat de Overijsselnaar meestal secundair reageert. 
De uitkomst is wal mij betreft koren op de D66-molen. Wal de Overijsselnaar wil? 
• veel aandacht voor sociale samenhang en welzijn van Overijsselnaren; 
• selectieve en duurzame economische groei; 
• sterke positie van Twente; 
• zorg voor de Overijsselse kroonjuwelen: variatie/kwaliteit van natuur en landschap, cultu

reel erfgoed, menselijke maat steden/platteland en woonklimaat. 

Deze kernpunten zijn neergelegd in de strategische visie "Overijssel, kwaliteit in vernieuwing". 
Ik beschouw deze visie als een contract met de Overijsselnaar. En dat betekent dat het moet 
worden uitgevoerd, anders verliest de Overijsselse politiek haar geloofwaardigheid. 

Renee Kerdijk, Groningen: 

Het gaat om kwaliteit van leven 
De komende jaren staat de inrichting van 
Nederland hoog op de agenda, dus ook de In
richting van onze provincie Groningen. 
Keuzes die we de komende vier jaar gaan 
maken, zullen de contouren vormen voor een 
langetermijnvisie. 
Dan hebben we het over: 
o Waar bouw je woningen? 
• Waar komen nieuwe industrieterreinen? 
o Waar mag landbouw zich verder ontwlk· 

kelen? 
• Hoe regel je goede bereikbaarheid? 
• Hoe versterk je het stedelijk gebied? 
• Hoe houd je rust en ruimte in stand? 
D66 in Groningen wil al die plannen toetsen 
aan hun betekenis voor het welzijn van men
sen. 

Kenmerkend voor Groningen Is een bruis
ende stad met daar omheen een aantal 
sterke kerngemeenten In een weids land. 
D66 wil die dat behouden. Inbreng van de 
bewoners van onze provincie Is daarbiJ van 
groot belang. Een leder Is aan te spreken op 
zijn of haar verantwoordelijkheid. D66 wille
dereen dan ook volop mee laten doen. Niet 
op aan vriJblijvende manier; wal mat heldare 
afspraken over de mogelijkheden en onmo
gelijkheden vooraf. Ook mat een goede on
dersteuning. En met elkaar: overheid, bur· 
gers en markt, leder vanuit een algen verant
woordelijkheid, maar mat hatzeHde 
motto:hat gaat om meer dan beton, staal en 
water, het gaat om mensen, het gaat om 
kwaliteit van leven. 
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Provinciale stalenverkiezingen op 3 maart 

Noord-Brabant, 
Rinske Verhoef-Bouwknegt: 

Kritisch kijken naar nieuwbouw 
De kwaliteit van steden en dorpen staat onder druk. Aan de steden worden grote nieuw
bouwwijken geplakt, veelal eenzijdig gericht op gezinnen met een wat hoger inkomen. Oe 
samenhang met de bestaande stad is soms - lelterlijk - ver te zoeken. We moeten voorko
men dat deze wijken de nieuwe probleemwijken worden. 
066 wil veel aandacht besteden aan de woonwijken uit de zestiger en zeventiger jaren. 
We willen deze wijken vernieuwen en de structuur versterken d.m.v. nieuwbouw en ge
deeltelijke sloop. Het creëren van werkgelegenheid en sociale stabiliteit zijn de uitdagin
gen voor de komende jaren en verdient ook vanuit de provincie aandacht - en geld. 
066 vindt dat de dorpen hun herkenbaarheid moeten behouden en versterken. Dus geen 
saaie, eentonige nieuwbouwwijkjes, maar passende architectuur. Nieuwbouw moet uit
sluitend gericht zijn op de behoeften vanuit het dorp zelf (starters en senioren), niet op 
stedelingen. Steden en dorpen moeten zuinig met ruimte omgaan. Het buitengebied is in 
de ogen van 066 bedoeld voor een gezonde landbouw, natuurontwikkeling en recreatie. 
Dat betekent: géén verdere verglazing en verstening! 

Flevoland, 
Margriet de Jong: 

Samen werken aan 
Flevoland 

In 'Flevoland dichterbij' staat wat 066 wil: 
• het provinciebestuur dichterbij de inwoners; 
• betere bereikbaarheid van onze provincie; 
• beter onderwijs, betere gezondheidszorg, en 

recreatie. 

Duurzaamheid loopt als "groene" draad door ons 
programma. 066 heeft gekozen voor een duur
zame economische groei, en daar past geen grote 
luchthaven bij. Daarover is 066 steeds duidelijk 
geweest. Het kabinetsbesluit om niet voor 
Flevoland te kiezen, bewijst ons gelijk. Een even
tuele Markermeeroptie zoals collegepartijen nog 
steeds wensen, is om natuur- en milieuredenen 
voor 066 niet bespreekbaar. 
Naast duurzame economische groei, zijn broodno
dige sociale en infrastructurele voorzieningen, het 
behoud van rust, ruimte en groen voor ons de be
langrijkste uitgangspunten. Net zoals participatie. 
Actieve deelname van ouderen op alle terreinen 
van het maatschappelijk leven, deelname van jon
geren aan hoger onderwijs in Flevoland, deel
name van inwoners bij de voorbereiding van plan
nen en besluiten, en deelname aan activiteiten op 
het gebied van kunst en cultuur. Meer aandacht 
daarvoor is nodig, omdat kunst en cultuur het ce
ment in de samenleving kunnen zijn. 
Met deze punten staat 066 de verwezenlijking van 
een volwaardig functionerende Flevolandse sa
menleving voor ogen. 
Samen werken aan Flevoland, en als eerste stap: 
gaan stemmen op 3 maart. 

Fryslan, Carla Dijkstra: 

De provinciale politiek staat te ver af van de in
woners van Fryslän. 066 wil mensen de invloed 
geven waar ze recht op hebben. Inspraak is ver
worden tot een verplicht ritueel. Oe afstand tot 
de politiek wordt hierdoor alleen maar groter, 
terwijl de politiek juist weer herkenbaar moet 
worden. In ons verkiezingsprogramma-nieuwe 
stijl streven we dat na. Onze programmapunten 
vertellen een duidelijk, herkenbaar verhaal. Wij 
maken ons sterk voor het behoud van onze 
open, groene ruimte en willen deze niet opoffe-

14 IDEMOCRAAI nr 

Géén tweede Randstad 
ren aan verdergaande stedelijke ontwikkelin
gen. Dit betekent dat 066 duidelijke keuzes 
maakt om het waardevolle landschap en de na
tuur te behouden. 
Dit betekent ook een concentratie van groot
schalige bedrijven binnen de vastgestelde eco
nomische zones; woningbouw in de centrumge
meenten en het clusteren van windmolens. 
We zetten ons tegelijk in voor de leefbaarheid 
van het platteland. Als voorzieningen bedreigd 
worden door ontwikkelingen die wij niet kunnen 
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stoppen, dan willen wij nieuwe, andere voorzie
ningen. 066 wil openbare internetaansluitingen 
in alle dorpshulzen om via de elektronische 
snelweg toegang te bieden tot bibliotheken, mu
sea, schouwburgen, gemeenten en provincie
huis. Niet alleen om informatie te krijgen, maar 
ook om zaken te regelen zoals een uittreksel uit 
de burgerlijke stand. 
Fryslän moet welleefbaar blijven, maar geen 
Randstad worden! 



Provinciale stalenverkiezingen op 3 maart 

Utrecht, fos Eibers: 

Ondersteuning bieden aan gemeenten 
D66 Utrecht wil voor deze volle provincie een 
integrale aanpak op het gebied van verkeer en 
vervoer, ruimtelijke ordening, water, natuur en 
milieu. Het gaat om maatregelen voor een beter 
milieu, een sterke natuur, meer landschap en 
!eetbaarheid. Door de vele nieuwbouw tot 2005 
(80.000 woningen) in Utrecht acht D66 het ge
vaar aanwezig van leegloop en verpaupering in 
sommige wijken; daarom willen wij een krach· 
llge financiöle impuls voor stads· en dorpsver
nieuwing. 
Veel aandacht is er voor de gezondheidszorg. 

Gelderland, Carla 
Rieter-Michelotti: 

Ruimte voor de 
volgende generatie 

Even voorstellen: geboren in Luik (8.) in 1946, 
tweetalig, en grotendeels opgegroeid in 
Nijmegen. Gehuwd, twee kinderen. 
Geschiedenis gestudeerd. 

Hoewel ik een brede politieke belangstelling 
heb, nemen ruimtelijke ordening en jeugdbe
leid daar toch een bijzondere plek in. Als frac
tievoorzitter in de Gelderse Staten heb ik initia
tleven genomen die geleid hebben tot moties 
en nieuw beleid. Zoals ten aanzien van: inte
graal en preventief jeugdbeleid, versterking 
van culturele infrastructuur, sanering vervuilde 
terreinen van voormalige gasfabrieken, arbeid 
voor moeilijk plaatsbaren in de samenleving. 
Wat de Gelderlanders van mij kunnen verwach
ten: grote inzet, veel initiatieven, organisatie
lalent en een goed analytisch vermogen. 
Diplomatie ligt mij meer dan een grote mond; 
de ervaring leert dat je daar verder mee komt. 
Uilgangspunt van mijn politiek handelen is 
mensen de vrijheid bieden om hun zaken zo 
goed mogelijk zelf te regelen. D66 moet zich 
verder Inzetten voor natuur en landschap, mi· 
lleu en cultuur; en voor groeperingen In een 
achterstandspositie, die onvoldoende voor hun 
eigen belangen kunnen opkomen. Niemand aan 
de zijlijn! Gelderland, een (h) eerlijke provincie 
om in te wonen. Met ruimte voor de volgende 
generatie. 

Wij pleiten o.a. voor onderzoek naar de wacht· 
lijsten, het integratie· en minderhedenbeleid, en 
de jeugdzorg. In het ouderenbeleid wil D66 aan
dacht voor de behoefte aan zelfstandigheid, de 
zorg op maat en experimenten met nieuwe 
woonvormen. 
Cultuur is van oudsher een speerpunt van D66 
in de Staten: er is meer aandacht nodig voor 
stimulering, bevordering van kunstzinnige vor
ming op school en er komt meer geld voor bibli· 
otheken. 
Natuurlijk legt D66 Utrecht ook prioriteiten bij 

de bestuurlijke vernieuwing. D66 wil niet alleen 
het referendum, maar ook een dualistlscher op
stelling van de Staten voor een betere controle 
op de macht. De provincie moet de mogelijkhe
den van internet gaan benutten voor enquêtes 
en klantenpanels. En opereren als een effectlef 
en efficiönt provinciaal apparaat, dat klantge
richt en dienstverlenend optreedt en ondersteu
ning biedt aan de gemeenten bij het oplossen 
van problemen. 

Zeeland, René Bastiaanse: 

Groen heeft de toekomst 
De Zeeuwse Delta is mèt de Waddeneilanden het belangrijkste natuurgebied in ons land. Deze 
kleine, waterige provincie is een oase te midden van oprukkende verstedelijking en dat nu 
moet zo blijven. Industriële ontwikkeling is niet verkeerd, maar het mag niet ten koste gaan 
van de natuur. 
Deze oase moet zo goed mogelijk geëxploiteerd worden, maar zonder dat de bronnen opdro
gen. Met andere woorden: Zeeland is de meest toeristische provincie en ook dat moet zo blij· 
ven. Recreatie en toerisme zijn voor Zeeland natuurlijke bronnen van bestaan, die verder uit· 
gebouwd kunnen worden. Het platteland speelt daarbij een essentiële rol. 
Ten slotte nog dit: de oase is klein en dunbevolkt en ook dat mag zo blijven. Die kleinschalig
heid biedt namelijk grote voordelen: Zeeland is daardoor de ideale proeftuin voor experimen
ten en innovatieve projecten op allerlei terrein. Die moeten dan ook gestimuleerd worden. 
Zie hier wat karakteristieken van Zeeland. D66 wil voortbouwen op wat eigen is aan Zeeland. 
Dat klinkt behoudend, maar het is juist toekomstgericht: opdat we over tien jaar nog even 
uniek zijn als nu en de rest van Nederland ietwat jaloers omziet naar die kleine, waterige pro
vincie. 
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Van Mierlo gehuldigd door zijn vrienden 

Warme douche voor Hans 
Het was feest op 23 januari jl. In het Amsterdamse theater De Trust nam Hans van Mierlo afscheid van de politiek. Onder het publiek 

bevonden zich vele vrienden, zoals Harry Mulisch, Connie Palmen, Marcel van Dam. 'De wereld is een schouwtoneel', 

schreef Shakespeare; Van Mierlo kreeg bij deze gelegenheid een passende rol toebedeeld naast de acteurs Pierre Bokma 

Bijschriften: Moncef Beekhof 
Fotografie: Dennis Sies 

1. Hans van 
Mierlo als gast
speler in een rol 
die speciaal voor 
hem is gecreëerd: 
'good lord Van 
Mierlo' moet de 
kroon op bevel 
afstaan en enkele 
voor hem 
geselecteerde 
teksten van grote 
vellen voorlezen. 

D 

(o.a. 'De avonden') en Gijs Scholten van Asehal ('Oud geld' en 'Hamiet'). 

5. De voormalige 
Rechterlijke Macht 
en Literaire Macht 
bij elkaar. 

2. De drie D66-partijleiders van het afgelopen 
jaar naast elkaar. 

3. Pierre Bokma en Gijs Scholten van Asehal 
voeren in het decor van de Kersentuin van 
Tsjechov de onttroningsscène op uit het konings
drama Richard 11 van Shakespeare. Met de 
kroon als symbool van de macht die - soms met 
moeite - wordt overgedragen. 

4. Van Mierlo noemde de voordracht van 'vriend' 
Marcel van Dam, waarin deze hem op vertroete
lende wijze langs de democratische meetlat 
legde, later op de dag stralend 'de meest beledi
gende laudatio die hij ooit had gehoord'. 



6. Kunstenaar en vriend Jeroen Henneman in actie met zijn ludieke 'dit 
is uw leven' -act, waarbij hij op een flapover in grove streken het leven 
van Van Mierlo schetst, eindigend bij een blad waarop in grote letters 
het jaartal 1999 staat - er zijn nog lege pagina's. 

10. Er was ook 
muziek. ledereen 
ging op in de 
zigeunerklanken, 
ook al was het 
maar tot zeven uur 
's avonds. 

7. Gastvrouw Winnie 
Sorgdrager overhandigt 
Van Mierlo het eerste 
exemplaar van het 
boekje 'Denken over 
democratie', een bundel 
met toespraken en 
speciaal vervaardigde 
tekeningen. 

8. De Brits-Duitse 
socioloog Lord Ralf 
Dahrendorf, die spe
ciaal voor deze bij
eenkomst naar 
Nederland was geko
men, riep op tot een 
actieve en in bewe
ging zijnde democra
tie: "Renewal means 
nol accepting the 
erosion of democracy 
in silence." 

9. Volgens socioloog Abram de Swaan is het dilemma van 
de Europese democratie dat alleen Miss Europa en het beste 
Europese lied via het Eurovisie Songfestival rechtstreeks 
worden gekozen. Hij bepleit dan ook de oprichting van E99, 
een partij die strijdt voor de rechtstreekse verkiezing van de 
Europese volksvertegenwoordiging en president. 



Oproep 
Communicatie doe je niet alleen 

Als het over communicatie gaat, wordt 
een politieke partij vaak met een one-is
sue organisatie of een non-profit instel
ling vergeleken. Dit gaat slechts ten dele 
op. Waar de transactie tussen lid en orga
nisaties als Greenpeace of 
Natuurmonumenten ophoudt bij: lid be
taalt contributie, vereniging behartigt het 
belang - gaat het bij politieke partijen ver
der. Wij verwachten van een groot deel 
van onze leden naast contributie ook hun 
mening, hun stem en ook nog een actieve 
inzet of zelfs kandidaatstelling. Dit maakt 
een politieke partij wezenlijk anders van 
veel andere verenigingen. 

De communicatie van een politieke partij 
valt onder te verdelen in een deel voor
lichting, die voor rekening komt van de 
partijvoorlichter, de voorlichting van onze 
volksvertegenwoordigers, en een deel 
marketingcommunicatie. Over deze laat
ste wil ik het met u hebben. Deze beperkt 
zich op dit moment tot ad-hoc-acties en 
ad-hoc-campagnes. Maar dat kan veel 
beter. Het doel is immers leden te wer-

ven, te binden en een permanente basis 
te creëren voor campagnes. We moeten 
tot een gestructureerde benadering ko
men om met kiezers en leden daadwerke
lijk in contact te komen en te blijven. Het 
ontwikkelen daarvan kost veel tijd en 
menskracht. 

Wij zijn dan ook op zoek naar communi
catieve mensen die een bijdrage willen 
leveren aan een solide communicatiebe
leid. Hiervoor hebben we vakmensen en 
deskundigen nodig voor een commissie 
communicatie, en enthousiaste vrijwilli
gers voor een communicatieteam. De 
commissie communicatie gaat een visie 
en een strategie ontwikkelen; het commu
nicatieteam geeft uitvoering aan marke
tingcommunicatie. Dit om D66 klaar te 
maken voor de toekomst. 

Mag ik u uitdagen! 

Mario Fruianu, publiciteitscoördinator 
Hoofdbestuur 

In '66 dachten veel mensen nog dat het in orde was om 
dieren te fokken voor bontjassen. Gelukkig zijn de tijden 
veranderd en is ook D66 met haar tijd meegegaan. 
Hoewel? Het D66-congres wilde dieren stemrecht geven, 
maar bij stemmingen over de bontfokkerij aarzelt D66 nog 
steeds! De 2,6 miljoen nertsen in de bont bio-industrie 
zouden daarom nu geen D66 stemmen. Binnenkort stemt 
de kamer over de bontfokkerij, de schandvlek van de 20e 
eeuw. Met steun van D66 komt er een fokverbod, zonder 
die steun niet! Laat de fractie weten dat BON~' .-r
u als lid voor een bontfokverbod bent! ~ 

OR~)' 

Het nul-nummer van DiXiT valt goed ... 

Het HB\DB roept deskttndige vrijwl1/igels op om zitting te 
nemen in de hernieuwde · 

COMMISSIE COMMUNICATIE 
Taak 
Het meedenken en werten aan .dt ontwikkeDng van een 
visie en strategie ten behoeve van bet communicatiebe
leid van 066. 

Ve(fllderfrequentie 
Maandelijks, in utrecllt. 

·· PttJiiel 
Kandidaten dienen werllzaam te zijn in of aantoonbaar 
deskundig te zijn op bet Vakgebied marketing, communi
catie en/of voorlichting. 

Tijdsduur 
Voorlopig voor de periode van een jaar. 

Tl/dBbeslag 
+/·12 uur per maand. 

Voor een nieuw op te richten permanent communicatie
team zoelct het HB enthousiaste vrijwilligers voor de 
tuneties van: 

MARKTONDERZOEKER 
Hoofdlaak 
Het verzamelen, 8llllyseren en verspreiden van gegete08 

· over de acllterban van D66 elt baar marltt 

MEDIAPLANNER 
lltlotdtaak . . . . ' . . 

· Het opsltlen van ~annen voor ideek·cOl• : 
çepten en plannen vanuit de organisatie van D66, om 
deze ettectiel te presenteren aan.specifieke doelgroepen. 

LEDENBINDER 
HIJÓirltaak . . . ·. . . . .. 
Het o!11Wikkelen en uitvoeren van acfivlteiten lèr versier·· · ..• f 
Icing van de opvang en contacten tussen de tersellillende ,. ; 
gremia in D66 en llaat llden. 

LEDENWERVER 
~ldtaak . . .. 
Het ontwikkelen en uitvoeren van acliviteiten om nieuwe. 
leden te werven. · 

ORGANISATOR EVENEMENTEN 
Hoofdtaak . . , 
Organiseren van politieke bijeenkomsten in hel hele land · 

ALGEMEEN LID COMMUNICATIETEAM 
lleDidtaak ' . .. . .· . . . ' . 
Verzorgen van ale admiRIStr* Ollde•lltlldew._ •< 

·.:.%111111redenun het com~. mars~ 
agenda bQhoudtn en afsPraken ltf8UR •. · . ·. 0:· 

Voor alle luiH:IJtt geldt: . .. .·•.. ..... . . ', .,.:··:. 
flet~II!IIJIBdtook~8111We~Je.!··•. 
stuunledell$ zldt./Julljloudetl.~ ~~ . 
en leden_..,;".,~.,.."ellcettfllfl · 
..... "", .... 11ft mllllml1t ~Is ."",_.,..t,···. 
per week, • .,,._ .. 111 te tlf:/Jiflli ~ wonlèll -~ .. 
goeti.MIImeldQ.vki.HIBII (<~>).u mnt. 
"." brfelrfl:b •• de~~ l'ostblla ..O,i 
Z501 CR lhm .... 



ma 1 mrt werkbezoek Els Borst en Roger van Boxtel in 
Groningen. Bel voor meer informatie met AHard 
de Witte: 050 • 5772836 

• werkbezoek Doeke Eisma en Piefer ter Veer in 
Apeldoorn {vanaf 11.00uur) en Arnhem (vanaf 
15.00 uur). Bel voor meer informatie met Bas 
de Moor: 070 • 3566096 

di 02 mrt fnwtievoorziltersdebat, m.m.v. Tbom de Graat. 
21.00 uur tot 22.20 uur op NL 2 

wo 03 mrt verkiezingsdag Provinciale Staten 
• •s avonds: uitslagenavond in l~et Proviaciehuis 

vanutrecht. Met Thom de Graaf. Els Bèrst e.a. 
• verkiezingsdag Provirtciafe Staten en gemeen

telijke herindelingen in Noord-Brabant 

wo 10 mrt JD-Nijftlegen: pOlitiek café in café 'De Zaak' 
over asielZoekers In Nederland; Tijd: 21i.Ob uur, 
Bel voor meer infOrmatie Riet Ml,cäe18efeijns 
(024-3776114) 

za 13 mrt fractlevoo~Jeenkol'llst over GFtttestelfen· 
beleid. M.m.v. Roger van Boxeet en Jan 
Hoekema. Utrecht, la Vie. Tijd: 13;30° -16.00 
uur. Aanmelden bij hef Op-ilfing~m: 870 
·3566061Lo 

za 20 mrt • JO debat..trainlll9 in Utrecht,Pax Cbristi. 
0 Tijd; 1UQ uur.tnfo bliKariaene Budlling~G10 
·4138813 ° 0 

0 

Lerenttebatteren {tlC) in Amsterdam 
• CQIIfllctll81Jterjng (tlC}ilt Den Haag 

wo 24mrtJD bezoekt Vlaamse zustèro~ in ° 

0

0• 

0 Brussel. "*bij Marlift t•ver::Cif:a "''12-4212 

za 27 mil JIJ.:Rotterdaln ilttaniseertdebatl~Vth" ISielzee· 
0 kers met Femkê ttaJsema tGR1.11Ul a Diltricll 

0
0 
(066) ill1J8mtentellUis Retterlfam. Tij:20.00 

0 

° uur.lnfo IJij Jan•PfeJode VrieS (078-6173463) 

ma29 nut èfieentornst ·-• 
0 

0 

0 

Vrouwenrei:ltten~blellin tJeJJ Haag
00 

za 18 a" f;ilrst.t$ Maaktenniln\lefJl61(QC)·illUlrecfat 
0 

• ° Cursus Slft!eêhoea presentatie (OC) iR 0

• 

0 

0 Amslqrdem 
0 0 

za 17apr tonfef'(lfttie !'ZOtgea'over de zorg" ~DCISWB} iR 
Utfeçht: ~JtfeÎtb1i oe: o70~ 3561i0&& · · · 

di 1alpr .Jtl.A-..dJ(DII;an~liJK:Jertf.vJvef·~ 
pálifieke verwaill$chasl in~; Eetix' · . · 
MerilitS· ltJIOtlllf; 1nf9iJiiWOiltti'•JaatlosteJJ: 

. 171·~ 5155615 ° • • • • • • • 
0 

• 

:-' , ' - c~_ -:_ -, ------ '- :-- '- ' - --

ditttlei .JD-M\~~QtM•Dloveraetter~ 
· .. ·· r•s!fcultuuriJJ EliroiJI Jirbotenzaal Pannliso . 

.•. lnfObQ Wouteriatl OIJSlen: 011 "5155615 

oe ;:.. DPiei4JiltScellfftml ... · . . .· 
SWB • =;=. SticlltiJJI Welenschappelijk Bureau· 
JO = Jlllllè ~möc{aWn · 

DiXiT is uit! 
Op zaterdag 6 februari 1999 overhandigde D66-partijvoorzitter Tom Kok op 

het partijcongres in Veldhoven het eerste nummer van het nieuwe D66-lijd-

schrift DiXiT aan de aanwezige nieuwe leden van de partij. Als bestaand lid 

ontving u dit nummer die dag gratis thuis. 

In de Statenspecial van Dixit onder meer: 
Twentse drievuldigheid of Overijsselse twisten: komt Twentestad 
van de grond? 
Senator Ruud Hessing over het referendum: stem van het volk, of 
onneembare drempels voor wassen neuzen? 
Bolkestein roder, of D66's rukje naar rechts? De toetreding tot de 
Liberale Internationale 
Gorinchem, de hypocrisie en de compassie 

DiXiT belicht op journalistieke 
wijze actuele politieke kwesties 
vanuit alle geledingen en gremia 
van de politieke partij D66, van 
Europees parlement tot gemeen
teraad en van de Staten tot 
Eerste en Tweede Kamer. 

DiXiT is een gezamenlijke uit
gave van de politieke partij D66 
en haar Opleidingscentrum. Het 
blad verschijnt tussen de reces
sen tot circa twintig nummers 
per jaar. 

DiXiT is Latijn voor "Er is ge
sproken". Wat bepaald niet wil 
zeggen dat het laatste woord nu 
is gezegd. U kunt zich dus maar 
beter abonneren. 
Leden van D66 betalen in dit introductiejaar f 57,50, niet-leden f 70,-. 
Begin deze maand ontving u het 0-nummer gratis thuis. U neemt uw 
abonnement door de daarin bijgesloten acceptgirokaart te gebruiken. 
Vul anders onderstaande bon in. 

r------------------------------------~ 
BON 

"Ja, ik wil geen woord van D66 missen dus ik abonneer me op DiXiT" 
Leden van D66 betalen in dit introductiejaar I 57 ,50, niet-leden I 70,-. 

Dhr/mevr. 

Straat .................................................................................................................... . 

Postcode+ Woonplaats 

lidnummer ............................................................................................................ . 

Functie in D66 ....................................................................................................... . 

Deze bon opsturen naar D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag. 
U kunt ook telefonisch (070-3566066), per fax (070-3641917) of per e-mail 
(lsd66@d66.nl) bestellen. 



Metafysica in de polder 
Het 'poldermodel': sinds de term enige jaren gele
den is ontdekt wordt in de pers ook voortdurend 
gelet op het ontstaan van scheuren in de samen
werking tussen overheid en belangengroeperingen. 
De actie van de ANWB tegen de invoering van het 
zogenaamde rekeningrijden op de wegen naar de 
vier grote steden lijkt weer op het ontstaan van een 
scheur te wijzen. Het is trouwens niet voor het 
eerst dat de ANWB probeert de politieke besluitvor
ming te beïnvloeden: de bond verzette zich eerder 
al tegen de HSL. De ANWB, die zich beroept op 
haar meer dan 2 miljoen leden, zegt dat het 'reke
ningrijden' niets zal helpen in de strijd tegen de fi
les en dus niet meer zal zijn dan een extra belasting 
op het rijden in een auto. Bovendien wijst de hond 
op een groot aantal praktische problemen hij de in
voering, zoals fraude met valse kentekenplaten, 
waar volgens de bond door de overheid onvol
doende aandacht aan wordt besteed. 

Het verweer van verantwoordelijk minister 
Netelenbos is zwak: ze zegt, op de onuitstaanbare 
toon van een schooljuffrouw, dat het experiment 
gewoon van start gaat: "Niet zeuren, kinderen." 
Maar ook het meer serieuze verweer is niet overtui
gend: het is inderdaad onzeker of de files korter 
zullen worden, in ieder geval zal dat niet op korte 
termijn het geval zijn: daarvoor is de tol te laag in 
verhouding tot de vaste kosten van het bezit van 
een auto. De extra inkomsten zullen worden ge
bruikt om het openhaar vervoer te verbeteren, zo
dat automobilisten een alternatief krijgen voor de 
auto. Maar wel na aftrek van de inningskosten, 
voor de peperdure, maar qua technologie achter
haalde, portalen over de weg en duizenden nieuwe 
hanen bij de belastingdienst. 
Ook het argument dat het beter is voor het 'mi
lieu', is niet zo sterk: om een of andere metafysi
sche reden schijnt het openhaar vervoer geen ener
gie om te zetten in C02 en doen auto's dat wel. 
Dankzij een- inmiddels bijna voormalige- mede
werker van het RIVM hebben we iets meer inzicht 
in de werking van deze metafysica gekregen, die 
meer gebaseerd lijkt op politieke wenselijkheid dan 
op wetenschap. 

Ook al is het verweer zwak, niets doen is ook geen 
oplossing. De D66-fractie heeft al vaak gewezen op 
het feit dat mobiliteit het probleem is, niet het ge
kozen vervoermiddel. Een betere ruimtelijke orde
ning en een minder overspannen huizenmarkt dra
gen daaraan bij. 

En de scheuren in het poldermodel? Onduidelijk is 
hoeveel ANWB-leden de mening van de bond de
len, maar meestal is de steun voor belastingvcrho
gingen niet zo groot. Wel heeft de ANWB zoveel le
den dat nauwelijks verwacht mag worden dat ze 
het allemaal eens met het standpunt van de hond. 
Het heeft in ieder geval meer duidelijkheid ge
bracht in de argumenten voor en tegen 'rekening
rijden'. En de ANWB, die nu elke dag trouw op de 
radio de fileberichten voorleest, weet na de invoe
ring als eerste of ze nog lang op de radio te horen 
zullen zijn. + 

Frrd Herrebout 

Zomer 
Bij mijn aantreden lagen er drie vissen van ongeduld te 
spartelen om in de wijde wereld te mogen gaan zwem
men. De Democraat, DiXiT en Digitaal. De Democraat 
als gevestigd huisleverancier van informatie, DiXiT van 
enthousiasme niet meer te stoppen en meteen begonnen 
aan een sprong in het diepe, en Digitaal als jongste en 
minst ervaren, die twijfelt maar toch graag van zich wil 
laten horen. 

Vandaag ligt er weer een Democraat voor u. Uit een re
cent gehouden lezersonderzoek blijkt u het blad zeer te 
waarderen. Toch heeft u ook duidelijke wensen: ten aan
zien van de lay-out, u heeft behoefte aan meer discussie 
en u zou graag meer actuele informatie ontvangen. Met 
deze gegevens gaan wij aan de slag, om u nog beter van 
dienst te kunnen zijn, enerzijds als partijbreed vereni
gingsblad, anderszijds als platform voor discussie en opi
nie met maar N'n doel: u aan D66 te binden. Hoe? Door 
u optimaal te informeren en uit te dagen uw mening te 
geven. Tot de zomer kunt nog 2 of 3 nummers verwach
ten in de min of meer oude stijl. 
Actueel, prikkelend en informatief is DiXiT. DiXiT wil 
een brede doelgroep aanspreken met opinie en achter
grond, door op journalistieke wijze nieuws te maken met 
politiek actuele informatie uit alle geledingen van D66. 
Met DiXiT is er een nieuw instrument hijgekomen waar
mee de hele partij wordt uitgedaagd nieuws te maken. 
Om aan de wens van actualiteit te kunnen voldoen, 
gaan we kijken of een Digitale Democraat levensvatbaar 
is. Het idee is een e-mail-service te starten met actuele, 
korte berichten uit de gehl'le partij en ter ondersteuning 
van zowel de artikelen in de Democraat als in DiXiT. 
In de komende maanden worden de profielen van alle 
D66-publicaties verder uitgewerkt. Deze publicaties zul
len gezamenlijk hun bijdrage leveren aan een samen
hangend intern en extern communicatiebeleid. 
Tot slot wil ik graag nog even mijn dank en bewonde
ring uitspreken voor mijn voorganger Pierre Wimmers, 
die zich jarenlang heeft ingezet voor D66. En natuurlijk 
voor Marieke Keur en Sebastian Dingemans, die vele ex
tra uren maken om u telkens opnieuw- samen met een 
inspirerende redactie - een Democraat van formaat te le
veren. Dankzij hun inzet en het creatief omgaan met de 
beperkte middelen, is de Democraat geworden wat hij 
nu is.+ 

Mario Fruianu, pub/iciteitscoiirdinator Hoofiibestuur 

Gezocht: extra handen en hoofden 
De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB) is op zoek 
naar enkele vrijwilligers die zich twee dagen per week bezig 
willen houden met respectievelijk publiciteit, documentatie of 
administratieve werkzaamheden. De SWB geeft het tijdschrift 
Idee uit en publiceert jaarlijks een aantal cahiers. Daarnaast 
organiseert de SWB conferenties en ondersteunt de verschil· 
lende werkgroepen. Voor al deze werkzaamheden komt de 
SWB eigenlijk handen en hoofden te kort. Bent u gepensio· 
neerd of beschikt u om andere redenen over voldoende vrije 
tijd en lijkt het u interessant voor het wetenschappelijk bureau 
te werken, neemt u dan contact op met lrene Knijnenburg, 070 
3566041. De SWB is gevestigd in Den Haag. 
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Mededelingen van het Hoofdbestuur 
- Besluitvorming congres 68 
- Nieuwe contributieregeling 
Stichting Wetenschappelijk Bureau 

Mededelingen van 
het Hoofdbestuur 
Het congres bijeen in Veldhoven op 6 en 7 februari 1999, nam 

de volgende besluiten: 

EUROPEES MANIFEST 1999 - 2004 
(vastgesteld) 
De gedrukte versie is verkrijgbaar vanaf begin maart. Een 
lijst amendementen met vermelding of zij aangenomen, 
verworpen, vervallen of ingetrokken zijn, is los verkrijgbaar 
bij het Landelijk Secretariaat. 

LIJSTTREKKER VERKIEZINGEN EUROPEES 
PARLEMENT 1999 
Lousewies van der Laan werd gekozen tot lijsttrekker voor 
de verkiezingen in 1999 voor het Europees Parlement. De 
volledige definitieve kandidatenlijst kunt u bestellen via de 
bestelbon achterin. 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES (restant uit congres 67) 

aangenomen: 
APM 67.8006 . maatschappelijke ervaring 

intentie is door HBovergenomen en aldus door het 
congres aangenomen: 
opdracht aan het Hoofdbestuur om vergaande maatre
gelen te treffen om informatie omtrent maatschappe
lijke ervaringen van leden boven tafel te krijgen ten 
behoeve van de besluitvorming van de partij op alle 
niveaus. 

APM 67.8007 inspraak startpunt 
verzoek aan de raadsfracties om bij de samenspraak 
tussen bestuur en maatschappij inspraak hoog op de 
politieke agenda te plaatsen en inspraak niet als sluit
post maar als startpunt te behandelen. 
Het Hoofdbestuur tekende hierbij aan dat D66-raads
fracties reeds veel aandacht aan inspraak besteden, 
maar dat het in zijn algemeenheid goed is dat 
inspraak hoog op de politieke agenda geplaatst wordt. 

APM 67.8008 verantwoordingsplicht voor ambtenaren 
verzoek aan de Tweede-Kamerfractie om te bevorderen 
dat er gezocht wordt naar een mogelijkheid van een 
vorm van verantwoordingsplicht voor ambtenaren. 

APM 67.8009 zorgzaam 'blauw' 
verzoek aan de Tweede-Kamerfractie om te bevorderen 
dat meer zorgzaam 'blauw' op de politiebureaus aan-
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Opleidingscentrum 
Bestelbon 

wezig is - ook 's avonds en 's nachts - om de vragende 
burger van dienst te kunnen zijn. 

APM 67.8013 biologische reiniging 
verzoek aan de Tweede-Kamerfractie om milieuvrien
delijke en biologische reiniging hoog op de nationale 
agenda te plaatsen. 

ingetrokken 
APM 67.8014 

verworpen 
APM 67.8010 
APM 67.8011 
APM 67.8012 

(aanpassing asielbeleid) 

(gedoogbeleid) 
(tegenstrijdige informatie EG) 
(elektronische afhandeling) 

ACTUELE POLITIEKE MOTIES - congres 68 -

aangenomen: 
APM 68.1001 bereikbaarheid/rekeningrijden 

verzoek aan het Hoofdbestuur om een politiek podi
um te mganiseren over 'bereikbaarheid voor iedereen', 
waaruit een duidelijk D66-standpunt geformuleerd 
kan worden; 

APM 68.1002 burgemeestersvacature in Utrecht 
oproep aan de Tweede-Kamerfractie om bij de rege
ring erop aan te dringen dat de bevolking van Utrecht 
de beslissende stem moet uitbrengen bij de vervulling 
van de burgemeestersvacature b.v. d.m.v. et::n raadple
gend referendum onder de bevolking van Utrecht, 
waarbij het kabinet zich bij voorbaat aan de uitslag 
van dit referendum bindt. 

APM 68.1003 vrouwen in Mghanistan 
verzoek aan de D66-fracties van Europees Parlement 
en Tweede Kamer alsmede de D66-bewindvoerders 
van het kabinet om - waar en wanneer zulks oppor
tuun is - de schijnwerpers van politiek en media te 
richten op de grove inbreuk op essentiële grondrech
ten jegens 50% van de bevolking in Afghanistan, 
zodat op korte termijn de publieke opinie gemobili
seerd wordt. 

APM 68.8002 selectieve ontwikkeling Schiphol 
congresuitspraak dat, voordat het kabinet besluit over 
de verdere ontwikkeling van de luchtvaart op langere 
termijn, alsnog een beleidsscenario moet worden uit
gewerkt dat uitgaat van een werkelijk selectief ontwik
kelings- en ontmoedigingsbeleid en dat dit scenario 
volwaardig bij de uiteindelijke besluitvorming moet 
worden betrokken. 
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verworpen 
APM 68.1000 

APM 68.8001 
APM 68.8004 

(onvoldoende verantwoording Tweede
Kamerfractie inzake moties 67.8000 en 
8001 over Betuwelijn) 
(plaatsing GSM-masten) 
Oonge democratieën) 

niet in behandeling 
APM 68.8005 Het congres besloot de motie over paarse 

kool niet in behandeling te nemen. 

ORGANISATORISCHE MOTIE 

ingetrokken 
AOM 68.5002 (sociaal-liberaal) 

WIJZIGINGSVOORSTELLEN HUISHOUDELIJK 
REGLEMENT 

aangenomen 
M 68.5001 vertegenwoordiging van de regio's 

opdracht aan het Hoofdbestuur om de ingediende 
voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement die beogen de Adviesraad op te heffen, aan 
te houden tot het najaarscongres, opdat het congres 
zich dan kan uitspreken over een samenhangend pak
ket van veranderingsvoorstellen die de vertegenwoor
diging van de regio's betreffen en om vooraf met de 
regiobesturen in overleg te treden met het oog op 
voorstellen voor een verbeterde vormgeving van de 
regionale vertegenwoordiging. 

AM 68.5505 voorzitter bestuurdersvereniging 
in functie kiezen 

voorstellen wijziging Huishoudelijk Reglement 
zoals gepubliceerd in Democraat 98/6, excl. de voor
stellen 4.1 t/m 4.7 en _op 1 punt geamendeerd (zie AM 
68.5505 hiervoor) en excl. voorstel2.1 -een wijziging 
in de Statuten, waarvoor onvoldoende quorum was. 
Dit voorstel komt terug in congres 69. Dan is een 
gewone meerderheid voldoende voor aanname. 
Besluitvormingscie besluit nog over rechtsgeldigheid 
aanname voorstellen 2.2 t/m 2.6. 

vervallen 
M 68.5503 (politieke communicatie met de regio's) 
M 68.5500/5504 (ledenraadpleging) (motie vervangt 
M 68.5500 en 68.5504 uit congresboek B) 
HB-voorstellen betr. AR (Democraat 98/8 katern pag. 
10, herhaald in congresboek B pag. 24) 
HB-voorstellen 4.1 t/m 4.7 (Democraat 98/6 katern 
pag. 18) 

INTERNATIONALE SOCIAAL-LIBERALE COALITIE 

aangenomen 
het voorstel zoals gepubliceerd uit Democraat 98/8, katern 
pag. 10, herhaald in congresboekBop pag. 27). 

firn van Beusekom 
voorzitter Besluitvormingscommissie 
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VERKIEZINGEN BESTUREN EN COMMISSIES 

Hoofdbestuur 

Besluitvormingscie 

secretaris organisatie Eveline Blitz 
(was: Gretha Boom) 
lid Thomas Terwen 
(was: vacature) 

Financiële cie voorzitter Mat Botman 
(herverkiezing) 

Geschillencollege lid Catrien Zijlstra 
(herverkiezing) 

Land. Verkiezingscie lid Adri Goedegebuure 
(was: Kees Bezemer) 

SWB-bestuur 

Opleidingscentrum 

lid Rasbid Nabibaks 
(was: Mario van Tilburg) 
lid Frans Hoefnagels 
(herverkiezing voor 1 jr) 
lid Roei Pieterman 
(was:]. Bron) 
voorzitter Harry Vissers 
(herverkiezing) 
lid Rob Verhofstad 
(was Juliane v. Amsberg) 

Casper van Bolteringen 
voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie 

UIT HET HOOFDBESTUUR 

In Democraat 98/8 katern pag. 12 en 13 vond u informatie 
omtrent de verschillende besturen en commissies die op 
dit moment werkzaam zijn. Inmiddels zijn de volgende 
Hoofdbestuurscommissies ingesteld: 

Identiteit - deze commissie zal een verduidelijking maken 
van de identiteit en kernwaarden van D66. Daartoe organi
seert zij enige podia, waarin zij met ideeën gevoed kan 
worden en nodigt zij gericht leden uit een bijdrage te leve
ren. Voorzitter: Wiltried Derksen, leden: Radboud van 
Delft, Constantijn Dolmans, lngrid van Engelshoven, 
Sopbie in't Veld, Ton Kolijn, Anneke Mulder, Hans van 
Oerle, Theo Veltman, Rob van Wijk. Telefonische bereik
baarheid: Wiltried Derksen 026 - 325 4005, toegevoegd 
secretaris: Marijke Mous, Hoofd Landelijk Secretariaat, 
bereikbaar per e-mail m.mous@d66.nl en overdag telefo
nisch op 070 - 356 6026. 

Ledenraadpleging - deze commissie zal voorstellen uitwer
ken m.b.t. ledenraadpleging, een partijreferendum en con
sultatie van leden in het algemeen en tussen congressen in 
in het bijzonder: In de commissie heeft zowel een verte
genwoordiger van de huidige Adviesraad als een vertegen
woordiger uit de regiobesturen zitting. De commissie zal 
wensen en/mogelijkheden die in de partij zijn en nog wor
den geopperd, breed inventariseren en in de zomer rappor
teren aan het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur legt aan het 
najaarscongres van 1999 een voorstel in grote lijnen voor 
en indien noodzakelijk of gewenst vervolgens aan het 
voorjaarscongres 2000 voorstellen voor eventuele regle
mentswijzigingen. Meer informatie hierover bij de vice
voorzitter organisatie Matt Poelmans, tel. 071- 519 0294 
of per e-mail: M.Poelmans@d66.nl of bij Marijke Mous, 
Hoofd Landelijk Secretariaat, bereikbaar per e-mail 
m.mous@d66.nl en overdag telefonisch op 070 - 356 6026. 



NIEUWE CONTRIBUTIEREGELING 

Het afgelopen Najaarscongres heeft, onder bepaalde voor
waarden, ingestemd met een wijziging in de contributiere
geling. Eén van die voorwaarden is, dat de wijziging van de 
regeling wordt geëvalueerd en dat na die evaluatie de nieu
we regeling definitief wordt vastgesteld op het a.s. 
Najaarscongres. Voordat je kunt evalueren, is het van 
belang om aan te geven waarom het HB de regeling eigen
lijk wilde wijzigen en wat de mogelijke alternatieven zijn. 

Betaalgedrag 
D66 had een zeer evenwichtige contributieregeling. De 
contributie ging omhoog met het inkomen. Als ervan 
wordt uitgegaan dat ieder lid zich aan de contributierege
ling houdt, dan heeft D66 echter veel arme leden. Het 
gemiddelde inkomen van het D66-lid zou gelijk zijn aan 
iemand met AOW en een klein aanvullend pensioen. Bijna 
de helft van de leden betaalt een contributie van f 90,- per 
jaar of minder. Dit zou betekenen dat bijna de helft van de 
leden een inkomen heeft op minimumniveau. We weten 
uit onderzoek dat de D66-leden gemiddeld genomen meer 
verdienen. 
En er is nog iets vreemds met de contributiebetaling aan de 
hand. Als de contributie gekoppeld is aan het inkomen, 
zou de gemiddelde contributie ongeveer moeten stijgen 
met de loonstijging. Sinds 1993 is de gemiddelde contribu
tie echter gestegen met minder dan 0,5% per jaar, terwijl 
de loonstijging in de afgelopen jaren toch aanzienlijk 
hoger was. 
Deze ontwikkeling brengt uiteindelijk de financiën van de 
partij ernstig in gevaar, omdat D66 uiteraard wel te maken 
heeft met jaarlijkse loonstijgingen, huurprijsstijging, stij
ging van de kosten van papier, porti, telefoon enz. 

Wat betalen de leden nog meer dan contributie? 
Eén van de verklaringen voor deze ontwikkeling is, dat 
D66-leden meer betalen aan de partij dan alleen maar con
tributie. Een aantalleden doet mee aan landelijke, regiona
le of plaatselijke bedelacties; voor een congres, of andere 
bijeenkomsten moet toegang worden betaald en politieke 
vertegenwoordigers hebben te maken met ·de afdrachtrege
ling en (tot 1999) met de contributie voor de 
Bestuurdersvereniging. Daarnaast is een aantalleden 
geabonneerd op IDEE, de uitgave van het wetenschappelijk 
bureau en nu ook op DiXit, het nieuwe politieke blad van 
D66 en het Opleidingscentrum. 
Als je alle bijdragen optelt, kom je (uitgaande van de situ
atie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 1998) op een 
totaalbedrag van bijna 3 miljoen gulden per jaar. Daarvan 
komt maar 63% bij de landelijke organisatie terecht in de 
vorm van contributie. Als je de landelijke bedelacties e.d. 
er bijtelt, krijgt de landelijke partij bijna 75% van de mid
delen die de leden opbrengen. Van het resterende kwart 
komt het grootste deel terecht bij de afdelingen, die gemid
deld genomen zwaar leunen op de afdracht van gemeente
raadsfracties. De gemeenteraadsfracties droegen in 1997 
maar liefst circa f 400.000,- af aan de afdelingen. Hiermee 
wordt ook meteen duidelijk wat een enorme financiële 
klap de afdelingen hebben gekregen door de desastreus ver
lopen gemeenteraadsverkiezingen. 

Bedelacties 
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de contributie 
blijkbaar wordt opgevat als sluitpost. Zo betalen actieve 
leden gemiddeld minder contributie dan niet-actieve 
leden. Maar actieve leden betalen wel weer abonnementen, 
toegangsprijzen enz .. 
Politieke vertegenwoordigers betalen gemiddeld een zeer 
hoge bijdrage. Maar van deze bijdrage komt hooguit 30% 
bij de landelijke organisatie terecht. De rest komt ten 
goede aan afdelingen, regio's en de Bestuurdersvereniging. 
Dat er meerdere gremia zijn die vissen in dezelfde vijver, 
betekent niet dat de partij er als geheel rijker van wordt. 
De situatie leidt er wel toe, dat leden geen goed zicht meer 
hebben op wat er met hun middelen gebeurt, laat staan of 
de middelen wel doelmatig worden aangewend. De weinig 
gecoördineerde manier waarop de partij middelen van de 
leden vraagt, leidt ook tot irritatie. 
Elke wijziging van de landelijke contributieregeling moet 
dan ook gepaard gaan met het verminderen van het aantal 
"vissers". Op landelijke niveau gebeurt dat door het aantal 
bedelacties, ook in verkiezingstijd, te beperken tot één per 
jaar, en door de contributie voor de Bestuurdersvereniging 
af te schaffen. 
Bedacht moet worden dat de Bestuurdersvereniging niet 
meer in staat was zonder massieve financiële steun van de 
partij het hoofd boven water te houden. De autonomie 
van afdelingen en regio's om extra middelen binnen te 
krijgen, wordt overigens niet aangetast. 

Wijzigingen noodzakelijk 
Zoals al is geconstateerd, delen veel leden zich in een te 
lage contributieschaal in. Een mogelijke oplossing voor dit 
probleem is het verminderen van het aantal schijven in de 
regeling. Hieraan zit een nadeel: de contributieregeling 
wordt gedenivelleerd. Het alternatief is echter nog verve
lender. 
Als de contributieregeling niet zou worden gewijzigd, zou 
bijvoorbeeld de toegangsprijs voor een congres fors hoger 
worden, zouden er minder nummers van de Democraat 
kunnen verschijnen, zouden de afdelingen en regio's min
der subsidies krijgen en zouden de leden, die wel naar eer 
en geweten de contributieregeling toepassen in feite de 
dupe worden. De partij komt dan in een neerwaartse spi
raal terecht. 
Alles overwegende heeft het HB gekozen voor de wijziging 
van de contributieregeling, een betere coördinatie van de 
wijze waarop de partij leden om geld vraagt en alle andere 
inkomsten te koppelen aan speciale doelen: abonnemen
ten voor DiXit en bedelacties en afdrachten voor verkie
zingscampagnes, of specifieke steun voor afdelingen en 
regio's. 

Uitgaven 
Een wijziging van de contributieregeling die moet leiden 
tot meer inkomsten, zal gepaard gaan met een discussie 
over de vraag waar het (extra) geld aan wordt besteed. 
Daarin zal in de evaluatie ook aandacht worden besteed. 
Om duidelijke prioriteiten te kunnen stellen wordt onder
staand weergegeven waaraan de partij het geld in de perio
de 1994-1998 gemiddeld heeft uitgegeven. Overigens wor
den onderstaande uitgaven niet alleen gefinancierd uit 
contributie, maar ook uit de rente-opbrengsten en de rijks
subsidies voor radio- en tv-uitzendingen. 
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Personeel 31 o/o 
Verkiezingscampagnes 
Afdrachten aan regio's en afdelingen 
Secretariële uitgaven 
Democraat 6o/o 
Radio- en tv-spotjes 
Subsidies aan OC, SWB en de JD 
Onkosten (incl. betaling voorzitter) 
Automatisering enz. 
Huisvesting 3o/o 
Congressen 3o/o 
Vergaderkosten 
Buitenlandbudget (o.a. contributie ELDR) 

17o/o 
9o/o 
8o/o 

So/o 
So/o 
4o/o 
4o/o 

3o/o 
2% 

Hoewel de prioriteiten elk jaar door het Congres worden 
vastgesteld bij de begrotingsbehandeling, zal bij de evalu
atie van de contributieregeling ook kritisch naar de uitga
ven worden gekeken. 

Leden die over zowel de contributie als de verdeling van de 
uitgaven hun mening kenbaar willen maken, kunnen hun 
opmerkingen per post of per e-mail (lsd66@d66.nl) kwijt 
aan de HE-commissie evaluatie contributieregeling. U 
hoort nog van ons. 

Namens de HE-commissie evaluatie contributieregeling, 

Robert van Lente 

Wetenschappelijk 

bureau 

Idee is het politiek-wetenschappelijke magazine van het 
wetenschappelijke bureau van D66. 

liJnEE 
Idee bevat analyses, interviews, commentaren en achter
grondartikelen over ontwikkelingen die relevant zijn voor 
de politiek. Idee verschijnt tweemaandelijks. Een abonne
ment kost f 74,-; losse nummers van een lopende jaargang 
f 12,50. 

IDEE NUMMER 1, 1999 

In het nieuwste nummer van Idee staat een groot inter
view met Arthur Doeters van Leeuwen. Doeters van Leeuwen 
constateert dat het slecht gesteld is met het openbaar 
bestuur. De band met de burger is verbroken. Dat is ook 
aan de politieke partijen te merken. D66 vormt daarop 
helaas geen uitzondering. Doeters van Leeuwen: 'Dat malle 
toneelstukje van die drie heren dat deze zomer iedere dag 
is uitgezonden, was het toppunt van nietszeggendheid. En 
D66? D66 doet gewoon mee!' 

, ""T"D•• ncMnt'R44T nr 1-1QQQ 

'Het primaat van de politiek lijkt een zwanenzang van de 
gekozenen,' aldus Doeters van Leeuwen in deze Idee. 
Politici zullen zich weer gezag moeten verwerven. Dat ziet 
Doeters van Leeuwen als enige remedie voor de crisis in 
het openbaar bestuur. 'Maar gezag krijg je niet door je 
ambtenaren het zwijgen op te leggen.' 
Volgens Doeters van Leeuwen vormen illegalen een tikken
de tijdbom onder onze samenleving. Zij zijn de nieuwe sla
ven. Doeters van Leeuwen waarschuwt dat dat niet onge
straft zal blijven, want het tast de legitimiteit van onze 
rechtsstaat aan. 'We kunnen niet in een rechtsstaat leven, 
en tegelijkertijd mensen tot rechtelozen maken.' 

Ook scheidend Europarlementariër Laurens Jan Brinkhorst 
buigt zich in dit nummer van Idee over de asiel- en vluch
telingenproblematiek. Hij pleit voor een verdere 
Europeanisering van het asielbeleid. Harmonisatie zal vol
gens hem niet zoals velen vrezen tot verloedering, maar 
juist tot handhaving van de kwaliteit van het asiel leiden. 

Speciale aandacht gaat in dit nummer uit naar het thema 
'de toekomst van het onderwiJS'. D66-Kamerlid en onder
wijsspecialiste Ursie Lambrechts debatteert met NRC-colum
nist Leo Priek en universiteitsvoorzitter Tom Stoelinga op het 
scherpst van de snede over de status van de leraar, het 
tekort aan docenten en het hoge percentage leerlingen dat 
zonder diploma de school verlaat. Ad Nagelkerke schildert 
een ontluisterend beeld van de Nederlandse universiteit 
waar onderwijs het ondergeschoven kindje is, de drift om 
te scoren groteske vormen aanneemt en het kritische dis
cours verdwijnt. 

Verder in dit nummer van Idee een verslag van de SWB
wetenschapsconferentie waar zich een levendige discussie 
ontspon over het thema 'de kwaliteit van het openbaar 
bestuur'. Els Borst gunt de aanwezigen een kijkje in de keu
ken van haar ministerie. Zij schetst hoe zij zich van een zo 
groot mogelijk draagvlak verzekert voor haar wetsvoorstel
len: 'Ik laat alle geloven naar mijn departement komen.' 
Jan Vis waarschuwt dat we veel bewuster om moeten gaan 
met de schaarse ruimte in onze stadstaat. 'We hebben zo'n 
leuk soort stad rond een park, maar we verprutsen het door 
onze bestuurlijke schaal. We moeten grotere gemeentes 
creëren. Misschien betekent dat dat de provincie er als 
bestuurslaag tussenuit moet vallen.' Jan Vis is voortaan 
altijd in Idee te vinden, als vaste columnist. Een citaat uit 
zijn eerste column: 'De oorlogskerkhoven liggen vol met 
slachtoffers van een bestuurlijk gebrek aan vooruitzien.' 

Amsterdams econoom en gemeenteraadslid Udo Koek eva
lueert in dit nummer van Idee het paarse marktwerkings
beleid. Koek geeft een genuanceerd beeld van de mogelijk
heden markten beter te laten functioneren. Zijn artikel is 
verplichte kost voor een ieder die weten wil wat sociaal
liberaal betekent in economische zin. 

De achterkant van Idee biedt een podium aan iedere 
D66'er die kort en krachtig een politiek idee wil lanceren. 
'Mijn Idee' heet deze rubriek. Dit keer levert Miehiel Ruis, 
voorzitter van de SWB-werkgroep Duurzame Ontwikkeling 
& Milieu in 'Mijn Idee' forse kritiek op het feit dat de 
Tweede-Kamerfractie van D66 het Congres niet serieus 
neemt. Het Congres heeft, als hoogste D66-orgaan, een 
nieuw onderzoek naar het nut van de Betuwelijn gelast; 
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EUROPA BULLETIN 

Middels het Europa Bulletin houdt de Euro
fractie 1:un D66 de leden op de hoogte van 
standpunten die namens D66 in het Europees 
Parlement worden ingenomen 
-------------·-----

D66 EN DE MOTIEVANWANTROUWEN 

In december ging de D66 Eurofractie accoord 
met de begrotingsuitvoering door de Europese 
Commissie over 1996, de zogenaamde kwijting. 
In januari stemde de D66 Eurofractie voor de 
motie van wantrouwen tegen de Commissie. 
Welke overwegingen lagen ten grondslag aan dit 
schijnbaar verschillend stemgedrag? 

De kwijtingsprocedure is aan eigen spelregels 
onderworpen en heeft een technisch k'arakter. In 
maart 1998 heeft het EP kritiek geleverd en 
duidelijke voorwaarden gesteld voor het verlenen 
van de kwijting. De Commissie heeft in de 
maanden daarna maatregelen genomen. 
Sindsdien zijn steeds nieuwe elementen in de 
kwijtingsprocedure ingebracht die deels hun 
oorsprong vonden in de periode na 1996. en deels 
alleen in samenhang met de Raad konden 
worden gerealiseerd. D66 en andere leden van de 
ELDR vonden het onjuist om deze zaken te 
vermengen. Daarom heeft D66 voor de kwijting 
van de begroting van 1996 gestemd. 

Aan de vooravond van de stemming daagde de 
Commissie het EP uit om een motie van 
wantrouwen in te dienen als de stemming over de 
kwijting negatief uitviel Hierdoor werden de 
relaties tussen .de Commissie en het EP meteen 
op scherp gesteld. De meerderheid van het 
Parlement besloot toch geen kwijting te verlenen. 
De Socialisten, die de Commissie wilden redden, 
dienden daarop een motie van wantrouwen in om 
aan de Commissie te tonen hoe ·weinig steun 
daarvoor was. Anderen, uit alle fracties, dienden 
daarop een echte motie van wantrouwen in. 

Na het kerstreces heeft de ELDR-fractie een 
resolutie ingediend waarin Commissarissen 
Marin en Cresson individueel verantwoordelijK 

gesteld worden voor het financieel beheer van 
hun beleid. Dit is volkomen in de lijn van D66 
die altijd heeft gepleit voor het recht van het EP 
om individuele Commissarissen ter 
verantwoording te roepen. Dat is met name van 
belang gezien de verantwoordelijkheid van de 
Commissie voor het beheren van duizenden 
contracten met burgers, organisaties en publieke 
overheden in heel Europa. Een compromis
resolutie van deze strekking van ELDR. 
Christendemocraten en Groenen heeft het 
uiteindelijk niet gehaald. De Socialisten waren 
tegen elk ontslag van Commissarissen, een groot 
aantal Christendemocraten stemde tegen hun 
eigen resolutie onder druk van 
Commissievoorzitter Santer ( aok 
christendemocraat). 

De Eurofractie heeft uiteindelijK voor de motie 
van wantrouwen gestemd omdat de Commissie 
geen enkel signaal had gegeven dat het gevoelig 
was voor het principe van de· 
verantwoordelijldleid van individuele 
Commissarissen. Het feit dat de Commissie zich 
niets heeft aangetrokken van de positie van het 
EP beschouwde D66 als een reele 
vertrouwensbreuk. 

Het vertrouwen in de Commissie werd 
uitgesproken door slechts 53 procent van de 
uitgebrachte stemmen. Formeel is de Commissie 
dus overeind gebleven maar politiek is zij half 
dood. Aanvaarding van de motie van 
wantrouwen heeft de Commissie weten te 
voorkomen door akkoord te gaan met de 
instelling van een zogenaamd Comité van 
Wijzen, die de taak heeft het hele financiele 
beleid van de Commissie onder de loep te nemen 
voor 15 maart a.s. In feite is de Commissie 
hierdoor onder curatele gesteld. 

V oor D66 was het naar huis sturen van de 
Commissie een belangrijK politiek signaal 
geweest dat een sterkere Commissie gewenst 
was. Een democratisch Europa heeft een sterke 
~een een sterk Parlement nodig, juist in 
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Berichten van D66 in het Europees Parlement 

MONDIALE REGELS TEGEN 
KINDSOLDATEN 

Dit jaar bestaat de VN Conventie voor de 
Rechten van het Kind 10 jaar. Daarin staat dat 
een kind volwassen wordt als het 18 wordt Een 
uitzondering wordt echter . gemaakt voor het 
voeren van oorlog. Daar ligt de grens bij lS. 
Houderduizenden kinderen in Angola, Siena 
Leone. Kosovo en Sri Lanka leren doden voordat 
ze leren lezen. 

Jan-Wdlem Bertens Wld die situatie 
onacceptabel en daarom is hij sinds eind vorig 
jaar actief in de Internationale coalitie tegen de 
inzet van kindsoldaten. In bet EP organiseerde hij 
een hoorzitting en kreeg bij een resolutie door het 
EP. Het EP steunt op initiatief van Bertens nn de 
"straight-IS position": kinderen mogen pas op 
bun 18e in militaire dienst of ingezet worden in 
em oorlog. Dat betekent ook voor Nederland een 
verandering, waar de grens nu op 17 staat 
Slechts in 4 EU landen is 18 de mini1DDJJ1-
Ieeftijd. 

De ondetbande1inge over aanpassing van de VN 
Conventie zitten in het slop, omdat 
eenstemmigheid is vereist. Daarom moeten 
vooruitstrevende landen het voorbeeld geven en 
een hoge morele maatstaf leggen. V ooruitgang 
wordt gebodá: de VN heeft de minimum-leeftijd 
van peace-keepers op 18 gezet en tal van 
lidstaten hebben de regels aangescherpt. 
Nederland moet hetzelfde doen. 
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Het Europa Bulletin wordt samengesteld door 
de Eurofractie 066. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de leden van het 
Europees Parlement: 

Jan-Willem BERTENS: 0032.2284.5602 
Medewerker: Leon PEUNENBURG 

Jobanna BOOGERD: 0032.2284.5795 
Medewerker: Martin VAN 'T ZET 

Laurens Jan BR.INKHORST: 0032.2284.5796 
Medewerker: Catharina DE LANGE 

Doeke EISMA: 0032.2284.5797 
Medewerkers: Gerben ROEST/Babette 
GRAEBER 

Contactpersoon van de Eurofractie in Nederland: 
Cintha VAN HEESWIJCK: 06-55811639 

Persvoorlichter Tessa MAAS: 06-5398.3759 
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Kamerlid Francine Giskes heeft de uitkomsten daarvan bij 
voorbaat al naast zich neergelegd. Volgens Ruis kan de 
tractie niet doen alsof het Congres uit naïevelingen 
bestaat. 'Het percentage nitwits onder de congresgangers 
zal niet hoger liggen dan bij de fractie.' 

Opleidingscentrum 

Nieuwe e-mailadres 

Het Opleidingscentrum heeft 
een nieuw e-mailadres: 

opleidingscentrum@d66.nl 

TRAININGEN EN CURSUSSEN 

CONFLICTHANTERING 

20-3 te Den Haag en 29-5 te Deventer 
Bij deze training leert u een aantal technieken om conflic
ten en conflictsituaties beter het hoofd te bieden of beter 
nog, te voorkomen. De training gaat gepaard met een 
videopresentatie en een op de politieke praktijk gerichte 
werkopdracht. Bijdrage f 75,00. 

LEREN DEBATTEREN 

20-3 in Amsterdam en 5-6 te Utrecht 
ledereen die in de politiek actief is of wil worden, zal te 
maken krijgen met situaties waarbij gedebatteerd zal wor
den. Om in discussies uw standpunten goed te onderbou
wen en uzelf (en D66) beter te profileren, zijn debatvaar
digheden onontbeerlijk. In deze training leert u hoe u uw 
argumenten beter kunt verwoorden, uw standpunten te 
onderbouwen en begrip te kweken. Er is aandacht voor de 
opbouw van het debat, verschillende debattechnieken en 
de houding en presentatie van uzelf. Bijdrage f 75,00. 

SPEECH EN PRESENTATIE 

10-4 te Amsterdam en 29-5 te Amersfoort 
Spreken en presenteren in het openbaar zal bij menig lid 
van D66 regelmatig voorkomen. In deze cursus is er aan
dacht voor theorie, maar vooral voor de praktijk. U werkt 
aan de voorbereiding van een presentatie, de hulpmidde
len, de vorm en inhoud van de presentatie. Het geheel gaat 
vergezeld van video-opnames. Bijdrage f 75,00. 

KENNISMAKINGSDAG 

10-4 te Utrecht en 12-6 te Den Haag 
Onder leiding van het Tweede-Kamerlid jan van Walsem 
en voormalig wethouder Minke Wykmans wordt er op 10 
april o.a. ingegaan op de volgende vragen: wat zijn de 
belangrijkste doelen van D66? Wat is nu die zo kenmer
kende manier van politiek bedrijven van D66? In deze bij
eenkomst zal verder worden ingegaan op de organisatie
structuur van D66 en de verschillende manieren waarop 
leden actief kunnen worden. Bijdrage f 25,00. 

OMGAAN MET DE MEDIA 

17-4 te Utrecht 
In contact met de burger nemen de media een steeds 
belangrijker plaats in. Deze cursus gaat in op een aantal 
concrete zaken waarmee lokale en provinciale politici te 
maken hebben of die zich in de praktijk kunnen voordoen. 
U krijgt o.a. kennis van verschillende interviewtechnieken, 
voor zowel krant, radio en tv, zodat u zich bij een (onver
wacht) gesprek met een journalist beter kunt voorbereiden. 
Ook is er aandacht voor de manieren om publiciteit te ver
krijgen. Met veel tips en praktische oefeningen. 
Bijdrage f 75,00. 

POLITIEKE VAARDIGHEDEN 

- Driedaagse cursus -
Deze zeer intensieve en nieuwe driedaagse training is uit
sluitend bestemd voor diegenen die reeds actief zijn in een 
politiek gekozen functie. In een kleine groep (maximaal 10 
personen) wordt onder meer gewerkt aan de verbetering 
van uw politieke vaardigheden zoals speech en presentatie 
en uw debattechniek Deze bijzondere training wordt 
geleid door twee ervaren trainers. 
Gemiddelde voorbereidingstijd: ca. 6 uur. Na ca. 2 maan
den is er een terugkomdag. Uw eigen financiële bijdrage is 
mede afhankelijk van het aantal overnachtingen en te 
gebruiken maaltijden en dergelijke. 
De eerste van deze driedaagse cursussen vindt plaats op: 
23, 24 en 25 april te Oegstgeest. Terugkomdag 19 juni. 

THEMABIJEENKOMSTEN, CONFERENTIES EN 
SYMPOSIA 

FRACTIEVOORZITTERSBIJEENKOMST 

13-3 te Utrecht 
De belangrijkste gasten tijdens deze bijeenkomst zijn de 
minister voor het Grotesteden- en Integratiebeleid Roger 
van Boxtel en het Tweede-Kamerlid Jan Hoekema, die onder 
meer de lagere overheden in portefeuille heeft. Alle D66-
fractievoorzitters van gemeente- en deelraden zijn van 
harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Er zal veel ruim
te zijn voor discussie. Bijdrage f 20,00. 

CONFERENTIE NAAR EEN SOCIAAL-LIBERALE VISIE 

OP ZORG 
17-4 te Utrecht (in samenwerking met het 
Wetenschappelijk Bureau) 
Tijdens deze conferentie zal het accent liggen op de drei
gende tweedeling in de zorg én de toegankelijkheid van die 
zorg. Aan de ene kant is er de liberale visie, die de zorgver
zekering over willaten aan het particulier initiatief; aan de 
andere kant de socialistische kijk, die opteert voor een 
algemene volksverzekering. De vraag is waar D66 in deze 
discussie moet staan. D66 zegt tenslotte zowel sociaal als 
liberaal te zijn. 
Een tweede uiterst actuele ontwikkeling die ook in deze 
discussie een rol speelt, is de grensoverschrijdende gezond
heidszorg: de euregionale initiatieven, waarmee zorgaan
bieders en verzekeraars rond de grensstreken kijken hoe ver 
de zorg kan strekken. 
Aan deze conferentie wordt meegewerkt door de minister 
van Volksgezondheid Els Borst en vertegenwoordigers uit 
de zorg, belangenorganisaties en hulpverlening. 
Bijdrage: f 10,00. 
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BIJEENKOMST GEMEENTESECRETARISSEN 
24-4 te Utrecht 
Voor het eerst organiseert het Opleidingscentrum een bij
eenkomst voor gemeentesecretarissen die tevens lid zijn 
van D66. Deze middagbijeenkomst heeft enerzijds het 
karakter van een ontmoetingsplaats, anderzijds wordt er 
gekeken naar het raadswerk, de kwaliteit en de tekorten 
ervan. Verder wordt er gediscussieerd over wat toekomstige 
ontwikkelingen kunnen betekenen voor D66-raadsleden. 
De ons bekende gemeentesecretarissen ontvangen nog een 
persoonlijke uitnoding. 

BROCHURES 

VAARDIGHEDEN VOOR HET POLITIEKE VAK 
Over welke eigenschappen moet een politicus beschikken? 
Waar moet u goed in zijn en hoe kunt u werken aan aspec
ten waarin u wat minder goed bent? In deze brochure is 
aandacht voor de volgende onderwerpen: spreken in het 
openbaar, debatteren, vergaderen, omgaan met conflicten 
of lastige mensen, en onderhandelen. In een bijbehorende 
profielschets van het raads- en Statenlid wordt een en 
ander op een rij gezet. Prijs: f 7,50 

GEMEENTE EN FINANCIËN 
Een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden. 
Allereerst wordt ingegaan op geldstromen, inkomsten en 
uitgaven van de gemeente. Daarna volgt een beschrijving 
van de cyclus van financiële documenten en is een hoofd
stuk gewijd aan het 'financiële instrumentarium'. Naast de 
nodige feitenkennis vindt u in deze brochure vooral ideeën 
en concrete voorbeelden waarmee de lokale politicus ins
trumenten krijgt aangereikt. Prijs: f 10,00. 

MAAK KENNIS MET D66 
Brochure over D66-beginselen, partijstructuur van D66 en 
haar ontstaansgeschiedenis. Prijs: f 5,00. 

LEIDRAAD VOOR DE AFDELING 
Brochure waarin voorschriften en regels uit Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Bevoegdheden, rollen en taken van voorzitter, 
penningmeester, secretaris, secretaris politiek en van het 
'gewone' bestuurslid worden beschreven. Daarnaast is er 
aandacht voor de politieke taak van de afdeling en de ver
houding tot de gemeenteraadsfractie. Prijs: f 15,00. 

D66 EN DE PRAKTIJK VAN DE GEMEENTERAAD 
Een goede voorbereiding voordat u als raadslid het 
gemeentehuis binnenstapt, kan geen kwaad. In deze publi
catie leest u meer over de volgende onderwerpen: de 
gemeenteraad in relatie tot het college en het ambtelijk 
apparaat; de raad in relatie tot de burger, de belangengroe
pering en de media; de techniek van de raadsvergadering, 
spreekrecht, recht van initiatief, amendementen en moties. 
Prijs: f 17,50. 

De prijzen van bovengenoemde brochures zijn exclusief porto. 
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Nieuw! 

DiXit 

DiXit (Latijn: 'Er is gesproken') is een fonkelnieuw 
kleurrijk D66-periodiek met een verfrissende formule. 
Deze co-productie van Partij en Opleidingscentrum 
bevat veel korte, bondige en actuele artikelen en er is 
ruimte voor politieke ontwikkelingen op alle niveaus 
van D66, van Europees Parlement tot gemeenteraad en 
van regio tot de Eerste en Tweede Kamer. U vindt er alle 
data van belangrijke bijeenkomsten en het blad biedt 
ook plaats aan D66'ers die in het nieuws staan of die op 
actuele kwesties willen reageren. 
Omvang variërend van 8 tot 16 pagina's, verschijnings
frequentie 15 tot 20 x per jaar, te midden van de parle
mentaire recesperiodes. 
Blijf bij in uw partij en neem nu een abonnement! 
Prijs: f 57,50. 

BESTELBON 

LANDELIJK SECRETARIAAT 

IK BESTEL: 
0 een materialenbestellijst 
0 flop met planningen EK EP PS 
0 planning EK verkiezingen 99 op papier 
0 planning EP verkiezingen 99 op papier 
0 planning PS verkiezingen 99 op papier 
0 overzicht besluitvorming congres 68 incl. volledige 

motieteksten 
0 rapportage uitvoering besluiten congres 67 (=pag. 11 

t/m 16 uit congresboek B 68) 
0 Huishoudelijk Reglement, gewijzigde pagina's per feb 99 
0 Europees Manifest (vanaf begin maart) 

De papieren planningen en formulieren krijgt u (in enkel
voud) gratis, voor floppen met documenten moeten wij u 
f 5,- per stuk in rekening brengen. 

DIC-boekje 
Er is begin december een nieuwe versie van het Die-func
tionarissenboekje uitgekomen. U kunt dit bestellen door 
f 10,- over te maken op hetzelfde gironummer o.v.v. DIC 
4313. 

Verkiezingsprogramma 1998 - 2002 
Het verkiezingsprogramma wordt u toegezonden met een 
acceptgiro ter betaling van de kostprijs incl. verzendkosten: 
f 7,50. 

Statuten/Huishoudelijk Reglement 
De per februari 1999 geactualiseerde versie van de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement van D66 kunt u bestellen 
door f 13,- (incl. porto) over te maken op giro 1477777 
t.n.v. penningmeester D66, Den Haag, o.v.v. HHR 4311. 



OPLEIDINGSCENTRUM 

IK MELD ME AAN VOOR: 

Conflicthantering. Bijdrage f 75,00. 
0 20-3 te Den Haag 
0 29-5 te Deventer 

Leren debatteren. Bijdrage f 75,00. 
0 20-3 te Amsterdam 
0 5-6 te Utrecht 

Speech en presentatie. Bijdrage f 75,00. 
0 10-4 te Amsterdam 
0 29-5 te Amersfoort 

Kennismakingsdag. Bijdrage f 25,00. 
0 10-4 te Utrecht 
0 12-6 te Den Haag 

Omgaan met de media. Bijdrage f 75,00. 
0 17-4teUtrecht 

Politieke vaardigheden, driedaagse cursus. Informatie over 
bijdrage volgt. 
0 23, 24 en 25-4 te Oegstgeest 
0 Terugkomdag 19-6 

Fractievoorzittersbijeenkomst. Bijdrage f 20,00. 
0 13-3 te Utrecht 

Conferentie 'Zorgen over de Zorg'. Bijdrage f 15,00. 
0 17-4 te Utrecht 

Bijeenkomst gemeentesecretarissen 
0 24-4 te Utrecht 

Circa tien dagen voor aanvang van de cursus of bijeenkomst 

krijgt u de benodigde informatie thuisgestuurd. Zodra u het 

materiaal ontvangen heeft, bent u definitief ingeschreven en 

bent u verplicht de inschrijfkosten te voldoen via de bijgevoegde 

acceptgiro. 

BROCHURES 

IK BESTEL: 

0 D66 en de praktijk van het raadswerk. Prijs: f 17,50 
0 Vaardigheden voor het politieke vak. Prijs: f 7,50 
0 Gemeente en financiën. Prijs: f 10,00 
0 Leidraad voor de afdeling. Prijs: f 15,00 
0 Een jaarabonnement op DiXit. Prijs: f 57,50 

Bel voor meer informatie over de cursussen, bijeenkomsten of de 

brochures met het Opleidingscentrum van D66, 

tel 070- 356 60 66. 
U kunt ons ook een e-mail sturen: opleidingscentrum@d66.nl of 

faxen: 070- 364 19 17. 

Wetenschappelijk 

bureau 

Uitgaven nieuwe stijl 

SWB-boeken 

0 Technologie in politiek perspectief, 1996, f 25,-

Cahier nieuwe stijl 

0 De stad als culturele werkplaats, kunstenpublicatie, 
1996, f 15,-

0 Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid, 
1997, f 15,-

0 Naar een vitale economie, 1997, f 15,-

Uitgaven oude stijl 

Brochures 

0 De veranderende rol van de politieke partijen, 1991, 
f 15,-

0 Duurzame ontwikkeling, 1992, f 19,50 
0 Referenda en politiek, 1993, f 19,50 
0 De ruimte waarin wij leven, Jan Glastra van Loon, 

1994, f 19,50 
0 Bestuurlijke dilemma's, 1994, f 19,50 

Cahiers 

0 Relatie en huwelijk, 1991, f 8,-
0 Denken over democratie, van forum naar partner

schap, 1993, f 10,-
0 In goede banen, een analyse van het verschijnsel 

migratie, 1993, f 10,-
0 Ingrijpen in menselijk leven, 1994, f 12,50 
0 Denkend over een nieuw stelsel van gezondheidszorg, 

1994,/ 10,-
0 De waarde van de democratie, 1994, f 2,50 
0 Nieuwe prioriteiten in het buitenlands beleid, 1995, 

f 12,50 
0 Op weg naar een pluriforme gezondheidszorg, 1995, 

f 10,-
0 De mythe van de ruimte, Een politiek-culturele bena

dering van de ruimte, 1996, f 10,-

Nota's 

0 Inzet voor vrede, 1994, f 12,50 
0 De PBO, Bestuurlijke vernieuwing in de agrarische sec-

tor, 1995, f 5,-
0 De waarde van de democratie, 1994, f 2,50 
0 In de basis voorzien, 1996, f 12,50 
0 Inburgering en integratie in Nederland, 1996, f 7,50 
0 Ordeningsprocessen in de economie, historisch 

beschouwd, 1998,/ 7,50 

Speciale uitgaven 
0 De open samenleving en haar vrienden, 13 auteurs 

over politiek en bestuur, red. Kees Schuyt en 
Christiaan de Vries, Boom, Amsterdam 1995, f 29,50 
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0 Mensenrechten in de politiek: fundament of bijzaak, 
uitgave Stichting Bevordering Maatschappelijke 
Participatie (BMP), 1998, f 25,-

0 Investeren in D66, de partij na 6 mei, Gerard Schouw 
en Christiaan de Vries, 1998 

Dhr./ mevr. 

Straat 

Postcode Plaats 

Telefoon 

Lidnummer 

Functie in D66 

Het tijdschrift Idee 
Idee verschijnt 6 x per jaar en telt ca. 30 pagina's per num
mer. Een jaarabonnement kost f 7 4,-. Studenten krijgen na 
het opsturen van een kopie van hun studentenkaart f 40,
gerestitueerd. Een los nummer kost f 12,50; oude jaargan
gent 10,-. 

0 Ik neem een abonnement 
0 Ik wil een los nummer 

Deze bon opsturen naar D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag. 

U kunt ook telefonisch (070- 356 60 66), per fax (070- 364 19 17) of per e-mail (lsd66@d66.nl) bestellen. 
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NT ATlECENTRUM 
ooc~~CANDSE POL\TIEKE 
~EO PART JF 



Democraten, 

Ondanks de tegenslagen zijn de vechtlust en het en
thousiasme van D66'ers verbazingwekkend groot. En dat 
werkt aanstekelijk! Alle zeilen worden bijgezet om in
houd, vorm en organisatie klaar te stomen voor een 
nieuw tijdperk. het Hoofdbestuur gaat deze taak aan 
met ambitie en plezier. In het najaar tijdens ons 'mil
lenniumcongrcs' zal het Hoofd-bestuur de leden een 
substantieel samenhangend pakket veranderingen voor
leggen om D66 succesvol de volgende eeuw in te lood-
sen. Een zware, maar zeker niet onmogelijke klus. 

De commissic Identiteit werkt aan een basisdocument 
en zal daarvoor ook jullie inbreng vragen. De jonge 
Democraten zijn dit jaar 1 S jaar jong en dragen bij aan 
de steeds vernieuwende spirit in onze organisatie. Het 
wetenschappelijk bureau en het opleidingscentrum tim
meren hard aan de weg om met andere en extra activi
teiten te investeren in de partij. Strategisch, maar ook 
tactisch denken onze volksvertegenwoordigers en be
stuurders mee om D66 een stap verder te laten zetten. 
Door het werk wat moet gebeuren zo goed mogelijk te 
doen, maar ook door extra inzet te leveren. 

Sociaal-liberalen, idealisten, pragmatici, (vrijzinnige) de
mocraten: wc hebben samen D66 gcmeen en zullen op 
basis van haar kernwaarden een stap voorwaarts maken. 
D66 heeft vaak klappen gehad, maar is nog nooit niet 
teruggekomen. Voor onze comeback hebben wij ook 
jullie steun nodig, in de vorm die het beste bij jullie 
past. We rekenen op jullie! 

Met vriendelijke groet, 

Tom Kok 
partijvoorzitter 

Door een communicatiefout bij de 
drukker is het vorige nummer van de 
Demoeraatle laat verschenen, zoals 
een aantalleden terecht heeft opge
merkt. Dil nummer had de zaterdag 
voor de Statenverkiezingen binnen 
moeten komen, maar is een dag later 
verzonden dan gepland, waardoor 
het overgrote deel pas op de maan
dag of zelfs de dinsdag binnenkwam. 
De drukker heelt verzuimd deze ver-

n r 

traging aan ons door te geven, waar
door wij deze niet hebben kunnen 
voorkomen. Dil was buitengewoon 
ongelukkig, omdat bij dit nummer 
een raambiljet was gesloten en een 
campagnefolder. Inmiddels zijn 
maatregelen getroffen om dergelijke 
misverstanden in de toekomsite 
voorkomen. 

Marieke Keur, eindredactie 

De Democraat is een uitgave van de 

politieke partij Democraten 66. Een door 
het Hoofdbestuur benoemde redactieraad 

is verantwoordelijk voor de uitgave. 

Deze raad wordt gevormd door: 

Atilla Arda, Mark van Barschot, Moncef 

Beekhof, Sebastian Dingemans, Mario 

Fruianu (voorzitter), Cintha van 

Heeswijck, Fred Herrebout, Udo Koek, 
Mariëtte van Soesbergen, Barbar a 

Schilperoort, Ar jen de Wolff 

Met dank aan: Barbara Naumann, 
P. Pappenheim, Gerard Schouw, 

Eddy Schuyer 
Eindredactie: Marieke Keur 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 

Fotografie: Dennis Sies, tenzij anders 

vermeld 
Druk: Hoonte Bosch en Keuning, Utrecht 

Democraat nr. 3 verschijnt op 20 mei 

Landelijk Secretariaat D66 
Postadres: 

Postbus 660 

2501 CR Oen Haag 

Bezoekadres: 
Noordwal1 0, Den Haag 

Tel.: 070 - 3566066 

Fax: 070- 3641917 

E-mail: lsd66@d66.nl 
Internet home-page: www.d66.nl 

Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, 

richting Loosduinen, halte Noordwal. 

Visueel gehandicapten kunnen de 

Democraat ontvangen via de Nederlandse 
Luister en Braille Bibliotheek 

(070- 3211211). 

De Oernocraat wordt gedrukt op chloorvrij 

gebleekt papier. Hij wordt verstuurd in 

een uit polyethyleen vervaardigde verpak
king die onschadelijk is in de vuilverbran

ding. Deze heeft verder geen schadelijke 

invloed op de kwaliteit van het grondwa

ter en is uitstekend te recyclen. 

1'-let eindt• 
l'tlU eeu 

Met ingang van dit nummer is het 
katern verdwenen. Daarvoor in de 
plaats vindt u achterin dit nummer 
de servicepagina's, met daarin een 
uitgebreid overzicht van allerlei 
partijactiviteiten. 



------------ ---------- -------·-------------------------------

Inhoud 

Het heeft iets weg van zelfkastijding: nakaarten over de 
lage opkomst voor en de uitslag van de Statenverkiezingen. 
In het verlengde daarvan ligt de vraag of men überhaupt 
nog wil stemmen, bijvoorbeeld voor een nieuwe burge
meester. De gekozen burgemeester is een van de kern
punten uit ons programma, maar komt een kiezer er 
nog voor uit zijn of haar stoel om weer de gang naar het 
stembureau te maken? Kamerlid Olga Scheltema denkt 
van wel (blz. 8/9). 

J::n verder: 

lnter11inv uret tousewks nul ckr l.attlt over lltltll" 

idnllc11 <'11 llaur plcnmen mt•t EurofJa 

De sckoJ:CII IJtll',l{l!t»U'C.~ter; 

nic lootJt er nog "unn nwr? 

10/JL Internet nwr V66'<-rs: wt•gwijs in een llt'd klein .\tukje 

t rlJc•rsjJtiU! 

12 

14 

15 

16 

16/liL 

lngt•zmulcu: de llcer Pttf'l'eulleim vituit ti<' c.ommotk 
nmd Ojtsc llwlding 'ofJ.Riuullliug in een glas water' 

Column: /<red Herrehout wijelf ziju laahtc coltilttil 

<Wil de t·rcmg wtunom je eigenlijk Of' [)66 zou moeten 

Sh'IUitiCil. 

Wut klitmen nilbtm OI Helvoor dkaur bc•tekcnett? 

Virecte detiWtTtdie in l:uroJm volge11s llruno 1-'rey 

Seniu'fJttShul''· o.u. met purtijai~c·ndu, cursu.uc•n en 
nmfereutic•s van l1et Opleidingscentrum t'll tie S'I-Vll 

Eerbiedwaardig, grijs, gezaghebbend; of minder vleiend: 
een sjieke soos voor heren op leeftijd, met een goede sigaar 
na het middagdutje. Allemaal clichés over !zet leven van 
een senator. Als de clichés kloppen, gaan ze in elk geval 
niet op voor de eerste man van D66 in de Eerste Kamer, 
Eddy Schuyer. Fotodagboek van een senator-in-deeltijd. 
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Excuses 
"Het lag aan het weer." De lage opkomst bij de Provinciale-Statenverkiezingen zit Den Haag dwars. "Er komt een grondig en lun-

damenteel onderzoek", roept de minister van Binnenlandse Zaken haastig. "Verplichte opkomst invoeren", roept Marijnissen van 

de Socialistische Partij. Jaja. Ik denk dat er een eenvoudiger oplossing is. 

Een lage opkomst is niets nieuws: die 
is ingezet sinds het eind van de jaren 
zeventig. Daarnaast laten veel mensen 
hun burgerplicht niet meer exclusief 
via politieke representatie verlopen, 
maar zoeken andere wegen om daar
aan invulling te geven. Bijvoorbeeld 
via het lidmaatschap van maatschap
pelijke organisaties die zich hard ma
ken voor een duidelijk omschreven 
kwestie. 
Waarom gaan we niet meer gedwee 
naar de stembus? In de eerste plaats 
omdat er bar weinig valt te kiezen. 
Wie heeft er provinciale verkiezings
folders in de bus aangetroffen? En als 
die al op de koude gangmat vielen, 
wie heeft cruciale verschillen ontdekt 
tussen de grote politieke stromingen? 
Alleen met een vergrootglas mis
schien. Bovendien gaat de provincie 
niet over zo veel dingen. En zeker niet 
over dingen die 'men' belangrijk 
vindt. Onzichtbaarheid, onduidelijk
heid en ook nog eens een beperkte be
stuurskracht: wie zoekt in zo'n poli
tiek landschap van marginalisering 
nog een weg, of kiest bewust en met 
overtuiging een provinciale politieke 
partij? Vrijwel niemand. En zo onlo
gisch is dat niet. 
In de tweede plaats heerst er bij de 
kiezer verwarring. Mensen worden op
geroepen om te gaan stemmen. Menig 

'Het weer' mag geen excuus zijn. 

Commissaris van de Koningin schreef 
opgewekt een brief aan de inwoners 
van zijn provincie. En ondertussen 
voeren landelijke politieke kopstuk
ken vrolijk een onvervalst ouderwets 
stukje theater op. Landelijke politici, 
landelijke onderwerpen; net als bij de 
verkiezingen voor de gemeenteraad 
voelen mensen zich bij de neus geno
men door de Dijkstallen en de 
Melkerts. En is het dan zo gek dat de 
jeugd het massaallaat afweten? 
Dergelijke schertsvertoningen horen 
bij de jaren zestig en zeventig. Mensen 
belonen de hoofdrolspelers door thuis 
te blijven en de politiek de rug toe te 
keren. 
In de derde plaats gaan mensen niet 
stemmen omdat het ze niet uitkomt: 
het weer, het werk, of het stembureau 
is te ver. "Flauwekul", zegt een beetje 
democraat, maar feit is dat als mensen 
al niet zo gemotiveerd zijn, praktische 
omstandigheden een welkom excuus 
zijn. 
De oplossing ligt in het verlengde van 
deze analyse. Eerst moet er iets te kie
zen zijn. Het provinciale takenpakket 
moet óf substantieel worden uitge
breid of zodanig inkrimpen dat deze 
bestuurslaag overbodig wordt. 
Opdoeken is dan het devies. Voor 
beide richtingen valt wat te zeggen. 
Vooralsnog denk ik dat een forse uit-

breiding van het takenpakket, vooral 
door het overnemen van rijkstaken, 
de beste optie is. Wanneer de provin
cie weer ergens over gaat, valt er ook 
wat te kiezen. De levendigheid van 
het debat neemt toe, evenals de be
langstelling en bekendheid. Regionale 
omroepen kunnen daaraan veel bij
dragen. Laat landelijke kopstukken ge
woon in Den Haag. Echt, daar is ge
noeg werk te doen. 
Verder zal de invoering van een du
alistisch bestuurssysteem een innova
tieve werking hebben. Tot nu toe is 
het provinciaal bestuur gekenmerkt 
door een cultuur van consensus, con
sultatie en compromissen sluiten. 
Deze verstikkende werkwijze moet 
eruit. Het invoeren van een dualis
tisch systeem helpt daarbij. 

En dan nog het weer. Als het even 
kan stemmen bij goed weer, dus in 
juni in plaats van maart. Stem als 
mensen vrij zijn, dus op zaterdag in 
plaats van woensdag. Maak stemmen 
vanuit je huiskamer mogelijk, dus via 
internet in plaats van alleen in het 
stemlokaal. Dan zijn er geen excuses 
meer om je achter te verschuilen. + 

Gerard Sc/louw, Voorzitter 
Wetenscilappelijk bureau D66 



Onder een slecht gesternte 

De Provincie verkozen 
Op 3 maart jongstleden was het dan zover. Nederland mocht voor het eerst sinds de Tweede-Kamerverkiezingen van 1998 weer naar de 

stembus. Voor 066 was het van groot belang dat er na de teleurstellingen van vorig jaar dit keer een goed resultaat uit zou komen. 

door Arjen de Wolft 

Niet in de laatste plaats omdat een 
slechte uitkomst in de provincies de coali
tieverhoudingen in het kabinet mogelijk 
onder druk zou kunnen zetten. Daarnaast 
hadden de gemeenteraadsverkiezingen 
het aantal D66 vertegenwoordigers en be
stuurders al danig doen verminderen. Nu 
dreigde de partij ook haar enige twee ge
deputeerden kwijt te raken. 

Strategie 
Het campagneteam, de partijtop en de 
kandidaten en lijsttrekkers in de provin
cies waren zich van dit belang bewust, 
maar weigerden bij de pakken neer te 
gaan zitten. Vele maanden voor het grote 
moment kwam het strategisch overleg op 
gang tussen de diverse betrokkenen in de 
regio's en 'Den Haag'. Er werd afgespro
ken dat de campagne zoveel mogelijk een 
provinciaal karakter moest krijgen, waar
bij lokale en regionale thema's de boven
toon zouden voeren. De 'landelijke poli
tici' zouden alleen worden ingezet om 
deze thema's te ondersteunen en van
wege de publicitaire meerwaarde die zij 
kunnen opleveren. 

Pers 
Hoe mooi de theorie ook is, de praktijk 
blijkt vaak anders. D66 begon de cam
pagne voor de Provinciale-Statenverkie
zingen onder een slecht gesternte; de par
tij lijdt altijd onder een lage opkomst en 
deze verkiezingen staan daar nu juist om 
bekend. Ten tweede bleek het 'low pro
file' houden van onze bewindspersonen 
en Kamerleden niet houdbaar. De D66'ers 
in de provincies kregen snel door dat in 
de hitte van de verkiezingsstrijd slechts 
een landelijke prominent de aandacht 
van de pers zou krijgen. Ook de regionale 
pers verloor nu en dan het daadwerkelijke 
doel van de campagne uit het oog en 
kwam soms alleen als er een minister of 
partijleider werd getoond. Hierdoor ont
stond de bekende vicieuze cirkel: je kunt 
roomser dan de paus zijn, maar de pers is 
in campagnetijd toch heilig. 

Beloften 
Ondanks de plechtige beloften van alle 
landelijke partijen, werd de campagne 
overschaduwd door een aantallandelijke 
thema's, waarvan het asielbeleid het 

meest naar voren kwam. Was het asielbe
leid in vorige verkiezingen nog het stok
paardje van de VVD, nu voelde vooral de 
Partij van de Arbeid zich geroepen het 
onderwerp tot verkiezingsthema te bom
barderen. Tot ieders verrassing liep Ad 
Melkert zijn eigen staatssecretaris in de 
weg door zich rechts van de VVD te pro
fileren. Het onderwerp domineerde vol
ledig de verkiezingen, helemaal toen het 
uitliep op een emotionele uitbarsting 
tussen Melkert en Bolkestein over terug 

wijzen. Het lag niet aan de inzet en niet 
aan de inhoud. Mede dankzij de nieuwe 
campagneleider Frans van Drimmelen is 
de interne organisatie van de campagne 
drastisch geprofessionaliseerd. Aan het 
enthousiasme van de kandidaten en 
campagneteams in de regio's kan het 
ook niet hebben gelegen. Dan moet het 
wel de schuld van 'Den Haag' zijn? Ja en 
nee. Het landelijk profiel van D66 is op 
dit moment nog te zwak om te kunnen 
oogsten met verkiezingen. Altijd als D66 

Aan inzet en enthousiasme van de kandidaten 
heeft het echt niet gelegen. 

te sturen asielzoekers. Zoals het een goed 
D66'er betaamt, trachtte Els Borst de rust 
terug te brengen door te pleiten voor een 
Staatscommissie die het hele asielbeleid 
nog eens grondig en rustig onder de loep 
kon nemen. De andere partijen, premier 
Kok en Melkert voorop, wisten niet hoe 
snel ze dit plan van de vice-premier de 
grond in moesten boren. 

Noodzaak 
Het typeerde de sfeer van deze verkie
zingen: niks provinciale thema's, niks 
aandacht voor de lijsttrekkers. Waarom 
heeft D66 dan toch weer fors verloren? 
Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te 

deelneemt aan de regering is dat het ge
val, en zeker als daarin de PvdA en de 
VVD elkaars grote opponenten kunnen 
uithangen. Er is, kort gezegd, voor de 
kiezer momenteel géén noodzaak om op 
D66 te stemmen, anders dan dat men 
dat wil doen om inhoudelijke redenen. 

Positief is bij deze verkiezingen wel het 
optreden van Thom de Graaf gebleken. 
In zijn eerste echte campagne als partij
leider bleek hij veel assertiever en alerter 
te zijn dan sommigen wellicht ver
wachtten. En dat geeft hoop voor de 
toekomst. + 
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lijsttrekker voor de Europese verkiezingen: 

"Zorg voor de plantjes" 
drijft Lousewies van der Laan 

Immer boze boeren, sjoemelende Commissarissen, parlevinkende parlementariërs: het blijft tobben met Europa. Wat bezielt een 

mens om een Europees land te willen vertegenwoordigen en zelfs als boegbeeld van een partij te willen functioneren? Lousewies 

van der Laan verbindt een flinke portie dadendrang aan het adagium van haar opa: "Zorg voor de plantjes èn voor de vrede". Dàt 

door Cintha van Heeswijck en Barbara 
Schilperoort 

Wie haar als kind vroeg wat ze later 
wilde worden, kreeg als antwoord 'di
plomaat'. "Logisch, want mijn vader 
was diplomaat. En kinderen treden nu 
eenmaal graag in de voetsporen van 
hun vader. Het diplomatenbestaan be
tekent vaak verhuizen. Ik vond het 
heel vanzelfsprekend om van omge
ving te veranderen, in andere landen 
te zijn, andere talen te horen en kon 
me geen ander leven voorstellen. 
Maar bij de inhoud van dat werk kon 
ik me natuurlijk niets voorstellen." 

Injectiespuit geneest niet 
De internationale belangstelling bleef. 
Daarvan getuigt haar studie interna
tionaal recht en het feit dat ze naar 
het Italiaanse Bologna toog om zich 
aan de ]ohn Hopkins University ver
der in internationale economische be
trekkingen te verdiepen. Met de aan
maning van haar opa om toch altijd 
goed voor de plantjes en de vrede te 
zorgen, kreeg ze van huis uit al jong 
het besef mee dat vrede en veiligheid 
gekoppeld zijn aan welvaart en macht. 
Met als consequentie dat wie het goed 
met de wereld voor heeft, tegen on
recht moet strijden. 
Toch kwam ze met haar idealen en in
ternationale bagage in Europa terecht 
en niet bijvoorbeeld bij ontwikke
lingssamenwerking. "Het heeft onmis
kenbaar z'n charme om in het veld 
met concrete projecten bezig te zijn. 
Niet een arts met een injectiespuit 
maar de internationale politiek be
paalt in feite of een arm, ziek kind kan 
genezen. Daar vallen de besluiten en 
daar wilde ik aan de slag." 
Ze werkte eerder bij de Europese 
Commissie, kreeg van dichtbij te ma
ken met de Raad voor Ministers, kent 

dirigeert haar richting Brussel. 

het machtscircuit van binnenuit. Die 
ervaring met wat aan die kant van de 
regeringstafel gebeurt, zal haar in haar 
fractiewerk van pas komen. Alleen al 
omdat ze van dichtbij kon zien wat al
lemaal fout ging, met de interne her
vormingen, het landbouwbeleid voor 
de 21e eeuw, subsidies (en het mis
bruik ervan), asielzoekers enzovoort. 

Gebruik je eigen macht 
ledereen is het erover eens dat er een 
beter Europa moet komen. De bezorgd
heid over de toekomst van Europa is 
groot. "Hervormingen zijn veel te laat 
ingevoerd. Meer landen bij Europa be
trekken? Dan moeten we het ook an
ders gaan organiseren! Zo hadden de 
besprekingen over het nieuwe Europa 
moeten lopen. Regeren is immers voor
uitzien. Waar wil je over twintig jaar 
zijn en bedenk hoe je daar moet ko
men." 
Met landbouw en veeteelt ging het ook 
mis. 47 procent van al het Europese 
geld gaat naar maar 5 procent van de 
Europese bevolking, de boeren. 
Iedereen weet hoe milieuonvriendelijk 
die sector werkt. Bovendien zijn al die 
subsidies buitengewoon consumenton
vriendelijk, omdat elke Europeaan 
daardoor elke dag te veel geld voor zijn 
of haar boodschappen betaalt. 
Hoe krijgt het Europees Parlement 
echte invloed, bijvoorbeeld op het zo 
omstreden landbouwbudget? "Door op 
z'n strepen te gaan staan! Door alle 
mogelijkheden goed te benutten kun
nen we wel degelijk macht uitoefenen. 
Het Europees Parlement heeft ook nu 
al op allerlei manieren grote invloed op 
de begroting. Het moet altijd apart toe
stemming geven aan grote vraagstuk
ken, bijvoorbeeld als een nieuw land 
toetreedt. Ook heeft het Parlement al
tijd medebeslissingsrecht in alle proce
dures over belangrijke kwesties, zoals 

op het gebied van milieu." 
Verder kunnen fracties eigen machts
middelen hanteren om veranderingen 
af te dwingen. Democratische hervor
mingen zijn voor D66 vanzelfspre
kend een groot goed. "Een meerder
heid in een parlement is ergens voor 
of tegen en daarom wordt een besluit 
wel of niet genomen. Zo simpel zou 
het moeten zijn. Maar is het met de 
interne besluitvorming in Europa niet 
altijd even goed geregeld? Gebruik je 
eigen macht. Misschien moet je zelfs 
tegen het toetreden van nieuwe lan
den stemmen. Natuurlijk ben ik per
soonlijk vóór het uitbreiden van 
Europa met landen uit Midden- en 
Oost-Europa. Mensen die daar wonen, 
hebben recht op een beter bestaan en 
Europa vergroot hun kansen daarop. 
Maar dan moet eerst een en ander ver
anderen." 

Al te goed is buurmans gek 
Zo'n uiterste dreigmiddel hoopt ze 
niet te hoeven gebruiken; ze wil het 
wèl bij de hand houden. (Met dit radi
cale standpunt verschilt ze van de hui
dige D66-Eurofractie.) Volgens het 
principe van 'Wie betaalt bepaalt' kan 
Nederland zelf eigen eisen aan Europa 
stellen. Bijvoorbeeld bij het zoeken 
van een internationale oplossing van 
het asielzoekersprobleem. Of om een 
eind te maken aan het geldverslin
dende en inefficiënte maandelijkse 
verhuiscircus naar Straatsburg. Het 
gaat haar te ver dat een land net zo
veel geld uit Europa wil halen als het 
erin stopt. Ook op dit punt wijkt haar 
mening af. 
Anderen, onder wie de huidige D66-
Europarlementariërs, vinden juist dat 
Nederland moet kunnen meeprofite
ren van de extra subsidies voor projec
ten in het kader van het grotesteden
beleid of de aanpak van de werkloos-



heidin achterstandsgebieden. Volgens 
Van der Laan is dat een zinloos rondpom
pen van geld. "Die extra subsidies zijn be
doeld voor armere landen, niet voor de 
rijke. Dat is eenvoudig uit te leggen. Veel 
Nederlanders zijn best bereid om belas
ting te betalen, als ze maar weten waar 
hun geld naar toe gaat, dat het goed 
wordt besteed. Nu overheerst vaak het 
idee van 'al te goed is buurmans gek'. Zo 
verlies je ook in je eigen land het vertrou
wen in Europa." 

Benut kwaliteiten 
Naast ingrijpende democratisering en her
vormingen zijn een toegankelijk en be
trouwbaar Europees Parlement, een veilig, 
daadkrachtig en groen Europa dé punten 

Zorg voor de plantjes en de vrede 

waarop kiezers haar de komende vijf jaar 
kunnen afrekenen. Het staat te lezen op 
haar visitekaartje. Haar manier van per
soonlijk campagne voeren heeft niet ie
ders sympathie. Toch koos het Congres 
haar met een overtuigende meerderheid 
tot lijsttrekker. Gebeurde dat dankzij de 
steun van mede-Opschudders? Ze lapt alle 
kritiek aan haar laars. "Zoveel Opschud
cters zijn er niet eens. Ik ben wie ik ben, 
een doener en om die reden ben ik tot 
lijsttrekker gekozen." 
Toegegeven, in Europa valt er genoeg te 
doen. De Europese top 3 van D66 bestaat 
verder uit Bob van den Bos en Johanna 
Boogerd. "leders sterke kant bepaalt een 
logische taakverdeling in de fractie. 
Bob van den Bos is de specialist op het ge-

bied van buitenlands beleid, de hervor
mingen in Europa, dierenwelzijn. 
Johanna is een gerespecteerd 
Europarlementariër met veel kennis van 
sociaal-economische zaken." Zelf heeft ze 
veel belangstelling voor informatie- en 
communicatietechnologie, asielvraagstuk
ken, emancipatiezaken. Meedraaien in de 
Begratingscommissie is een prestigieuze 
activiteit. Ze zullen de taken goed moeten 
verdelen, want in een kleine fractie is het 
hard werken. 

En daarna, over vijf jaar? Promoveren, 
lesgeven, kinderen, een tijdje in Amerika 
wonen staan op het wensenlijstje. 
Volgorde en planning zijn nog niet 
bekend. + 



Wie wil de burgemeester kiezen? 

Geboden: 
contract voor vier jaar 

"Ze schijnen het zelf hun 'kroonjuwelen' te noemen: de gekozen burgemeester en het correctief referendum." Zo begint Jan Blokker een 

recente column ('Juwelen') in De Volkskrant. En hij eindigt: "Hare majesteit en ik blijven tegen." Tweede-Kamerlid 0/ga Scheltema legt 

door Mariëtte van Soesbergen 

Als we de kranten moeten geloven, dan 
ziet de koningin weinig heil in de geko
zen burgemeester. De Raad van Europa 
denkt er anders over. Volgens de Raad 
voldoet de koninklijke benoeming van de 
burgemeester niet aan de minimumeisen 
van lokale democratie: het Nederlandse 
stelsel is een merkwaardig overblijfsel uit 
het verleden. D66 heeft zich altijd uitge
sproken voor de gekozen burgemeester, 
die het veld ruimt als zijn optreden de 
kiezers niet aanstaat. Het is een van de be
langrijkste uitgangspunten van de partij. 

Geen voorkeursbeleid meer 
Aan de ideeën van de koningin over de 
gekozen burgemeester, heeft Olga 
Scheltema politiek gezien geen bood
schap. Het gaat om de mening van de re
gering. Scheltema hoopt en verwacht dat 
het wetsvoorstel van het raadplegend re
ferendum voor een nieuwe burgemeester, 
dat in voorbereiding is, door beide 
Kamers wordt aangenomen: "Het geko
zen burgemeesterschap is meer dan ooit 
nodig. Ik heb altijd achter het idee ge
staan van rechtstreekse verkiezing door 
de bevolking. Niet omdat er in Nederland 
slechte burgemeesters zijn, maar omdat 
de burgemeester het eerste en belangrijk
ste aanspreekpunt is voor de bevolking 
en daarom dus door de bevolking moet 
worden gekozen. Dat betekent overigens 
dat er geen voorkeursbeleid kan worden 
gevoerd ten gunste van vrouwen, of ten 
aanzien van partijpolitieke spreiding. 
Daar staat een meer democratisch, lokaal 
gemeentebestuur tegenover." Een pas
sende baan creëren voor verdienstelijke 
politici à la Johan Stekel en burg is niet 
meer aan de orde. 

De burger beslist 
Op dit moment is de rechtstreeks gekozen 
gemeenteraad het hoogste orgaan in de 
gemeente. Het college van Burgemeester 
en Wethouders (Ben W) voert de beslui
ten uit en vormt het dagelijks bestuur 

uit waarom D66 zo'n voorstander is. 

van de gemeente. De burgemeester is zo
wel voorzitter van de raad als van het 
college vanBen W. Wethouders maken 
ook deel uit van de gemeenteraad en zijn 
daardoor ook verantwoordelijk voor de 
controle op hun eigen beleid. 
Er liggen globaal twee nieuwe voorstel
len: de gemeenteraad kiest de burgemees
ter, of de burgers kiezen de burgemeester. 
"Verschillende staatcommissies hebben 
hierover al geadviseerd. Het kiezen van 
de burgemeester en het tussentijds corri
geren van het parlement of gemeentera
den door de kiezers met behulp van refe
renda, zou een levendiger, lokaal demo
cratisch bestel een stuk dichterbij 
brengen." Kortom, over burgemeesters, 
kruisraketten, abortus of de winkelslui
tingswet moeten burgers kunnen meebe
slissen. 

Stemmen gezocht 
De vraag is: wie wil de burgemeester kie
zen? De caissière achter de kassa van 
Albert Heijn? Nee, zij wil veilig over 
straat en een uitkering als zij wordt ont
slagen. Punt is dat de Nederlandse burger 
niet ontevreden is met zijn burgemeester. 
Kunt u zich voorstellen wat een Ed 
Nijpels voor uw gemeente kan beteke
nen, in vergelijking tot de lokale kandi
daat die u kent van de voetbalclub? De 
vraag is wie straks die nieuwe burgemees
ter voldoende belangrijk vindt om de 
gang naar het stembureau te maken. 
Wat vindt Scheltema van de slechte op
komstpercentages bij verkiezingen en re
ferenda? "Niet altijd is er sprake van een 
slechte opkomst. Met name als er echt 
wat te kiezen valt, bijvoorbeeld bij herin
delingsreferenda van gemeenten, zijn er 
opkomsten van ruim boven de zestig pro
cent. In Groningen was de opkomst bij 
een referendum over het al dan niet af
sluiten van een plantsoen erg goed. Wel 
moeten er minimumeisen worden gesteld 
aan de opkomst. Als er te weinig mensen 
reageren, moet de raad anders naar de 
uitkomst kijken." 

Wethouder Hekking en 
de burgemeester van Juinen 

Wie-o-wie wil er voor een periode van vier 
jaar als burgemeester worden gekozen? De 
burgemeesters zelf willen niet, zij blijven 
liever benoemd. Volgens Scheltema zou 
een groot aantal het zeker goed doen in 
een verkiezingscampagne, maar dat geldt 
niet voor allemaal. Wie zit er te wachten 
op een extra verkiezingsronde waarin de 
kandidaten proberen te scoren voor de lo
kale televisie? Dat is terug naar het tijd
perk van burgemeester van Juinen en wet
houder Hekking, die elkaar voortdurend 
voor de voeten liepen om hun hoofd 
frontaal voor de camera te krijgen. 
Scheltema: "Tijdens de verkiezingsstrijd 
zal de burgemeester zich uitspreken over 
plannen die in vier jaar verwezenlijkt 
moeten worden. Reken maar dat dit een 
stok achter de deur is en leidt tot een gro
tere portefeuille dan op dit moment het 
geval is. Wethouders worden in de nieuwe 
situatie minder belangrijk." Zou zij zelf 
burgemeester willen zijn? Zij zou graag de 
strijd aangaan en het lijkt haar spannend 
om verkiezingscampagne te voeren. 

Westbroeksyndroom 
Het gekozen burgemeesterschap betekent 
het einde van de burgemeester als beroep; 
van de burgervader die groeide van kleine 
naar grote gemeente. Dat de benoemde 
burgemeesters niet staan te juichen, mag 
duidelijk zijn. Het burgemeesterschap 
wordt een baan als alle andere: presteer je 
onvoldoende, dan word je daarop afgere
kend. 
In België zijn al gekozen burgemeesters 
en het blijkt dat er aan dat systeem wel 
degelijk nadelen kleven in de praktijk. Zo 
is het lastig om tegelijkertijd burgemees
ter en lid van een fractie te zijn. Vooral 
rond verkiezingstijd loopt de burgemees
ter het risico het algemeen belang uit het 
oog te verliezen en het partijbelang te la
ten prevaleren. 

Volgens Scheltema lopen we in Nederland 
dat gevaar niet. "In België is er sprake van 



Wie wil er burgemeester worden voor vier jaar 
(met uitzicht op verlenging bij goed functioneren)? 

een monistisch systeem - de macht ligt bij 
één orgaan- terwijl wij in Nederland stre
ven naar een meer dualistisch systeem. 
De functie van het gemeenteraadslid 
wordt een baan voor de avonduren. Het 
college wordt het belangrijkste orgaan, de 
raad controleert en betaalt. Leden van de 
raad kunnen ook van buiten worden aan
getrokken. In die nieuwe situatie is er 
meer sprake van "checks and balances", 
dat wil zeggen meer evenwicht tuusen 
raad en college, en meer onderlinge con
trole. Als het mis gaat, wordt het college 
van B en W door de raad naar huis ge
stuurd. Het blijft een vreemd misverstand 
dat er in de nieuwe situatie opeens 
domme figuren zonder bestuurlijke erva
ring burgemeester zouden kunnen wor
den. Een soort Westbroeksyndroom. 
Waarom toch zo weinig vertrouwen in 
het gezonde oordeel van de bevolking? 
En als men dan eens ongelukkig kiest, 
dan is het maar voor vier jaar." 

Gezichten en imago's 
Als voordeel van het gekozen burgemees
terschap wordt vaak genoemd dat het de 
democratie op lokaal niveau vergroot en 
levendiger maakt. De burger raakt meer 
bij de politiek betrokken. Scheltema 
denkt dat de verkiezingsstrijd voor burge
meesters stemmers trekt: "Er zitten dan 
gezichten bij, en dat is belangrijk. 
Burgemeesters horen niet slechts ambte
naren en lintjesknippers te zijn. Het aller
belangrijkste argument voor de gekozen 
burgemeester is dat deze politieke macht 
uitoefent en dat die machtsuitoefening 

meer politiek of democratisch gelegiti
meerd moet zijn. Nu geldt: eens burge
meester, altijd burgemeester. Dat wordt 
anders. Het burgemeesterschap zal geen 
life time employment meer zijn. [ ... ] De 
huidige burgemeestersclub heeft niet de 
ervaring om op de zeepkist te staan, maar 
dat is ook lang niet altijd nodig. Sommige 
gemeenten zoeken eerder een conservator 
of een goede manager dan een inspirator. 
Terwijl in de grotere gemeenten zoals 
Rotterdam en Amsterdam, een inspirator 
ongetwijfeld een nieuwe impuls kan ge
ven aan het gemeentebeleid." 

Wind mee vanuit Straatsburg 
Ondertussen is de Raad van Europa bezig 
met een onderzoek naar de stand van de 
democratie in Nederland en heeft de 
Raad, bij monde van zijn rapporteurs, al 
laten weten dat de Kroonbenoeming van 
burgemeesters niet meer passend is en dat 
er in Nederland een probleem is met de 
benoemde burgemeesters; anders gezegd, 
Nederland moet er iets aan doen. Op het 
jaarlijkse congres van de lokale en regio
nale autoriteiten van de Raad van Europa 
brengen de rapporteurs in juni rapport 
uit. Het lijkt erop dat D66 de wind mee 
heeft als het om de visie van de Raad van 
Europa gaat: "Zeker nu landen als Georgië 
aan de door de Raad gestelde eis van het 
gekozen burgemeesterschap moeten vol
doen, kan Nederland er als lid van de 
Raad niet meer omheen. Laten we dus be
ginnen met het wijzigen van de positie 
van de burgemeester." 

Kroonjuweel of antieke curiositeit? 
Menigeen verwijt 066 dat de gekozen 
burgemeester iets is uit de oude doos - in
derdaad, een erfenisje uit de jaren zestig 
waar we maar niet van af kunnen komen. 
Kiezers zal D66 met dit onderwerp niet 
winnen in deze tijd waarin de lust om te 
stemmen alleen maar afneemt. Als D66 
de pers wil boeien, dan lenen onderwer
pen als veiligheid en milieu zich daar be
ter voor. Het is inmiddels wel helder dat 
de koningin, Jan Blokker en een aantal 
benoemde burgemeesters 'tegen' zijn. 
Olga Scheltema blijft 'voor' stemmen, dat 
is duidelijk: "Er is geen enkele reden om 
het onderwerp na dertig jaar lobby achte
loos van de agenda te schrappen. 
Integendeel, de ontwikkelingen maken 
het des te meer nodig. Met een steuntje 
in de rug van de Raad van Europa ziet het 
ernaar uit dat het gekozen burgemeester
schap een stap dichterbij komt." 

Laten we het dan alleen alsjeblieft geen 
kroonjuweel meer noemen. Een kroonju
weel hoort in een museum, veilig achter 
slot en grendel. + 

Dit is de eerste aflevering van een serie artike
len gewijd aan de kroonjuwelen van D66. 

Sollicitatieprocedure 
voor een burgemeester 
De Commissaris van de Koningin (CdK) 
selecteert uit de sollicitanten een aantal 
kandidaten die hij voorlegt aan de ge
meentelijke vertrouwenscommissie. Deze 
formuleert een voorkeurslijst en overhan
digt die aan de CdK. De CdK zendt vervol
gens een aanbeveling van ten minste twee 
personen aan de minister van Binnenlandse 
Zaken. De regering beslist, waarna de ko· 
ninklijke benoeming volgt. Voorstellen 
voor burgemeesters van gemeenten groter 
dan 50.000 inwoners worden in de minis
terraad behandeld. 

In het huidige regeerakkoord zijn drie be
langrijk uitgangspunten neergelegd die 
gaan in de richting van de gekozen burge
meester. Allereerst het uit de Grondwet 
halen van de verplichting van de benoe
ming door de Kroon. Verder wordt de mo
gelijkheid geopend dat gemeenteraden 
hun burgemeesters raadplegen over de 
aan de minister te zenden aanbeveling 
voor een nieuwe burgemeester. Daarnaast 
buigt een staatscommissie zich over een 
dergelijke wijziging van het gemeentelijk 
bestel. 



Korte inleiding 

Internet voor politieke dieren 
Politiek in Nederland kent een eeuwenoude zweetbezwangerde traditie van rokerige zaaltjes, als kleinst gemene deler van vrijwel alle ere-

atieve processen en politieke besluitvorming. Dergelijke rituele bijeenkomsten lijken als eerste te verdwijnen in de onweerstaanbare 'ver-

door Atilla Arda 

Steeds minder mensen zien het zalen- en 
wandelgangencircuit als een stimulerende 
omgeving om mee te praten over koers en 
inhoud van een partij of andere organisa
tie. Al was het alleen maar omdat je je 
ideeën dan steeds maanden moet opzou
ten. En waarom zou je: met Internet kun 
je je standpunt onmiddellijk aan honder
den belangstellende discussianten voor
leggen. 
Internet wordt steeds belangrijker in onze 
maatschappij en in het politieke debat. 
Steeds meer mensen zijn erop aangeslo
ten: inmiddels is een op de vijf 
Nederlanders online. In dit artikel een 
'tour d'horizon' en een voorzichtige toe
komstverkenning van ontwikkelingen die 
nog maar net zijn begonnen en waarvan 
in ieder geval duidelijk is dat we niet kun
nen overzien waar ze toe zullen leiden. 

cybering' van onze samenleving. 

Het is een beetje als met de PC. De eerste 
versie daarvan kwam in 1982 op de markt 
- en zie waar we zijn, zeventien jaar later. 

e-mail 
De e-mail is de basis van veel gedachten
wisselingen op Internet. Veel artikelen 
van co-schrijvers komen tot stand door 
het heen en weer mailen van een tekst, 
waarin beide schrijvers voortdurend wijzi
gingen aanbrengen. De beperkingen van 
tijd en plaats verdwijnen door gemak en 
snelheid van de e-mail-uitwisseling. Deze 
manier van werken geldt natuurlijk ook 
voor (kleine) groepen. Een fractie die be
zig is met een notitie, kan op deze wijze 
heel gemakkelijk een gezamenlijk product 
afleveren zonder bij elkaar te komen. 
Via e-mailverkeer kunnen ook organisa
ties worden opgericht en in stand worden 
gehouden, zonder een fysieke vorm in 
reallife te hebben. Politiek clubs als Niet 

Nix en Opschudding functioneren en zijn 
op deze wijze (opgericht). Van een andere 
orde: Suharto is waarschijnlijk de eerste 
dictator die door e-mail ten val is gebracht. 
Het was namelijk hèt communicatie- en 
coördinatiekanaal voor de studenten in 
heel Indonesië. E-mail democratiseert! 

Nieuwsgroepen 
Wie vaker in groepen over het zelfde on
derwerp wil discussiëren, komt al snel te
recht bij nieuwsgroepen. Het voordeel 
van deze groepen is dat de aanwezigen 
geïnteresseerd zijn in een bepaald onder
werp of daar iets van weten. Daarnaast 
kan een e-mail die slechts naar één adres, 
het adres van de nieuwsgroep is ver
stuurd, worden gelezen door iedereen. 
Een nieuwsgroep is eigenlijk niet anders 
dan een verzameling e-mails. 
Op de nieuwsserver van providers of de 
site van bijvoorbeeld Dejanews, is te zien 

Internet is anoniem, waardoor de kracht van de argumenten voorop komtie staan. 



welke tienduizenden openbare nieuws
groepen er bestaan. Ze zijn er in soorten 
en maten, met onderwerpen variërend 
van tuingereedschap tot raketmotoren, 
voorElvis-aanhangers en Clinton-critici. 
Nieuwsgroepen zijn een ideaal medium 
voor snelle tweeweg-massacommunicatie 
van velen naar velen. 
Vaker worden nieuwsgroepen gebruikt 
voor het discussiëren over een stelling die 
is geponeerd door een aanwezige. Er is 
geen scheidsrechter, dus moeten de aanwe
zigen zelf in de gaten houden of de fat
soensnormen, de netiquette, worden nage
leefd. Helaas komt het nog regelmatig voor 
dat reacties niet meer dan scheldpartijen 
bevatten. Net als in reallife worden politici 
nog regelmatig uitgemaakt voor zakkenvul
lers en is de discussie daarmee afgelopen. 

Discussielijsten 
De openheid van nieuwsgroepen kan voor 
sommigen een bezwaar zijn. Daarom wor
den discussielijsten opgezet. De basisge
dachte is dezelfde als bij nieuwsgroepen: 
gelijkgestemden zoeken elkaar op en één 
mail aan de lijst komt aan bij alle andere 
leden. Voordeel is wel dat bijdragen direct 
in de mailbox terechtkomen. Daarnaast 
kan ervoor worden gekozen om de lijst be
sloten te laten zijn: alleen met toestem
ming van de lijstbeheerder(s) kan men 
participeren. 
066 heeft een eigen discussielijst. Daar 
wordt gediscussieerd door ruim tweehon
derd aanwezigen, D66'ers en niet-leden, 
over een variëteit aan onderwerpen. De af
gelopen maanden is uitvoerig gesproken 
over: de relatie fractie/wethouder, de ver
kiezingsuitslag, Schiphol, de ziektewet, de 
relatie ambtenaren/politici, het referen
dum, rekeningrijden, camera's in de open
bare ruimte, de mogelijke fusie tussen D66 
en de VVD, het Eurovisie Songfestival, re
gels op Internet, en computers in het on
derwijs. 

FBI 
In de meeste gevallen blijft het bij het uit
wisselen van gedachten en meningen. De 
discussie wordt beëindigd wanneer nie
mand meer zin heeft om te schrijven en 
alle argumenten aan herhaling toe zijn. 
Net als in reallife zijn er dan weinig con
crete resultaten geboekt. 
Toch wordt er wel eens actie ondernomen 
naar aanleiding van een discussie op de 
lijst. Onze Tweede-Kamerfractie heeft, me
degebaseerd op informatie uit de bijdragen 
op de lijst, schriftelijke vragen gesteld over 
een mogelijke afspraak tussen de Europese 
Unie en de FBI. Deze afspraken zouden het 
mogelijk maken dat de FBI alle datacom
municatie (telefoon-, fax-, Internetverkeer) 
vanuit Europa kan aftappen. 
Tja, en ook op 'besloten' discussielijsten 
wordt gescholden. In het vuur van het de
bat worden deelnemers sluipmoordenaars 

of excuusturken genoemd. Wellicht is de 
winst van het e-debat dat dat soort dingen 
nu niet alleen wordt gedacht, maar ook 
wordt 'gezegd'. Dat is wel zo duidelijk. 

No more zweterige, rokerige zaaltjes 

e-chat 
Een andere manier van communicatie op 
Internet is het chatten. Met behulp van 
chatprogramma's als miRC (Internet Relay 
Chat) en ICQ (I Seek You) k<ul men net als 
in een echt gesprek tegen elkaar schrijven. 
Dit kan met twee personen en in groepen. 
Ook bij het chatten is het mogelijk gelijk
gezinden te vinden in chatboxen. De on
derwerpen zijn net zo gevarieerd als bij 
nieuwsgroepen en discussielijsten. 
E-chat is een mooie manier om via 
Internet spreekuur te houden. Op meer of 
minder vaste momenten kunnen burgers 
in gesprek treden met gekozenen en vra
gen stellen. Net als in reallife is een ge
sprek, tenzij opgenomen, niet bruikbaar 
voor anderen die met dezelfde vragen 
zitten. 
Daarom kan het zinvol zijn een discussie
lijst op de website van een fractie te begin-

archief bijdragen D66-discussielijst 
http:/ /listserv.surfnet.nl/archives/d66.html 

mailing/discussielijsten 
http:/ /listserv .surfnet.nl/ 

nieuwsgroepen 
openbaar: http://www.dejanews.com/ 

nen. Vragen en antwoorden zijn op deze 
wijze ook voor anderen te lezen. De D66-
fractie in Amsterdam is op deze manier 
tijdens het internationale Internetfestijn 
'Internet Fiësta' een spreekuur gestart. 

Toekomst 
Internet maakt het mogelijk dat bijeen
komsten zoals wij die nu kennen, een an
dere vorm krijgen. Binnenkort start in 
Amsterdam op verzoek van D66 een expe
riment om de vergaderingen van de ge
meenteraad op Internet uit te zenden. 
De mogelijkheden gaan natuurlijk verder. 
Wie thuis kan kijken en luisteren, moet 
ook in staat worden gesteld de vergader
stukken op hetzelfde moment in te zien. 
Vervolgens moeten belanghebbenden in 
staat worden gesteld om via Internet in 
te spreken. 
Een dergelijke werkwijze kan ook worden 
toegepast bij D66-congressen. 
Een ander voordeel van Internetdebatten 
ligt in de anonimiteit. Wanneer de identi
teit van alle deelnemers aan een discussie 
verborgen zou worden gehouden, telt al
leen de kracht van argumenten. Internet 
zal er niet alleen voor zorgen dat burgers 
direct en makkelijker invloed kunnen uit
oefenen, maar dat zij dit ook op voet van 
gelijkheid met de gekozenen kunnen doen. 
Is die (relatieve) anonimiteit een probleem? 
Niet als je je realiseert dat op inspraak
avonden ook iedereen die wil het woord 
kan voeren, zonder zich te legitimeren. 
Niet als je je realiseert dat vrijwel geen en
kele krant controleert of de schrijver van 
een ingezonden brief is wie hij zegt dat hij 
is. Ik zwijg maar over de rol van 'welinge
lichte kringen', 'bronnen' etc. in het pu
blieke debat. 

Zo bezien, verandert er relatief weinig, 
maar de kring van deelnemers wordt veel 
groter. Het hoeft dus niemand te verba
zen dat D66 die democratiseringsgolf 
omarmt! + 

voorbeelden: nl.politiek- dds.politiek- nl.burgerrechten besloten: http://www.liszt.com 

chatsoftware 
http:/ /www.icq.com/ 
http://www.nip.nl/mirc/ 
http://www.microsoft.com/windows/ie/chaV 

spreekuur D66-Amsterdam 
http://www.D66Amsterdam.com/spreekuur.htm Allachment Converted: 
"N:\USR\066\ATTACH\Internet.doc" 



Identiteit: 

bezinning of verkooppraat? 
"Wij hebben een fantastisch product, alleen de verpakking deugt niet." Alle bedrijfsblindheid, alle bureaucratie van een partij 

ligt besloten in deze uitspraak. Het is de klant, de kiezer, die uilmaakt hoe goed ons product is. Wie de kiezer raadpleegt over 

D66 krijgtie horen dat hij buiten het optreden van politici alleen verpakking heeft gezien, b.v. televisiespotjes of beelden van 

een congres. Weinig inspirerend voor wie zich een beeld wil vormen van de identiteit van onze partij. Die is en blijft onduidelijk 

en wordt dus terecht aan de orde gesteld. Een niet-bureaucratische aanpak zou moeten beginnen met het vaststellen hoe de 

kiezer zich een beeld vormt van een partij. 

Het werkterrein van de politiek is de maatschappelijke be
sluitvorming en het leiding geven aan de daarbij betrokken 
publieke organisaties. De identiteit van een partij voor de 
kiezer wordt bepaald door zijn verwachting omtrent de 
wijze waarop de partij haar taak zal uitvoeren. Dit beeld 
steunt allereerst op zijn ervaringen uit het verleden, en ver
der op: 

het programma (dat om diverse redenen slechts een 
ondergeschikte rol speelt); 
hoe zij naar de kiezer toe optreedt, qua persoon en 
communicatie; 
de macht die zij heeft; 
haar achterban (bij ons de beter opgeleide werknemer); 
haar ideologie, sociale filosofie, haar doel. 

In de discussie over identiteit gaat het voornamelijk over 
dit laatste. Welnu, D66 is opgericht omdat een aantal men
sen zich zorgen maakte over onze democratie. Aangezien 
deze reden van bestaan nooit expliciet en op een democra-

... diepgaande, resultaatgerichte 
dus langdurige discussie is noodzakelijk 

tische wijze ter discussie is gesteld, moeten wij aannemen 
dat democratie ons hoofddoel blijft; de waarden van D66 
dienen dan te worden afgeleid van wat wij onder democra
tie verstaan. Elke andere aanpak is gefröbel. 

Ook intern is een goed begrip van identiteit en doel een 
voorwaarde voor effectiviteit, een stelling die al een halve 
eeuw gemeengoed is in het bedrijfsleven. Redenen waarom 
ik in 1968 een amendement heb ingediend waarin werd ge
vraagd om een pamflet te maken waarin ook aan de niet
politiek geschoolde kiezer duidelijk wordt gemaakt wat D66 
wil en wat zij onder democratie verstaat. Het is bij acclama
tie aanvaard, door het bestuur overgenomen maar nooit 
uitgevoerd. Ik ben er toen zelf aan begonnen. Het bleek 
meer voeten in de aarde te hebben dan ik had verwacht en 
is uiteindelijk een boekje geworden. ·' 

De groep Opschudding heeft nu het voortouw genomen 
met haar 'Voorzet': wat D66 van de andere partijen moet 
onderscheiden, zijn 'waarden' die Opschudding heeft ver
zameld uit een soort enquête onder leden, plus waarschijn
lijk een eigen inbreng. Resultaat: een aardige doorsnee van 
de waarden van alle iets beter opgeleide Nederlanders, zon
der werkelijk onderscheidend vermogen t.o.v. andere par
tijen. Democratie, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, 
de mens centraal, optimale ontplooiing voor iedereen, nog 
meer individuele vrijheid en mogelijkheden tot ontplooi
ing etc., mooie woorden die de kiezer onverbiddelijk zal 
herkennen als verkooppraat. 'Sociaal' komt helemaal ach
teraan met ... "in solidariteit met anderen". Kortom, een li
berale partij voor diegenen die kapitalisten zijn in kennis. 
Met democratie heeft dat niets te maken. Opschudding in 
een glas water. Zoals in mijn boekje gesteld, democratische 
waarden zijn er al 200 jaar: Liberté (liberaal), Fraternité (so
ciaal) en Égalité (voor zover vereist door de eerste twee). 

Zo komen wij er dus niet. Alleen een diepgaande, resultaat
gerichte en dus langdurige discussie tussen onbevooroor
deelde mensen die goed op de hoogte zijn van de theorieën 
over democratie en inzicht hebben in de praktijk van de 
maatschappelijke besluitvorming, belooft enige kans op suc
ces. Mocht daaraan behoefte zijn, dan wil ik gaarne daaraan 
meedoen en zo nodig als coördinator dienen. + 

P. Pappenheim 

* 1 Democratie als Uitdaging, 1998, Barjesteh van Waalwijk 
van Doorn & Co, ISBN 90-5613-038-2 



DEMo cf1-A,AT ~ v 1TE N wE fl-k.TIJ o 
Senator Eddy Schuyer: 

"Politici zijn heel gewone mensen 
met te veel geldingsdrang" 

Naar eigen zeggen is hij niet alleen bedreven 
in het inruimen van de afwasmachine, maar 
ook in het onderhandelen: senator Eddy 
Schuyer, de eerste man in de D66-fractie in 
de Eerste Kamer. Als het referendum over 
niet al te lange tijd door de Eerste Kamer ge
loodst moet worden, zullen de camera's hem 
weten te vinden. Maar dan zien we alleen de 
politicus Schuyer. De redactie gaf hem een 
wegwerpcameraatje mee om zijn leven bui
ten werktijd vast te leggen, en een vragenlijst 
om nog meer over hem te weten te komen. 
Een interessante kennismaking. 

\,111111: Eddy Schuyer 
(,dmrm: 28 juli 1940 
Gehuwd met: Mimi Schuyer van 

Scherpenzeel 
Ki111lcren: Joël (33) enJaël (30) 
H7oonaclltix in: Wassenaar 
Opleidingen: NederlandsmoA en B; 

Journalistenopleiding 
Geloof: agnost 
IJ o/Jbv \: schaken, lezen (ik probeer de 

Nederlandse literatuur bij te houden, 
zowel oud als nieuw), bergwandelen 

rente keer gc.,tnnd op: VVD, omdat ik me 
verwant voel met de vrijzinnig democra
tische stroming en D66 er nog niet was. 

/Jen /laag' /Jctekcnt 1oor mij: "Je tikt er 
tegen en het zingt" (Achterberg). Ik ben 
in Den Haag geboren; heb er onderge
doken gezeten; ben er daarna schoolge
gaan en later weer in de buurt gaan wo
nen. Ik voel me met Den Haag verbon
den, maar kan er wel afscheid van 
nemen. 

Politici L'ijn: heel gewone mensen met 
over het algemeen te veel geldings
drang en met minder ervaring buiten 
de politiek dan wenselijk zou zijn. 

l.l'uhtc wcrkgcn•r tot op ilcdcu: ik heb 
vier functies gehad tot nu toe: leraar, 
directeur van een besturenorganisatie 
in het onderwijs; bestuurder van de 
Open Universiteit, en nu bestuurder 
van een psychiatrisch ziekenhuis en 
een TBS-kliniek. Alle functies hebben 
hun leuke kanten. Ik kijk met veel ple-

Komt u maar. Schuyer is klaar voor de onderhandelingen. 

zier terug op mijn leraarschap, maar ik 
weet niet of ik daar nu nog hetzelfde 
plezier aan zou beleven. 

Gmotstl' voor/Jccld: ik ben niet iemand 
die mensen gemakkelijk bewondert. 
Natuurlijk zijn er velen die ik om iets 
kan waarderen. Maar bewonderen ... ik 
heb er geen talent voor. 

lklwrgrijkstc gc/Jcurtcni\: 5 mei 1945, 
omdat ik besef dat ik zonder de 
Bevrijding geen schijn van kans tot 
ontplooiing zou hebben gehad. Elke 
keer als ik naar het Binnenhof ga, reali
seer ik me dat ik daar voor mei 1945 
niet mocht komen; niet op de straat er
voor, laat staan in de gebouwen. De ge
boorte van mijn kinderen behoort ook 
tot de hoogtepunten van mijn leven. 

<;uwx t•cn' ontmoeten: ik zou het het 
leukste vinden om mensen uit een an
dere tijd te ontmoeten en dan het liefst 
grote kunstenaars uit de muziek en de 
literaire wereld. Van de levenden? 
ledereen is welkom, maar vantevoren 
even bellen? 

Favoriete /Jock en auteur: dat verandert 
nogal eens. Een constante is P.C. Hooft, 
zowel de gedichten als de brieven. Hij 
heeft de mooiste liefdesbrief geschreven 
die ik ken, maar ook de indrukwekkend
ste rouwbrief. Blijvend in mijn voorkeur 
zijn ook Nijhof en Reve, om me tot de 
Nederlanders te beperken. 

Fannictc 1111/Lick: pianospel van 
Sviatoslav Richter; saxofoonspel van 

Schuyer verzamelt schaakspelen. 
Zou er een grootmeester 

in hem schuilen? 



Het Eerste-Kamerwerk neemt twee da· 
gen van de week in beslag. De overige 
tijd werkt Schuyer als bestuurder van 
een psychiatrisch ziekenhuis met TBS· 

kliniek, dat het grootste wordt in 
Nederland. 

Stan Getz; opera's en kamermuziek 
favoriete film: 

'De dood in Venetië' van Visconti. 
Favoriet toneel: Tsjechov. Favoriete ac
teur: Marcello Mastroianni. Favoriete 
actrice: Giuliëta Massini. 

tckkentc keuken: Italiaanse en Franse. 
Lekkerste gerechten: spaghetti a la tong
hele en asperges . 

. \fooiste plek op aarde: de duinen. Ik 
wandel veel in de Kijfhoek en de 
Bierlap, duingebieden tussen Wassenaar 
en Katwijk. 

<;nmdigc llekd 11<111: een vel op de melk. 
Hcdrc·1·en i11: onderhandelen en de tijd 

Lezen is een van zijn hobby's . 

. . 
Blijkbaar 

voor je laten werken. De afwasmachine 
vullen. 

( !nxc11 !tikt mor: klussen in en om het 
huis. 

Hntc en \lcciltll<' ciscmclwp: de grote lij
nen blijven zien; bluffen. 

\m/Jitic: goed kunnen zingen, piano spe
len en grootmeesterschaak spelen. + 

Schuyer acht zichzelf ongeschikt voor 
kluswerk in en om het huis. 

Waarom zou je op D66 stemmen? BliJkens de uitslag van de on· 
langs gebouden slatenverkiezingen blijken maar weinig 
tfederlanfers ziCh deze vraag te hebben gesteld. En van dege· 

de overbeid wil. Da11s niet mazendil eenlltlsel met veel 
benoe• tot en met de dOOf de tonlilgilt...,.... Jlflllller, 
in plaa1S vaR gekozen bestUUrderS. Ook de cerperatlsllsebe 
structuur, tegeRWOOnllg liftlidlid met'paJdermodel', waarin 
clllbjea van belanghebbelldeft en dl betrokkeil miJiisterles vrij
•• ZOAder controle van ...- het belll.s maken. draagt bij 

·aan hetidee van veeltlurJirt.dat hun illvtlldmfaltllaalil. 

. nen die'ttat wel dedea, was hel antwoord billidlaar niet In alle 
pv&Heatanleldlng omeent)66.kaadiflaa1 te kiezen. 
Is ar IICif wellfJII . ....._ voor pal'lll? .He1Pblnet zondar 

· CDA · · · · · ·· · · is: 066 aan 
.. _ ........ komtal. · .oaamaasttur de neiglftibij de Mrlleld•de.,..._ta 111 

. ·bufter.Uil naamvan de.-.... tetll'lllllfdlnll; flijtlll'lleeld. 
till·de belasthlgdlenattQ bij trote lnflllt ....... pmje-~E• ·· 
tlf politiestellil onlanp dat de bargera zd.ll8elell fntrt111111111 
aeweld•. natuurlijk zonder geweltt, omdat a11J •lllkraclll ts in· 
.. voor ftel11atenvaadl4oelltelllngeatltflettlflillfvaa~~Mt 
aaldll ....... " ,'c .~::·--,,-;-~~ -~~ ~~ 

. . 

Ket Is geea aaem11 om: 48 
11 .... oppoÎilledaRID etnll1fll ... 



Emmen en Bilbao: 

in een nieuw Europa in de 21e 
eeuw 

De constatering dat Europa een democratisch gat heeft is zo langzamerhand een platitude. In de komende Euro-campagne zullen alle be-

kende mogelijkheden om helle dichten weer de revue passeren, van meer bevoegdheden voor het Europees parlement (en het vriendelijke 

verzoek om er deze keer wel gebruik van te maken) tot direct gekozen Commissarissen. Al die ideeën volgen het bekende patroon: eerst de 

vertegenwoordigende democratie uitbouwen en dan in kleine stapjes naar meer directe invloed van burgers. 

door Udo Koek 

Sicilië 
De Zwitserse econoom Bruno Frey denkt 
daar heel anders over. Volgens hem zit de 
Europese Unie op dood spoor en wordt de 
21e eeuw de eeuw van de directe democra
tie. De EU kan die stap maar beter meteen 
zetten. En Frey doet niet kinderachtig. 
Behalve de bekende referenda en burger
initiatieven wil hij dat gemeenschappen 
en groepen burgers zelf beslissen welke sa
menwerkingsverbanden zij aangaan. 
De gemeente Maastricht bepaalt zelf of ze 
het inzamelen van huisvuil in eigen be
heer uitvoert of dat ze een samenwerking 
aangaat met Aken. Rotterdam kan beslui
ten zich los te maken uit het Nederlandse 
socialezekerheidsstelsel en op dat gebied 
een samenwerking met Sicilië aan te 
gaan. Een consortium onder leiding van 
het Spaanse Bilbao kan de zorginstellin
gen van de gemeente Emmen besturen als 
de Emmenaren dat willen. 

Offerte 
Frey beargumenteert zijn ideeën over de 
inrichting van de EU door te wijzen op de 
heilzame werking van politieke en be
stuurlijke concurrentie. De mogelijkheid 
voor gemeenschappen om per taak te be
slissen met welke andere gemeenschap in 
de EU ze willen samenwerken is een vorm 
van concurrentie die bestuurders scherp 
houdt. Als Bilbao er een zooitje van 
maakt, dan vraagt Emmen een offerte aan 
bij Kopenhagen. 
Ook de mogelijkheid van volksinitiatie
ven en referenda draagt bij aan gezonde 
politieke concurrentieverhoudingen. Er 
wordt voorkomen dat politici na verkie
zingen impliciet een kartel kunnen vor
men ten opzichte van de kiezer. Wanneer 
de kiezer maar eens in de vier jaar invloed 
kan uitoefenen, is er voor politici geen ra
tionele reden om na de verkiezingen een 
ander standpunt in te nemen, afgezien 

van de kosten die een geschade reputatie 
met zich meebrengt. Het referendum 
functioneert als een soort Mededingings
autoriteit die dergelijke kartelvorming 
voorkomt. 

Toekomstmuziek 
Voor wie nog niet overtuigd is van het 
nut van politieke concurrentie en directe 
democratie, heeft Frey nog een aardige 
uitsmijter. Op basis van onderzoek met 
gegevens van alle 26 Zwitserse kantons -
die verschillende manieren en niveaus 
van directe democratie hebben, zoals de 
reikwijdte van referenda, de opkomst
grenzen en de mogelijkheden van een 
burgerinitiatief- komt hij tot de conclusie 
dat politieke concurrentie en directe de
mocratie louter economische voordelen 
oplevert. Directe democratie blijkt samen 
te gaan met hogere economische groei, 
een hoger inkomen per hoofd van de be
volking, een lager begrotingstekort en 

minder belastingontduiking. Zou de VVD 
dat weten? 

De ideeën van Frey zijn bij lange na niet 
rijp genoeg om het Europese democra
tisch gat mee te dichten. Door de poli
tieke realiteit zal dat gat nog wel even 
open blijven. Maar in een mooie droom 
zit er voor D66 wel wat in het vat. "Het 
referendum passeert zonder moeite de 
Eerste Kamer en wordt ingevoerd en de 
commissie-Elzingais laaiend enthousiast 
over de gekozen burgemeester. De kiezer 
is zich er volledig van bewust dat al dit 
moois aan de sociaal-liberalen van D66 te 
danken is. De bevindingen uit het onder
zoek van Bruno Frey zijn inmiddels ge
meengoed ... "Wanneer zijn de volgende 
verkiezingen?+ 

Referenties van Bruno Frey zijn te vinden op de 
homepage van de auteur: 
http:\\www2.tinbinst.nl\-kock\Frey_literatuur.html 

Majorca en Tiel? li's a deal. 



Sorry 
De armen wijd, het gezicht op onschuld; Winnie Sorgdrager siert de voorkant van 'De sorry democratie', geschreven door Ed van 

Thijn. De suggestie is duidelijk: Sorgdrager is de personificatie van de uitholling van de ministeriële verantwoordelijkheid die vol-

gens Van Thijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling is geraakt. 

door U do Koek 

Op basis van een tiental recente affaires 
zoals Srebrenica, CTSV, IRT, en het ge
hannes met de groeicijfers van Schiphol, 
wordt geconcludeerd dat de politieke ri
sicoaansprakelijkheid van bewindslieden 
tegenwoordig nihil is. Alleen bij aan
toonbaar verwijtbaar gedrag van be
windspersonen lijkt politieke verant
woordelijkheid nog te bestaan. 
Onwetendheid, zoals bij de opsporings
metboden van het IRT, lijkt een goed ex
cuus geworden. Volgens Van Thijn ver
liest de ministeriële verantwoordelijk
heid op die manier haar preventieve 
werking. Politieke ambtsdragers zullen 
gevoelige zaken ontlopen en ambtenaren 
zullen de politieke top eerder informatie 

onthouden. 'De grote betekenis van ver
antwoordingsprocessen is dat ze hun 
schaduw vooruit werpen'. 
De gebundelde essays, die het midden 
houden tussen wetenschappelijke en 
populaire literatuur, vormen een boeiend 
tijdsdocument. Er wordt indringend aan
getoond dat de ministeriële verantwoor
delijkheid is uitgehold. Een gevoelige 
snaar, zeker voor D66. Maar het is de 
vraag of de puriteinse houding van Van 
Thijn een oplossing is. De Van Thijn
norm zou recent hebben geleid tot het 
aftreden van Voorhoeve (Srebrenica), 
Sorgdrager (Docters van Leeuwen}, 
Dijkstal (affaires Lancee en Brinkman) en 
Jorritsma (afwikkeling Bijlmerramp). Dat 
tikt wel erg hard aan. 
Toch is een herstel van de ministeriële 

verantwoordelijkheid broodnodig. De 
Tweede Kamer beleidt het primaat van 
de politiek tegenwoordig vooral met de 
mond. Daarnaast moet er minder kramp
achtig met het aftreden van politieke ge
zagsdragers worden omgegaan. Een goed 
voorbeeld vormt oud-burgemeester Hans 
Ouwerkerk van Groningen, die nadat hij 
zijn politieke verantwoordelijkheid voor 
de Oasterpark-rellen had genomen, een 
paar maanden later kon terugkeren als 
burgemeester van Almere. Dit vereist een 
politieke cultuuromslag waarin het D66 
niet zou misstaan een voortrekkersrol te 
vervullen.+ 

Ed van Thijn, e.a., (1998), 
De sorry democratie, 
Amsterdam: Van Gennip. 

Berichten voor de servicepagina's bedragen maximaal 200 woorden (langere berichten uitsluitend in overleg met de eindredactie). 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en eventueel in te korten. Het is mogelijk om er foto's bij te 
plaatsen. Neem daarvoor tijdig contact op met eindredactie (bereikbaar maandag t/m woensdag tijdens kantooruren: 
070 - 356 60 66). Mail uw bericht naar <lsd66@d66.nl> onder vermelding van 'Kopij servicepagina's'. 

I Politiek podium I 
BEREIKBAARHEID 

za 29 mei 1999 
LaVie, Utrecht 
(1 0 minuten lopen vanaf het station) 
11.00-15.00 uur 
Opgeven bij het Landelijk Secretariaat: 
070 - 356 60 66 

I Wetenschappelijk bureau I 
1 SWB-conferentie: 

'De elite sluit zich weer' 
Op 7 mei a.s. organiseert de SWB een 
grote conferentie over veranderingen in 
én voor het openbaar bestuur. 
Schaalverschuivingen, het steeds promi
nenter worden van aan de ene kant de regio 
en aan de andere kant Europa, auto
cratische besluitvormingsprocessen, 'weg
rationalisering' van de burger. Het is vooral 
de combinatie van deze processen die de 
democratie in gevaar brengen. En dan 
lijken het ook weer de oude elitaire drijf
veren te zijn die de overhand krijgen. Wie 
krijgen het eigenlijk voor het zeggen in de 
onoverzichtelijke beleidsmachinerie die 
groeiende is? 

1 Visieconferentie in 
voorbereiding 

Gerard Schouw en Chrisliaan de Vries hebben 
een notitie geschreven onder de titel 
'Democratische perspectieven, richtingen voor 
sociaal-liberaal beleid'. Deze notitie zal aanlei
ding zijn voor een gedachtenwisseling, waar
aan hopelijk vele partijleden zullen meedoen. 
Op 26 februari jl hebben we over de Voorzet ge
discussieerd die Opschudding presenteerde, la
ten we deze conferentie als een noodzakelijk 
vervolg beschouwen! 

Voor meer informatie over beide conferenties, 
onder meer over programma en plaats, kunt u 
terecht bij de SWB, 070- 356 60 41. Let ook 
op Internet en Digitaal. 
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I Opleidingscentrum/SWB I 
Conferentie Naar een sociaal-liberale 

visie op zorg op 17 april te Utrecht 

Al is de zorg in ons land over het algemeen van hoog niveau, toch is 
de manier waarop de toegang is verzekerd al jaren voorwerp van dis
cussie. Het lijkt erop dat zij gevangen blijft tussen twee uitersten, na
melijk een die de zorgverzekering wil overlaten aan de vrije markt en 
een die pleit voor de invoering van een brede algemene volksverzeke
ring. Ondertussen krijgt de Europese regelgeving een steeds groter 
greep op de nationale systemen van zorg. Tegen deze achtergrond or
ganiseren op zaterdagmiddag 17 april aanstaande Opleidingscentrum 
en Wetenschappelijk Bureau van D66 een gezamenlijke conferentie. 

Dagvoorzitter: Jan Zijlstra, directeur van het Elkerliek Ziekenhuis te 
Helmond 

12.30 uur Ontvangst in het Jacobitheater te Utrecht 

Forum 1 - de zorgverzekeraars met: 
Jos van Adrichem, directeur van zorgverzekeraar Anova; 
Einte Elsinga, directeur ING Medinet 
(kenniscentrum gezondheidszorg); 
Peter van Lieshout, directeur van het Nederlands Instituut voor 
Zorg en Welzijn; 
Onderwerpen die aan bod komen: 
hoe (commercieel) interessant is de gezondheidsmarkt, mate van 
regulering zorgmarkt, de invloed van Europa op de markt. 

Forum 2- Vertegenwoordigers van patiënten/consumenten met: 
Fons Dekkers, directeur Nederlandse Patiënten en Consumenten 
Federatie; 
Theo de Vries, directeur Tympaaninstituut; 
Elly Roetering; voorzitter stichting Pijn - Hoop en voorzitter patiënten 
en consumenten plaHorm Noord-Kennemerland; 
Onderwerpen die aan bod komen: 
(on)wenselijkheid van voorrang in de zorg; moet alles wat kan ook kun
nen? Meer differentiatie naar individuele voorkeur in het zorgpakket 

Forum 3 - de zorgaanbieders met: 
Andries van Dantzig, psychiater en voormalig directeur van het IMP te 
Amsterdam; 
Cees Postema, hoofd algemene gezondheidszorg van de GGD te 
Rotterdam; 
Simon Groen, klinisch geriater Kennemergasthuis te Haarlem en 
voorzitter van de SWB-werkgroep Volksgezondheid; 
Onderwerpen die aan bod komen: 
zorg is geen recht maar een artikel; vergroting van het derde com
partiment; betekent de overheid op afstand dat de controle gedemo
cratiseerd moet worden? 

Els Borst, minister van Volksgezondheid geeft een afsluitend com
mentaar. 

Deelnamekosten zijn f 10,- (inclusief koffie en thee). Aanmelden 
kan telefonisch bij D66 070 - 356 6066 of per e-mail: opleidingscen
trum@d66.nl of per fax: 070 - 3641917 

Wie krijgt voorrang? 

I Bestuurdersvereniging I 
Bestuurdersvereniging zeer actief 

Er zijn er die denken dat de bestuurdersvereniging (BV) na allerlei 
congresdiscussies ophoudt te bestaan. Maar niets is minder waar. 
Wat is de situatie? 

De bestuurdersvereniging is er nog steeds en heeft zelfs een uitge
breid bereik; iedere bestuurder van D66 Is nl. q.q. lid en hoeft geen 
contribUtie meer te betalen. Kom daar vandaag de dag nog maar eens 
om. De uitvoering van BV-activiteiten is in handen gesteld van een 
Hoofdbestuurscommissle, waarin het BV-bestuur zitting heeft. 
Hierdoor kunnen we beter van de partijmogeliJkheden gebruik maken. 

Waar kunnen BV-Ieden nu op rekenen? 
Het Hoofdbestuur gaat ons twee keer per jaar uitnodigen voorldank
bordbijeenkomsten, waarvoor trouwens het hele partijkader wordt uit
genodigd. Doel: netwerk, brainstorming, eigen Inspiratie enz. 
De Tweede-Kamerfractie gaat twee keer per jaar themabijeenkomsten 
met de fractiespecialisten aanbieden aan de bestuurders van D66. 
Het Opleidingscentrum organiseert afhankelijk van de behoefte 

speciale bestuurderscursussen. 
Op het Landelijk Secretariaat vindt u de vraagbaak van de bestuur· 
dersvereniging voor uw vragen van alledag.Binnen afzienbare tijd zal 
informatie van de Bestuurdersvereniging via de internetsites van de 
Tweede-Kamerfractie en de partij te vinden zijn. 
In de Democraat en DiXiT zult u regelmatig informatie over bestuur
dersactiviteiten aantreffen. A propos, abonnee van Voor de D'raad 
bent u met deze wijzigingen niet meer en uw lidmaatschapsgeld 
bespaart u ook. Overweeg eens serleus een abonnement op DiXiT. 
De Bestuurdersvereniging blijft uw belangenbehartiger bij VNG, het 
ministerie van BZK e.d. Eén keer per jaar een bijeenkomst 'op locatie' 
In het land; informatie, nieuwe Ideeën en nieuwe contacten opdoen. 
Kortom er is veel voor u te doen. 
De Bestuurdersvereniging is er graag voor u. Maak er goed 
gebruik van. 

Hein van Oorschot, voorzitter 
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I Wetenschappelijk bureau I 
Idee over sodaal liberaal 

Op initiatiefvan Opschudding heeft het Hans van Mierlo: met 070 3566041, fax: 070 3641917, 
Congres in Gouda geproclameerd dat D66 "De titel sociaal-liberaal verschaft slechts e-mail: <swb@d66.nl>. 
sociaal-liberaal is. Maar wat houdt dat in? pseudo-helderheid." 
En wat vindt men ervan? Idee peilde me
ningen binnen en buiten de partij. 
Waarin verschilt sociaal-liberaal van 

Gerrit Jan Wolffensperger: 
"Ik vind het een teken van kracht dat 

Paars? Is het een ruk naar rechts? Hoe ver- D66 in staat is een radicale groep jonge
houdt sociaal-liberaal zich tot de onderti- ren te mobiliseren die de partij kritisch 
tel 'Democraten' en tot het pragmatisme? bekijkt." 

Verder in Idee: 
• interview met Thom de Graaf; 

Gerrit Voerman, directeur Documentatie
centrum Nederlandse Politieke Partijen: 

• een becommentarieerde samenvat
ting van De Voorzet, het document 
van Opschudding; 

"Van Mierlo heeft nog maar nauwelijks 
zijn hielen gelicht of zijn erfenis wordt 
verkwanseld." 

• sociaal-liberalisme, de netwerkmaat
schappij en de rechtsstaat van de 
toekomst; 

Idee is het tijdschrift van het weten
schappelijk bureau van D66. 

• statements van bekende partijleden 
en buitenstaanders over sociaal-liberaal. 

Voor toezending van dit nummer of 
voor een abonnement kunt u bellen 

I Werkgroep in actie: mensenrechten I 
Steun aan denroeraten in Moskou 

Afgelopen december 1998 vertrok
ken vier leden van de werkgroepen 
mensenrechten van D66 en van de 
Jonge Democraten naar Moskou. 
Het doel was om te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn voor 
Westerse steun voor behoud en 
verbetering van de democratie en 
de mensenrechtensituatie. Dit in 
het licht van de huidige crisis in 
Rusland. Verder was het doel con
tacten leggen met zusterorganisa
ties in Rusland. 

De afspraak met Galina Starovojtova, 
Doema-lid en voorzitster van 
Demoeratic Russia ging niet door. 
Een paar dagen voor onze reis 
werd zij vermoord. De Russische 
politiek, de internationale gemeen
schap en zelfs het in politiek op
zicht inmiddels onverschillige 
Russische volk reageerden ge
schokt. De Russische premier en de 
president zeiden dat zij de zaak tot 
op de bodem zouden laten uitzoe
ken. Nu, enige maanden na de 
moord op deze onberispelijke poli
tica, is er nog geen spoor van de 
daders. Wel is er inmiddels een he
vige machtsstrijd gaande rond de 
falende Jeltsin. 
Grootschalige steun aan Rusland, 
zoals IMF-steun heeft Rusland tot 
nu toe niets opgeleverd. Binnen 
twee weken bleek dit geld naar 
bankrekeningen in Cyprus te zijn 

verdwenen. Intensivering van de 
contacten, zowel op parlementair 
niveau als via stedenbanden, is on
misbaar om een concrete bijdrage 
te leveren aan democratiserings
processen en de mensenrechtensi
tuatie in Rusland. Ook blijven we 
daardoor goed op de hoogte van 
de ontwikkelingen in dit immense 
land, zodat we op basis van juiste 
informatie een mening kunnen 
vormen over de Nederlandse op
stelling ten opzichte van Rusland. 
D66 zal samen met de Engelse 
Liberal Democrats, en indien mo
gelijk met de Europese liberale 
fractie ELDR, de contacten met de 
democratische Jabloko-partij in
tensiveren. De D66-gemeentefrac
ties zijn door de werkgroep men
senrechten inmiddels gevraagd om 
te inventariseren wat via steden
banden kan worden gedaan voor 
democratisering en mensenrech
ten in Rusland. Want, zoals 
Gorbatsjov terecht opmerkte: 
"Gorbatsjovs en Jeltsins komen en 
gaan, maar het Russische volk zal 
altijd blijven bestaan." 

Het onderzoeksrapport 'Het huis staat in 
brand' is op te vragen bil het secretariaat 
van de werkgroep. 

Barbara Naumann 
namens de werkgroep Mensenrechten 

Thom de Graal in Idee: "D66 zal de 
kiezers Indringend duidelijk moeten 
maken waarin sociaal-liberalisme 

verschilt van het conservatiei-libera
lisme van de VVD." 

I Programmacommissie I 

Meedenkers 
gevraagd! 

De democratie heeft vele vrienden en 
moet die in en rond deze partij mobilise
ren. Dat wil zeggen een democratie in 
actie, rondom thema's die ons allen aan
gaan. Zo zullen we in de komende jaren 
ons gehele politieke programma op zijn 
hardheid toetsen, uitgaande van de 
problemen die we zien, uitgaande van 
de significante waarden die we voelen. 
Zo zetten we een strategische weg uit 
naar een politiek project voor de 
volgende eeuw. 
De PC zet zich vanaf dit jaar in om de 
politieke wilsvorming in het land te laten 
plaatsvinden, in werkconferenties waarin 
niet de politieke professionals maar leden 
en vrienden van deze politieke vereni
ging zitting nemen. Een en ander gebeurt 
in sessies waarin de PC vragen stelt, de 
discussie opwekt, de dilemma's laat uit
komen en luistert naar spanningsvelden 
die u aangeeft, naar de richtingen die u 
aanwijst. 
De precieze thema's, data en plaatsen 
hoort u later. 
In de tussentijd openen we de elektroni
sche ruif via <mailpc@d66.nl>. U kunt 
zich zo aanmelden als meedenker, 
meelezer of meeschrijver: kortom als 
referenten. 

Meer dan ooit tellen alle stemmen. 
Laat ze horen. 



Partijagenda 

za 17 apr: conferentie 'Naar een 
sociaal-liberale visie op zorg' 
(OC I SWB; zie aankondiging 
elders) 

wo 21 apr: verkiezingsdag - waterschap
pen Zuid-Holland 

23-25 apr: driedaagse training Politieke 
vaardigheden (OC) in 
Oegstgeest 

za 24 apr: bijeenkomst gemeentesecre
tarissen (OC) in Utrecht 

30 apr t/m 
17 mei: meireces 

vr 7 mei: SWB-conferentie 'De elite 
sluit zich weer'. Zie aankon
diging elders in de servicepa
gina's. 

di 11 mei: Europees-lijsttrekkersdebat. 
Erasmusuniversiteit, 
Rotterdam. 15.00 uur. Bel 
met de JD voor meer infor
matie: 070 - 356 60 66. 

do 20 mei: Democraat nr. 3 verschijnt 

di 25 mei: verkiezingen Eerste Kamer 

do 27 mei: campagnebijeenkomst 
Europese Verkiezingen in 
Venlo, m.m.v. Thom de Graaf 

za 29 mei: politiek podium over bereik
baarheid. Utrecht, LaVie. 
Opgeven bij Landelijk 
Secretariaat: 070 - 356 60 66. 
- training Speech en presen-

tatie (OC) in Amersfoort 
- training Conliethantering 

(OC) in Deventer 
- bijeenkomst gemeente

financiën (OC) in Utrecht 

za 5 jun: training Leren debatteren 
(OC) in Utrecht 

za 12 jun: kennismakingsdag (OC) in 
Den Haag 

oe= 
SWB = 

- training Speech en presen
tatie (OC) in Utrecht 

- training Leiden van een ver
gadering (OC) in Utrecht 

Opleidingscentrum 
Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 

JO = Jonge Democraten 

I Opleidingscentrum I 

THEMABIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN EN 
TRAININGEN 
(aanmelden per E-mail: opleidingscen
trum@d66.nl of per fax of telefonisch, 
zie bon) 

Bijeenkomst gemeentesecretarissen 
24-4 te Utrecht 
Voor het eerst organiseert het 
Opleidingscentrum een bijeenkomst voor 
gemeentesecretarissen die tevens lid zijn 
van D66. Deze middagbijeenkomst heeft 
enerzijds het karakter van een ontmoe
tingsplaats, anderzijds wordt er gekeken 
naar het raadswerk, de kwaliteit en de te
korten ervan. Tevens wordt er gediscus
sieerd over wat de toekomstige ontwikke
lingen kunnen betekenen voor D66-raads
leden. 

Gemeentefinanciën 29-5 te Utrecht 
Raadslid zijn en méér van gemeentefinan
ciën willen weten, dat is pas een gewenste 
combinatie. Raadsleden krijgen tijdens 
deze cursus een beter inzicht in (het beïn
vloeden van) de gemeentelijke geldstroom. 
U leert hoe u via de gemeentebegroting in
vloed kunt uitoefenen op nieuw te vormen 
beleid. Eigen bijdrage f 60,-

Kennismakingsdag 12-6 te Den Haag 
Onder leiding van twee gedreven D66'ers 
wordt er op 12 juni o.a. ingegaan op de vol
gende vragen: wat zijn de belangrijkste doe
len van D66? Wat is nu die zo kenmerkende 
manier van politiek bedrijven van D66? In 
deze bijeenkomst zal verder worden inge
gaan op de organisatiestructuur van D66 en 
de verschillende manieren waarop leden ac
tief kunnen worden. Eigen bijdrage f 25,-

Training: 
Conflicthantering 29-5 te Deventer; 
eigen bijdrage f 75,-

Training: 
Speech en presentatie 29-5 te 
Amersfoort en 12-6 te 
Utrecht; eigen bijdrage f 75,-

Training: 
Leren debatteren 5-6 te Utrecht; 
eigen bijdrage f75,-

Training: 
Leiden van een vergadering 12-6 
te Utrecht; eigen bijdrage f 75,-

BROCHURES 
(bestellen via bon achterop Democraat) 

Vaardigheden voor het politieke vak 
Over welke eigenschappen moet een politi
cus beschikken? Waar moet u goed in zijn 
en hoe kunt u werken aan aspecten waarin 
u wat minder goed bent? In deze brochure 
is aandacht voor de volgende onderwer
pen: spreken in het openbaar, debatteren, 
vergaderen, omgaan met conflicten of las
tige mensen, en onderhandelen. In een bij
behorende profielschets van het raads- en 
statenlid wordt een en ander op een rij ge
zet. Prijs: f 10,-

D66 en de praktijk van de 
gemeenteraad 
Een goede voorbereiding voordat u als 
raadslid het gemeentehuis binnenstapt, 
kan geen kwaad. In deze publicatie leest u 
meer over de volgende onderwerpen: de 
gemeenteraad in relatie tot het college en 
het ambtelijk apparaat; de raad in relatie 
tot de burger, de belangengroepering en 
de media; de techniek van de raadsverga
dering, spreekrecht, recht van initiatief, 
amendementen en moties. Prijs: f 17,50 

DIXIT 
NIEUW 

Dixit (Latijn voor: er is gesproken) 
is een fonkelnieuw kleurrijk D66-
periodiek met een vertrissende 
formule. 
Deze co-productie van partij en 
Opleidingscentrum bevat veel 
korte, bondige en actuele 
artikelen en er is ruimte voor poli
tieke ontwikkelingen op alle ni
veaus van D66, van Europees 
Parlement tot gemeenteraad en 
van regio tot de Eerste en Tweede 
Kamer. U vindt er alle data van be
langrijke bijeenkomsten en het 
blad biedt tevens plaats aan 
D66'ers die in het nieuws staan 
of die op actuele kwesties willen 
reageren. 
Omvang variërend van Slot 16 pa
gina's, verschijningsfrequentie 15 
tot 20 x per jaar, te midden van de 
parlementaire recesperiodes. 
Blijf bij in uw partij en neem nu een 
abonnement! Prijs: f 57,50. 

n~lllnft.nAAT 



Campagne Europese Verkiezingen 
Democraten! 

De ferme tegenslag bij de Provinciale-Statenverkiezingen heeft bij ons campagneteam en de EP-kandidaten de vechtlust alleen maar aangewak
kerd, en we hopen dat dit bij u ook zo werkt. Natuurlijk, we moeten even bijkomen, maar we hebben elkaar straks weer nodig, meer dan ooit ei
genlijk. Want bij de verkiezingen voor het EP moet onze partij alle zeilen bijzetten omdat het Europees Parlement - op de moeizame weg naar een 
echte Parlementaire Democratie - niet zonder een sterke D66-fractie kan! Om het optimale uit de komende verkiezingen te halen zullen we cre
atief, inventief en efficiënt moeten omgaan met de beschikbare tijd, mensen en middelen. Met als doel zo effectief mogelijk met potentiële kiezers 
te communiceren. Dat betekent dat we vrijwilligers nodig hebben, of het nu gaat om de inzet als chauffeur, het koken van een maaltijd, het onder
houden van internetsites of het schrijven van teksten ... voor met name een groot aantal praktische taken kunnen we mensen gebruiken. 

Kortom, we rekenen graag op uw steun! 

Mag ik u daarom oproepen u aan te melden als vrijwilliger voor de EP-verkiezingen? U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen aan: 
<team@vanderlaan.net> of een briefje aan het Landelijk Secretariaat te sturen t.a.v. het campagneteam, postbus 660, 2501 CR Den Haag. We 
sturen u dan zo spoedig mogelijk een vragenformulier. Laat het ons weten! Mede namens alle EP-kandidaten, alvast hartelijk dank voor uw inzet, 

met vriendelijke groeten, 
namens HET CAMPAGNETEAM EP-VERKIEZINGEN 

Lousewies van der Laan 
D66 lijsttrekker vapr Europa 

c de heer I mevrouw 

Q Adres 

.Q Postcode, plaats 

" a. lidnummer 

Q meldt zich aan 

Q voor de training 

~ bestelt de 

brochure .... 
datum 

c Owenst een abonnement op DiXiT 

< 

plaats 

DD Stuur deze bon naar het 
Opleidingscentrum 066, 
Antwoordnummer 1966, 

DEMOCRATEN 
2509 WB Den Haag. U kunt hem 
ook faxen: 070- 364 19 17. 
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Gedeformeerde Europese wensdromen 
Men moet wel een optimist van nature zijn om verwachtingen te heb
ben met betrekking tot de komende Europese verkiezingen. De deskun
digen en de andere Europese burgers lijken unaniem van mening dat 
we medio juni op een volledig echec moeten rekenen. Voor Nederland 
wordt gerekend op een opkomstpercentage dat nog zalliggen onder 
het bedroevende niveau van 5 jaar geleden, d.w.z. minder dan 35 !J1, 
van de kiezers zal de moeite nemen het stemlokaal op te zoeken. 

Pessimisme alom dus. Diegene die een rooskleuriger beeld geeft, 
wordt niet serieus genomen. Europa is oud, de vraag is of dat eerder 
anders was en, nog meer, wat kunnen we daaraan doen om een en 
ander te verbeteren? 

Met betrekking tot vroeger is het juist dat Europese verkiezingen eer
der meer kiezers trokken, maar of daaruit mag worden afgeleid dat 
Brussel zich in een grotere populariteit mag verheugen, blijft de vraag. 
Kennelijk bestond wel de erkenning dat integratie een fact of life was, 
maar dat werd vooral gezien als een onvermijdelijkheid. Die laatste 
vaststelling geldt ook nu, maar de kiezer voelt zich blijkbaar minder 
geroepen daaraan ook consequenties te verbinden. Hij blijft gewoon 
thuis; het zal zijn tijd wel duren. 

Naar mijn mening is de kern van het probleem niet het feit dat 
Europa niet goed is voor de burger. Dat is het wel en dat is eigenlijk 
ook niet omstreden. De interne markt is een vanzelfsprekendheid. De 
euro is al een fait accompli, en andere voorbeelden liggen voor het 
oprapen. Waar het om gaat is dat de burger moeite heeft zich met dat 
Europees integratieproces te vereenzelvigen. Hij herkent zich daar niet 
in. Brussel wordt geassocieerd met bureaucratie of, nog erger, corrup
tie en nepotisme. Alle betrokkenen, niet alleen 'Brussel' en 
'Straatsburg', maar vooral ook nationale en lokale politici mogen het 
debat over Europa niet langer uit de weg gaan. Een kritisch debat, dat 
wel. Want dat er het nodige mis is in Brussel, dat staat ook vast. 
Ondanks mooie retoriek zoals in het Maastricht Verdrag vervat, komt 
er van werkelijke Europese samenwerking op het gebied van de veilig
heid van de burger- criminaliteitsbestrijding, drugspolitiek, asielbe
leid, etc. -weinig terecht. Om nog maar te zwijgen van het pijnlijk fa
Jen van wat het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid 
genoemd wordt. 

Ik ben zelf bij de Commissie werkzaam en kan dus gemakkelijk wor
den verdacht van gedeformeerde Europese wensdromen. Welnu, daar 
lijd ik niet aan. Juist wanneer je de gelegenheid hebt in de Brusselse 
keuken te kijken, ben je genoeg door de wol geverfd om begrip op te 
brengen voor kritiek op Europa. Maar dat neemt niet weg dat de uit
gangspunten van wat Memnet en Schuman bedachten, meer dan ooit 
bewaarheid worden. Hoe valt anders bijvoorbeeld te verklaren dat ten 
minste twaalf Europese landen liever gisteren dan morgen lid willen 
worden van de Unie? Kennelijk is diezelfde Unie voor velen een an
kerpunt voor toekomstige stabiliteit en welvaart. 

Die onderliggende trend, die zich niet laat beïnvloeden door inciden
tele tegenslagen, is voor mij een reden het vertrouwen te bewaren dat 
er geen alternatief is voor Europese samenwerking die op deelgebie
den tot werkelijke integratie zal moeten leiden. 

D66 is bij uitstek de partij die die overtuiging moet uitdragen. 
Europese integratie zonder voldoende maatschappelijk draagvlak 
loopt uiteindelijk vast. Daarom is een democratisch Europa nodig en 
daarvoor dient een sterk Europees Parlement in goede balans met de 
nationale en regionale volksvertegenwoordigingen. Er is een nieuw 
Amsterdam Verdrag nodig, en wel snel. De nieuwe 'legislatuur van 
Straatsburg' en de 'Commissie-Prodi' bieden een uitgelezen gelegen
heid een beslissende stap vooruit te zetten. Ik ben er zeker van dat 
Lousewies en haar team van die noodzaak zijn doordrongen. 

Nico Wegter, Brussel 
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Achterhaald? 
De eerste artikelen in dit nummer 
zijn gewijd aan de Kosovo-crisis. 
Op het moment dat dit nummer in 
productie ging (begin mei), was de 
oorlog nog in volle gang. Hopelijk is 
de situatie op de verschijningsdatum 
in positieve zin gewijzigd. Een en an
der kan echter betekenen dat som
mige passages achterhaald zijn. Wij 
vragen uw begrip daarvoor. 

De redactie 



Inhoud 
4/7 Krachtmeting in Kosovo 

'"""'"'·'.'<'" 
De vluchtelingen van Kosovo: de media hebben mensonterende, af
schuwelijke taferelen getoond van mensen die op anderhalf uur vlieg
afstand wonen. Europeanen. De vraag dringt zich op: hadden we dit 
kunnen voorkomen? Had Europa dit kunnen voorkomen, deze gruwe
lijke oorlog op haar grondgebied? Over de mening van Tfwm de Graaf, 
over de NAVO en gebrek aan Europese eenheid, over een bevlogen 
werkgroep, en die ene Korsovaar. 

'Vijftien juur jonge iJemocnden 

Tom Kok steU ziel! niet lzerkiesbtuu· 

Boeken: l:uropcse idealisten 

Europa is als een kind, vol belofte, nu en dan geplaagd door 
kinderziekten. Onwennig kijkt de kiezer er tegenaan, hij 
kent het nog niet echt en hij weet niet zo goed wat hij ervan 
kan verwachten. Het kind heeft nog een heelleven voor zich. 
Naast het kind staan de politici, overtuigd van de noodzaak 
van Europa en van de winst voor ons allen op lange termijn. 
Winst op het gebied van vrede, veiligheid en welvaart. 
fan- Willem Bertens, vertrekkend delegatieleider in het 
Europees Parlement, en Lousewies van der Laan, lijsttrek
ker voor de komende Europese Verkiezingen, vertellen over 
'hun' Europa. 
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Aangevuld met de resultaten van een kleine telefonische 
enquête, waarin zomaar wat leden gevraagd werd naar 
hun 'Europa-gevoel'. 
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Thom de Graaf: 

"Europa is nog niet af" 
"Machteloosheid, verontwaardiging en schaamte voor wat de beschaving op Europees grondgebied aan het einde van de 

twintigste eeuw heeft voortgebracht." Zo vat D66-fractievoorzitter Thom de Graat zijn gevoel samen over de verschrikkingen 

die in Kosovo plaatsvinden. De gevolgen van het conflict werpen een donkere schaduw over de Europese verkiezingen 

van 10 juni, maar plaatsen het debat over Europa in zijn daadwerkelijke context. 

door Sebastian Dingemans 

Voor het eerst sinds de Tweede Wereld
oorlog wordt Europa weer geconfronteerd 
met martelingen, het platbranden van 
huizen en dorpen, deportaties en massale 
vluchtelingenstromen die vanuit Kosovo 
op gang zijn gekomen. Was de Europese 
Gemeenschap niet ontstaan vanuit de ge
dachte om zo'n oorlog te voorkomen? 

: Onvermijdelijk 
Niemand had kunnen voorzien hoe
zeer het onderwerp ons en andere 
Europese landen zou bezighouden op 
dit moment. Ook D66-fractievoorzitter 
Thom de Graaf niet. Tot op de dag van 
vandaag slaat ook bij hem soms de 
twijfel toe. De Graaf: "Intussen is het 
zo'n gruwelijke aangelegenheid gewor
den dat ik mij elke dag opnieuw weer 
de vraag stel: is dit de goede weg of is 
er nog een andere mogelijkheid? Het is 
goed om jezelf die vraag telkens weer te 
stellen, want op het moment dat je dat 
niet meer doet, wordt het een auto
noom proces. Iedere dag doen zich 
nieuwe ontwikkelingen voor en moet 
je voor jezelf de vraag beantwoorden of 
de gekozen strategie en de daarbij be
horende middelen effectief zijn om het 
politieke doel te bereiken. Militaire 
actie was onvermijdelijk, maar het is 
treurig dat er geen andere weg mogelijk 
bleek en dat we niet hebben voorko
men wat zich in Kosovo afspeelt." 
De NAVO-luchtacties zijn volgens De 
Graaf een logische consequentie van de 
verschrikkingen in Kosovo. Hoe treurig 
dat ook is. "Niet optreden zou een 
beloning voor onwil en misdadigheid 
zijn geweest, een moreel failliet voor 
de beschaving", zei hij tijdens het 
debat in de Tweede Kamer, begin april. 
Hij steunt de regering daarom volledig 
in de inzet binnen NAVO-verband en 
in de Europese Unie, evenals het 
zoeken naar diplomatieke oplossingen 
samen met de Rusland en de Verenigde 
Naties. 

Marshall-plan voor de Balkan 
De hele kwestie Kosovo heeft de politieke 
rol van de Europese Unie ter discussie ge
steld. Zal de Europese Unie ooit een sterke 
politieke Unie kunnen worden, zoals ze 
dat zelf voor ogen heeft? Of blijft Europa 
voor altijd een politieke dwerg die slechts 
in staat is om in geval van nood de hulp 
in te roepen van de Verenigde Staten? 
Volgens De Graaf had Europa al veel eer
der kunnen ingrijpen als de Europese Unie 
een echte zware politieke unie was ge
weest. Dan hadden we nu de situatie kun
nen beheersen. De Graaf: "Europa doet nu 
wat ze kan, maar het is een teken van 
zwakte dat het nu pas gebeurt. Als Europa 
echt een grote kracht had ontwikkeld de 
afgelopen tien jaar, dan hadden we eerder 
kunnen interveniëren en waren we niet 
afhankelijk geweest van de Amerikanen. 
We hadden dan ook gezamenlijk de druk 
op de Serviërs kunnen opvoeren. 
Wat mij betreft zijn er drie lessen voor de 
toekomst: in de eerste plaats moeten we 
ons richten op een verdere uitbouw naar 
een echte politieke unie die ook als een 
eenheid over de democratie en over de 
mensenrechten in heel Europa kan wa
ken. Op de tweede plaats moet er een ab
solute prioriteit worden gegeven aan de 
uitbreiding van de Unie met Midden- en 
Oost-Europa, omdat Europa niet langs 
een nieuwe scheidslijn mag worden ver
deeld. Nu dreigt er een scheidslijn te ont
staan tussen de etnische oorlogen in de 
Balkan en het welvarende deel van 
Europa aan de andere kant. Ten slotte 
moet er absoluut prioriteit worden gege
ven aan het ontwikkelen van een groot
scheeps welvaartsplan in de Balkan. Zeg 
maar, een nieuw Marshall-plan." 

Traag 
De Graaf vindt dat ten aanzien van de 
vluchtelingen rommelig en traag is ge
opereerd. "De berichten dat de UNHCR 
alles onder controle zouden hebben, on
der andere van minister Herfkens, ble
ken later niet te kloppen. Dat heeft mij 
zeer verbaasd. De NAVO heeft op een 
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gegeven moment zelf aangeboden om 
de UNHCR te helpen en uiteindelijk 
hebben ze dat aanbod aanvaard. 
Eigenlijk vind ik dat de UNHCR dat eer
der hadden moeten doen. Dan hadden 
we waarschijnlijk onmenselijke toestan
den in die eerste opvang in de kampen 
kunnen voorkomen. Ik denk dat de 
UNHCR de vluchtelingenstroom en ook 
de eigen mogelijkheden hebben onder
schat. Dat is de Nederlandse regering 
wel kwalijk te nemen. Ik vind dat de 
Nederlandse regering eerder en ruimhar
tiger had moeten aanbieden en ook zelf 
initiatieven had moeten ondernemen 
om vluchtelingen naar Nederland te 
krijgen. Wij hebben de regering op dit 
punt vooruit moeten duwen." 

··• Opdracht 
D66 pleit allangere tijd voor een brede, 
Europese aanpak van de vluchtelingen
problematiek. De recente gebeurtenissen 
in Kosovo hebben daar weer een zeer ac
tueel punt van gemaakt. "Juist," zegt De 
Graaf stellig, "het Europa van de burger 
kan alleen maar worden bewezen als niet 
alleen op diplomatiek niveau over derge
lijke zaken in Brussel wordt gesproken, 
maar wanneer er een concreet Europees 
asielbeleid van de grond komt. Daardoor 
kan Europa laten zien dat het als eenheid 
humaan wil zijn, opvang wil bieden en 
duidelijke afspraken tussen de lidstaten 
wil maken. Ook daar ontbreekt het nu 
aan. Wanneer het op daden aankomt, 
vallen de landen weer uiteen. Dat vind 
ik uitermate treurig." 
De Graaf heeft de hoop dat er uit dit 
hele grote ongeluk toch nog een klein 
gelukje voortkomt, narnelijk het besef 
dat Europa tot een krachtige en slagvaar
dige politieke eenheid moet worden ge
vormd met een echt gemeenschappelijk 
buitenlands- en veiligheidsbeleid en een 
eenduidige en gedragen asiel- en vluch
telingen politiek. De Graaf: "Europa is 
niet af. Het moet anders en beter. Dat is 
de opdracht voor de komende jaren." + 



Kosovaarse vluchtelingen - wat kunnen zij van Europa verwachten? 
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Werkgroep organiseert partijbrede discussie 

Kosovo, hoe verder? 
19 april 1999: onder grote belangstelling organiseerde de SWB-werkgroep Mensenrechten, een bijeenkomst over Kosovo in het gebouw van 

de Tweede Kamer; daarvoor waren ook de werkgroepen Buitenland en Defensie uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst was het ontwikkelen 

van standpunten binnen de partij m.b.t. de politieke, militaire en humanitaire situatie in Kosovo. 

door Marianne Douma 

Uitgenodigd waren een drietal onafhanke
lijke sprekers die een forse aanzet tot dis
cussie konden geven. Rieks Smeets, 
Ruslanddeskundige en verbonden aan de 
Universiteit van Leiden; Dick Zandee, on
derzoeker bij Instituut Clingendael; en 
Mient Jan Faber, vredesactivist van het IKV. 

Tsjernomyrdln 
"Rusland heeft deze oorlog al bijvoorbaat 
gewonnen", stelde Rieks Smeets, Rusland
deskundige. Hij toonde zich diep ongeluk
kig met het NAVO-ingrijpen en wees op de 
zeer heftige anti-NAVO-reacties in 
Rusland. Vooral in de eerste week van de 
bombardementen stonden Doema en pers 
bol van anti-westerse reacties. Daarna heeft 
president Primakov persbureau TASS onder 
zijn beheersing gebracht en nu kan men 
als men dat wil, zich beter informeren. De 
meesten willen dat echter niet. De stem
ming blijft fel anti-NAVO. 
Intern is Jeltsin als een soort Phoenix her
rezen en bezig aan een opmars. Nu hij be
dreigd wordt door een 'impeachmentpro
cedure' zoekt hij naar macht. Als zijn ge
zant heeft hij Tsjemomyrdin ingezet, door 
Jeltsin af en toe terzijde geschoven, maar 
na een tijdje van 'low profile' mag deze 
meestal weer terugkomen. Volgens Smeets 
is Tsjernomyrdin een handige keuze: hij is 
loyaal aan Jeltsin en beschikt over veel in
ternationale ervaring. 
Smeets: "Met Rusland wordt door de inter
nationale gemeenschap nog weinig reke
ning gehouden. Het land zit economisch 
aan de grond, maar nu kan het zijn dien
sten duur verkopen. De Wereldbank en 
IMF hebben al toezeggingen gedaan. 
Milosevic heeft deels Russische steun, zijn 
broer is ambassadeur in Moskou. Rusland 
weet dat de NAVO zich klem heeft gezet 
en hoe nodig juist Rusland is om dit grote 
conflict tot een diplomatieke oplossing te 
brengen." 
Helaas zal volgens Smeets een en ander 
ook negatieve gevolgen hebben voor de 
ontwapening. De Doema heeft al besloten 
tot uitbreiding van bewapening en ST ART 
11 kunnen we voorlopig wel vergeten. 
Ook economisch is deze NAVO-oorlog on
voldoende doordacht. Nu al circuleert er 

een bedrag aan kosten van 100 miljard 
dollar. Opvang van vluchtelingen, herstel
len van infrastructuur, de economische ge
volgen voor de buurlanden zoals Bulgarije, 
Macedonië, Roemenië e.a. zijn een bijko
mende ramp. Smeets: "Laat deze oorlog 
niet escaleren tot een grondoorlog, dan is 
de ramp helemaal niet meer te overzien." 

Luchtwapen te beperkt 
Dick Zandee, onderzoeker bij Instituut 
Clingendaellichtte de NAVO-strategie toe: 
gericht op het uitschakelen van strategi
sche doelen, waardoor ondersteuning aan 
het Joegoslavische leger onmogelijk wordt 
gemaakt. Andere doelen zijn de Servische 
politie en paramilitairen in Kosovo, die in 
feite een tweede strijdmacht vormen. De 
effectiviteit van deze laatste doelen is vrij 
beperkt. Het kan op deze manier heellang 
gaan duren voordat deze krijgsmacht is 
uitgeschakeld. Duidelijk is dat het middel 
luchtwapen te beperkt is en dat je daar
mee de etnische zuivering niet kunt beëin
digen. Met de inzet van Apache-helikop
ters is in feite een eerste stap gezet richting 
grondinterven tie. 
Vervolgens beschreef Zandee enige moge
lijke scenario's. Het slechtste: de NAVO 
stopt; Milosevic wint, en daarmee ook 
zijn politiek van etnische zuivering. Het 
gunstigste scenario: de NAVO zet door 
met achter en voor de schermen diploma
tieke onderhandelingen, waarbij Rusland 
intensief wordt betrokken. 

Voet aan de grond 
Mient Jan Faber, vredesactivist IKV, stelt 
eenvoudig zonder een spoor van pad
fisme: oorlogen worden beslist op de 
grond. Zijn vraag gebaseerd op deze reali
teit, is: hoe komt de NAVO op de grond? 
Een grootschalige invasie kan niet vanuit 
Albanië en Macedonië, waarschijnlijk 
alleen vanuit Hongarije. 
Vervolgens schetste hij een andere ma
nier om voet aan de grond te krijgen: 
via de UCK en het veroveren van gebie
den in Kosovo waar de UCK (maar dan 
goed getraind en bewapend) naar toe kan 
gaan. Een soort bruggenhoofd. De NAVO 
groeit naar dit soort oplossingen toe, 
omdat het niet mag verliezen. De NAVO 
heeft zwaar ingezet met 'de strijd tegen 
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de genocide in het hart van Europa'. 
Er is geen gemakkelijke weg terug. 
Faber: "Milosevic daarentegen zit al op 
de grond en is in staat richting te geven 
aan het conflict. Door zoveel Kosovaren 
te verdrijven heeft hij de NAVO gecon
fronteerd met een krachtig tegenwapen. 
Bovendien kan Milosevic gemene zaken 
doen met de Russen. De opdeling van 
Kosovo is al ter sprake geweest, waarbij 
het rijkere noorden- met Pristina - aan 
Servië toekomt en het armere zuiden na 
een tijdje aansluiting vindt bij Albanië. 
Uitruil kan zijn het Servische deel van 
Bosnië, waarbij ook Kroatië een deel 
van Bosnië in handen krijgt en er een 
ministaatje Bosnië overblijft voor de 
moslims." 

Onbeslist 
De enige Kosovaar aanwezig op deze 
bijeenkomst greep bij deze scenario's 
naar zijn hoofd. Opdeling van Kosovo? 
Liever gaf hij zijn leven. Het zette de 
toon van de discussie. Veel vragen, aan
vullingen. De sfeer was bijna sereen: hoe 
kom je hieruit? De fractie stelt zich voor
lopig op de lijn van intensivering van 
bombardementen en alle mogelijke 
bijdragen aan diplomatie. 
Toch zal ook onze partij nog dieper 
moeten gaan; de twee armste landen van 
Europa, Albanië en Macedonië, zien zich 
geconfronteerd met een immense vluch
telingenstroom die grote risico's inhoudt 
voor de stabiliteit in de Balkanregio; bij 
de Kosovaren zijn hoop en verwachtin
gen door de NAVO en het Westen 
gewekt en aangewakkerd. Dat schept 
verplichtingen; de Kosovaren mogen 
niet slechts worden opgeofferd. + 

Op 7 juni a.s. wordt de discussie over ach
tergronden en strategieën voortgezet, o.a. met 
medewerking van D66 Stichting !DI over de 
huidige contacten met politieke partijen in 
de betrokken Balkanlanden. Op 14 juni, 
in het kader van het 'Haags Appeal for 
Peace': ontwikkelingen met betrekking tot 
het Humanitair interventierecht, o.a. met 
medewerking van mr. A.H.f. van den Biesen, 
advocaat voor Bosnië, van advocatenkantoor 
v.d. Biezen, !'rakken, Böhler. Plaats: gebouw 
Tweede Kamer. Aanvang: 19.30 uur. 



Kosovo stelt EU op de proef 

In de schaduw van de NAVO 

door Jan Brink 

In de berichtgeving over de Kosovo-crisis 
wordt overwegend gesproken over de 
NAVO, die handelend optreedt. De EU, 
'Europa', wordt nauwelijks genoemd, ter
wijl de oorlog in haar achtertuin woedt. 
Dat geeft te denken. Hoe volwassen is 
Europa eigenlijk? Kan Europa conflicten 
in de eigen regio voorkomen en/ of bestrij
den? En: wat kunnen de Europese landen 
zonder de militaire en diplomatieke steun 
van de Verenigde Staten? 

Geen consensus 
Om tot een gemeenschappelijk veilig
heids- en defensiebeleid te komen in EU
verband, moet er eerst een buitenlands 
beleid zijn. En juist op het buitenlands 
beleid van de EU is veel aan te merken. 
Een treffender voorbeeld dan de pogingen 
van de EU om vrede te stichten in voor
malig Joegoslavië, is niet denkbaar. Sinds 
1992 heeft de EU, vaak in de persoon van 
eurocommissaris Hans van der Broek, ge
probeerd vrede op de Balkan te brengen. 
Enig resultaat bleek echter pas geboekt te 
worden toen de Verenigde Staten zich di
plomatiek, met militaire dreiging, met de 
Balkan gingen bemoeien. 
De EU is niet in staat dezelfde middelen 
als de VS in te zetten - terwijl de EU wat 
internationale politiek betreft een speler 
van formaat moet zijn. De EU kampt met 
de organisatie van de Buitenlandse, of be
ter: BuitenUniaanse Zaken. Consensus 

De EU is meer dan de som van de individuele leden. 

onder de leden is nu nog noodzakelijk 
om effectief op te kunnen treden. Maar 
die consensus is er veel te vaak niet. Het is 
zelfs zo dat er de komende jaren geen be
sluiten verwacht worden op het gebied 
van de buitenlandse politiek die met een 
'gewone' meerderheid genomen worden. 

leder zijn eigen geschiedenis 
Het gebrek aan consensus wordt veroor
zaakt door de opstelling van de verschil
lende lidstaten. Zo is Frankrijk erg bezig 
met het behouden van de zelfstandige po
sitie in de internationale politiek. 
Frankrijk komt vaak met een eigen vre
desplan en maakt nog steeds geen onder
deel uit van de militaire structuur van de 
NAVO. Groot-Brittannië richt zich erg op 
de VS als het gaat om buitenlandse poli
tiek, een erfenis uit het verleden. 
Duitsland heeft zich sinds de Tweede 
Wereldoorlog nadrukkelijk niet bezig ge
houden met internationale politiek. Dat 
Duitse militairen deelnemen aan de acties 
in en rond Kosovo, is voor het eerst sinds 
de Tweede Wereldoorlog. En naast de op
stelling van deze grootste, belangrijkste 
Europese landen kennen we natuurlijk 
ook nog de problemen om Cyprus tussen 
Griekenland en Turkije en de onstabiele 
chaos op de Balkan. 

Samen móet 
Als je dit alles in ogenschouw neemt, lijkt 
het onwaarschijnlijk dat de lidstaten ooit 
een gezamenlijk buitenlands beleid zullen 

voeren. Toch ziet Tweede-Kamerlid Jan 
Hoekema, woordvoerder op dit gebied, het 
er wel van komen: "Ik geloof in het ont
staan van een werkelijk gemeenschappe
lijk buitenlands en veiligheidsbeleid van 
de Europese Unie. Europa heeft geen an
dere keuze, zij wordt ons opgedrongen 
door de feiten én door de VS, die willen 
dat we in Europa meer zelf gaan doen." 
De Europese landen moeten gebruik ma
ken van de macht van het geheel en zich 
niet laten verlammen door het optreden 
van individuele leden. Zo is bijvoorbeeld 
China niet erg gevoelig voor kritiek op de 
binnenlandse mensenrechtensituatie, 
wanneer die kritiek door individuele lan
den wordt verwoord. Maar komt die kri
tiek van de EU en de Verenigde Staten sa
men, dan verandert dat de zaak. 

Het is wrang, maar de crisis in Kosovo 
biedt de EU de kans te laten zien dat ze 
kan helpen een crisis op het eigen conti
nent op te lossen. Europa moet die kans 
nemen en gemeenschappelijk gaan wer
ken aan vrede en veiligheid. In veel geval
len met inzet van NAVO-middelen en 
(stilzwijgende) goedkeuring van de VS. 
Nederland wil dat wel en steunt, na aan
vankelijke aarzeling, de Frans-Britse voor
stellen voor meer Europese veiligheidssa
menwerking. D66 is daar een groot voor
stander van. + 

Jan Brink is fractiemedewerker Buitenlandse 
Zaken van Jan Hoekema. 

DEMOCRAAT nr.3-1999\ 7 



Open de gesloten deuren van Europa! 

In Europa is het nu 1966 
De Europese politiek bevindt zich momenteel in een situatie die vergelijkbaar is met die van Nederland halverwege de jaren zestig. De 

grote politieke stromingen van socialisten en christen-democraten maken de dienst uit en hebben in 50 jaar een politiek systeem tot stand 

gebracht dat niet voldoende democratisch en transparant is. 

door Lousewies van der Laan, lijsttrekker 
Europese Verkiezingen 

Onderling verdelen zij sleutelposities, 
achter gesloten deuren worden de echt 
belangrijke beslissingen genomen, en de 
burger wordt in het ongewisse gelaten. 
Het Europa dat D66 voor ogen staat ech
ter, moet rusten op een stevig democra
tisch fundament. 

De les uit de affaire-Cresson 
Dat het systeem niet deugt, werd in janu
ari voor iedereen duidelijk. Toen besloten 
de grote fracties, ondanks overtuigende 
bewijzen van nepotisme en wanbeheer, 
om de Europese Commissie, inclusief 
Edith Cresson, te laten zitten. Twee 
maanden later besloot de Commissie zelf 
af te treden. Een gemiste kans voor het 
Parlement om zijn tanden te laten zien. 
Maar dat het Parlement niet heeft doorge
beten lag niet aan een 'gebrek aan be
voegdheden', maar het was pure partijpo
litieke onwil. Het waren ook Nederlandse 
partijen die ervoor verantwoordelijk zijn 
dat frauderende eurocommissarissen kon
den blijven zitten. D66 was wel bereid de 
hele Commissie te ontslaan als Cresson 
niet zou aftreden. 
Het is maar een voorbeeld, maar het 
moge duidelijk zijn: Europa moet grondig 
hervormd worden. Welke partij is nou 
meer geschikt om dat te doen dan D66? 
Wij hebben ons van meet af aan ingezet 
voor radicale democratisering. Daarom 
zijn wij ook voor een direct gekozen 
Commissievoorzitter. Een van de mach
tigste personen in Europa wordt nog 
steeds achter gesloten deuren voorgedra
gen door de Raad van Ministers. Gelukkig 
kan het EP een veto uitspreken over de 
voordracht, maar het kan nog steeds geen 
eigen kandidaat kiezen. 

Grote woorden 
Laten we even terug gaan naar het begin
punt van de Europese eenwording. Vrede, 
veiligheid en welvaart voor het hele con
tinent, dat is het doel van de Europese in
tegratie. Het zijn grote woorden, maar 
toen Europa na de Tweede Wereldoorlog 

tot stand kwam, was vrede ook in ons 
deel van Europa allerminst vanzelfspre
kend. De oorlog die nu in Kosovo woedt, 
geeft aan dat vrede in Europa helaas min
der vanzelfsprekend is dan wij tot voor 
kort hadden gehoopt. Juist daarom mo
gen we niet vergeten dat de Europese 
Unie in ieder geval in ons deel van 
Europa de afgelopen 50 jaar voor vrede 
en welvaart heeft gezorgd. Als het aan mij 
ligt, verdient dit Europa dan ook een be
ter lot dan ten prooi te vallen aan vriend
jespolitiek en tandenloze parlementariërs. 
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Want niet alleen vervreemdt Europa zich 
op deze wijze van mensen zoals u en ik, 
zij neemt ook het zicht weg van die zaken 
waar Europa zich wel mee bezig moet 
houden en van die gebieden waar Europa 
wel succesvol is. We kunnen in Neder
land nog zo hard aan een gezonder milieu 
werken, wanneer ons milieubeleid bij de 
landsgrens ophoudt, blijft het zonder veel 
resultaat. Internationaal georganiseerde 
criminaliteit vereist een internationaal 
georganiseerde bestrijding, maar die laat 
nu nog veel te wensen over. 

Milieubeleid eindigt niet bij de landsg1 



VVD praat met twee monden 
Maar, hoewel wij een sterk voorstander 
zullen blijven van meer bevoegdheden, 
moeten we niet uit het oog verliezen dat 
het EP allang niet meer het parlement 
zonder tanden is waarvoor het door velen 
nog wordt aangezien. Het Verdrag van 
Amsterdam is nu in werking getreden en 
daarmee heeft het EP het laatste woord 
over de meeste Europese besluiten. De 
grootste doorn in het oog blijft natuurlijk 
het landbouwbeleid, dat jaarlijks 90 mil
jard gulden kost en waar geen democrati
sche controle over bestaat. Noch de 
Tweede Kamer, noch het Europees Parle
ment kan over de besteding van deze 
Europese belastinggelden meepraten. 
Het zogenaamde democratisch gat kan al 
enigszins verkleind worden, indien de 
Tweede Kamer het uit de jaren tachtig 
stammende D66-idee omarmt om Euro
parlementariërs spreekrecht te geven bij 
bepaalde vergaderingen in de Tweede 
Kamer. Ministers zullen daarmee gedwon
gen worden meer verantwoording af te 
leggen over hetgeen zij in de Europese 
Raden van Ministers doen. Het vergt wel
licht grondwettelijke aanpassingen, maar 
Thorbecke zelf heeft altijd aangegeven dat 

11 moet in Europees verband uitgevoerd worden. 

de grondwet aangepast moet kunnen 
worden als de omstandigheden dat eisen. 
Het is begrijpelijk dat de VVD (als enige) 
tegen dit voorstel is, want zij zullen als 
eerste door de mand vallen, als blijkt dat 
ze in Europa een ander geluid laten horen 
dan in Den Haag. Gelukkig is er in de 
Kamer een meerderheid voor deze belang
rijke stap op weg naar meer democratie. 

Groene ambitie 
De nieuwe fractie zal vanaf juli het uitste
kende werk van de afgelopen jaren voort
zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu. Europa moet een groen hart heb
ben. Niets is zo grensoverschrijdend als 
het milieu en helaas ook de vervuiling 
daarvan. Veel milieumaatregelen kunnen 
alleen maar op Europees niveau tot stand 
gebracht worden. Belasting op vliegtuig
brandstof en -tickets bijvoorbeeld. Nu is 
op Europese routes vliegen vaak nog 
goedkoper dan het nemen van de trein. 
Het EP heeft de afgelopen jaren aange
toond dat het in staat is Europa groener te 
maken dan de Raad van Ministers eigen
lijk wil. Mede onder aanvoering van D66 
heeft het EP zo een grote overwinning be
haald in de strijd tegen de uitstoot van 

Foto: Marcel Minnée 

schadelijke stoffen door auto's. Doordat 
het EP zich uiterst vastberaden betoonde, 
is de Raad uiteindelijk akkoord gegaan 
met zeer strenge milieunormen. Dat werk 
moet voortgezet worden. En nu het EP 
met het Verdrag van Amsterdam op nog 
meer terreinen het zogenaamde medebe
slissingsrecht heeft, kunnen we vaker zo 
de belangen van de burger behartigen. 

Winst voor de burger 
Omdat D66 wil dat de burger centraal 
staat in Europa en niet alleen de markt en 
de munt, moet Europa een socialer ge
zicht krijgen. De steeds verdergaande eco
nomische integratie vraagt om een sociaal 
tegenwicht. Concurrentie op het gebied 
van sociale normen kan in zekere mate de 
sociale systemen verbeteren en efficiënter 
maken, maar mag er niet toe leiden dat 
heel Europa afdaalt naar de laagste en 
goedkoopste sociale norm. Hierover moe
ten dus afspraken gemaakt worden op 
Europees niveau. We geven daarmee mis
schien wat nationale soevereiniteit weg, 
maar de winst zal uiteindelijk groter zijn 
dan het verlies. 

Boekhouders 
De crisis in Kosovo confronteert ons 
keihard met de gevaren en de ellende 
van instabiliteit net buiten de EU. Om 
die reden is D66 een van de sterkste 
pleitbezorgers in Nederland van de toe
treding van Oost-Europa tot de Euro
pese Unie. Het is in ons eigen belang 
dat er in die regio meer stabiliteit komt. 
Er moet dus vaart gemaakt worden met 
het opnemen van die landen in de EU. 
Natuurlijk is dat geen gemakkelijke op
gave en gaat ons dat op korte termijn 
geld kosten, maar D66 ziet dat als een 
gezonde investering in de toekomst. 
In het huidig Europees politiek klimaat 
waar politici zich vaak gedragen als 
boekhouders, is het meer dan ooit 
nodig dat over de horizon heen geke
ken wordt. Voor ons is politiek onlos
makelijk verbonden met het hebben 
van een visie. Een overtuiging dat de 
maatschappij verbeterd kan en moet 
worden. Daarvoor is soms een politieke 
verrekijker nodig in plaats van een 
klein leesbrilletje. Omdat D66 zich 
daarmee juist van de andere partijen 
onderscheidt, ben ik er trots op voor 
deze partij de lijst voor de Europese ver
kiezingen aan te mogen voeren. 

D66 heeft de kennis en het lef om haar 
Europese idealen in actie om te zetten. 
Wij Democraten, geloven in Europa en 
hebben daarom de ambitie om Europa 
beter te maken. Wij gaan deze verkie
zingen tegemoet met een overtuigend 
verhaal, een uitstekende staat van 
dienst (hulde aan de zittende fractie!) 
en veel energie. + 
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One more time 

Europese kandidaten 
presenteren zich 

10 juni is het zo ver: dan zijn de Europese verkiezingen. De afgelopen maanden is er intensief campagne gevoerd door de kandidaten -

en niet alleen door de eerste vier kandidaten op de lijst. Barbara Schilperoort en Marian van den Berge interviewden de eerste vier, 

lousewies van der laan 
Elke dag vijf minuten 
'Brussel vandaag' 

"Europa moet meer van de mensen worden," 
vindt Lousewies van der Laan. "Nu beslist 
een politieke elite over ons dagelijks leven, 
zonder dat wij daar invloed op hebben. Er 
had best een referendum over de euro mo
gen komen." 

'"Waarom doet Europa niets aan het 
asielzoekersprobleem, aan Kosovo, niet 
meer aan milieu?' Met dit soort vragen 
komen mensen vaak op mij af. Want 
dit soort vragen houdt ze zelf bezig, en 
waarom horen ze geen Europese stand
punten, zien ze zo weinig Europese 
actie?" Europa praat te veel in abstrac
ties, vindt ze, "het gaat te vaak over 
regelgeving, over de interne markt, 
enzovoort. Zeker belangrijke onderwer
pen, maar het spreekt mensen niet aan." 
Het Europarlement moet veel meer op de 
actualiteit reageren. En veel meer gaan 
uitleggen. Bijvoorbeeld in een nieuw, da
gelijks tv- programma 'Brussel Vandaag'. 
"Neem nu de discussie over legbatterijen. 
D66 is tégen, de VVD wil ze niet afschaf
fen. Maak die standpunten duidelijk, be
trek de publieke opinie erbij en de belan
gen van de kippenboeren. Behandel elke 
dag op die manier een onderwerp en je 
laat zien wat Europa is en hoe dichtbij." 
Pas dan kan Europa gaan leven, ver
moedt ze. Haar staat op den duur overi
gens géén Verenigde Staten van Europa 
voor ogen. "Europa mag geen eenheids
worst worden.Mensen zullen zich toch 
vooral stads- of dorpsbewoner blijven 
voelen, verbonden met hun eigen streek 
en land. Europa is een bonte verzameling 
culturen en talen en dat moet ook zo blij
ven. Maar een gemeenschappelijke trots 
op standpunten over onderwerpen als 
milieu, eerlijke handel, asielzoekers 
kan de basis zijn voor een Europees 
gevoel." (BS) 

voor hun parting shot. 

Bob van den Bos 
Doorbreek de vanzelfspre
kendheid van de macht 

Op het moment dat dit interview plaatsvindt, 
verblijft Bob in het Verenigd Koninkrijk en 
zijn we voor het gesprek aangewezen op de 
techniek van de draadloze telefoon. De van
zelfsprekendheid van goed functionerende 
apparatuur blijkt een illusie: na tal van mis
lukte pogingen besluit Bob in een uiterste po
ging dit gesprek een kans te geven, zijn on
derkomen te verlaten en installeert hij zich 
omstreeks 23.00 uur 's-avonds buiten in een 
naburig park onder het afdak van een kapel
letje. Af en toe nauwelijks hoorbaar klapper
tandend geeft deze oude rot in het D66-vak' 
- hij is al vele jaren lid van D66 - zijn naar 
eigen zeggen radicale visie op de toekomst 
van Europa. 

"Het ontbreekt Europa aan openheid. Er 
heerst een cultuur van de vanzelfspre
kendheid van de macht. Wil je het ver
trouwen herstellen met de kiezer, dan 
moet je die cultuur doorbreken en con
crete resulaten laten zien. Hoe je dat 
doet? Door eerlijk te zijn. Niet goedpraten 
wat scheef is en de zaken voorstellen zo
als ze zijn. Natuurlijk heeft Europa die 
concrete resultaten bereikt: denk maar 
aan gelijke beloning en aan consumen
tenbescherming. Tegelijkertijd is er sprake 
van enorme scheefgroei: jarenlang heb
ben we alles overgelaten aan de land
bouwspecialisten, waardoor zij onevenre
dig machtig zijn geworden. Als de land
bouwsector de zin niet krijgt, leggen ze in 
een handomdraai de samenleving lam. Zo 
krijgen ze onevenredig veel hun zin. De 
invloed van de landbouwlobby is bela
chelijk groot. Daarom zou ik me er voor 
inspannen om andere belangen te mobili
seren om die scheefgroei tegen te gaan. 

Mijn manier van werken is om nauw con
tact met kiezers te houden en hun te ver
tellen - in 'normale taal' - wat ze van 
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Europa kunnen verwachten. Tegen 
scheefgroei; uitgaan van de werkelijkheid; 
een juiste voorstelling van zaken geven; 
je niet laten verleiden tot cynisme of tot 
idealisme- dat hoort bij D66, en daar 
kan ik me als mens al vele jaren in vin
den." (MvdB) 

Johanna Boogerd 
Politid moeten weer beter 
gaan luisteren 

"Mensen voelen perfect aan als je geen echte 
belangstelling toont, maar veinst, een toneel
stukje opvoert. Dat is in het leven van alle
dag zo en dus ook in de politiek." Volgens 
Johanna Boogerd hebben politici de lage 
opkomst bij verkiezingen in feite aan zich
zelf te wijten. Het ligt óók aan hun elitaire 
houding. Dienstbaarheid, in staat zijn om 
echt te luisteren, zijn in de politiek de beste 
eigenschappen. 

Die eigenschappen zouden ook Europa 
ten goede komen. Europa kampt met een 
imagoprobleem. "Je kunt het oplossen 
door meer uit te leggen. Door te vertellen 
dat alles wat in Europa gebeurt, ook al 
lijkt het nog zo abstract, zijn weerslag 
heeft op letterlijk àlles waarmee iedereen 
elke dag bezig is. Europa ingewikkeld? 
Dat blijkt in de praktijk wel mee te vallen. 
Als je maar de tijd neemt voor een goed 
verhaal." 
Het is ook haar ervaring met de spreek
uren, op uitnodiging via radio en tele
visie, de open spreekuren die ze regel
matig houdt, de brieven van landge
noten. "Iedere beller of schrijver krijgt 
altijd serieus antwoord op zijn vragen. 
Ik probeer uit te leggen hoe de situatie 
is, wat het Europarlement wel of niet 
kan doen."Gewoontegetrouw ontvangen 
Europarlementariërs een aantal keren per 
jaar een groep bezoekers. Zelf nodigde ze 
onder andere een groep buurtbewoners 



uit de Haagse Schilderswijk uit en een 
groep Libellelezeressen. Haar ervaringen 
tijdens die bezoeken zijn positief. "Práát 
met mensen, luister naar wat bij ze leeft, 
leg uit hoe dat overeenkomt met wat jij 
doet!" 066 is van nature zowel een 
Europese als een luisterende partij. "We 
moeten ons ernaar gedragen en het meer 
moeten uitdragen. Maar wel op een goede 
manier, want abstractie is de dood in de 
pot. Technocraten trekken immers geen 
kiezers!" (BS) 

Floor Kist 
Praktisch en concreet! 

Een gesprek met Floor Kist, nummer 4 op de 
lijst voor 066, is een ontmoeting met een ge
passioneerd bestuurder. "Ik heb een grote 
liefde voor binnenlands bestuur. Vanuit die 

passie wil ik naar Europa om te voorkomen dat 
daar een orgaan ontstaat dat onze winsten 
dreigt in te leveren. Neem het milieubeleid, het 
asielbeleid of de politie. Je kunt die thema's 
niet zonder de rest van Europa aanpakken, 
maar dan wel vanuit de visie dat we niet inle
veren, maar dat het daar beter geregeld wordt! 
Het moet in Europa beter, efficiënter geregeld 
worden: daarmee boekt elk land afzonderlijk 
en gezamenlijk de beste resultaten." 

"Als democraat vind ik het hoog tijd dat 
de bestuurslagen van de Europese instellin
gen democratischer worden: wat kun 
je in dat geval beter doen dan daar een 
bende democraten naar toe sturen! 
Om in Europa te kunnen functioneren 
zie ik mijn leeftijd en die van generatie
genoten beslist niet als een belemmering. 
Wij kunnen een brug slaan tussen meer
dere generaties, omdat we in staat zijn 
complexe problemen te doorgronden en 
daarvan een praktische vertaalslag te ma-

ken naar hen die zich minder aangespro
ken voelen door de oudere generatie. Het 
is een wens van me om duidelijk te ma
ken hoe de Europese bestuurslagen wer
ken en inzichtelijk te maken wat Europa 
voor een individu kan betekenen, zodat 
men beslissende momenten kent en deze 
optimaal kan benutten. 
Ik ben iemand die altijd wil zien wat 
mensen doen. Het abstracte concreet 
maken. Uit mijn huidige werkervaring 
weet ik dat ik in staat ben om abstracties 
concreet te maken, ideeën handen en 
voeten te geven en duidelijk te maken 
waar voor veel verschillende partijen het 
gemeenschappelijke belang zit. Dat is nu 
precies wat ik ook voor Europa zou wil
len en kunnen betekenen." 

Een gedreven Floor Kist, druk in de weer 
met de verkiezingscampagne, staat in de 
startblokken om er met volle energie te
gen aan te gaan. (MvdB) + 

De kandidaten voor het Europees Parlement, stralend middelpunt op het voorjaarscongres. 10 juni is de dag waar ze allen naartoe 
leven. V.l.n.r: len Peijnenburg (kandidaatnummer 6 op de lijst, voert actief campagne in Noord-Brabant) met haar zoon; Bert Kamphuis 

(kandidaatnummer 7, zeer actief in Limburg); Sophie in 't Veld (5); Bob van den Bos (2); Lousewies van der Laan (lijsttrekker); 
Floor Kist (4); Johanna Boogerd (3) 
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Jan-Willem Bertens: 

"Zonder Europa meer 
Kosovo's'' 

Hij loopt al tien jaar mee in het Europees Parlement, eerst als zijn eigen baas, later als voorzitter van de D66-delegatie. Hij 

loodste D66 in 1994 de liberale ELDR-fractie binnen, waarbinnen de partij op Europees niveau nauw samenwerkt met de VVD. En 

van hem is de opmerkelijke uitspraak: "Je kunt nu eenmaal niet Nederlands denken in Europa." Jan-Willem Bertens, Europeaan 

van het eerste uur, treedt terug. 

door Sebastian Dingemans 

Pionieren in Europa 
De toegang tot zijn huis wordt verschaft door de Helpoort, 
het enig overgebleven poortgebouw, deel uitmakend van 
de eerste ommuring van Maastricht in 1229. Maastricht. 
Men zegt de kleinste metropool, al Europees voordat het 
Nederlands werd. Hier voelt Bertens zich als een vis in het 
water. Het duurt niet lang meer voordat hij meer tijd in 
zijn geliefde stad kan doorbrengen. Nog een paar weken en 
dan zit het erop: dan trekt hij de deur van zijn kantoor in 
het Europees Parlement in Brussel voorgoed achter zich 
dicht. "Toch wel met pijn in het hart", geeft hij toe. "Ik 
functioneer de laatste weken in een sfeer van nostalgie: het 
is de laatste keer dat ik in Straatsburg ben, het is de laatste 
keer dat ik de Commissie Veiligheid voorzit. Maar het zij 
zo. Ik heb altijd gezegd dat ik het na tien jaar voor gezien 
zou houden om de verjonging en vernieuwing in de fractie 
een kans te geven." 
Ruim tien jaar zat hij voor D66 in het Europees Parlement. 
De eerste vijf jaar in zijn eentje, daarna vergezeld door 
Johanna Boogerd, Laurens Jan Brinkhorst en Doeke Eisma. 
Voordat Bertens lid werd van het Europees Parlement, 
werkte hij onder zes ministers (Luns, Schmelzer, Van der 
Stoel, Van der Klaauw, Van Agt en Van den Broek), was 
woordvoerder van Buitenlandse Zaken en als diplomaat 
werkzaam in Uruguay, op Cuba, in Soedan, Somalië en 
Midden-Amerika. 

Nooit meer oorlog 
Bertens vertrekt op een moment dat het aanzien van het 
Europees Parlement en dat van Europa in het algemeen, 
meer dan ooit ter discussie staat. Dat komt door de vele 
verhalen over corrupte Europarlementariërs en fraude en 
vriendjespolitiek binnen de Europese Commissie die 
Europa blijven achtervolgen. Die negatieve publiciteit stelt 
hem niet alleen teleur, maar werkt ook als een rode lap op 
een stier. Bertens: "Al die negatieve publiciteit heeft mijn 
gevoelens voor Europa alleen maar versterkt. Ik ben mij 
m'n hele leven al bewust van het feit dat Europese samen
werking noodzakelijk is. Dat heeft te maken met historisch 
besef. Ik ben ervan overtuigd dat wij zonder Europa al ver
schillende Kosovo's zouden hebben gehad. Visionairs als 
Monnet, de Gasperi en Schuman en Spaak hebben na de 
Tweede Wereldoorlog de eerste aanzet voor een Europese 
samenwerking gegeven onder het motto ' Overleven en 
nooit meer oorlog'. Het is fantastisch om te zien dat in die 
vijftig jaar de huidige vijftien lidstaten die de afgelopen 
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eeuwen voortdurend met elkaar in oorlog waren, nu op 
zo'n grote schaal met elkaar samenwerken. Europa is in 
dat opzicht een groot succes. Alles wat in de Europese Ver
dragen is vastgelegd, kwam tot stand op vrijwillige basis. 
Die vrije wil- dat is het meest wonderbaarlijke. Ik vind dat 
fascinerend." 

Duimschroeven 
Maar niet iedereen bezit dit historisch besef. Bertens reali
seert zich als geen ander dat Europa buitengewoon moeilijk 
te verkopen is aan de Nederlanders. Zij associëren Europa 
met een bureaucratisch en technocratisch bolwerk, waar 
men nauwelijks invloed op kan uitoefenen en waar men 
zich nauwelijks in herkent. De Europese identiteit heeft in 
Nederland nog steeds geen wortel geschoten. Bertens: "Die 
betrokkenheid moet voortkomen uit institutionele hervor
mingen, waardoor Europa tot een eenheid wordt waar ie
dereen bij hoort. Naast een open, integer, groen en hu
maan Europa moet er door de nieuwe D66-fractie gestreefd 
worden naar een verhoogde democratische controle en een 
grotere doorzichtigheid van besluitvorming. Dat zijn zaken 
die D66 hoog in het vaandel heeft staan." 
Als treffend voorbeeld noemt hij het aftreden van de vol
tallige Europese Commissie door het toedoen van het Euro
pees Parlement. Bertens: "Dat was schrikken: die onaan
tastbare Commissie werd door het Europees Parlement de 
duimschroeven aangedraaid. Ik hoop dat het aftreden van 
de Europese Commissie de rol van het Europees Parlement 
voorgoed heeft versterkt. 11 

Lacherig 
Naast het overbrengen van het enthousiasme voor Europa 
heeft Bertens zich de afgelopen jaren intensief beziggehou
den met buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking 
en mensenrechten. In dat kader was hij de afgelopen 5 jaar 
rapporteur over de toetreding van Cyprus tot de Unie en 
was hij in het Europees Parlement een van de eersten de 
strijd tegen landmijnen aanging. Iets dat men nou niet di
rect met de eenwording van Europa associeert. Maar volgens 
Bertens daarom niet minder belangrijk. "In het buitenland 
had ik nogal eens te maken met de verwoestende gevolgen 
van landmijnen. Over deze activiteit werd nogal eens wat 
lacherig gedaan en men vroeg mij wel eens of ik me niet be
ter met de echte problemen in de wereld kon bezighouden. 
Enfin, mijn inspanningen hebben er na al die jaren uiteinde
lijk toe geleid dat er een wereldwijd verbod op productie, 
handel en gebruik in en van landmijnen is gekomen." 
De landmijnencampagne is overigens tevens het begin ge-



Momentopname uit een kleurrijke carrière: Bertens in Noord-Iran op bezoek bij Koerdische vluchtelingen uit Irak 

weest van een andere initiatieven waar hij momenteel mee be
zig is, namelijk de strijd tegen het inzetten van kindsol da
len, waarvan er vele honderdduizenden rondlopen in 
vooral Afrika en de ontwikkeling van een Europese gedrags
code voor de wapenhandel. 
Bertens blijft zich hiermee bezighouden, ook nà zijn lid
maatschap van het Europees Parlement. "Er zijn al verschil
lende organisaties en instanties die me daarvoor benaderd 
hebben. Ik blijf me dus op internationaal niveau voor deze 
zaken inspannen." 

Bedankt maar weer en tot ziens? 
Wat Bertens na 10 juni gaat doen, weet hij nog niet. Dat 
zégt hij tenminste. Bertens: "Ik wil in ieder geval dingen 
voor de partij gaan doen waar ik normaal geen tijd voor 
had, want vergeet niet: ik heb veel aan de partij te danken. 
Het was D66 dat mijn leven een heel nieuwe wending heeft 
gegeven. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het meeorganiseren 

en meedenken binnen de partij. Daarnaast zal ik me ook 
inzetten voor de afdeling Maastricht en de regio Limburg." 
Vervolgens is het even stil. Dan verschijnt er een glimlach 
op zijn gelaat: "Eigenlijk ben ik druk bezig met het schrij
ven van mijn memoires. "Nou, ja", corrigeert hij zichzelf, 
"Het zijn eigenlijk niet mijn eigen memoires, want zo'n be
langrijke rol heb ik niet gespeeld in de Nederlandse samen
leving. Ik heb echter intensief met mensen gewerkt die wèl 
een belangrijke plaats innemen in de Nederlandse geschie
denis. En daar was ik toevallig bij - als toeschouwer en 
soms als acteur. En als ik zie hoe snel de geschiedenis soms 
wordt verkracht, dan is het wel eens goed dat hier en daar 
de geheugens worden opgefrist." 

Hoe het boek moet gaan heten? "'In plaats van harpspe
len', omdat ik als kind nogal stotterde en daarom harples 
moest volgen. Ik heb echter nooit van mijn leven een harp 
aangeraakt, maar ben er toch aardig overheen gegroeid." + 
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Als Europa naar de kroeg gaat 

Wie borrelt met wie en 
waar? 

Prof.dr. A. de Swaan vroeg zich in zijn rede ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Mierlo af waar de hedendaagse Van 

Mierio's bijeen zouden komen om Europa de democratiseren. Waar zou E'99 worden opgericht? De Swaan: "Dat initiatief zou 

uiteraard weer moeten beginnen aan een cafétafeL Maar waar staat die stamtafel voor Europese democraten? Welke taal zouden 

die geestverwanten spreken, en wie betaalt de reis- en verblijfkosten?" 

Zo'n stamtafel is zo gevonden. Zowel in Straatsburg als in 
Brussel is het vergeven van EU-medewerkers voor wie het 
zeer eenvoudig zou moeten zijn om bij elkaar aan een café
tafel te gaan zitten. Ze zijn goed ingevoerd in het reilen en 
zeilen van de EU en zullen ongetwijfeld in de loop der ja
ren, door ervaring en frustratie, lust tot verandering hebben 
ontwikkeld. Bovendien worden hun reiskosten al vergoed 
door de EU en de voertaal van de gesprekken is geen punt, 
want iedereen spreekt z'n talen. Als Europese democraten 
uit de vijftien lidstaten ergens de mogelijkheid hebben een 
plan te smeden, dan is het in Brussel of Straatsburg. Toch is 
het er (nog) niet van gekomen. 

Spaans homohuwelijk 
Ook de Europese partijen functioneren nauwelijks als 
'Europese stamtafel'. Met de instelling van het Europees 
Parlement is destijds een poging gedaan om politieke samen
werking tussen de deelnemende landen te verdiepen: de kie
zers in de EU brengen hun stem uit op_ de Europese lijst van 
nationale politieke partijen en vervolgens sluiten die partijen 
zich in het Europees Parlement aan bij zusterpartijen uit an
dere EU-landen. Socialisten bij socialisten, liberalen bij libera
len. Op papier een logische en sluitende vorm van internatio
nale samenwerking. 
Toch schiet deze constructie tekort. Vraag een Spaanse libe
raal maar eens naar zijn opvattingen over het homohuwelijk 
en je klappert met je oren. Dan blijkt een willekeurige 
Nederlandse christen-democraat daar heel wat genuanceer
der over te denken. Ook over zoiets als het drugsbeleid lopen 
de verschillen dwars door ideologische scheidslijnen. Terwijl 
de hoofdlijnen van het Nederlands drugsbeleid hier door 
vrijwel alle politieke stromingen worden onderschreven, zijn 
een aantal zusterpartijen in Europa er ronduit tegen. 
De politieke samenwerking in het Europees Parlement is ge
baseerd op de ideologische achtergrond van nationale par
tijen, terwijl bij tal van vraagstukken andere lijnen lopen, die 
meer politiek-cultureel en regionaal liggen. Zo komt 
Nederlands beleid op het gebied van ontwikkelingshulp en 
emancipatie nauw overeen met dat van landen als Zweden 
en Denemarken. Op het gebied van drugsbeleid kan 
Nederland het goed vinden met de Catalanen in Spanje en 
de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De overeenkomsten 
in beleid hebben hier meer te maken met een politieke of 
maatschappelijke cultuur dan met partijpolitieke ideologie. 

Gideonsbendes, horzels 
Europa heeft last van de gedachte dat alles Europees, dus ge
zamenlijk moet. Als Europa naar de kroeg gaat, moeten de 
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vijftien lidstaten koste wat kost, allemaal mee. Die gedachte 
houdt Europese initiatieven voor veranderingen in een wurg
greep. De ervaring leert dat de beste avonden in de kroeg die 
in beperkt gezelschap zijn. Zoals in eerste instantie het 
slechts Van Mierlo en Gruijters waren die de schets zetten 
voor het Democratisch Appel, waren het ook 'slechts' België, 
Nederland en Luxemburg die met de Benelux een begin 
maakten aan Europese samenwerking. Ook voor de militaire 
samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland geldt dat, naast 
een gezamenlijk politiek doel, de persoonlijke affiniteit (Kohl 
en Mitterand) de doorslag gaf, niet de politieke kleur. Een 
Europa dat steeds groter en verscheidener wordt, moet meer 
ruimte maken voor 'groepen binnen de groep' en deze niet 
ervaren als een aanslag op de eenheid binnen de Europese 
Unie. Wil de EU geprikkeld worden, dan heeft ze horzels en 
Gideonsbendes nodig. Waarom neemt Nederland niet een 
initiatief om meer samen te werken met de noordse landen? 
Op milieugebied zouden ze een stevige lobby kunnen voe
ren. D66'ers zouden binnen de ELDR het initiatief kunnen 
nemen tot 'groepsvorming' met de Liberal Dernocrats uit 
Engeland en het Deense Radicales Penster. 

Europese senaat 
Een van de doelstellingen van de Europese Unie voor de 
komende jaren is het versterken van de macht van de re
gio's binnen Europa. Daartoe is door de EU het Comitee 
van de Regio's opgericht. Dit comitee heeft nog nauwelijks 
macht in de EU en het ziet er niet naar uit dat de nationale 
regeringen zin hebben om op korte termijn daar verande
ring in aan te brengen. Dat is jammer, want naast een ver
sterkt Europees Parlement met Europese partijen en in de 
toekomst hopelijk ook met een Europese kandidatenlijst, is 
het noodzakelijk dat de Europese burger ook op een andere 
manier vertegenwoordigd wordt. 
Om vorm te geven aan politieke scheidslijnen die anders 
zijn dan die van de partijpolitiek, zou overwogen moeten 
worden om in de toekomst het Comitee van de Regio's om 
te vormen tot een Europese Senaat. In zo'n systeem zou 
elke Europese regio een afgevaardigde kiezen, te vergelijken 
met de wijze waarop dat in de Verenigde Staten gebeurt. 
Samen met een versterkt Europarlement zou dit een realisti
sche afspiegeling vormen van de politieke verhoudingen 
binnen Europa. 

Internationale jeugdherberg 
Enthousiasme voor Europa valt niet af te dwingen. Het in
stellen van een senaat van regio's of het organiseren van 
vergaderingen tussen geestverwanten, garandeert niet dat 



er constructief geborreld zal worden. Uiteindelijk gaat het 
er toch om of het klikt of niet. Dat geldt voor de politiek en 
dat geldt nog in veel meer voor de Europese burger. Zoiets 
als 'Europees burgerschap' en het gevoel van affiniteit tus
sen Europese burgers, moeten groeien en dat heeft tijd no
dig. Onder jongeren is dat proces al bezig. Door scholing en 
uitwisselingsprogramma's neemt het Europees besef iets 
toe. Verder is internationaal contact gemakkelijker gewor
den door internet. 

informatiefolders. En iedereen die ooit met een interrail
kaart door Europa is getrokken, en op een slaapzaal van een 
jeugdherberg heeft geslapen, kent de discussies met de 
Franse leeftijdsgenoten over drugsbeleid, met de Denen 
over hun alcoholbeleid en de Tsjech die vertelt over de lid
tekens van het communisme. AlsDeSwaan zoekt naar een 
Europese stamtafel, komen de jeugdherbergen van Europa 
op dit moment misschien nog wel het meest in de buurt. + 
Boris van der Ham Maar nog belangrijker zijn de vakanties. Een vakantieliefde 

met een Ier of een Griek doet immers meer dan dertig EU- Landelijk Voorzitter Jonge Democraten 

: Op 3 maart, tiJden$ de QfJtluft~la.enavend vaá: tte P~•!fnalale· Statenverklezingeallt Utrecht, was er tocll nog le.ts te vieren. Op .die dag ba· 

· stontt de JO preelas 15 &lär. nse~jracllevoer~ltter 'rll~~.de Graaf fe.ficiteerde de JO vanaf bat. SJreekgestoene. en namens de JD·reOnlsten· 
,, ' " . 'i - .-- -

ve~nitiÎt ~catoniCDellnts Messjll.fl dt ~~ een fles 'Groot Geluk', een Zuld·AJdf(aanae Vonkelwyn. 
I• -,, 

•-,_ ~\. 

· )fóen de JD in1984 w~dgp&~Fbt,;~t9*'·····~i~~i.~JD koos voor de aanduiding 
)966 er niet goed vcor. f-l~d~êd~~~·s '.~:, ·~·~~Joodemocratisch' .. 
'• '§:~lopen verkie~en ran.198Zw4~d~ \ · ~:;l:ll~\l~':tongerenorgantsatie ging .. 1' partij nog verder weggezaktin de ·'opiniè~ . . vóortva~ênd Véln start In het eerste jaar 
· · peilingen, naar een aanhang -vàrt 0;4 van haar bestaan maanden meldden zich 

. voofnul zetel,s. Een ruwtaL al meer dan ,vijfhonderd ledef1. De dutde-
... rol!:!..::''"'""' bet over müieu,.eçonom.ie, 

· · .. e~=~ (:IJ ·.~tll'IIOCJratl.sctte vernieuwirtg 
het heleland werden 

:ll{<leling•~rl~>m~eti,cht en politièke activi.o 
tdlrert get>fgjtni~>eet~d. Begin jaren negentig 

tweeduizend leden. 
nO<list ,was kon de JD D66 fel be- . 

~l17oorbeeld· toet) de T~ede~ 
Katn~fJfta"<:neJinst:emde met de af· 

medezeggenschap van . 

Daamaast functioneerde de JD vooral als 
kweekvijver voor ideeên. Zo bleek het 
'Paars.regeerakkoord' dat in 1992 geslo
ten ~rd tussen deJS, JOVD en JD een 
stimulerende vootzet voor de vorming 
van Paars 1. Inteméltionaal ging. de JD 
hàar moedérpartij een aantal maal voor 

· in het aangaan van contacten met ver
wante partijen; zoals op dit moment met 
1021, een Vlaamse $0Çlaal-liberale ver
nieuwingsbeweging. 
SindS de oprichtingln 1984 hebben dui
zenden jongeren'Via de JD kennis ge· 
maakt met politiek en is een ·aantal van 
hen zelfs politiek: actief geworden. De JD 
heeft zich hiermee ontwikkeld tot een 
factorvan belang voor D66 .. + 

Oude wet: bet bier stroomt, net zoals • ideetRi de idealen. 
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Het Europa-gevoel 
Wat wilden we weten? Hoe het staat met uw Europa-gevoel. 
Daartoe belden we een klein, a-select groepje D66'ers 
die we een aantal vragen voorlegden m.b.t. 10 juni a.s. 

door Laurentijn de Leur 

Lauw 
Alle respondenten, op één na, gaan stemmen op 10 
juni. De thuisblijver zegt 'een signaal te willen afgeven'. 
Het vertrouwen in de Europese politiek blijkt matig, de 
reacties zijn overwegend lauw op de vraag: 'Heeft u 
vertrouwen in de Europese politiek?'. Iemand zegt: 
"Er wordt te weinig aangegeven wat er speelt in 
Europa. Dat moet nauwer worden gevolgd. De Tweede
Kamerfractie heeft een sturende taak en moet aangeven 
wat vanuit Nederland in het EP aan de orde moet ko
men." En een ander zegt dat hij wel vertrouwen heeft 
in het 'concept', maar allesbehalve onder de indruk is 
van het Parlement als het zijn controlerende taak be
treft. Nog een reactie, een tikje cynisch: "Er moet dui
delijker naar buiten gebracht worden hoe er daar ge
functioneerd wordt. Het Parlement moet betrouwbaar
der ogen, al is het maar schijn." 

Warm 
Pas als we vragen naar de thema's die D66 op Europees 
niveau aan de orde zou moeten stellen, lopen de res
pondenten warm. De leden blijken daar uitgesproken 
ideeën over te hebben, die samengevat kunnen worden 
in twee woorden: milieubeleid en asielbeleid, met een 
uitroepteken. "Milieubeleid, en dan met name grens
overschrijdend. Heel belangrijk zijn de internationale 
wateren." -Fatsoenlijk milieubeleid. Asielbeleid ver
dient meer aandacht op Europees niveau, zeker als het 
gaat om oneerlijkheid in het opnemen van asielzoe
kers. ledereen moet asielzoekers opnemen."- "Europees 
vreemdelingenbeleid: hoe gaan we om met de buiten
grenzen van de Unie? Hoe is de positie van de EU-lan
den t.o.v. de NAVO?" En tot slot een wens: "D66 moet 
zich duidelijk profileren en helder de boodschap bren
gen, waardoor we anderen tot nadenken dwingen. D66 
moet eens een keer als eerste iets durven signaleren!" 

Uitsmijter 
Voelt u zich Europeaan? Een van de leden zegt volmon
dig 'ja', de anderen vinden het een moeilijke vraag. 
Genuanceerd: "Wat het milieu- en asielbeleid betreft 
wel. Ook zeker ten aanzien van Kosovo. We moeten de 
vrede bewaken. Het EP moet beslissingen durven te ne
men die misschien voor individuele landen van de EU 
niet goed zijn, maar wel voor Europa. Ik denk dan 
vooral aan humanitaire zaken, niet zozeer aan economi
sche." Een ander: "In de eerste plaats voel ik mij 
Nederlandse. Andere landen interesseren mij niet zo. 
Als ik naar de oorlog in Kosovo kijk, hoef ik niet zo no
dig Europeaan te zijn. Europa doet het niet goed. Dit 
soort situaties dient voorkomen te worden. Daar ligt 
een taak voor het Europees Parlement." Geestig: "Ik 
krijg geen eng gevoel als ik de grens overga, wel als ik 
terugkom en de voetbaluitslagen weer hoor." 

Samenvattend: leeft Europa onder de respondenten? 
Jazeker, hoewel men er gemengde gevoelens over heeft. 
Heeft dit onderzoekje nog iets anders opgeleverd? 
Jazeker, milieu- en asielbeleid moeten bovenaan de 
Europese agenda. Er is nog veel te doen. 

16 I D E M 0 C R A A T n r . 3 - 1 9 9 9 

De Europeaan - wie is hij (zij)? 
Bestaat hij (zij) wel? 
Zomaar wat Europeanen. 
Foto's Marcel Minnée 

Nederlands drugsbeleid in Europa niet onomstreden 

Engeland: Fish 'nd r.hips with salt and vinegar - zo Engels 

Frankrijk: jeu de boules, onder de platanen 



Italiaanse mama's Auf der Wanderfahrt 
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Tom Kok stelt zich 
niet herkiesbaar 

Partijvoorzitter Tom Kok stelt zich 
niet herkiesbaar op het najaarscon
gres in november. Dat heeft hij op 2 
mei in het programma Buitenhofbe
kend gemaakt. De reden voor zijn be
sluit is dat hij, tot 1 april directeur 
strategie bij de Achmea-groep, per die 
datum is benoemd in een nieuwe 
functie met een intensieve operatio
nele verantwoordelijkheid. Kok zei 
daarover het volgende: "Niet veel 
mensen weten dat het partijvoorzit
terschap een baan is die je erbij doet. 
Ik had een baan die heel goed te 
combineren viel met het ritme van de 
politiek. Mijn nieuwe benoeming 
brengt veel meer operationele hectiek 
met zich mee. Het is een aanstelling 
in de wereld van internet, daar zit 
een geweldig tempo in. Dat is op ter-

mijn niet meer verenigbaar met het 
partij voorzitterschap." Tot het na
jaarscongres in november zal hij het 
partijvoorzitterschap 'fakkelend van 
ambitie' naast zijn nieuwe functie 
blijven uitoefenen. Kok is de eerste 
voorzitter met een termijn van drie 
jaar. Daarvoor werden voorzitters be
noemd voor twee jaar. Voorzitters 
kunnen binnen D66 één keer worden 
herkozen. De kandidaatstelling voor 
het voorzitterschap van de partij 
wordt geopend op 19 mei en sluit op 
20 september 1999. De nieuwe voor
zitter zal op hetzelfde najaarscongres 
op 20 november 1999 gekozen wor
den. Kok zei over de kandidaatstel
ling in Buitenhof: "Ik zet er een goeie 
fles Cola Light op dat het hartstikke 
druk wordt."+ 

Europese idealisten 
Het is niet pluis in Brussel, dat weten we nu wel. De berichtgeving rond het Europees Parlement en 

de Europese Commissie heeft daarover geen twijfel laten bestaan. Het boek 'Europese idealisten' past in de 

reeks kritische publicaties over 'Brussel'. 

Aan het eind van zijn boek wenst schrijver Joep Dohmen het 
Europees Parlement een kritisch (zelf)onderzoek toe. De titel 
'Europese idealisten' is even suggestief als de koppen van de 
hoofdstukken: een operette zonder publiek(= het Europees 
parlement), Europese slaven(= de assistenten van de Euro
parlementariërs), het Zwitserleven gevoel (=goed verzekerd, 
goed pensioen). Toch bevat dit boek veel, te controleren fei
ten over de mores en het verrijkingsgedrag van het Europees 
parlement over de afgelopen twintig jaar. Joep Dohmen, 
redacteur van het NRC Handelsblad, verkeerde een jaar lang 
als onderzoeksjournalist in Brusselse kringen. Niet alleen de 
Europarlementariërs krijgen het voor de kiezen, ook zijn 
collega-journalisten moeten het ontgelden: te weinig waak
hond, te weinig kritische berichtgeving. 
Gaandeweg het boek ontstaat de indruk dat de Nederlandse 
EP'ers, 31 van de 626 parlementsleden, behoren tot de net
ste jongetjes en meisjes van de klas en dat het parlement 
een groeistuip doormaakt, van een idealistische club naar 
een meer professionele organisatie. De bijbehorende kin
derziekten beschrijft Dohmen in geuren en kleuren. Van de 
onderbetaling van de assistenten tot de verspilling bij het 
bouwbeleid in Brussel en Straatsburg. Waar hij verder over 
valt, zijn de 'zwakke knieën van het parlement'. De indus
trie zou het parlement sponsoren en te veel lobbyen. Er 
wordt natuurlijk continu onderhandeld, gepaaid en lekker 
gegeten. Dat kan niet betekenen dat omkopen is toege-
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staan, maar dat groepen uit de samenleving de parlemen 
tariërs goed op de hoogte houden van actuele zaken lijkt 
mij geen misdaad. Dat bekende Nederlanders de vergader
lijst op vrijdag tekenen en meteen weer vertrekken, is een 
exces dat de democratische besluitvorming niet ten goede 
komt. Zo noemt hij een eindeloze hoeveelheid voorbeelden 
die verbazen, maar niet nieuw zijn. 
Als we in Nederland en in Europa de beste mensen willen 
interesseren voor het werk van Europarlementariër, dan 
hoort daar iets tegenover te staan. Ooit een bijbaantje, is 
het uitgegroeid tot een volwaardige functie - en daar hoort 
een concurrerend pakket aan arbeidsvoorwaarden bij. Daar 
moet de Europes politiek iets aan doen. Binnenkort wordt 
er een akkoord verwacht van de lidstaten over een ver
nieuwd statuut betreffende inkomen, onkostenvergoedin
gen en pensioenen voor Europarlementariërs. Het is prima 
als hierover, voor de verkiezingen van 10 juni, duidelijk
heid wordt geschapen. Dan is de discussie over de arbeids
voorwaarden van Europarlementariërs uit de weg als de 
kiezer naar de stembus gaat. + 

Mariëtte van Soesbergen 

'Europese idealisten' door joep Dohmen. 
Uitgeverij SUN, Nijmegen 1999. 
ISBN: 90 6168 658x 



CONGRESSEN 69 EN 70 
Congres 68 heeft besloten dat in het vervolg de 
publicatie van congresvoorstellen als volgt 
plaatsvindt: 
• 1 samenvatting van de congresvoor 

stellen wordt naar alle leden gestuurd; 
• de complete tekst van de voorstellen 

komt tegelijkertijd aan bij de secretaris 
van elk regio- en afdelingsbestuur; 

• de complete tekst van de voorstellen 
verschijnt op de D66-website. 

• de complete tekst op papier kan op ge
vraagd worden bij het Landelijk Secre
tariaat. Hieraan zijn - voor het aanvra
gende lid - geen kosten verbonden. 
Niet-leden betalen de kostprijs plus 
verzendkosten. 

De planning van de publicatie van congresvoor
stellen voor de eerstvolgende twee congressen 
ziet er zo uit: 
• congres 69 op zaterdag 20 november 1999 

Samenvatting van de voorstellen, te zamen 
met agenda en congresreglement bij de le
den: 8 september 1999. 

• Sluiting indiening amendementen/moties 
m.b.t. alle voorstellen, incl. algemene orga
nisatorische moties: maandag 18 oktober 
1999 om 10.00 uur 's ochtends. 

• Sluiting indiening Actuele Politieke Moties: 
donderdag 18 november om 10.00 uur. 

• congres 70 op zaterdag 25 maart 2000 
• Samenvatting van de voorstellen bij de 

leden: 12 januari 2000. 
• Sluiting indiening moties en amendemen

ten: maandag 21 februari 2000 om 
10.00 uur 's ochtends. 

• Sluiting indiening Actuele Politieke 
Moties: donderdag 23 maart om 10.00 uur. 

VACATURES CONGRES 69 
Eerste kennisgeving van de vacatures waarin 
het congres op 20 november 1999 zal voorzien. 
De kandidaatstelling sluit op maandag 20 sep
tember 1999 om 12.00 uur. Ingevulde kandi
daatstellingsformulieren moeten dan binnen 
zijn bij de LVC p/a Landelijk Secretariaat. 
Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijgbaar 
bij het Landelijk Secretariaat, Postbus 660, 

I Hoofdbestuur I 
2501 CR Den Haag, bezoekadres Noordwal1 0, 
tel. 070- 356 60 66, fax: 070- 3641917, e
maii:<Lsd66@d66.nl>. 

Dagelijks Bestuur: voorzitter 
De huidige voorzitter is aan het einde van zijn 
eerste termijn. Stelt zich niet herkiesbaar. Voor 
informatie: Tom Kok, 0515-431381 

Hoofdbestuur: RHB-IId Overijssel, 
RHB-IId Zuid-Holland, 
RHB-Iid Noord-Brabant, 
RHB-Iid Limburg, RHB-IId Flevoland. 

De vacatures voor regiohoofdbestuurslid 
Overijssel, Noord-Brabant, Limburg en 
Flevoland zijn op congres 68 niet vervuld. Het 
regiohoofdbestuurslid Zuid-Holland is op con
gres 67 gekozen als tweede penningmeester in 
het Dagelijks Bestuur. Voor informatie: Malt 
Poelmans, tel: 071 - 5190294 

ATTENTIE Het Hoofdbestuur wijst erop dat bij 
de door congres 68 naar congres 69 doorge
schoven voorstellen voor herziening van het 
Huishoudelijk Reglement, voorstellen zijn die 
beogen de functie van regionaal Hoofdbestuurs
lid op te heffen. Bij aanname daarvan treden de 
oude en eventueel nieuw gekozen regiohoofd· 
bestuursleden onmiddellijk na het congres af. 

Besluitvormingscommissie: 4 leden 
Twee leden zijn aan het einde van hun eerste 
termijn, 1 vacature is op congres 68 niet ver
vuld. Een lid treedt tussentijds af wegens 
drukke werkzaamheden. John Marapin stelt zich 
herkiesbaar. Voor informatie: Jim van 
Beusekom (voorzitter), tel: 070 - 3869221 

Geschillencollege: 2 leden 
Beide leden zijn aan het einde van hun eerste 
termijn. Peter Terporten en Ronald Timmer
mans stellen zich herkiesbaar. Voor informatie: 
Hans Veenhuys (voorzitter), tel: 020- 6231779 

Landelijke Verkiezingscommissie: 4 leden 
Eén lid is aan het einde van haar eerste termijn 
en stelt zich niet beschikbaar, één lid zal haar 
functie op congres 69 voortijdig beëindigen en 
2 vacatures zijn op congres 68 niet vervuld. 
Voor informatie: Casper van Boltaringen (voor
zitter): 075- 6411075 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66: lid 

Het huidige lid is aan het eind van zijn tweede 
termijn en kan zich voor 1 jaar herkiesbaar stel
len. Voor informatie: Chrisliaan de Vries (dir. 
SWB), tel: 070 - 3566038 of Gerard Schouw 
(voorzitter SWB), tel: 078- 6148509 

PROFIELEN VACATURES 
Hoofdbestuur, voorzitter 

Taken: de partijvoorzitter geeft sturing aan het 
Dagelijks Bestuur en het Hoofdbestuur. HiVzij is 
de eerste vertegenwoordiger namens het 
Hoofdbestuur binnen en buiten de partij. HiVzij 
onderhoudt contacten met de verschillende par
tij-niveaus en -geledingen, waaronder de D66-
bewindslieden, D66-fracties in Tweede Kamer, 
Eerste Kamer en in het Europees Parlement. 

Profiel: hij/zij 
• heeft gevoel voor politieke vraagstukken en 

is in staat het programma van D66 uit te 
dragen. 

• heeft probleemoplossend vermogen: 
ziet op hoofdlijnen wat er in de partij speelt 
en selecteert de problemen die om een op
lossing vragen. 

• is bekend met de verschillende partij
niveaus en -geledingen. 

• heeft ruime bestuurlijke ervaring. 
• beschikt over goede presentatie vaardig-

heden. 
Gezien de samenstelling van het Hoofdbestuur 
worden vrouwen met nadruk verzocht zich te 
kandideren. 

Een goede functievervulling vergt een forse we
kelijkse tijdsinvestering, waarbij de voorzitter 
zich ook tijdens kantooruren vrij moet kunnen 
maken. De werkzaamheden vinden echter 
vooral in de avonduren en in de weekends 
plaats. 

Hoofdbestuur, reglo-HB-IId 
Taken: het regio-hoofdbestuurslid verzorgt de 
communicatie tussen het Hoofdbestuur (HB) en 
de regio, met als speciaal aandachtspunt het 
overbrengen van politieke en organisatorische 
signalen van regio en afdelingen naar het HB. 
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Profiel: hiJ/zij 
• heeft partijfuncties vervuld binnen de 

eigen regio; 
• is in staat een netwerk van contacten 

binnen de eigen regio te onderhouden; 
• heeft voldoende tijd beschikbaar voor 

het bijwonen van de vergaderingen 
van HB, regiobestuur en algemene 
regiovergadering, alsmede voor 
andere bijeenkomsten op regionaal 
niveau om op de hoogte te zijn van 
regionale en lokale problemen; 

• is in staat namens het HB problemen 
te helpen oplossen binnen de regio 
op het moment dat besturen en/of 
fracties deze zelf niet kunnen 
oplossen; 

• is in staat politieke besluitvorming en 
visies van HB en Tweede Kamer
fractie te verwoorden op regionaal en 
lokaal niveau; 

• is in staat het voorzitterschap van 
HB-commissies te vervullen en con
tacten te onderhouden met het 
Landelijk Secretariaat. 

besluitvormingscommissie, lid 
De besluitvormingscommissie bewaakt 
de procedures inzake besluitvorming rond 
het congres en de uitvoering van de be
sluiten van de ledenvergadering. De com
missie adviseert zowel het congres als 
het Hoofdbestuur. Het is prettig wanneer 
leden enige affiniteit met procedures heb
ben. Daarnaast is het gewenst dat zij in
houdelijk de mate van verstrekkendheld 
van amendementen en moties kunnen be
oordelen. 

Tijdsbesteding: 2 avondvergaderingen en 
1 weekend "huiswerk" voor elk congres. 

Bovendien dienen alle leden van de be
sluitvormingscommissie elk congres in 
functie aanwezig te zijn. 

geschillencollege, lid 
Het geschillencollege beslecht geschillen 
in de partij, het beslist in beroep en geeft 
bij meningsverschillen tussen belangheb
bende partijen desgevraagd uitleg van 
Statuten en Huishoudelijk Reglement. Het 
geschillencollege bestaat uit 11 leden. 
Per geschil wordt een kamer van 3 of 5 
leden ingesteld, die op korte termijn na 
het binnenkomen van een geschil bijeen 
moet komen. Een van de leden van de ka
mer wordt gevraagd de gemotiveerde uit
spraak uit te schrijven. Het aantal ge
schillen per jaar varieert sterk. 

landelijke verkiezingscommissie, lid 
De landelijke verkiezingscommissie zorgt 
voor een goede voortgang van de kandi
daatstellingsprocedure voor de (interne) 
verkiezingen. De commissie is belast met 
controle van de informatie over kandida
ten aan leden en zorgt voor de indiening 
van de kandidatenlijsten bij de Kiesraad. 

bestuur Stichting Wetenschappelijk 
Bureau, lid 

In het algemeen is het aangaande het lid
maatschap van het bestuur het volgende 
van belang. Men dient ervaring met dan 
wel kennis van de wetenschappelijke we
reld te hebben. Een eigen wetenschappe
lijke achtergrond, juridisch of milieukun
dig, strekt hierbij tot aanbeveling. Voorts 
is ervaFing met bestuurlijke processen 
van belang. Ten slotte is affiniteit met of 
kennis van de politieke partij D66 een 
noodzakelijke voorwaarde. 
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I Definitieve D66-lijst verkiezingen 

Europees Parlement 1999 I 
m/v naam en woonplaats 

1. V LOUSEWIES van der LAAN, 
BRUSSEL 

2. M BOB van den BOS, S-GRAVENHAGE 
3. V JOHANNA BOOGERO-QUAAK, 

ZAAMSLAG 
4. M FLOOR KIST, AMSTERDAM 
5. V SOPHIE in 't VELD, BRUSSEL 
6. V IEN PEIJNENBURG-van der POL, 

EERSEL 
7. M BERT KAMPHUIS, SITTARD 
8. V MARIJN de KONING, 

SAAMBRUGGE 
9. M TOM STROOBACH, LELYSTAD 
10. V ERICA JASPERS, S-GRAVENHAGE 
11. M HANS ROOS, HILVERSUM 
12. V JOAN van RIJSWIJK, WARMOND 
13. M RALPH de VRIES, UTRECHT 
14. M JAN FLAMELING, STEENBERGEN 

(NB) 
15. V GAITRIE BHAROS, 

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
16. M HENK ROELOFS, EMMEN 
17. M LAURENS BONNEMA, DORDRECHT 
18. M WIM RITSEMA, MEEDHUIZEN 
19. M ROBERT VEGTER, LIMMEN 
20. M JAAP van den DONKER, THOLEN 
21. M BRIAN ELEY, DELFT 

I Definitieve D66-lijst 

Eerste-Kamerverkiezingen 1999 I 
m/v naam en woonplaats 

1. M Jan TERLOUW, TWELLO 
2. V Winnie SORGDRAGER, ENSCHEDE 
3. M Jacob KOHNSTAMM, AMSTERDAM 
4. M Eddy SCHUYER, WASSENAAR 
5. M Ruud HESSING, ZIERIKZEE 
6. M Jan Wlllem BERTENS, MAASTRICHT 
7. M Doeke EISMA, S-GRAVENHAGE 
8. V Adrienne VRISEKOOP, BLARICUM 
9. V Hanneke GELDERBLOM-LANKHOUT, 

S-GRAVENHAGE 
10. M Bart ROBBERS, AMSTERDAM 
11. M EwoutCASSEE,HATTEM 
12. V Lyda VERSTEGEN, S-GRAVENHAGE 
13. M Jos ELBERS, HOUTEN 
14. M Maud ARKESTEIJN-VAN WILLIGEN, 

NAARDEN 
15. V Wilma GRAAF, HUIZEN 
16. M Meindert DOORNBOS, ASSEN 
17. M Hans SLUZEWSKI, EINDHOVEN 
18. M Jos KOELEMAN, GOUDA 
19. M Marc ENSCHEDE, ASSEN 
20. M Gerard MEUWESE, SCHAGEN 



I Opleidingscentrum I 

THEMABIJEENKOMSTEN, 

CURSUSSEN EN TRAININGEN 
(aanmelden of informatie aanvragen per 
E-mail: <opleidingscentrum@d66.nl>, per 
fax: 070- 364 19 17 of telefonisch, zie bon) 

Symposium voor afdelingsbestuurders, 
op 26 juni te Bodegraven 

Wegens grote belangstelling zal op 26 juni de 
eerste van een tweetal symposia voor afde
lingsbestuurders plaatsvinden. Een van de 
centrale thema's is de inzet van nieuwe media. 
Er zijn demonstraties van o.a. de opbouw en 
gebruikersmogelijkheden van een 'home-page' 
voor uw afdeling en hetgebruik van e-mail. Er 
zijn verschillende workshops over o.a. politieke 
marketing, opzet van een communicatieplan, 
de inzet van nieuwe media bij ledenwerving en 
het bereiken van de lokale kiezer. Thom de 
Graaf zal dit symposium afsluiten en zijn licht 
laten schijnen over de actuele Haagse politiek 
en de positie van D66. Eigen bijdrage: f 17,50. 

Efficiënt werken in de raad 
op 19 juni te Utrecht 

Deze bijeenkomst richt zich op raadsleden die 
medio 1998 of later voor het eerst in de ge
meenteraad zijn gekozen. Met de raadservarin
gen van deze eerste periode als uitgangspunt, 
wordt gewerkt aan het verbeteren en verster
ken van de kwaliteiten die van belang zijn om 
als raadslid effectief en efficiënt te kunnen 
functioneren. Eigen bijdrage f 50,-. 

Kennismakingsdag met D66, 
op 12 juni te Den Haag 

Twee gedreven D66'ers zullen op 12 juni o.a. 
ingaan op de volgende vragen: wat zijn de 
belangrijkste doelen van D66? Wat is nu zo 
kenmerkend voor de manier van politiek bedrij
ven van D66? Verder wordt er ingegaan op de 
organisatiestructuur van D66 en de verschil
lende manieren waarop leden actief kunnen 
worden. Eigen bijdrage: f 25,-. 

INTENSIEVE TRAININGEN 
POLITIEKE VAARDIGHEDEN 
(eigen bijdrage f 75,- per training) 

Speech en presentatie 12-6 te Utrecht en 
3-7 te Groningen 

Leren debatteren 5-6 te Utrecht 

Leiden van een vergadering 12-6 te Utrecht 

Circa tien dagen voor aanvang van de cursus 
of bijeenkomst krijgt u de benodigde informatie 
thuisgestuurd. U bent dan definitief ingeschreven 
en verplicht de deelnamekosten te voldoen. 

BROCHURES 
(bestellen via bon) 

Vaardigheden voor het politieke vak 
Deze brochure besteedt aandacht aan de spe
cifieke vaardigheden die van belang zijn voor 
een politicus: spreken in het openbaar, debat
teren, vergaderen, omgaan met conflicten of 
lastige mensen en onderhandelen. Bevat te
vens een profielschets van het raads- en sta
tenlid. Prijs: f 10,-

' Gemeente en financiën 
Een praktische handleiding voor gemeente
raadsleden die meer inzicht willen hebben in 
de gemeentelijke geldstromen. Prijs: f 10,-

· D66 en de praktijk van de 
gemeenteraad 

In deze publicatie leest u meer over: de ge
meenteraad in relatie tot het college en het 
ambtelijk apparaat; de raad in relatie tot de 
burger, de belangengroepering en de media; 
de techniek van de raadsvergadering, spreek
recht, recht van initiatief, amendementen en 
moties. Prijs: f 17,50 

Prijzen zijn exclusief porto. 
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I Wetenschappelijk bureau I 

Idee over 'De elektronische overheid' 

nummer 3/1999 verschijnt eind juni 

\ 'De informatiesamenleving heeft de toekomst' 
In dit nummer van Idee vindt u de volgende items: 

Roger van Boxtel over de visie van D66 met name over de taken en 
verantwoordelijkheden van de overheid. 
Een kritische reflectie vanuit de wetenschap door Jeroen van den 
Hoven en vanuit de praktijk door Eekart Wintzen. 
Scholengemeenschap Comenius uit Leeuwarden gaat in op de 
vraag: hoe willen wij dat die - onze - samenleving er uitziet. 

Maar dit nummer gaat niet alleen over de toekomst. Het heden vraagt 
ook om aandacht. Hoe komen politici onder invloed van feitelijke 
ontwikkelingen, politieke analyses, belangengroeperingen en óók per
soonlijke betrokkenheid, ethiek en emotionaliteit tot visie en standpunt
bepaling? Deze vraag wordt naar aanleiding van Kosovo en Joegoslavië 
toegelicht door Tweede-Kamerlid Jan Hoekema. 
Dit alles - en meer - als stimulans om als partij ons gedachtegoed te 
ontwikkelen: IDEE zet aan tot denken! 

Idee is het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66. Voor 
een abonnement of voor het aanvragen van een los nummer kunt u bel
len met de SWB: 070-356 60 41, faxen 070-3641917, of e-mailen 
<SWb@d66.nl>. 

I HB-commissie identiteit I 
Oproep: basisdocument Identiteit 

De hoofdbestuurscommissie Identiteit is belast met het opstellen van 
een basisdocument. Dit wordt een kort document waarin de uitgangs
punten van het politiek denken van de partij worden neergelegd. Het 
document zal aan het hoofdbestuur worden voorgelegd teneinde het 
door het Congres in november te laten vaststellen. 
De commissie stelt er prijs op uw commentaar te horen. 
U kunt de nodige informatie vinden op de internetsite van D66. 
Uw commentaar kunt u zenden aan het Landelijk Secretariaat t.a.v. 
de commissie Identiteit of aan het e-mailadres van de commissie: 
< mailci@d66.nl >. 
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Nieuwe publicatie: De gekozen burgemeester 
Op 28 mei wordt op een bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort in Den 
Haag het eindrapport gepresenteerd van de Commissie Democratisering 
Lokaal Bestuur onder voorzitterschap van Lex Michiels, hoogleraar staats
en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De publicatie ge
titeld 'De gekozen burgemeester in een dualistisch bestel' is te bestellen 
bij de SWB, telefonisch: 070- 356 60 41 of per e-mail: <swb@d66.nl> 

31 mei: Visieconferentie 
Naar aanleiding van de notitie 'Democratische perspectieven, richtin
gen voor sociaal-liberaal beleid' van de hand van Gerard Schouw en 
Chrisliaan de Vries, respectievelijk voorzitter en directeur van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, wordt op maandagavond 31 
mei een conferentie georganiseerd. De SWB hoopt dat vele partijleden 
hieraan zullen deelnemen. Voor meer informatie over programma en lo
catie, kunt u contact opnemen met de SWB, tel. 070- 356 60 41. 

SWB-PUBLICATIES 

Van ideologie tot politieke verantwoordelijkheid, door 
Jan Glastra van Loon en anderen (1997). 

In 1966 attaqueerde D66 de toenmalige regenteske maatschappelijke 
orde. Anno 1999 leven we in een 'democratische' maatschappij die 
steeds meer het domein van specialisten dreigt te worden. 
De bewustzijnsvernauwing die daar het gevolg van is, brengt grote ri
sico's in ecologisch, cultureel en politiek opzicht met zich mee. Want 
het directe contact tussen burgers en politici neemt steeds verder af, 
hetgeen ruimte biedt aan min of meer autonome technocratische be
sluitvormingsprocessen. Jan Glastra van Loon en anderen schetsen een 
alternatief scenario dat deze ontwikkelingen ten goede moet keren. Zij 
doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van een ieder en 
presenteren een leidraad voor een lerende samenleving, die de toe
komst weer in eigen hand kan nemen en collectief de verantwoordelijk
heden draagt die daaraan verbonden zijn. Een uitdagende strategie voor 
D66 op de drempel van de 21e eeuw ... Prijs: f 15,- (excl. porto). 



Partijagenda 
Campagnetijd • toptijd! De komende weken bruisen van de D66-activiteiten. Hieronder een beknopt overzicht. 

vr 28 mei: Campagneopening Europese Verkiezingen. 
Thema: 'Hadden we Kosovo kunnen voorkomen?', 
m.m.v. Thom de Graaf, Lousewies van der Laan, 
bewindslieden, EP-kandidaten. Maastricht, Bonne
fantenmuseum; Avenue Ceramique, vanaf 19.30 uur. 
- conferentie over Europees vluchtelingenbeleid, 
m.m.v. Boris Dittrich. Amsterdam, De Balie. 
20.00 uur. 

- presentatie eindrapport van de Commissie 
Democratisering Lokaal Bestuur. Nieuwspoort, 
Den Haag (SWB) 

za 29/ zo 30 mei: JD-Iustrumcongres, m.m.v. prominente D66'ers. 
Utrecht, Janskerkhof. Bezoek 
< http:\\welcome.to.jongedemocraten > voor 
programma. Info op 070 - 362 21 62. 

za 29 mei: politiek podium over bereikbaarheid. Utrecht, 
La Vie. Opgeven bij Landelijk Secretariaat: 
070-356 60 66. 

ma 31 mei: 

di 1 jun: 

wo 2 jun: 

do 3 jun: 

za 5 jun: 

• training Speech en presentatie (OC) in 
Amersfoort 

• training Conflicthantering (OC) in Deventer 

tweede campagnebijeenkomst Europese 
Verkiezingen. Thema: 'Hoe integer is Europa?', 
m.m.v. Lousewies van der Laan, EP-kandidaten. 
Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit, vanaf 19.30 uur. 
- debat over een Democratisch Europa, m.m.v. Bob 
van den Bos. Amsterdam, De Rode Hoed, 20.00 uur. 

• SWB-Visieconferentie 'Sociaal-liberale pers
pectieven'. Jacobi Theater, Utrecht 

debat over asielbeleid op Europees niveau, m.m.v. 
len Peijnenburg. Eindhoven, Trafalgar Pub, 
20.00 • 22.00 uur. 

derde campagnebijeenkomst Europese verkiezin
gen. Thema: 'Investeren in mens en milieu', 
m.m.v. Els Borst, Annelies Verstand, Lousewies 
van der Laan, EP-kandidaten. Tilburg, Hotel 
Mercure, vanaf 19.30 uur. 

debat over de vraag: Wat betekent Europa voor 
Utrecht, wat betekent Utrecht voor Europa?, 
m.m.v. Bob van den Bos. Utrecht, 10.00-11.30 uur. 
• debat over vertrouwen en fraude in de Europese 
Unie, m.m.v. Laurens-Jan Brinkhorst Amsterdam, 
De Rode Hoed. Tijd nog niet bekend. 

vierde campagneactiviteit Europese verkiezingen, 
'Europa Democratisch!', m.m.v. JO i.s.m. 101. Met 
Lousewies van der Laan, bewindslieden, EP· kan· 
didaten. Over radicale democratisering van 
Europa, defensie, mensenrechten, uitbreiding. 
Vanaf 12.00 uur in Felix Merites te Amsterdam, 
Keizersgracht 324. Info bij Boris van der Ham 
(070-3222025). 
- SWB-Workshop thema's verkiezingsprogramma. 
• training Leren debatteren (OC) in Utrecht 

ma 7 jun: 

di 8 jun: 

do 10 jun: 

za 12 jun: 

zo 13 jun: 

ma 14 jun: 

vr 18 juni: 

Kosovo, hoe verder? Tweede vervolg-discussie
bijeenkomst werkgroep Mensenrechten. 
Den Haag, Tweede-Kamergebouw. Aanvang 
19.30 uur. 

campagneafsluiting Europese Verkiezingen, 
thema: "Hoe humaan is Europa?" m.m.v. Thom 
de Graaf, Lousewies van der Laan, bewindsperso
nen. Den Haag, Sapphire Tower Restaurant, Jan 
van Riebeeckstraat 571, naast Centraal Station. 
Vanaf 19.30 uur. 
- eerste bijeenkomst nieuw gekozen Eerste Kamer 

verkiezingen Europees Parlement 

- training Speech en Presentatie (OC) in Utrecht 
• kennismakingsdag 066 (OC) in Den Haag 
• training Leiden van een vergadering (OC) in 
Utrecht 

uitslag EP-verkiezing 

Kosovo, hoe verder? Derde vervolg-discussiebij· 
eenkomst werkgroep Mensenrechten. Oen Haag, 
Tweede-Kamergebouw. Aanvang 19.30 uur. 
- JO bezoekt verkiezingsavond van 1021 in 
Vlaanderen. Opgeven bij Martin Laver 
071 • 512 4212. 

SWB-Workshop 'Stedelijkheid' 

vr 2 jul-ma 30 aug: zomerreces 

za 3 jul: 

oe= 
JO= 

training Speech en presentatie (OC) in Groningen 

Opleidingscentrum 
Jonge Democraten 

Campagnebijeenkomsten onder voorbehoud. Voor meer informatie 
kunt u de agenda op de website <www.d66.nl> raadplegen of bellen 
met het landelijk campagneteam in Den Haag, tel. 070-3566066 
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Principes moet je hoog houden 
Dat Romano Prodl de nieuwe voorzitter van de 
Europese. Commissie is, komt vooral door zijn onbuig· 
zaamheld. Want met iets meer politieke lenigheld WilS 

Prodi nu nog gewoon premier van Italië geweest. Toen 
de Herslichte (maar niet hervormde) Italiaanse 
Communisten • die zijn wankelt> regeringscoalitie on. 
misbare parlementaire gedoogsteun verleenden • voor 
de zoveelste maal probeerden om geldelijke concessies 
te bedingen, had Prodi er genoeg van. Hij weigerde om 
het politieke spel te spelen, en ta onderbandelen over 
de communistische begrotlngseisen. Dat was het sein 
voor Masslmo d'Atema, de ex-communistische leider 
van het linkse regeringsblok, om het vloertdeed onder 
Prodi's voeten vandaan te trekken. d'Aiema·werd pre· 
mier, en Prodl verdween naar het weeshuis van de poli· 
tiek dat Europa heet. 
De behartigenswaardige woorden van wijlen zijn geest· 
verwant Franz Josef Strauss • principes moet je hoog 
houden, maar wel zo hoog dat je er af en toe onderdoor 
kunt Jopen • lijkt de christen-democraat Romano Prodl 
niet te hebben verinnerlijkt. Zou hij het redden in 
Brussel? Je·weet het niet. De Europese bevelstructuur 
geeft in elk geval weinig aanleiding voor de veronder· 
stelling dat een schone-handenpoliticus zich er als een 
vis in het water zal voelen. Prodl's voornaamste be· 
zwaar tegen de politieke cultuur in ltalii was het gebrek 
aan doorzichtige bestuitllorml.ng en het overmatige ge· 
brUik va.n informele netwerken in plaats van formele 
procedures om tot consensus te komen •. Het voor-wat· 
hoort-wat-denken domineert de Italiaanse democratie 
nog steeds, en maakt • althans In de ogen van mensen 
als Romano .Prodi • dat de burger nog maar weinig ver· 
wantschap voelt met zijn volksvertegenwoordigers. Is 
dat in Europa anders? Ach. Met zo'n vier clubs die alle 

I Bestuurdersvereniging I 
Oproep aan aspirant· en buitengewone leden 

maal graag een doorslaggevende stem claimen • rege· 
ringsleiders, vakministers, de commiSsie en het parle· 
ment • en een overbevolkt ambtelijk overlegcircuit komt 
Europa niet onmiddellijk in aanmerking voor de 'hel· 
dere-politiektrofee', zal ik maar zeggen. Het begrip 
'klokkenluider' heeft niet voor niets in Brussel een 
nieuwe betekenis gekregen. Zou de Europese burger • 
voor zover die al bestaat • echt weten wie In Europa nu 
werkelijk beslist wat de optimale kromming van een 
banaan moet zijn om in Europa gêimporteerd te mogen 
worden? Nou nee. 
De Europese burger ... daar vond D66 toch iets over? 
Lousewies van der Laan, de Democratische euro-lijst· 
trekker, in elk geval wel. "Er moet snel orde op zaken 
worden gesteld", vindt Van der Laan. "Corruptie en 
fraude in Europa moeten worden bestreden. Om de _ 
transparantie te vergroten moet de formele voorlichting 
over Europa worden verbeterd, maar belanghebbenden 
moet ook een duidelijker zicht op de besluitvorming wor· 
den geboden: ik vind daarom dat niet alleen Europese 
besluiten, maar ook voorstellen vla Internet moeten wor· 
den gepubliceerd. En het Europees Parlement moet na· 
tuurlijk snel zeggenschap krijgen over de gehele 
Europese begroting, en niet over de twee-derde van het 
geld waar het parlement nu over meepraat." 
Waarmee de burger zich dus Europeser moet gaan voe· 
Jen. Misschien moeten we In campagnetijd maar even 
niet de vraag stellen of de burger zich wel Europeaan 
wil voelen. Anders gezegd: of succesvolle samenwer· 
king tussen soevereine naties wel is gebaat bij al die 
helderheid. Lousewies vindt dus van wel, en gelukkig 
vindt ze Romano aan haar zijde. Voorlopig. + 
Arjen de Wolff 

I Jonge Democraten 15 jaar I 

REUNIE 
Zoals wellicht bekend, heeft de Bestuurdersvereniging recentelijk enige wijzi
gingen ondergaan. Alle gekozen en politiek-benoemde D66-vertegenwoor
digers in het openbaar bestuur zijn voortaan direct lid van de Bestuurders
vereniging zonder een daaraan gekoppelde contributieverplichting. 

Bericht aan alle Jonge Democraten die groot zijn ge
worden. Op 29 en 30 mei vindt in Utrecht aan het 
Janskerkhof de viering plaats van het derde lustrum 
van de JD. Op 29 mei, vanaf 15:00 uur, is er een geza
menlijk programma voor oud-JD'ers, huidige JO-leden 
en geïnteresseerden; georganiseerd door de JD
reünistenvereniging. Zeg het voort en meld je aan. 

Over de positie van aspirant-leden - dit zijn D66'ersi-sters die bijvoorbeeld 
schaduwfractielid, fractieassistent of eerste opvolger op een kandidatenlijst 
zijn - en buitengewone leden - dit zijn ex-bestuurders - kan nu helderheid 
worden verschaft. Het bestuur wil deze vormen van lidmaatschap graag 
handhaven. D66-leden die tot de bedoelde groepen behoren, kunnen in het 
adressenbestand van de Bestuurdersvereniging worden opgenomen. Maar 
dan moet u, als u in dat bestand terecht wilt komen, zelf initiatief nemen. 
U schrijft, faxt of mailt een brief aan de Bestuurdersvereniging waarin u uw 
wens kenbaar maakt (Postbus 660, 2501 CR Den Haag, fax 070-3641917, 
e-mailadres <LSd66@d66.nl>. U wordt dan ingeschreven in ons ledenbe
stand. Om de vier jaar zal het bestand door het bestuur van de Bestuurders
vereniging geschoond worden. Voor de eerste keer zal dit gebeuren op 1 juli 
a.s. De aspirant- en buitengewone leden die zich in het verleden hebben 
aangemeld, verzoeken wij daarom hun aanmelding te bevestigen als zij in 
het bestand opgenomen willen blijven. Wilt u als aspirant- of bijzonder lid 
op de hoogte gehouden worden van het wel en wee van de Bestuurders
vereniging, dan moet u vóór 1 juni 1999 schrillelijk reageren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Steven Pieters, lid van 
het bestuur van de Bestuurdersvereniging, telefoon: 033- 462 49 57, 
e-mailadres: < steven@s-pieters.demon.nl > 
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29 mei in UVSV-pand bij het Janskerkhof. 

Info en aanmelden jd(111dds.nl 
of 070-3622162. Bekijk het programma op 
h t tp:/ /welcomc .I of jongedemocraten 

Jonge 
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Onbekend, zakken vullend, frauderend en 
tandenloos 

Nog nooit was een Nederlandse verkiezingscampagne zo bekrompen 
en lieten zo velen het afweten als bij de jongste campagne voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement. Na een bombardement van 
suggestieve adjectieven in de media zal een kandidaat voor het 
Europees Parlement altijd de onbekende derderangs kandidaat zijn, 
een europarlementariër altijd een zakken vullende europarlementa
riër, de Commissie altijd de frauderende Commissie, het Europees 
Parlement altijd het tandenloze parlement en stelt Europa niks voor. 
De toonzetting van de verslaggeving was badinerend, tendentieus en 
vooringenomen. 
Door het dagenlang hameren op de desinteresse van de kiezer werd de 
prognose van de lage opkomst een self fulfilling prophecy. Voor de kie
zer die thuisbleef, omdat er toch niemand zou gaan stemmen. Voor 
de journalisten die Europa rustig verder konden debiliseren, omdat de 
prognose bewees dat niemand Europa serieus nam. 
Opinieleiders, belangengroepen, maatschappelijke organisaties en in
tellectuelen lieten het volledig afweten. Je hoorde de vakbond niet 
over het sociale Europa, het bedrijfsleven liet verstek gaan, net als de 
milieubeweging of de autolobby. 
De politieke partijen stonden machteloos. Niet in staat Europese on
derwerpen te agenderen tegen de verdrukking in. Niet in staat om het 
belang van het Europees Parlement te verduidelijken. Niet in staat om 
iets van enthousiasme of urgentie over te dragen. En daar deed een 
vloed aan - soms ondeugdelijk gefinancierde - reclamespots op radio 
en televisie niets aan af. Alleen populisme scoorde een beetje. Want 
wie is er na zo'n campagne uiteindelijk niet tegen? 
Vrijwel alle Europese landen kennen specifieke regels waaraan de me
dia en politieke partijen zich gedurende verkiezingscampagnes hou
den. Regels over onpartijdige en eerlijke verslaggeving door publieke 
omroepen bijvoorbeeld, of het recht op weerwoord of rectificatie door 
partijen. Maar ook afspraken over de wijze waarop opiniepeilingen 
worden gepresenteerd en vaak een verbod om de laatste periode van 
de campagne - en in ieder geval op de verkiezingsdag zelf- peilingen 
bekend te maken. De Europese landen zijn trots op dat soort regels en 
afspraken, die een redelijk afgewogen verslaglegging en beoordeling 
van de verkiezingscampagnes mogelijk maken. 
Na de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement is het de 
vraag of de trots niet rijkelijk misplaatst is en of het moment niet aan
gebroken is om nederig de Raad van Europa in Nederland uit te nodi
gen om ons een lesje democratisch onderhoud te leren. De eerste de 
beste Moldavische expert zou ons dan waarschijnlijk de volgende tips 
aan de hand doen: 
Journalisten, doe je werk professioneel. Versla objectief wat er gebeurt 
en informeer het publiek. Als er katernen volgeschreven kunnen wor
den over kunst en cultuur, sport, reizen en wetenschap dan kan er 
ook een katern of programma af over Europese politiek. Breng een 
duidelijke scheiding aan tussen verslaggeving en opinie, vermijd insi
nuaties. Wees kritisch, zonder steeds weer badinerend te zijn. 
Publieke omroep, geef een serieuze invulling aan de opdracht de men
sen te informeren over de democratie. Gebruik Den Haag Vandaag 
niet als excuus truus, maar kom in de reguliere programmering met 
interessante en informatieve politieke programma's, ook over Europa. 
Geef politieke partijen directe toegang tot radio en televisie op prime 
time en voor een groot publiek. 
Politieke partijen, neem Europa en de kiezer serieus. Maak van uw 
zendtijd geen reclameboodschap. Geef inzicht in uw campagnebud
getten. Informeer en doe aan meningsvorming. 
Overheid, zorg dat er een gedragscode komt voor de media waarin cri
teria staan voor een evenredige en objectieve verslaggeving. Regel een 
beter recht op weerwoord of rectificatie. Geef politieke partijen meer 
financiële armslag onder publieke verantwoording van de bestedingen 
( ... en verbied het kritiekloos publiceren van opiniepeilingen van 
Maurice de Hondt die zelfs met exitpolls de plank volledig misslaat). 

Lennart van der Meulen 
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De Democraat is een uitgave van de politieke partij 
Democraten 66. Een door het Hoofdbestuur be
noemde redactieraad is verantwoordelijk voor de 
uitgave. 

Deze raad wordt gevormd door: 
Atilla Arda, Marian van den Berge, Jan Brink, 
Sebastian Dingemans, Mario Fruianu (voorzitter), 
Cintha van Heeswijck, Udo Koek, Jeroen Roscam 
Abbing, Mariëtte van Soesbergen, Barbara 
Schilperoort, Arjen de Wolff 

Met dank aan: Doeke Eisma, Lennart van der 
Meulen, Theo Veltkamp 
Eindredactie: Marieke Keur 
Vormgeving: Anker en Strijbos, Utrecht 
Fotografie: Dennis Sies, tenzij anders vermeld 
Druk: Hoonte Bosch en Keuning, Utrecht 

Democraat nr. 5 verschijnt op 8 september: kopij
sluiting 9 augustus voor 9.00 uur 

Landelijk Secretariaat D66 
Postadres: 
Postbus 660 
2501 CR Den Haag 
Bezoekadres: 
Noordwal1 0, Den Haag 
Tel.: 070 - 3566066 
Fax: 070 - 3641917 
E-mail: Lsd66(aJd66.nl 

Internet home-page: www.d66.nl 
Bereikbaar vanaf Den Haag CS met tram 3, richting 
Loosduinen, halte Noordwal. 

Visueel gehandicapten kunnen de Democraat ont
vangen via de Nederlandse Luister en Braille 
Bibliotheek (070 - 3211211 ). 

De Democraat wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt 
papier. Hij wordt verstuurd in een uit polyethyleen 
vervaardigde verpakking die onschadelijk is in de 
vuilverbranding. Deze heelt verder geen schade
lijke invloed op de kwaliteit van het grondwater en 
is uitstekend te recyclen. 

Foto omslas: Marcel Minnëe 

Beeldredacteur 
gezocht 

De Democraat-redactie is op korte termijn 
op zoek naar een beeldredacteur. We denken 
daarbij aan een fotograaf die foto's kan 
verzorgen voor reportages en mee kan 
denken over het gebruik van beeld in de 
Democraat. Bel voor meer informatie met 
Mario Fruianu: 070 - 356 60 66. 

Verder kunnen we onder de schrijvende 
redacteuren versterking gebruiken. Heb je 
een vlotte pen en ben je geïnteresseerd? 

1

1 Neem dan contact op met Marieke Keur: 
070- 356 60 66 (ma Vm wo). 

'---·-



Inhoud 
5 ledenbarometer 

l:en lu·le f<'llh' 

Het knetterde en het vonkte vanaf half mei: D66 was niet uit de 
media te slaan. Van de nacht van Wiegel, naar het lijmen, naar de 
Bijlmer, en weer terug. En dat was nog niet alles. De fractie kreeg 
volop de gelegenheid om haar standpunten uit te dragen. Hoe kwam 
dit alles over op de mensen op straat, de mensen thuis, de leden, om 
wie het uiteindelijk gaat? 
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Ex-Landbouwminister Haijo Apotheker verkeek zich erop: 
de erfenis van Van Aartsen in de vorm van de Varkens
wet. Apotheker trad af, maar de Varkenswet bleef, wach
tend op de volgende minister van Landbouw. Laurens fan 
Brinkhorst, ex-Europarlementariër en 'ouwe rot in het 
vak', werd bereid gevonden Apotheker op te volgen. De 
Varkenswet ligt voor hem klaar. Bovenstaande foto komt 
uit ons archief en dateert uit begin jaren tachtig, toen 
Brinkhorst Kamerlid en later fractievoorzitter was. 

12/13 Fotoalbum Doeke Eisma 

Gedreven, interessant, sportief, vrolijk: zo zou je de foto's 
kunnen kwalificeren die voormalig Europarlementariër 
Doeke Eisma aan de Democraat beschikbaar stelde. 
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D66 als de techneuten van de politiek 

Permanente campagne! 
Wie de afgelopen maanden nog de nobele moed heeft gehad om te folderen voor de Provinciale-Statenverkiezingen of de Europese verkie-

zingen bij een kraampje in het lokale winkelcentrum, moet zich af en toe moedeloos hebben gevoeld. Daar liep men langs, het Nederlandse 

volk. Alsof ze een dronken zwerver tegenkwamen. Sommige mensen pakten vol medelijden een foldertje aan, anderen liepen met een grote 

boog om je heen, af en toe stuitte je op een verdwaalde wandelaar die wel genegen was tot een praatje. 

door Maria Fruianu, publiciteitscoördinator HB 

Ferry 
Politieke partijen zijn 'uit' en onvol
doende in staat kiezers aan te spreken. De 
feiten spreken voor zich. Inmiddels be
schouwt meer dan de helft van de kiezers 
zich als zwevende kiezer. Hebben vrijwel 
alle partijen te maken met dalende leden
aantallen. En zijn de opkomstpercentages 
in verkiezingstijd dramatisch laag, on
danks een stijgende lijn in interesse in 
politieke vraagstukken in het algemeen. 
Beschamend is het al jaren soortgelijke ta
fereeltje na de verkiezingen. De verslagge
ver: "De opkomst is wederom tot een dra
matisch dieptepunt gedaald, wat vindt u 
daarvan geachte afgevaardigde?" De poli
ticus: "Ja, lieve Ferry, het is een zeer zorg
wekkende maar onlosmakelijk met de 
tijdgeest van onze maatschappij verbon
den ontwikkeling die de vraagstukken 
van burgerparticipatie actueler maakt dan 
ook ... maar overigens niet echt een pro
bleem hoor, in Amerika komt ook maar 
2So/o opdagen ... " 

Continuïteit 
"Permanente campagne!" Wordt reeds ja
ren geroepen door onze achtereenvol
gende campagneleiders in hun evaluatie. 
Niet alleen campagne voeren vlak voor 
verkiezingen, maar de hele tijd. En ook in 
de partij wordt de roep steeds luider. Zelfs 
durft hier en daar een lid het woord "mar
keting" in z'n mond te nemen. De voor
delen van een permanente campagne zijn 
helder. Het wiel hoeft niet telkens op
nieuw te worden uitgevonden. Een vast 
team zorgt voor de opbouw van kennis en 
expertise en er kan effectiever ingespeeld 
worden op de achtergronden van het ge
drag van kiezers en leden. Bovendien kan 
er zo veel gerichter ondersteuning gebo
den worden aan de afdelingen. 

Dilemma 
En dan komen onze Haagse spelers! Met 
veel bewondering zien we onze talenten 
de Haagse arena betreden. Deskundig, in
houdelijk en vol overgave verrichten zij 

hun taken. Gedreven door de politieke ac
tualiteit, zorgvuldigheid en zuiverheid 
schitteren zij, wars van populisme! De 
keuze tussen een principiële houding en 
het water in de wijn omwille van de 
beeldvorming van de partij is voor de 
meeste D66'ers geen vraag. Borst laten af
treden puur en alleen om de naam en de 
geloofwaardigheid van D66 in de samen
leving sterk te houden? Nee ... liever zorg
vuldigheid betrachten en kwaliteit leve
ren dan meeliften op de grillen van de 
publiciteit ... maar dat heeft wel een keer
zijde ... de kiezers laten voor 90o/o het lan
delijke imago van een partij meewegen in 
hun keuze ... en hier ligt ons dilemma ... 
We hebben uitstekende politici, door
dachte ideeën en een dijk van een pro
gramma. Maar we zijn met z'n allen erg 
intern gericht en kunnen slecht met het 
spanningsveld tussen markt en product 
omgaan! Hiermee zijn we de techneuten 
van de politiek geworden. 

Strijd 
Tussen marketeers en techneuten bestaat 
in veel organisaties een natuurlijke span
ning. Immers, het mooiste product hoeft 

zeker niet technisch het beste te zijn, en 
andersom. Die spanning leidt tot een ge
zonde strijd en compromissen ... uiteinde
lijk gaan ze beide door dezelfde deur, ze 
behoren immers tot dezelfde organisatie 
en haar doelstellingen ... als we die afwe
ging in onze organisatie met een perma
nente campagne kunnen bereiken, moe
ten we daarvoor gaan. De politieke markt 
is een gewone consumentenmarkt gewor
den, of we dat leuk vinden of niet. Als we 
dat ons allemaal realiseren en hiermee op 
een eigenzinnige manier omgaan, heeft 
een permanente campagne echt zin. En 
dat kan, zelfs binnen de idealen waar D66 
voor staat en zal blijven staan! 

Rest mij onze campagneleider Frans van 
Drimmelen te bedanken, evenals zijn 
team bestaande uit Ninke van Keulen, Bas 
de Moor en Rob Peet, de EP-kandidaten 
met hun persoonlijke campagnes (in het 
bijzonder Johanna Boogerd) en alle men
sen in het land die zich hebben ingezet 
voor 066. Dankzij hun inspanningen 
hebben we net die 1000 stemmen meer 
behaald die de tweede zetel in het 
Europees Parlement betekende.+ 

Het campagneteam gehuldigd op de swingende campagneafsluiting. V.l.n.r. Johanna 
Boogerd, Bas de Moor, Rob Peet, Ninke van Keulen, Frans van Drimmelen, Lousewies van 

der Laan, Sebastian Dingemans, Cintha van Heeswijck, Bob van den Bos 
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Na een lawine van incidenten 

"Even terugkijken, 
dan weer snel verder'' 

De afgelopen periode was veelbesproken in de media: de doorstart van het kabinet, hel Bijlmerdebat, de Europese verkiezingen, 

het vertrek van Haijo Apotheker, de dioxinekippen, er leek geen einde aan de affaires te komen. Hoe zijn de leden daar onder? 

Kunnen zij zich voorstellen dat sommige leden op basis van deze gebeurtenissen het lidmaatschap opzeggen? En wat zou de 

partij moeten doen om mogelijk opgelopen schade te herstellen? Welk rapportcijfer geven zij de partij? 

door Marian van den Berge 

''Nee, een djfer geef ik niet: maak 
als partij inzichtelijk waar je af
wegingen liggen en blijf daarbij 
realistisch. Durf je afwegingen 
kenbaar te maken en durf daar 
ook op terug te komen als het an
ders uitpakt!" 

"Ik zou een 6 geven: net vol
doende: ze doen hun best, maar 
het houdt niet over!" 

''Nee, begrijpen doe ik het niet 
wanneer leden juist nu hun lid
maatschap opzeggen. Kijk eens 
hoe de media op het Bijlmerdebat 
aanvielen: dat was alleen omdat 
het komkommertijd was. Maar ze 
kijken niet waar het goed gaat. 
Minister Borst doet haar werk 
naar beste kunnen, ik denk niet 
dat iemand het in haar situatie 
beter had gedaan." 

"Een rapportcijfer? Ik zou pedago
gisch djferen: niet te hoog en niet 
te laag. We moeten onze doelen 
haalbaar maken en niet te grote 
stappen zetten!" 

"Die lijmpoging was het best 
haalbare: zonder onze medewer
king hadden we nu niet meer 
meegedaan in het kabinet. 
Bovendien, het maakt niet zoveel 
uit ofje door de hond of door de 
kat gebeten wordt; er gaan altijd 
dingen fout. Er is niet 1 partij die 
de oplossing biedt." 
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laurens Jan Brinkhorst: 

Vrijwillige sanering 
varkenssector ondenkbaar 

Terug van weggeweest herkent hij nog steeds de stalgeur van twintig jaar geleden. Laurens Jan Brinkhorst is alweer een aantal 

weken geleden begonnen als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Een pittige klus, maar Brinkhorst deinst er niet 

voor terug. Een gesprek, vlak voor zijn eerste optreden als minister in de Tweede Kamer. 

door Sebastian Dingemans 

Bergen bedwingen 
Het kan raar lopen in een mensenleven. Kijk maar naar 
de nieuwe minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij, Laurens Jan Brinkhorst ( 62). Een aantal weken 
geleden stond het leven van deze oud-Europarlementariër 
nog volop in het teken van de voorbereidingen voor de 
beklimming van de Chimborazo, een berg in Colombia. 
"Genieten van de vrijheid staat op het programma", zei 
hij in december in zijn afscheidsinterview met de 
Democraat. De behoefte aan zelfbevestiging is verdwe
nen, maar de behoefte aan uitdagingen nog niet. Dat is 
maar goed ook, want de berg die hij als landbouwminis
ter moet gaan beklimmen, is wellicht nóg hoger. Hij 
heeft in ieder geval bij de toetreding tot dit kabinet 
bedongen vijftien dagen vrijaf te krijgen om alsnog de 
Chimborazo te beklimmen en zijn verhuizing naar de 
residentie te regelen. "Premier Kok ging akkoord, op 
voorwaarde dat ik terug zou komen, want hij wilde niet 
nóg een derde minister van Landbouw aanstellen." 

Hardliner 
Brinkhorst is gepokt en gemazeld in de nationale en 
Europese politiek en dus in Den Haag zeker geen onbe
kende. Hij was van 1973 tot 1977 staatssecretaris van 

Begin jaren '80: Brinkhorst als fractievoorzitter, met Jan Terlouw 
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Buitenlandse Zaken en daarna tot 1982 Tweede
Kamerfractielid en in het laatste jaar ook fractievoorzit
ter. Van 1982 tot 1994 was hij EEG-ambassadeur in 
Japan en directeur-generaal Milieuzaken bij de Europese 
Commissie. De laatste vijf jaar zat hij namens D66 in het 
Europees Parlement. Brinkhorst staat bekend als een 
hardliner, met name wanneer het gaat om de aanpak van 
de milieuvervuiling in de land- en tuinbouw. Toch had 
hij niet de ambitie om minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij te worden. Het verzoek kwam 
ook voor hem als een domkrslag bij heldere hemel. 
"Maar als de partij een beroep op je doet, dan moet je 
wel hele sterke argumenten hebben om nee te zeggen. In 
een tijd waarin herstel en stabiliteit binnen de partij en 
binnen het kabinet noodzakelijk is, kon ik met mijn ver
leden en ervaring niet weigeren." 

Varkenswet taai dossier 
De taak die hij op zich heeft genomen, is zeker niet de 
gemakkelijkste. Zijn voorganger Apotheker zag onvol
doende draagvlak om de herstructurering in de varkens
sector op basis van vrijwilligheid door te voeren. Van de 
rechter mocht hij de herstructurering voorlopig niet uit
voeren en van het kabinet mocht hij niet met een alter
natief komen. Apotheker trad derhalve af. Brinkhorst zit 
in een moeilijke positie. Hm· kun je het draagvlak voor 
de sanering vergroten in het belang van de varkensboe
ren? Brinkhorst: "Op dit moment zijn de belangrijkste 
instrumenten tot een herstructurering van de varkens
teelt uit handen geslagen door de rechter. Dat betreur ik. 
Maar dat neemt niet weg dat er harde en duidelijke 
maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zor
gen dat er een duurzame varkenssector overblijft. Die 
maatregelen zullen ingrijpend zijn. Ik kan de uitspraak in 
de bodemprocedure niet afwachten en zal daarom eind 
augustus met een nieuw voorstel komen. In het licht van 
de ruim vijftienjarige geschiedenis van dit dossier acht ik 
het ondenkbaar om alleen tot een vrijwillige sanering 
van de varkenssector te komen, die ook de ingrijpende 
doelstellingen moet verwezenlijken in het belang van 
het milieu en de duurzaamheid." Voor de varkensboeren 
die in moeilijkheden zijn gekomen, wil Brinkhorst steun 
organiseren, omdat ongetwijfeld een aantal kleine boe
ren door het overheidsbeleid in de knel zullen komen. 
Deze boeren verdienen volgl'ns hem een behoorlijke 
steun. 



Geen batterij grijze muizen 
Daarnaast heeft de wisseling van de wacht de discussie 
over de 'stammenstrijd' op het ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij weer doen opleven. Ruim vijf 
jaar geleden lichtte de commissie-Kroes het ministerie 
door en constateerde dat er veel onwenselijke situaties 
zijn binnen de verhoudingen in het ambtelijke apparaat. 
Volgens Brinkhorst is dat een fundamenteel misverstand. 
Brinkhorst: "De verhalen dat het een enorme toestand 
zou zijn op het ministerie, zijn volkomen uit de lucht ge
grepen. Ik heb de afgelopen weken kennis gemaakt met 
een aantal belangrijke afdelingen op het departement. In 
de beeldvorming lijkt het alsof daar een batterij aan grijze 
muizen zit, maar wat mij opvalt is dat het vooral een 
multicultureel en jong ministerie is. Ik ben een van de 
oudste medewerkers. Mijn conclusie is dat ten aanzien 
van een aantal centrale doelstellingen, zoals de hervor
mingen op landbouw, de sanering van de intensieve vee
houderij, de integratie van natuurbeheer in landbouw, 
wezenlijke overeenstemming bestaat. Maar aan die pro
cessen moet leiding worden gegeven. Waar de ambtena
ren op dit moment op wachten, is een heldere koers uit
gezet door de minister." 

Gifkip met Europese dimensie 
Brinkhorst is een Europeaan in hart en nieren en is zich 
als geen ander bewust van het feit dat Nederland in veel 
opzichten te afhankelijk van Europa is om een puur na
tionale lijn te kunnen blijven volgen. Hij is zeker niet van 
plan zijn Europese jas uit te trekken, want volgens hem is 
het ministerie van LNV tegelijkertijd het meest Europese 
en het meest nationale ministerie. Europees, omdat de 
Europese landbouwpolitiek het kader is waarin de land
bouw bedreven wordt en waarin nog heel veel hervormd 
moet worden. Nationaal vanwege de praktische aspecten 
die de burgers direct raken. "Die Europese en nationale 
verwevenheid kwamen deze weken sterk aan de orde in 
de dioxinecrisis die in België ontstond. Het was het zo-

Apotheker opgestapt 

Maandag 7 juni jl. maakte 
Haijo Apotheker bekend afte 
treden als minister van 
Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Voor de regering en de 
insiders in de parlij kwam dit 
niet als een verrassing. 
Apotheker verklaarde op 13 
juni dat hij slechts had gewacht 
met zijn ontslag, omdat hij de 
lijmpoging niet had willen com
pliceren. Apotheker werd direct 
opgevolgd door partijgenoot en 
voormalig Europarlementariër 
Laurens Jan Brinkhorst 
Haijo Apotheker zag geen mogelijkheid om een van zijn belang
rijkste taken uitte voeren: de herstructurering van de varkenssec
tor. De uitvoering van de door zijn voorganger Van Aartsen geïni
tieerde Varkenswet- inkrimping van de varkensstapel zonder ver
goeding voor de boeren -werd door de rechter tegengehouden. 
Aan de andere kant zag de minister binnen de regering niet vol
doende steun voor het alternatiel dat zijn voorkeur genoot: her
structurering van de sector op basis van vrijwilligheid mèt ver
goeding. Dat was voor hem reden om afte treden. 

Terug op het Binnenhof: Brinkhorst op weg naar premier Kok om de 
eed afte leggen waarmee hij de nieuwe minister van landbouw wordt 

veelste bewijs dat de hele voedselketen moet worden 
doorgelicht. De consument verwacht terecht dat het 
voedsel dat hij eet vers en gezond is. Landbouw en 
Volksgezondheid zullen samen voor een versterking van 
die controlefunctie, maatregelen nemen." 

Theorie en praktijk 
Als Europarlementariër was Brinkhorst algemeen begra
tingsrapporteur voor de Europese begroting van 1997, 
een van de meest invloedrijke functies in het Europees 
Parlement. Destijds keek hij met gemengde gevoelens te
rug op de totstandkoming van de begroting, vooral op 
het gebied van de landbouwuitgaven, waarop geen enkele 
controle door het Europees op nationaal Parlement mo
gelijk is. De Raad van Ministers ging elke vorm van dia
loog met het Europees Parlement uit de weg. Ook de 
Nederlandse regering wilde daar geen verandering in aan
brengen, omdat het zou leiden tot een 'verzwakking van 
de Raad van Ministers ten opzichte van het Europees 
Parlement'. 
Hoe is het om nu aan de andere kant van de onderhande
lingstafel te zitten en vooral, hoe gaat de minister de 
Europese landbouw democratiseren? Brinkhorst: "Mijn 
overtuiging tot democratisering is geenszins gestold, maar 
we zitten met een fundamenteel probleem. Zolang er 
geen hervorming van het verdrag is, is het niet mogelijk 
het Europees Parlement een echte verantwoordelijkheid 
te geven. Aan de andere kant wordt ook de nationale ver
antwoordelijkheid steeds verder uitgehold. Gegeven die 
situatie zal ik toch proberen die democratisering te ver
sterken. Ik denk dat daar een paar wegen voor zijn: de 
ene is om de doelstellingen zo duidelijk mogelijk neer te 
leggen en daarover te discussiëren. Waar er dus nationaal 
keuzes moeten worden gemaakt, blijft de nationale con
trole. De discussie over het Europese landbouwbeleid 
moet vooraf worden gegaan door brede discussies in de 
Kamer met de minister over hoe hij zich moet opstellen. 
Daarnaast zal ik de dialoog met het Europees Parlement 
zeer zeker niet uit de weg gaan, omdat het Europees 
Parlement de belangrijkste instantie is die de hervorming 
van het landbouwbeleid aanhangt. Ik hoop daarom op 
korte termijn eens in de landbouwcommissie van het 
Europees Parlement te verschijnen. Een novum, want ik 
geloof niet dat er veellandbouwministers zijn die een be
zoek aan die commissie hebben gebracht."+ 
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Opvang Kosovaren verloopt soepel 

Mooi gebaar 
Door de komst van duizenden Kosovaarse vluchtelingen kampt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met een groot gebrek aan 

opvangruimte. Uit onverwachte hoek worden oplossingen aangereikt: verschillende gemeentes bieden de Kosovaren onderdak. Een initiatief 

door Jemen Roscam Abbing 

Met open armen 
Nederland haalt 4000 vluchtelingen uit 
de kampen in Albanië en Macedonië en 
er zitten momenteel al omstreeks 3000 
Kosovaren in de asielprocedure in 
Nederland. Asielzoekers die, zoals de 
Kosovaren, (tijdelijk) in Nederland mo
gen blijven, zogeheten statushouders, ver
laten wanneer mogelijk de asielzoekers
centra en worden gehuisvest in door ge
meentes geleverde woonruimte. Omdat 
de Kosovaren niet de gebruikelijke asiel
procedure hoeven te doorlopen, maar en 
masse onmiddellijk een tijdelijke ver
blijfsstatus krijgen, zouden zij direct in de 
gemeentes gevestigd kunnen worden. 
Tientallen gemeentes en woningcorpora
ties hebben het COA al woningen en ter
reinen toegezegd om de Kosovaren onder 

dat verstrekkende gevolgen voor hen kan hebben. 

referendum. Eveline Zee, voormalig 
Gorinchems D66-gemeenteraadslid: 'Het 
referendum ging over de locatie van het 
centrum; dat was het enige referendabete 
punt. Maar tijdens de voorafgaande dis
cussie bleek dat de initiatiefnemers zich 
meer zorgen maakten over andere zaken. 
In een advertentie een week voor het refe
rendum leken de ware motieven van het 
organiserend comité naar boven te ko
men: Nederland was vol, de waarde van 
hun huizen zou dalen als het asielzoekers
centrum kwam, en waarom moesten die 
buitenlanders allerlei voorzieningen krij
gen terwijl de lokale bevolking nog zoveel 
tekort kwam.' 

... en ook niet in een dure buurt 
Hoewel Gorinchem de enige gemeente is 
waar een asielzoekerscentrum tot een re
ferendum leidde, zijn er in diverse ge-

Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers is verruimd door de komst van de Kosovaren. 

te brengen. De gemeentebesturen tonen 
opvallende bereidheid deze vluchtelingen 
op te vangen. Dat geldt ook voor de bur
gers. 

Gorinchem: nol in my back yard 
Deze bereidwilligheid van de gemeentes 
en vooral de inwoners is opvallend verge
leken bij de problemen die meestal ont
staan rond de oprichting van een asiel
zoekerscentrum. Wat er binnen een ge
meente gebeurt, nadat het bestuur de 
oprichting van een asielzoekerscentrum 
aankondigt, is vaak niet al te fraai. Denk 
maar aan de affaire rond de Steffenberg in 
Vught en het referendum in Gorinchem. 
In Gorinchem werd de komst van een 
asielzoekerscentrum in januari van dit 
jaar onderworpen aan een gemeentelijk 

meentes protesten tegen asielzoekerscen
tra geweest. En veelal volgden die het
zelfde patroon. Burgers protesteren tegen 
de komst van een opvangcentrum op for
mele gronden: ze zouden niet voldoende 
bij de besluitvorming zijn betrokken of de 
locatie van het centrum zou in strijd zijn 
met het bestemmingsplan (en bijvoor
beeld natuurgebied bedreigen). In 
Wassenaar werd om humanitaire redenen 
bezwaar gemaakt tegen een asielzoekers
centrum: de asielzoekers zouden maar ge
frustreerd raken door alle onbereikbare 
luxe om zich heen, een minder welva
rende buurt was vast geschikter. 
Net als in Gorinchem komen in veel ge
meentes minder zuivere motieven naar 
boven wanneer de discussie over de huis
vesting van asielzoekers intensiveert; van 
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angst voor waardedaling van de huizen 
tot onverhuld racisme. 

Meer media-aandacht, meer opvang 
Normaal gesproken verloopt het huisves
ten van statushouders met minder pro
blemen dan de oprichting van een asiel
zoekerscentrum, omdat het hierbij om 
kleinere aantallen gaat en geleidelijker ge
beurt. Maar bij de Kosovaren gaat het om 
dergelijke aantallen- sommige gemeentes 
bieden honderden opvangplaatsen - dat 
het verbaast dat dit schijnbaar zo moeite
loos verloopt. Ongetwijfeld speelt de me
dia-aandacht voor Kosovo een rol. Net zo
als iedereen op giro 555 stort, mobiliseert 
het voor iedereen zichtbare leed van de 
Kosovaren mensen tot ruimhartige op
vang. Misschien niet helemaal logisch -
vluchtelingen uit Afghanistan, Soedan, 
Irak of Rwanda hebben meestal niet min
der te verduren gehad- maar een bewijs 
van de macht van televisie. 

Na de Kosovaren 
Verder gaan veel mensen er bij Kosovaren 
vanuit dat die binnen korte tijd kunnen 
terugkeren. Maar dat betekent niet dat 
daarmee een einde aan de opvang komt 
in hun gemeente. 
Mogelijk is niet tot alle leden van de bur
gerij doorgedrongen dat het COA bij de 
huisvesting het first-in-first-out-systeem 
toepast (hoewel ze dat bij de gemeentes 
nadrukkelijk vermeldt): de statushouders 
die al het langst wachten, worden het 
eerst gehuisvest. Door de grote aantallen 
Kosovaren zal het inderdaad voor een 
groot deel om deze groep gaan, maar 
deels ook om andere nationaliteiten. En 
stel dat de vrede in Joegoslavië doorzet en 
de Kosovaren kunnen terugkeren, dan 
kunnen alle aangeboden opvangplaatsen 
gebruikt worden voor de huisvesting van 
statushouders van willekeurige nationali
teiten. 
En hopelijk strekt de getoonde gastvrij
heid zich dan ook tot hen uit.+ 

Politieke ontwikkelingen rond de Kosovaarse 
vluchtelingm in Nederland gaan zo snel dat 
het mogelijk is dat de situatie die in dit atikel 
beschreven is, tegen de tijd van publicatie 
enigszins acilterhaald is. 



Na de Bijlmer 

''Ik moet aannemen dat de 
lucht geklaard is" 

Marijke Augusteijn had als D66-Kamerlid zitting in de Bijlmer-enquêtecommissie, die dit voorjaar onderzoek verrichtte naar de toedracht 

van de Bijlmerramp. In diens eindrapportage 'Een beladen vlucht' werd er o.a. stevige kritiek geleverd op D66-minister Els Borst. Als com-

missielid én Kamerlid lag hier voor Augusteijn de kiem voor een loyaliteitsconflict. Hoe heeft zij 'de Bijlmer' ervaren? Een terugblik. 

door Cintha van Heeswijck 

Van tevoren kon u vermoeden dat er D66-
bewindspersonen door het onderzoek onder 
vuur zouden kunnen komen te liggen. Hoe ga 
je daarmee om? 
Ik vond het moeilijk af en toe, maar ik 
heb er geen slapeloze nachten van gehad. 
Als je in een parlementaire enquêtecom
missie zitting neemt, moet je de waarheid 
boven tafel zien te krijgen. Onafhanke
lijkheid is hierbij van groot belang, 
daarom heb ik met de andere commissie
leden afgesproken dat de feiten en de 
waarheidsvinding voorop zouden staan. 

De werkwijze van de commissie noemde u 
bijzonder. Hoezo? 
Wij hebben ons niet alleen verstaan met 
ambtenaren en deskundigen, maar ook 
met mensen die bij de ramp betrokken 
zijn geweest, zoals omwonenden en hulp
verleners. Er zijn een aantal rondetafelge
sprekken gevoerd die erg emotioneel wa
ren en waarbij de tranen af en toe fors 
vloeiden. Mensen waren na 6,5 jaar nog 
steeds niet los van de ramp. Daarom heb
ben we ervoor gekozen om naast de aan
bieding van het rapport aan de Tweede 
Kamer, het rapport symbolisch aan te bie
den aan vertegenwoordigers van hulpver
leners, omwonenden en nabestaanden. 

Veel kritiek kreeg de commissie door haar op
treden bij Paul de Leeuw: de commissie ging 
op de populaire toer. Waarom hebben jullie 
dat gedaan? 
We wilden een dicht-bij-mensen-staand 
programma kiezen, waarin we uiteen heb
ben gezet hoe we gewerkt hebben. We 
wilden ook een wat alledaagsere kant van 
de commissieleden laten zien en ons niet 
alleen beperken tot de geijkte program
ma's, zoals Den Haag Vandaag, Nova of 
Netwerk. 

Wat wilt u persoonlijk met de eindrapportage 
bereiken? 
Dat de informatieverstrekking binnen 
ministeries en rond bewindspersonen ver-

Licht aan het einde van de tunnel 

beterd wordt. Het Bijlmerdossier laat zien 
dat het daar ernstig aan ontbreekt. Het 
gaat mij om het systeem, niet om de be
windspersonen. Als er zich weer een ramp 
voordoet, moet je er zeker van kunnen 
zijn dat alles veel beter wordt afgewikkeld 
in de nasleep. 

Tijdens het Bijlmerdebat stemde u als enige 
van de D66-fractie mee met een motie van de 
oppositie tegen minister Borst. Heeft de frac
tie geprobeerd u daarvan te weerhouden? 
Nee, de fractie heeft me vrijgelaten. 
Premier Kok heeft gezegd dat de motie 
over de gezondheidsklachten een klap in 
het gezicht van minister Borst was, en 
werd opgevat als een motie van afkeu
ring. Ik was het daar absoluut mee on
eens. De tekst van de motie sloot naad
loos aan bij een conclusie uit het rapport 
van de enquêtecommissie. Daar staat 
mijn handtekening onder en daar kan en 
wil ik geen afstand van nemen. De fractie 
heeft wel gezegd dat ze het het eigenlijk 

ook als motie van afkeuring zag. Ik heb 
mijn rug recht gehouden. 

Heeft de fractie u dat kwalijk genomen? 
De fractie heeft mij om uitleg gevraagd, 
dat vind ik goed. Die heb ik gegeven en 
die uitleg is aanvaard. Ik moet aannemen 
dat de lucht geklaard is. 

Hoe ziet het leven er na 'de Bijlmer' uit? Bent 
u er zwakker of sterker uitgekomen? 
Je leert ongelooflijk veel van het werken 
in een enquêtecommissie. Het heeft zeker 
bijgedragen aan mijn werk. Of dat naar 
buiten komt, kan ik niet goed beoorde
len. In het land ben ik een bekend ge
zicht geworden. Ik heb buitengewoon po
sitieve reacties gehad van allerlei mensen, 
in bus en trein. Dat heeft me goed ge
daan. 
Deze zomer houd ik mijn agenda leeg. Ik 
heb ook nog een leven buiten de politiek, 
en daar ben ik de afgelopen maanden 
nauwelijks aan toegekomen. + 
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lessen voor de toekomst 

D66-Eerste-Kamerfractie 
neemt afscheid 

Eindelijk tijd voor een pelgrimage, voor filosofie, voor gymnastiek en rozentuin, Of blijvend actief met cliënten of een voorzitterschap. 

Afscheid nemen heeft zo zijn voordelen. Toch zullen de scheidende Eerste-Kamerleden Elida Tuinstra, Jan Glastra van Loon, Ruud Hessing, 

Hanneke Gelderblom, Adrienne Vrisekoop en Marie-Louise Tiesinga hun wekelijkse gang naar het Binnenhof gaan missen. "We hebben veel 

plezier gehad samen, en hebben zeker bijgedragen aan een vrolijker sfeer tussen de fracties en leden in de Eerste Kamer", aldus Jan 

Glastra van Loon, die met 19 jaar de langst dienende D66-senator is. 

door Cintha van Heeswijck 

Geen concurrentie maar samenwerking 
De Senaat staat ter discussie. Regelmatig 
gaan er stemmen op dat dit eerzaam insti
tuut afgeschaft moet worden. Gelderblom 
is daar pertinent op tegen. Zij was een 
van degenen die ervoor zorgde dat dit 
punt uit het D66-verkiezingsprogramma 
werd geschrapt. De helicopterview van de 
Eerste Kamer is gewoon nodig. Tiesinga 
deelt haar mening: "De Eerste Kamer 
heeft tot taak de kwaliteit van wetgeving 
te toetsen op rechtvaardigheid, uitvoer
baarheid en samenhang met andere wet
geving. Voorwaarde voor het bestaan van 
de Eerste Kamer is dat zij terughoudend 
moet zijn in haar politieke optreden. Dat 
primaat moet in de Tweede Kamer liggen. 
Toen Wiegel onlangs tegen het referen
dum stemde, overtrad hij deze regel en 
verzwakte daardoor de positie van de 
Eerste Kamer." Tuinstra vindt het goed 
zoals de Eerste Kamer nu functioneert: 
correctief; zij moet niet verder politiseren. 

verbetering van de betrekkingen met de 
Tweede-Kamerfractie. Gelderblom hoopt 
dat in de toekomst geen wrijving tussen 
de beide fracties ontstaat. "De Tweede 
Kamer moet zich realiseren dat de Eerste
Kamerfractie ook D66 is, op een andere 
manier naar wetten kijkt en dat dat een 
waardevolle aanvulling is. Bij de Tweede 
Kamer dreigt soms het gevoel te ontstaan 
dat wij hen controleren. Bij sommige por
tefeuilles liep de samenwerking tussen de 
verschillende fractieleden niet lekker." 

In gewetensnood 
Soms kwam de Eerste-Kamerfractie na een 
goede afweging van alle voors en tegens 
tot een ander standpunt dan de Tweede
Kamerfractie. Dan stond toch, anders dan 
bij de VVD, voor alle leden altijd de een
heid binnen de partij voorop. Maar die 
eenheid wordt soms duur betaald. Zo 
heeft de behandeling van de Algemene 
Nabestaandenwet wrange gevoelens ach
tergelaten bij de Eerste-Kamerfractie. je 

Eerste-Kamerfractie is óók 1J66 

Om bedrijfsongevallen zoals Wiegel te 
voorkomen, zijn Tiesinga en Gelderblom 
voor een terugzendrecht van de Eerste 
Kamer, d.w.z. het recht om de Tweede 
Kamer te verzoeken haar huiswerk over te 
doen, als daar reden toe is. Glastra van 
Loon wenst echter niet meer bevoegdhe
den. "De nacht van Wiegel is alweer ver
leden tijd". Volgens Vrisekoop stemt de 
Eerste Kamer niet alleen voor of tegen, zij 
kan veel meer. 
Geen van de Eerste Kamerleden vindt dat 
de Eerste Kamer een rol moet spelen bij 
de totstandkoming van het Regeer
akkoord, maar sommigen zien wel wat in 

kunt mensen niet met terugwerkende 
kracht rechten afnemen -dat is een heilig 
principe in de Eerste Kamer. Maar dat is 
toen wel gebeurd. De Tweede-Kamer
fractie zei dat die wet hun in het Regeer
akkoord 'door de strot was geduwd', aldus 
Gelderblom. "Voordat de stemming over 
de Algemene Nabestaandenwet plaats
vond, heeft de VVD achter de schermen 
met een kabinetscrisis gedreigd. 
Linschoten zou aftreden als de Eerste 
Kamer tegen zou zijn. D66 gaf op dat mo
ment de doorslag; we hebben dus de VVD 
gered." Glastra van Loon: "We hadden 
nooit voor de Algemene Nabestaanden-
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wet moeten stemmen. De overkant 
maakte stampij, dus stemden we voor. Ik 
heb daar achteraf spijt van." Vrisekoop 
voegt daaraan toe: "De regering heeft ons 
toen misleid door een andere voorstelling 
van zaken te geven. Ons was toen niet be
kend dat een grijze groep weduwen zich 
in de toekomst niet particulier zou kun
nen verzekeren." 
Naast de ANW bracht ook de reconstruc
tie Varkenswet sommige Eerste
Kamerleden in gewetensnood. Vrisekoop: 
"Ik was genoodzaakt voor te stemmen, in 
een coalitie kun je niet zonder meer te
genstemmen. je vrijheid is beperkt en je 
moet niet je eigen ploeg onderuit halen." 
Achteraf heeft ze er spijt van dat ze voor 
de Varkenswl't heeft gestemd. Ze zag ze
ker de noodzaak van het terugdringen 
van de varkensstapel, maar als mensen in
dividuele rechten worden afgenomen, 
moet daar een vergoeding tegenover 
staan. 

Vlag van Wiegel 
Ondanks verschil van inzicht gedroeg 
D66 zich bij stemmingen dus altijd poli
tiek correct: afspraak is afspraak. Verbaasd 
was de Eerste-Kamerfractie dan ook toen 
zij Wiegel tijdens de stemming over het 
referendum hoorden zeggen: "Tegen". 
Tiesinga was jarig die nacht. 
Terugblikkend zegt zij: "Wiegel wilde een 
vlag uitzetten, net als een plassende kater 
die in het voorjaar ook al zijn zaken mar
keert." Zij sluit niet uit dat frustratie bin
nen zijn eigen partij een rol speelde. 
Volgens Gelderblom pleegde Wiegel con
tractbreuk. "Hij stemde tegen voor de 
macht van meneer Wiegel." Zij vindt dat 
je je als partijlid hebt te gedragen als het 
gaat om de uitvoering van het Regeer
akkoord, indien je geen bezwaar hebt ge
maakt tegen je eigen verkiezingspro-



Stralend nemen ze afscheid: v.l.n.r. Elida Tuinstra, Jan Glastra van Loon, Marie-Louise Tiesinga, Adrienne Vrisekoop, Ruud Hessing, 
Hanneke Gelderblom 

gramma. Glastra van Loon denkt dat 
Wiegel ook tegenstemde om tot uitdruk
king te brengen dat hij Paars een onge
lukkige gang van zaken vindt. "Hij is een 
echte conservatieve liberaal die alles wil 
houden bij het oude, zelfs nog van een 
aantal jaren terug". Tuinstra is van me
ning dat Wiegel een politieke streek wilde 
uithalen. Zij had geen rekening gehouden 
met zijn tegenstem. Wiegel had maanden 
tevoren tegen Eddy Schuyer gezegd: "Ik 
ben niet voor, maar zoveel staat er ook 
niet in, ten slotte zal ik toch voor stem
men." Volgens haar is zijn tegenstem 
geen ramp als we het referendum in een 
betere vorm terugkrijgen. 

Maatschappelijke profilering 
Binnenkort treedt er een nieuwe fractie 
aan. Zijn er nog tips voor de nieuwe 
Eerste Kamerfractie? 
"Als lid van een- altijd vrij kleine- D66-
fractie in de Eerste Kamer moet je een ge
neralist zijn met een flink netwerk, zodat 
je benodigde aanvullende kennis en in
formatie daarmee snel ter beschikking 
kunt krijgen. Als Eerste-Kamerlid moet je 
je profiel verstevigen, je moet veel werk 
verzetten en je manifesteren, commissie
vergaderingen bijwonen en in de partij 
erover vertellen", aldus Tiesinga. D66 
heeft een doorslaggevende stem als Kok II 
haar initiatieven erdoor wil krijgen, 
daarom zullen de nieuwe Kamerleden 
hard moeten werken; volgens Gelderblom 
is ervaring niet voldoende. 
Vrisekoop geeft de voorkeur aan praktijk
juristen die hun ervaringen direct kunnen 
toetsen aan wetsvoorstellen. Veel slordig-

heden in wetgeving kunnen hierdoor tij
dig gesignaleerd en weggewerkt worden. 
Eerste Kamerleden moeten zich volgens 
Tuinstra beperken tot de hoofdlijnen en 
niet het werk van de Tweede Kamer over 
willen doen. Zij moeten de D66-punten 
beter naar voren brengen: "Iedereen moet 
zijn eigen rol hier vinden en moet reke
ning houden dat die beperkt is, maar 

Vrisekoop: "De stemadviescommissie is 
oké, maar de vergaande democratie bin
nen de partij mag niet ten koste gaan van 
kwaliteit; ook moet strategisch stemmen 
niet mogelijk zijn." Zij voelt iets voor het 
idee om in de toekomst de Eerste
Kamerlijst getrapt te laten kiezen door de 
D66-Provinciale Statenleden. Volgens 
Gelderblom moeten Eerste-Kamerleden 

Meer gebruik 1nake11 van Eerste Kamer 

toch van betekenis. Niet alleen door wat 
je hier binnenskamers doet, maar ook 
door wat je in het maatschappelijke leven 
doet. De Eerste-Kamerfractie mag zich 
best wat meer naar buiten toe profileren. 
Onze fractievoorzitter Eddy Schuyer was 
daar erg goed in." 

Geen herenclub 
Andere leden van de fractie hebben zich 
minder zichtbaar kunnen maken bij de 
leden. Gelderblom en Vrisekoop stelden 
zich herkiesbaar voor de Eerste Kamer, 
maar werden door de leden op een onver
kiesbare plaats gezet. Beiden hebben het 
daar moeilijk mee. "Je werk goed doen is 
niet voldoende om op de lijst te komen 
voor herverkiezing", zegt Vrisekoop. Het 
werk van de Eerste-Kamerleden is bij de 
meeste leden onbekend. Eerste
Kamerleden horen zich bescheiden op te 
stellen, profileren is weinig passend. 
Daardoor stemden de leden veelal op po
litici met landelijke bekendheid: in dit ge
val Terlouw, Sorgdrager en Kohnstam. 

door de partij beter ingezet worden. "Er 
wordt geen gebruik van hen gemaakt." 
Even heeft het ernaar uitgezien dat 
Winnie Sorgdrager, die gekozen was in de 
nieuwe fractie, zou doorpromoveren naar 
de fulltime functie van Nationale 
Ombudsman. Zij heeft zich echter terug
getrokken voor deze functie. Was ze het 
wel geworden, dan zeker tot spijt van de 
D66-vrouwen in de huidige Eerste
Kamerfractie, want dan was de nieuwe 
fractie een herenclub geworden, iets waar 
we volgens Tiesinga voor moeten waken. 
"In de vorige fractie werkten de vrouwen 
het hardst en zetten anderen aan om de 
spirit erin te houden". En Tuinstra voegt 
daaraan toe: "Geen vrouwen in de 
nieuwe fractie kan eigenlijk niet voor 
D66. Daar moet een les uit getrokken 
worden voor de toekomst." 

Sneu is het wel voor Ruud Hessing.Van 
een comeback is het op het laatste mo
ment niet gekomen. + 
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Doeke Eisma: 

dol op Marlene en Els 
Een cameraatje hoefden we hem niet mee te geven: Doeke Eisma, voormalig Europarlementariër, reageerde enthousiast toen we hem 

vroegen deze rubriek voor zijn rekening te nemen. Hij stuurde allerlei foto's in uit zijn eigen collectie. Foto's en vragenlijst vullen elkaar 

goed aan, zeker waar het vermoeden bestaat dat een en ander met een korreltje zout genomen moet worden. 

Roepnaam I achternaam: Doeke Eisma 
Geboortedatum en -plaats: 30 december 1939, in Den Haag 
Partner en leeftijd: Els, 59 jaar 
Kinderen en leeftijd: Anouk (30), Maarten-Jan (29) 
Woonachtig in: Den Haag 
Opleidingen: sociologie gestudeerd 
Geloof" vrijzinnig hervormd 
Hobby's: joggen, tennis, fitness, skiën, ramen zemen, poetsen, 

prachtig pianospelen 
Eerste keer gestemd op: PvdA. Waarom? Dat was de invloed van 

mijn ouders. Omgevingsbeïnvloeding bleef, want toen ik 
tijdens mijn studie toetrad tot het corps, ging ik VVD stem
men. Na 1969 bleef het stabiel D66. 

'Den Haag' betekent voor mij: hectisch, en thuis. 
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Politici zijn vriendelijke altruïstische en zachtaardige wezens. 
Leukste werkgever tot op heden: Stichting Olympische Spelen 

Amsterdam 1992 
Grootste voorbeeld: Jan Tinbergen 
Belangrijkste gebeurtenis: geboorte van mijn dochter (jammer 

voor Maarten-Jan, maar toen was ik er al wat aan gewend 
geraakt). 

Graag eens ontmoeten: heb ze allemaal al gezien. 
Favoriete auteur en boek: heb ik nil't. Laatst gelezen: The 

Notebook of Don Rigoberto, van Mario Vargas Llosa. 
Favoriete band I artiest(e) en cd: Marlene Dietrich; cd wisselt met 

Toonkunstkooruitvoering van Els. Volgend concert is op 13 
oktober a.s. in de Anton Philirszaal in Den Haag. Met 
Puccini en Rossini. 

Milieuman 

Doeke Eisma, Europarlementariër in de D66-delegatie, is op 29 mei 
jl. verkozen tot voorzitter van de Waddenzeevereniging en op 11 juni 
benoemd tot voorzitter van het Nederlands Gommiltee van de 
International Union lor the Conservalion of Nature. 

"De Waddenzeevereniging verkeert op dit moment in nogal turbulente 
omstandigheden. Ik wil proberen een evenwicht te bereiken tussen de 
actiegerichte en gouvernementele ideeën die onder de leden heersen. 
Na jarenlang op Europees niveau aan Habitat- en Vogelrichtlijn te 
hebben gewerkt, lijkt het mij buitengewoon interessant de toepassing 
daarvan op het Waddengebied te stimuleren. 
Met de IUCN wil ik mij inzetten voor natuurbescherming en duurzame 
ontwikkeling, met naml! voor het behoud van tropische bossen en het 
stimuleren van duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Ik hoop 
met mijn werk voor deze landelijke en internationale milieuorganisa
ties een bijdrage te leveren aan het milieuprofiel van onze partij." 



Favoriete acteur I actrice en film I theaterstuk: Marlene Dietri eh, haar 
films en i.h.b. haar life-optredens. 

Lekkerste keuken I gerecht: andijviestamppot met spekjes en bruine 
bonen met uien. 

Mooiste plek op aarde: Venetië en Parijs (kan niet kiezen). 
Grondige hekel aan: e-mailen, internetten en faxen (gaat tegen-

woordig wat beter); boeken van meer dan 300 bladzijden. 
Bedreven in: bloemen schikken. 
Ongeschikt voor: minister-president en klusjesman. 

Beste en slechtste 
eigenschap: so
ciale vaardig
heden en on
geduld tijdens 
lange vergade
ringen. 

Ambitie: niet te 
temmen. 

f,..J Hetpatltlt er om dat we f8ZIIiltii1Jk • 
mt1110l-Vl$Jt,ln ean. debltWiaZI- lllfó 
'iellk ....... • mee KUNNEN dOin ._. bllll 
•IIIIJkWtlrdlglleld.ln tie ztn doel de.llnn en
tplltl 1111111 iH111181nn dt llelr Pappeallelm geen 
recht • de wnn1e vu wat er IJ gelleunl. 
Velen, dllbndlgt d811111C1'81ea en dtmac:rallft, 
....... met gadäcllt en aaprolcU over wit er 
-IR Dl Veenat 11111. DM IIRQdiiCIIublel 
.............. dellcllndlgen (zo IIIeii ....... , 
In 111 ~groep beter In staal zouden zlln zich 

te IIWfD•,aaat voorbiJ 111 •• hit om giltin 
de dllnDcralle en 1111respect voor "'darm• 
........ 11811111. 

Hatll AltililliJk Wllpm11dr811Jirar em standpun
tta ltfonmlllren in 111 Meln groepJe. Ook Is 
wtar dlit a11t 11k 'Onderwerp z1c1t leent voor een 
lned daiNII• Ut Irannis nodig Is om mogeiQk· 
IHMIIIl .antweard 1t Wllll· Voorop moet acll· 
..,. ..... dillilmil wordt gelalti voor 1111 de· 
JIIIIIJ1IIIR om ldleln 11 poaeren en tenals la te 
flrtiiOao.[ ... J 

1110 V."_",..",..", 
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Frits Bolkestein, 
ongecensureerd 

Vrij Nederland-redacteuren Max van Weezei en leonard 

Ornstein konden een tijdlang grasduinen in het leven van 

Frits Bolkestein en het resultaat, hel boek 'Frils Bolkestein. 

Portret van een liberale vrijbuiter' mag er zijn. Zij schetsen 

een beeld van 'de wereld door ogen van anderen versus de 

wereld volgens Frits.' Veel politici, onder wie Van Mierlo, 

Borst, Wolffensperger, Van Boxtel, komen aan het woord en 

Bolkestein dient ze allemaal van repliek. 

Bolkestein bracht de eerste zestien 
jaar van zijn loopbaan door bij Shell, 
voordat hij in 1975 besloot om de 
politiek in te gaan. In 1978 werd hij 
gekozen als Kamerlid, in het eerste 
kabinet-Lubbers (1982-1986) was hij 
staatssecretaris van Economische 

Winnie Sorgdrager, 
verantwoording 

verschuldigd 

Winnie Sorgdrager beschrijft in haar boek "Winnie 

Sorgdrager. Een verantwoordelijk minister' vooral de pe-

riode dat zij minister van Justitie was (1994-1998). De on-

dertitel luidt: opstellen over justitie en politiek. De zaak 

lancee, het Securitel-probleem en de crises tussen de mi-

nister en hel Openbaar Ministerie en vele andere grote en 

kleine zaken passeren de revue. 

Alleen lwl l.tahtc lwofdstul-; Ten \Tr
antwoordclijkc minhter' springt er in 
positie\'(" ;in uit. Daarin vraagt 
Sorgdragn 1.ich af wanneer eL'n minis
ter moet ;lil reden. TijdL·m de Van 
Randwi jck-i-;1\T'itic L"ll de er he-; rond 
Doeters 1 ;ttt LeeuwL'll in I 998 "ijWL"ide 
die naag 1 oor haar. loch hesloot zij bij 
de laahtl" "-1vestiL' dat Lij haar ambtster
mijn wildl" ;ilmaken: ':\ftreden na het 
ontslag v;~n de voor;;itter van het OM 
zou gekund hebben. maar toen was hl'l 
moment n wat mij betreft niet meer 
naar.' I-kl was drie maanden n>or de 
Vl'rkil'zingt'll. En: 'hL't 1.ou ook l'L'n 
beetjL' weglopen voor mijn \Trantwoor
delijkheden zijn gewee'>t.' VerLkr con
stateert ;ij nuchter dat ah alll' affairl'\ 
die zij lwdl meegemaakt tot aftredL'n 
hadden tnoden leiden, er in korte tijd 
zeker vier 111inhters 1 an Justitie zouden 
zijn gewL"L''>i. 

Zaken. Hij liet zich aanspreken met 
mem!er Bolkestein. In 1988 was hij een 
jaar lang minister van Defensie - een 
minister met contactarmoede volgens 
de een, volgens de ander een man met 
weinig trek in het aardse gedoe waaruit 
het werk op Defensie ook bestaat. Vanaf 
1990 tot 1998 was hij fractievoorzitter 
van de Tweede-Kamerfractie van de 
VVD en daarna werd het even stiller. 
Het beeld dat van de vrijbuiter en on
ruststoker Bolkestein wordt geschetst, is 
niet mis: polemist, populist, pamflettist, 
buitenboordmotor van het kabinet, on
gekroonde koning van het Binnenhof, 
tsaar Frits, de McCarthy van de 
Nederlandse politiek, schrijfkarnerge
leerde en ga zo maar door. Bolkestein 
ziet zichzelf daarentegen meer als een 

Bolkestein, Winnie, of toch liever de 
Sorgdragvr \chrijft dat zij graag de din
gen waarover zij nadenkt opschrijft. Zij 
geeft dezt· op">tl'ilcn uit omdat zij denl-;t nieuwe Koontz voor op het strand? 

katalysator. 'Doordat ik in de fractievergadering een aan
tal opmerkingen maakte, kwamen anderen over de brug. 
Dat is voor mij ook de essentie van het ambt van politi
cus: met relatief weinig woorden heel veel bereiken, door
dat je bij anderen wat losmaakt.' En dat heeft hij gedaan. 
Zijn meningen over minderheden en vluchtelingen zijn 
berucht. Zijn stellingname in 1997 tegen de uitbreiding 
van de NAVO en voor het stellen van harde eisen aan de 
invoering van de Europese Muntunie deed veel stof op
waaien. Dat zijn partijgenoten, onder wie Wiegel en 
Nijpels, af en toe ook niet meer wisten of Frits of de VVD 
aan het woord was, is daarom niet verwonderlijk. 
Dit boek geeft niet alleen een overzicht van de ideeën en 
het leven van Bolkestein, het schetst ook een boeiend 
beeld van een tijdperk. Een aanrader. (MvS) 

Frits Bolkestcin. Portret van em liberale vrijbuiter. Voor Max 
van Weezei en reonard Ornstcin, Uitseverij l'romcthcus, 
Amsterdam, 1999. ISBN 9053336729. 
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dat ze ook voor anderen interessant 
zijn. Dat valt te hetwijfekn. /ij gel'ft geen ongezouten 
kritiek, noemt nauwl'lijJ.;., ttdmen en J.;icst geen bondge
noten. Zinnen als 'De metlid hehlwn een wezenlijke in
vloed op onze samenleving' en 'l)c komende jarc·n zul
len het uitwijzen' doen slt"rk 1·erlangen naar L'en prikke
lende uitspraak. Daarnaa\1 ;ijncr weinig woorden vuil 
gemaakt aan de relaties ntl"i haar ambtenaren, haar ka!Ji
nets- en partijgenoten. [)a;~rdoor ver;amlt het hoek uit
eindelijk in een vrijblijVL'JHililosoferen. Ik indruk be
staat dat er geen tekstschrijll"l' aan tl' pas is gc•komen om 
de tek">t te redigeren. 
In de chaos van thema's wortil daarhij veel informatie 
bekend veronderstl'ld, nLt.ll IL-vert het gehel'i weinig 
nieuwe inzichten op. 

\Vinnic S()fsdmgcr. Een vctwtltt'uordelijke IIIÎilistcr. /)oor 
I \'innie S01sdwscr, Uitgnnij I Je c;cus, Hredu, /999. 

ISHll/ 9052267065. 

.VIuriëttc twt Soes!wtsm 



Niet langer navelstaren 

Nog één maal, De afgelopen weken is een van de 'kroonjuwelen' van D66, het bindend correctief referendum, aan 
nog één maal beginnen we 

erover. We kunnen ons best gruzelementen gevallen. Omdat restauratie op korte termijn niet mogelijk bleek, is in allerijl een 
voorstellen dat u, de lezer van de 

Democraat, inmiddels goed genoeg replica uil de kast getrokken, het niet-bindend correctief referendum. Door dit alles is de dis-
heeft van al het gekrakeel rond het refe-
rendum. In de serie over de kroonjuwelen cussie over het radicaal-democratische gedachtegoed van D66 opnieuw versmald tot een 
van D66 brengen we een vrij theoretische 

beschouwing over het referendum en staatsrechtelijk element. Dat is jammer, want er is zoveel meer achter de horizon van demoera-
hoe de partij ermee verder moet. 
Opdat er op de daartoe geëigende tische vernieuwing dan het referendum alleen. 

plek een fundamentele dis-
cussie losbarst. door Udo Koek en Ascetil Tcllcman 

Risico van fixatie 
In Nederland gaan dhcussies over demo
cratisering sinds jaar en dag voornamelijk 
over staatsrechtelijke onderwerpen als het 
referendum en de gekozen burgemeester. 
llat drukt een eenzijdig sternpel op D66, 
til' partij die van oudsher staat voor radi
cale democratisering. I Joewel het referen
dum in het geboortepapiertje van D66 
geen rol van betekenis speelt - in het 
\ppel uit 1966 werd slechts gesproken 
over het bestuderen van 'de mogelijkhe-

den 1 ... 1 tot invoering van een met waar
horgen omgeven vorm van referendum' -
groeide het in de jaren tachtig uit tot 
kroonjuweel nummer één. De opwaarde
ring tot kroonjuweel heeft in D66 het 
denken over het referendum verslapt. 
/l'ifs de niet altijd positieve ervaringen 
lllL't referenda in Amsterdam en andere 
grote steden hebben niet geleid tot een 
fundamentele discussic OVL'r hoe 'een met 
waarhorgen omgeven vorm van referen
dum' eruit zou moeten zien. Bovendien 
heeft de fixatie op het referendum de aan
dacht afgell'1d van andere vormen van ra
dicale democratisering. 

Democratische betrokkenheid 
Het correctief bindend referendum heeft 
als potentieel nadel'i dat het risico bestaat 
dat slechts de tl'genstanders worden ge
mobiliseerd. /\Is alleen de nee-schudders 
1an zich laten horen, komt er van echte 
participatie niets terecht. De referenda die 
111 CL'Il aantal steden gehouden zijn, lijken 
I'Ooral de tegenstemmers te mobiliseren. 
Het referendum is daarom wellicht niet 
de meest geschikte manier om mensen 

een positieve bijdrage te laten leveren aan 
de inrichting van de maatschappij. 
Natuurlijk is het referendum een belang
rijke staatsrechtelijke vernieuwing, die 
snel moet worden ingevoerd. Hiermee 
kunnen burgers direct invloed uitoefenen 
op beleid. Maar de mate waarin mensen 
ook daadwerkelijk hiervan gebruik gaan 
maken, hangt af van hun democratische 
betrokkenheid. Die bepaalt uiteindelijk 
het succes van een referendum. 
Democratische betrokkenheid is allereerst 

een verantwoordelijkheid van burgers 
zelf. Maar hoe raken mensen betrokken? 
Volgens ons hangt dit sterk samen met 
enerzijds de politieke cultuur waarin 
mensen opgroeien en anderzijds de mate 
waarin betrokkenheid serieus wordt geno
men door bestuurders en volksvertegen
woordigers. Politici hebben dit in de hand 
en zijn zo verantwoordelijk voor de de
mocratische betrokkenheid van burgers. 
Het bevorderen van een democratische 
cultuur is een vorm van democratische 
vernieuwing. Volgens ons is het essentieel 
dat voorstellen voor staatkundige ver
nieuwing gepaard gaan met voorstellen 
voor democratische vernieuwing. Anders 
heeft dit alles geen zin. Het is jammer, dat 
D66 de afgelopen jaren in het democrati
seringsdebat eenzijdig het accent heeft ge
legd op staatkundige vernieuwing: het is 
tijd voor een debat over dflnocratische ver
nieuwing. 

De politicus van de toekomst 
Oud-fractievoorzitter Wolffcnsperger zei 
ooit: "Het beste referendum is het referen
dum dat niet wordt gehouden". Daarmee 

doelde hij op de dreiging die ervan uit
gaat, die maakt dat bestuurders al in een 
vroeg stadium in een besluitvormingspro
ces rekening houden met de wensen van 
burgers. Voor echte democratische be
trokkenheid is het absoluut noodzakelijk 
belanghebbenden te betrekken bij het 
ontwikkelen van plannen, in plaats van 
hen te confronteren met dichtgetim
merde nota's. Positieve betrokkenheid 
ontstaat wanneer burgers vroeg om hun 
mening wordt gevraagd en er ook iets 
met deze mening wordt gedaan. Deze in
teractieve besluitvorming wordt hier en 
daar al toegepast, bijvoorbeeld bij de dis
cussic over de toekomst van de Neder
landse luchtvaartinfrastructuur en de 
Tweede Maasvlakte in Rotterdam, waarin 
heel veel verschillende sternmen gehoord 
worden. 
Deze vorm van besluitvorming vraagt om 
een totaal andere rol van politici. De tijd 
is voorbij dat de politicus geroemd werd 
om zijn dossierkennis en vermogen tot 
lobbyen. De politicus van de toekomst is 

Vicieuze cirkei in het denken over het 
referendum moet doorbroken worden. 
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een procesbewaker die erop let dat alle be
langen vertegenwoordigd zijn, ook die 
van burgers die zich niet georganiseerd 
hebben. Hij of zij moet erop letten dat 
suggesties van burgers serieus worden ge
nomen. Niet alleen ideeën van bestuur
ders moeten worden uitgewerkt in gede
tailleerde rapporten, maar ook de sugges
ties van burgers, anders zijn hun ideeën 
bij voorbaat kansloos. Moderne politici 
moeten weten of een representant van 
een belangenorgani-

deadline. Het referendum is een sluitstuk. 
Inspraak achteraf blijft voorbehouden aan 
individuele burgers die zich in hun 
rechtszekerheid of rechtsgelijkheid voelen 
aangetast. Besluiten kunnen zo sneller 
worden genomen en dat betekent ook het 
einde van stroperige inspraakprocedures. 

toen geen lid en heeft daar dus niets van 
meegelaegen. Hun democratische betrok
kenheld bij deze 'kroonjuwelen' van D66 
is nihil. 

Nu de lauitdampen van 'de nacht van 
Wiegel', de breuk en het lijmen, zijn op
getrokken is het verleidelijk achterom te 
kijken wat de schade is. Misschien dat we 
dat een andere keer doen, maar niet nu. 
Nu is het moment om vooruit te kijken. 

satie inderdaad na-
mens de achterban 
spreekt die hij zegt 
te vertegenwoordi-

Hoogste tijd 
Het creëren van democratische betrok
kenheid is moeilijk. D66 zelf is daarvan 

Het beste referendum wordt nooit gehouden 

D66 heeft de plicht het 
debat over democrati
sche betrokkenheid op 
gang te brengen. Laten 

gen. De manier waarop de top van de 
ANWB zich onlangs zonder enige vorm 
van ledenraadpleging in de discussie over 
het rekeningrijden wierp, bewijst dat dit 
nu al een heikel punt is. 

een goed bewijs. De laatste jaren is in D66 
nauwelijks inhoudelijk gediscussieerd 
over het referendum. Hetzelfde geldt voor 
de gekozen burgemeester. De laatste in
houdelijke discussies binnen de partij 
over deze onderwerpen stammen alweer 
uit de jaren tachtig, hebben wij ons laten 
vertellen. Een groot deel van de leden was 

we niet de fout maken 
die we bij het referendum hebben ge
maakt, en denken dat we de inhoudelijke 
discussie niet, of alleen extern hoeven te 
voeren en dat we binnen D66 kunnen 
volstaan met het verwijzen naar discus
sies die vijftien jaar geleden gevoerd zijn. 
Democratische betrokkenheid begint bij 
onszelf, hier en nu. + 

Interactieve processen moeten wat ons 
betreft volgens democratisch vastgestelde 
procedures verlopen, met een duidelijke 

I Hoofdbestuur I 
Europese verkiezingen 
D66 heeft tijdens de Europese verkiezingen van 1 0 juni jl. 
twee zetels behaald. Deze zetels worden ingenomen door 
Lousewies van der Laan en Bob van den Bos. 

Eerste-Kamerverkiezingen 
Op 27 mei jl. heeft de Kiesraad de officii!le uitslag van de 
Eerste Kamerverkiezingen bepaald. Conform de uitslag 
van de interne poststemming zijn voor D66 gekozen: Jan 
Terlouw, Winnie Sorgdrager, Jacob Kohnstamm en Eddy 
Schuyer. Ruud Hessing en Jan Willem Bertens zijn eerste 
opvolgers. 

Congres 69 

Vacatures besturen en commissies 

Tweede melding vacatures besturen en commis
sies op congres 69 

In Democraat 99/03 werd de kandidaatstelling geopend 
van de vacatures waarin het congres van 20 november 
1999 zal voorzien. 

De kandidaatstelling sluit op maandag 20 september 
1999 om 12.00 uur. Ingevulde kandidaatstelllngsformulie
ren moeten dan binnen zijn bij de LVC p/a Landelijk 
Secretariaat. Kandidaatstellingsformulieren zijn verkrijg
baar bij het Landelijk Secretariaat, Postbus 660 2501 CR 
Den Haag, bezoekadres Noordwal1 0, tel. 070-356 6066, 
fax 070-3641917. 

Dagelijks Bestuur: voorzitter 
• einde eerste termijn, stelt zich niet herkiesbaar. 
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secretaris organisatie (eerste melding) 
De zittende secretaris organisatie heeft aangegeven haar 
functie te willen bei!indigen. Voor meer informatie Matt 
Poelmans, vice-voorzitter organisatie (tel: 071-519 
of Tom Kok, voorzitter (tel: 0615-431 381 ). 

Profiel: 
Binnen de "organisatlehoek" wordt de totale portefeuille 
verdeeld tussen vice-voorzitter organisatie en secretaris 
organisatie. 
Op dit moment is de secretaris organisatie als eerste 
antwoordelijk voor de organisatorische communieatle 
tussen het Hoofdbestuur en: 
• regio- en afdelingsbesturen in de regio's Overijssel, 

Gelderland, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg; 
Bes!uitvormingscommissie en de Jonge Democraten; 

De secretaris organisatie Is thans samen met de vice
voorzitter organisatie voorts verantwoordelijk voor: 
• contacten/conflict-beheersing met afdtelintnerl/retnio's 

enz. 
• bezoekt 4 maal per jaar het regiobesturenoverleg. 
Om de functie goed te kunnen vervullen dienen kandida
ten ongeveer 20 uur per week beschikbaar te hebben. De 
werkzaamheden vinden veelal in de avonduren en soms 
in het weekend plaats. 

Hoofdbestuurslid 
• regio Overijssel 

vacature op congres 68 niet vervuld 
• regio Zuid-Holland 

zittend RHB-lid Is op congres 67 gekozen tot tweede 
penningmeester. 
regio Noord-Brabant 
vacature op congres 68 niet vervuld 



regio Limburg 
vacature op congres 68 niet vervuld 
regio Flevoland 
vacature op congres 68 niet vervuld 

Besluitvormingscommissie: 3 leden 
1 lid einde eerste termijn, stelt zich niet 
herkiesbaar 
1 lid einde eerste termijn, John Marapin 
stelt zich herkiesbaar 
1 vacature op congres 68 niet vervuld 

Geschillencollege: 2 leden 
2 leden einde eerste termijn, Peter 
Terporten en Ronald Timmermans stellen 
zich herkiesbaar 

Landelijke Verkiezingscommissie: 4 leden 
1 lid einde eerste termijn, stelt zich niet 
herkiesbaar 
1 lid trekt zich vroegtijdig terug 
2 vacatures op congres 68 niet vervuld 

Bestuur Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D66: lid 

1 lid einde tweede termijn, Ernst Ford stelt 
zich voor 1 jaar herkiesbaar 

Voor een volledige beschrijving van vacatures 
en profielen zie de Democraat 99/03 (pag. 19 
en 20). 

HB-commissie Vertrouwenspersonen 
Door het hoofdbestuur is begin september 1997 
het besluit genomen om een HB-commissie 
"Vertrouwenspersonen" in hetleven te roepen. 
Deze commissie die uit twee personen bestaat, 
heeftten doel open te staan voor problemen die 
D66-leden ondervinden op hetterrein van inte
griteit, intimidatie en discriminatie, welke ze 

THEMABIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN EN 
TRAININGEN 
(aanmelden of informatie per E-mail: 
opleidingscentrum@d66.nl, per fax: 070 -
364 19 17 of telefonisch, zie antwoordbon in 
deze Democraat) 

Conflicthantering, op 21 augustus te 
Den Haag 

Bij deze training leert u een aantaltechnieken 
om conflicten en conflictsituaties beter het 
hoofd te bieden of beter nog, te voorkomen. De 
training gaat gepaard met een videopresentatie 
en een op de politieke praktijk gerichte werkop
dracht. Eigen bijdrage f 75,00. 

Kennismakingsdag, op 21 augustus te 
Utrecht en 2 oktober in Amsterdam 

Twee gedreven D66'ers, Sietske van Oogen en 
Franciska Ravestein zullen op 21 augustus o.a. 

niet bespreekbaar kunnen of willen maken bin
nen onze gebruikelijke constellatie. 

"Toen het Hoofdbestuur mij verzocht om in deze 
commissie te participeren heb ik daar zorgvul
dig over nagedacht. Na enkele dagen heb ik be
sloten om ja te zeggen. Ik heb ja gezegd omdat 
ik vind dat een zichzelf respecterende club over 
alle problemen hoe ernstig dan ook, moet kun
nen praten en vanuit een positieve grondhou
ding ook moet kunnen leren en zaken moet kun
nen veranderen en verbeteren. 
Vanuit die attitude wil ik dus samen met Carla 
Fockens invulling geven aan de HB-commissie 
Vertrouwenspersonen. 
Dus niet om te oordelen en te veroordelen, 
maar vooral luisteren, proberen te begrijpen, 
meedenken, opkomen voor en uiteraard ook als 
het moet, knopen doorhakken. Ik spreek bij deze 
de wens uit dat geen enkel D66-lid ooit een be
roep op mij behoeftie doen." 

Jos Heijmans 
Nieuwenakker 10, 6061 EX Haelen 
Tel. 0475 595 666 (privé) 

"Aan dit verhaal van Jos Heijmans kan ik toe
voegen dat, toen hel verzoek van het HB kwam 
om vertrouwenspersoon in de partij te worden, 
ik na enkele dagen bedenktijd positief op het 
verzoek heb gereageerd, maar wel mei de aan
vullende wens om dat op zijn minst mettwee 
personen te doen. De commissie is nu samen
gesteld uit een vrouw uit het noorden en een 
man uit het zuiden, beiden met een bepaalde 
kennis over de structuur van de partij en dat 
lijkt mij een goed vertrekpunt. 
Je hoopt dat een vertrouwenspersoon nooit no
dig zal zijn, maar er kunnen helaas omstandig
heden ontstaan waarbij mensen in een situatie 

·· Opleidingscentrum 

ingaan op de volgende vragen: wat zijn de be
langrijkste doelen van D66? Wat is nu zo ken
merkend voor de manier van politiek bedrijven 
van D66? Verder wordt er ingegaan op de orga
nisatiestructuur van D66 en de verschillende 
manieren waarop leden actief kunnen worden. 
Eigen bijdrage: f 25,00. 

Leren debatteren, op 28 augustus te Den 
Haag en 18 september te Amersfoort 

Om in (politieke) discussies uw standpunten 
goed te onderbouwen en uzelf (en D66) beter te 
profileren zijn debatvaardigheden onontbeerlijk. 
In deze training leert u uw argumenten beter te 
verwoorden, uw standpunten te onderbouwen 
en begrip te kweken. Eigen bijdrage: f 75,00. 

Speech en presentatie, op 4 september te 
Utrecht en 25 september te Amsterdam 

Spreken en presenteren in het openbaar zal bij 
menig lid van D66 regelmatig voorkomen. In 

terecht komen die voor hen zo bedreigend, ver
nederend of discriminerend is, dat zij daar ie
mand over willen spreken om eventueel samen 
een plan op te maken hoe men met die ellen
dige ervaring verder moet. 

Jos Heijmans en ik hebben elkaar ontmoet en 
over de wijze van werken afgesproken, dat we 
ernaar zullen streven elkaar snelle bereiken, 
als zich een ernstige situatie voordoet, echter 
wel nadat we aan de persoon in kwestie toe
stemming over dat overleg hebben gevraagd. 
We hopen overigens dat vooral gedupeerden 
zelf ons kunnen vinden." 

Carla Fockens-Joukes 
Dr Nassaulaan 28, 9401 HK Assen 
0592 300620, 06 553 55 776 

deze cursus is er aandacht voor theorie, maar 
vooral voor de praktijk. U werkt aan de voorbe
reiding van een presentatie, de hulpmiddelen, 
de vorm en inhoud van de presentatie. Eigen 
bijdrage: f 75,00. 

Omgaan met de media, op 11 september 
te Utrecht 

In contact met de burger nemen de media een 
steeds belangrijker plaats in. Deze cursus gaat 
in op een aantal concrete zaken waarmee lokale 
en provinciale politici te maken hebben of die 
zich in de praktijk kunnen voordoen. U krijgt o.a. 
kennis van verschillende interviewtechnieken, 
voor zowel ~rant, radio en tv, zodat u zich bij 
een (onverwacht) gesprek met een journalist 
beter kunt voorbereiden. Ook is er aandacht 
voor de manieren om publiciteit te verkrijgen. 
Eigen bijdrage f 75,00. 
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Leiden van een vergadering, op 18 sep
tember te Utrecht 

Voor een succesvol en zinvol verloop van verga
deringen en overlegsituaties is een goede ge
spreksleider van groot belang. In deze training 
leert u hoe u vergaderingen moet voorbereiden 
en leert u het belang van o.a. sfeer, houding, 
priorileitenstelling, aandacht voor de deelne
mers en het nemen van besluiten. Eigen bij
drage: f 75,00. 

WORKSHOP 

Workshop - Het Politieke Handwerk 
4 september te Utrecht 

van een aantal leuke, spannende en politiek be· 
laden stellingen. U kunt zelf aan de discussies 
deelnemen maar er ook puur van genieten als 
publiek. Informatie over de nadere invulling van 
deze middag volgt in de Democraat van begin 
september. Hetlidmaatschap voor 1999 be
draagt f 50,00. 

BROCHURES 
(bestellen via bon ) 

Vaardigheden voor het politieke vak 
Deze brochure besteedt aandacht aan de speci· 
fieke vaardigheden die van belang zijn voor een 
politicus: spreken in het openbaar, debatteren, 
vergaderen, omgaan met conflicten of met las· 
tige mensen, en onderhandelen. Bevattevens 
een profielschets van het raads en statenlid. 
Prijs: f 10,00 

Gemeente en financiën 
Een praktische handleiding voor gemeente
raadsleden die meer inzicht willen hebben in de 
gemeentelijke geldstromen. Prijs: f 10,00 

Leidraad voor de afdeling 
(deze wordt momenteel herzien) 
Handleiding waarin voorschrilten en regels uit 
Statuten en Huishoudelijk reglement van D66 
inzichtelijk worden gemaakt. Prijs: f 15,00 

D66 en de praktijk van de gemeenteraad 
In deze publicatie leest u meer over: de ge
meenteraad in relatie tot het college en het 
ambtelijk apparaat; de raad in relatie tot de bur· 
ger, de belangengroepering en de media; de 
techniek van de raadsvergadering, spreekrecht, 
recht van initiatief, amendementen en moties. 
Prijs: f 17,50 

Prijzen zijn exclusief porto. 

Dit is een geheel nieuwe cursus, opgezet in het 
verlengde van de basiscursus Gemeentelinan
ciën. Het accentligt op de casuïstiek vanuit de 
eigen gemeentepraktijk. Er is vooral aandacht 
voor de wijze waarop het D66-raadslid - binnen 
de jaarlijkse financiële cyclus - invloed op het 
beleid kan uitoefenen. U kunt eventueel van te
voren aangeven naar welke items uw voorkeur 
uitgaat, bijv. Hoe scoor ik als kleine fractie, 
hoofdzaken van beleid en beheer, belangrijke 
gemeentelijke thema's, inspraak, interactief be
stuur, rol van de raad etcetera. Eigen bijdrage: 
f 60,00. 

Vooraankondiging 

NIEUWS VAN DE DEBATCLUB 

Bijeenkomst Debat66, op 25 september 
te Roermond 

Bent u al lid geworden van deze levendige, 
nieuwe debatclub van D66? Inmiddels hebben er 
alweer twee bijeenkomsten plaatsgevonden van 
Debat66. Na Utrecht en Amsterdam zal deze keer 
het zuidelijke Roermond worden bezocht. Er zal 
weer pittig gedebatteerd worden aan de hand 

Idee is het politiek-wetenschappelijke 
magazine van het wetenschappelijk 

bureau van D66. 

IDEE no 3, 1999 
THEMA: Politiek in de cyberspace 

Wat betekent de informatierevolutie voor de 
samenleving? Hoe moet de politiek daarop in
spelen? In het nieuwe nummer van Idee wor
den deze vragen beantwoord door leerlingen 
uit Leeuwarden, door filosofie-hoogleraar Van 
den Hoven en door minister Roger van Boxtel. 
Jeroen van den Hoven, hoogleraar Filosofie 
van Informatie- en Communicatietechnolo
gie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: 

Politiek podium over Identiteit 
Waar staat D66 voor? 26 September a.s. te 
Amsterdam. De locatie volgt nog. Vanaf 
13.00 uur wordt u in de 
gelegenheid gesteld, om 
uw mening aan te geven en 
die te toetsen aan die van 
andere leden van D66 en 
van enkele toonaangevende 
politici. Het is geen vrijblij
vend gesprek: de Commis
sie Identiteit gebruikt de re
sultaten om de doel- of 
identiteitsverklaring van 
D66 aan te vullen. Geef ook 
uw mening en noteer de 

Wetenschappelijk bureau 

'De publieke sfeer dreigt een door commer
ciële telecom-consortia en mediatycoons 
voorgestructureerd Disneyland te worden, een 
door de overheid aan haar lot overgelaten ver
zameling etherfrequenties.' 

Minister Roger van Boxtel: 
'Het verbijsterende in onze hoogtechnologi
sche samenleving is dat we afhankelijk zijn 
van soltware waarvan we niet echt weten wat 
het kan.' 

En ~rerder: 

Kardinaal Simonis: 
'Ik heb mevrouw Borst opvattingen horen ver-
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26ste alvast in uw agenda!!! Nadere infor
matie volgt in de volgende Democraat (ver
schijnt 8 september). 

kondigen waarvan ik dacht: hoe is hel in 's he
melsnaam mogelijk?' 

VU-economen Van der Klaauw en Koek: 
'Faculteitsbestuurders hebben meer belang bij 
het aannemen van een pr-functionaris dan bij 
het aannemen van een goede onderzoeker.' 

Wilt u dit nummer van Idee toegestuurd krij
gen, of wilt u een abonnement, bel dan naar 
070-3566041, fax 070-3641917, e-mail: 
<swb@d66.nl>. 
U kunt ook gebruik maken van de gecombi· 
neerde antwoordkaart elders in dil nummer. 
Van het vorige nummer over sociaal-libera
lisme zijn ook nog voldoende exemplaren ver
krijgbaar. 



SWB-PUBLICATIES EN -CONFERENTIE 

Gekozen burgemeester 
Op 17 juni jongstleden bracht de SWB haar 
jongste publicatie uit: De gekozen burgemees
ter in een dualistisch bestel. Hetlokaal bestuur 
neemt aan belang alleen maar toe. Daarmee 
neemt ook de behoefte toe aan bestuurlijke 
herkenbaarheid en behoorlijke checks en ba
lances, kortom aan dualiteit in hetlokaal be
stuur. Daarom wordt nu in dil nieuwe cahier 
van de SWB het pleidooi voor een gekozen 
burgemeester opnieuw onderbouwd. De di
verse mogelijkheden worden onderzocht en de 
gevolgen, voor Grond- en gemeentewet, nage
gaan. 

vr 2 jul - ma 30 aug zomerreces 

Het cahier is voor 15 gulden, exclusief ver
zendkosten, verkrijgbaar bij het wetenschap
pelijk bureau van D66, tel. 070 3566041. 
Bestellen via de antwoordbon elders in dit 
nummer. 

Op vrijdagmiddag 15 oktober zal in Den Haag 
een conferentie worden gehouden over 'De 
gekozen burgemeester in een dualistisch 
bestel'. Het wordt een uitgebreide bijeenkomst 
waarbij de democratische signatuur van het 
lokaal bestuur als context voor de discussie 
zal worden gekozen. Noteer dat alvast in uw 
agenda, het wordt tijd dat de partij zich dan 
weer eens presenteert! Gegevens over deze 
conferentie zullen in de volgende Democraat 
worden gepubliceerd. 

Partijagenda 

8 sep: 

za 21 aug: - kennismakingsdag D66 (OC) in Utrecht 

za 28 aug: 

za 4 sep: 

- training Conflicthantering (OC) in Den Haag 

-training Leren debatteren (OC) in Den Haag 

- training Speech en presentalie (OC) in 
Utrecht 

-workshop Het politieke handwerk (OC) in 
Utrecht 

- studiebijeenkomst 'Ruimte in Nederland' in 
het gebouw van de Tweede Kamer in Den 
Haag, door SWB werkgroep Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting (zie aankondi
ging elders in de servicepagina's) 

za 11 sep: 

za 18 sep: 

di 21 sep: 

za 25 sep: 

zo 26 sep: 

za 2 okt: 

8/9/10 okt: 

15 okt: 

za 20 nov: 

Studiebijeenkomst 5e Nota RO en NVVP 
Op 4 september a.s. organiseert de SWB-werk
groep Ruimtelijke Ordening en 
Volkshuisvesting in samenwerking met de 
werkgroepen Milieu en Verkeer en Vervoer van 
de SWB een studiebijeenkomst in het kader 
van de 5e Nota RO en het NVVP (Nationale 
Verkeers- en VervoersPlan). Deze opiniever
sterkende bijeenkomst, gericht op kennisdeling 
en meningsvorming over de kernkwesties voor 
D66 met betrekking tot de 5e Nota vindt plaats 
in het gebouw van de Tweede Kamer in Den 
Haag. 
Voor nadere informatie over het programma 
kunt u contact opnemen met de SWB, tel. 070 
3566041, of kijken op de D66 homepage op 
Internet. 

- congreseditie Democraat verschijnt (kopij
sluiting 8 augustus 9.00 uur) 

- training Omgaan met de media (OC) in 
Utrecht 

- training Leiden van een vergadering (OC) in 
Utrecht 

-training Leren debatteren (OC) in 
Amersfoort 

Prinsjesdag 

Verticale Communicatie Bijeenkomst voor be
stuurders in Den Haag m.m.v. Jan Hoekema, 
Olga Scheltema, Arthie Schimmel, Stefanie 
van Vliet enThom de Graaf. Tweede
Kamergebouw 11.00 tot 15.30 uur. 
-training Speech en presentatie (OC) in 

Amsterdam 
- Bijeenkomst Debat66 in Roermond 

- politiek podium over identiteit (zie aankondi
ging op blz. 18) 

kennismakingsdag D66 (OC) in Amsterdam 
- training Leren debatteren (OC) in Utrecht 

driedaagse training Politieke vaardigheden 
(OC) in Oegstgeest 

conferentie 'De gekozen burgemeester in een 
dualistisch bestel', Den Haag (OC en SWB; 
zie aankondiging elders in de 
servicepagina's) 

partijcongres in Zutphen 

OC = Opleidingscentrum 
SWB = Stichting wetenschappelijk bureau 

reces 
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·. • · ,· ._· Se r v i c e p a g i n a ' s 

Buil 

'Regeren is halveren!' Luid juichend en goedgemutst dren
telde de bende van veertien - zo noemde het klasje zichzelf 
gleehelend als de meester niet luisterde - caté Kok Drie 
binnen. Want daar was limonade, en een taartje. Goed, het 
uitje leek 's morgens in de speeltuin te worden verpest door 
de jongens uit de laatste klas - die hadden het klasje be
loofd dat ze mochten schommelen, maar In plaats daarvan 
hadden de bullebakken de schommel keihard tegen hun 
hoofdjes geslagen - maar de bovenmeester had toch nog 
een eminente oplossing gevonden: Schommelen mochten ze 
niet meer, daarvoor was het Inmiddels veel te laat gewor
den; maar de grote jongens op de schommel aanduwen, dat 
mocht wel. Dat was toch ook leuk? En die paarse buil trok 
vanzelf wel weer weg. 
Alleen kleine Thom bleef wat aarzelend voor de deur staan. 
'Enerzijds, anderzijds .. .' mompelde hij twijfelend, want dat 
hoorde zo In zijn clubje. Dat was de geheimtaal die ze sa
men hadden uitgevonden, en die niemand anders begreep. 
Maar hij werd al snel over de drempel getrokken door de 
stille malsjes die aHijd op de achterste bankjes zaten. 
'Thom, we willen nog eventjes In Kok Drie blijven!', riepen 
ze, Ineens ongewoon ferm en overtuigend. 'Want strakjes 
krijgen we alweer een klassenverldelnlng. JIJ mag natuurlijk 
blijven, maar wij moeten weer terug naar een heel klein 
schoottja In de provincie!' En hoewel hij beter wist - de toog 
In het café was zo hoog dat hij de taart en limonade er nooit 
vanaf zou kuMen pakken • liet Thom zich over de drempel 
slepen. 
Effe serieus. 
Met vierentwintig kamerzetels begonnen de Democraten 
aan het paarse kabinet. Na vier jaar regeren bleven er veer
tien over. Toch stapte de partiJ In Kok-11. nen maanden later 
bleek de electorale resultante van Democratische rege
ringsdeelname In paarse constellatie een consistent patroon 
te vormen: opnieuw vrijwel halvering. Althans, In de peilin
gen. En nu dan Kok-111. 
Hoewel Democraten van paradoxen houden, wordt deze lie
ver niet uHgesproken: de Democraten hebben geen Inhou
delijke, maar een vormcrisis. Kiezers stemmen niet op in-

HAII __ YI_I- •M•aq-.JJ'IJ. 

Ît~ ......... ·~
DtmOötllilUiliPdtlelrlfllltr.IUHrdet met nn vtaa'" •• ...... ,...,..,. .. ft vtrlllrlo. 

H1Jt ft hlu ... tiHif, bet dlll•et Mal'tèkl Ktur. 
IM· aQ 88 t1 (lat Vm wo). 

Brabant opgelet! 
De dame die Stijn 'Oosterschelde' van Jan Terlouw stuurde, moet 
even bellen naar 070-363 30 29. 
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houd. Kiezers stemmen op de wijze waarop de Inhoud wordt 
gepresenteerd. En Democraten ziJn niet In staat om de wen
sen en verwachtingen van kiezers te koppelen aan de eigen 
politieke agenda. Democraten zijn redeliJke mensen. 
Democraten werken vanuit de Inhoud. En ze zien wel of hun 
verhaal op weerklank stuH. 
Een electorale strategie Is nagenoeg afwezig. Wat is de top 
vijf van problemen waar de kiezer zich zorgen over maakt? 
Wat ziJn de vijf oplossingen die alleen D66 daarvoor heeft 
bedacht, en hoe brengen we die systematisch onder de pu
blieke aandacht? Wie Is de archetypische D66-stemmer, 
hoe kijkt hij tegen de samenleving aan, welke wensen heeft 
hij en hoe kan D66 die beantwoorden? Welke politieke Ini
tiatieven moet D66 nemen om de jongere stemmers weer 
terug te halen? Hoe bepaal je het debat, en waarmee? 
Alleen andersom denken - niet van de Inhoud naar de kie
zer, maar van de kiezer naar de Inhoud· kan de partij weer 
een eigen proflel en een groeiende electorale basis bieden. 
Dat betekent niet aHIJd dat je standpunten moeten verande
ren- hoewel dat soms zeer heilzaam Is. Het betekent wel dat 
je standpunten anders moet rangschikken. 
Voor zo'n omgekeerde werkwijze Is het Irrelevant of D66 
deelneemt aan het kabinet, of opposHie voert. Maar het Is 
wel de politiek leider die het moet doen. Want verklezings
resultaten worden gemaakt aan het Binnenhof. Niet In de 
provincie Drenthe of de gemeente Vlissingen. Laat de 
Tweede-Kamerfractie eens beginnen met Indienstneming 
van één politieke trendwatcher en één strateeg. En laat ze 
elke maandagochtend een paar uur met Thom de Graaf aan 
tafel zitten. Dan heeft de fractie er dinsdags ook nog wat 
aan. 

Nog een vraag voor de scrabbelende lezertjes. Welk woord 
Is meer waard: 'reiskostenforfait', of 'volksraadpleging'? 
Met een juist antwoord maakt u kans op een exclusieve 
strategiebespreking met het kamerlid van uw keuze. 
Reageren voor de volgende opiniepeiling! 

Arjen de Wolff 

I ACTUELE INFORMATIE? I 
GEEF UW E-MAIL DOOR!!!! 

Soms willen wij u graag snel informeren over actuele zaken 

in onze partij. Meestal doen wij dat in bijzondere gevallen 

per brief of anders via onze publicaties. Een brief naar alle 

leden is echter kostbaar en nooit zo actueel als een e-mail-

bericht. Om u in de toekomst sneller te kunnen informeren, 

noteren wij graag uw a-mailadres in de ledenadministratie. 

Stuur even een mailtje aan het landelijk secretariaat: 

< Lsd66@d66.nl. > 
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Zweepslag 
'Houtrot treft D66-fractie', kopte mijn wakkere lijfblad een dezer da
gen. Linkshoven op de drie, dus kon het niet het minst belangrijke 
nieuws zijn. Het bericht werd nipt vcrslagen door een voetbalonthul
ling (Bondscoach Rijkaard zet tegen Denemarken nieuwe toon) en een 
heuse zomerse scoop: steeds meer bedrijven blijken privé-detectives 
achter hun ziekmelders aan te sturen. 
Nieuws de voorpagina waardig, dat moet worden gezegd. Waarachtig 
schokkender feiten dan de mededeling dat de D66-fractie op instorten 
staat, zoals Thom de Graaf een paar regels vcrder grapte. De man 
heeft eigenlijk best humor. Verwacht je niet, als je hem zo ziet. 

Sinds kort vind ik De Telegraaf de beste krant van Nederland. Dat zit 
zo. Ik vier al een tijdje vakantie in eigen stad. In de afgelopen weken 
heb ik een vaste routine ontwikkeld. 's Morgens schrijf ik een paar 
uurtjes, en tegen twaalven begeef ik mij naar de Nieuwmarkt. In mijn 
favoriete Nieuwmarktcafé hebben ze De Telegraaf. En die lees ik dus. 
Hoewel er in De Telegraaf veel slaapverwekkends te lezen valt- trou
wens, wist u dat de Maywood-zusjes zijn verwikkeld in een rechtszaak 
over de vraag wie van de twee zich Maywood mag noemen'! Die naam 
blijkt publicitair heel veel waard! kunnen wc niet een fictieve afsplit
sing van D66 regelen? 
Enfin, tussen al dat wereldnieuws was De Telegraaf é('n keer briljant. 
De krant heeft een gezond-verstand-pagina. Dat is een soort open fo
rum. Een opinieredacteur schrijft een paar opruiende alinea's over een 
actuele misstand- vooral dierenmishandeling, asielzoekers en polle
tieke zakkenvuilerij doen het goed - en hop, de ruggengraat van 
Nederland zendt massaal verontwaardigde brieven in. Men is het 
bijna altijd eens met de opinieredacteur. Maar soms niet. Sterker nog, 
soms staat er een brief in over een onderwerp waar de redacteur het 
helemaal niet over wilde hebben! 
Deze keer ging de brief over: Ministeriële Verantwoordelijkheid. 
Beetje een stukgeluld onderwerp natuurlijk, maar nu schijnt het zo te 
zijn dat Bram Peper pas een notitie over dat onderwerp heeft geschre
ven. Daarin schijnt hij te opperen dat wc ministers niet meer moeten 
beoordelen op incidentele ambtelijke misstappen die formeel onder 
hun verantwoordelijkheid vallen, maar die zich matcricel volledig 
buiten hun gezichtsveld hebben voorgedaan. De Tweede Kamer zou 
in het vervolg de ministeriële verantwoordelijkheid alleen maar moe
ten inroepen als de misstappen structureel zijn en de minister er niks 
aan gedaan heeft. In andere gevallen moeten topambtenaren zelf ter 
verantwoording worden geroepen. 
Klinkt zinnig, denkt u misschien. Maar de brievenschrijver-hoewel 
hij uit Voorburg kwam, of Nieuwegein of zo- vond van niet. Want 
aan dat idee kleeft een onoverkomelijk nadeel, schreef hij. Als je top
ambtenaren publiekelijk ter verantwoording kunt gaan roepen, ge
beurt er met hen hetzelfde als wat nu bewindslieden overkomt: ze 
worden gewoon niet meer geïnformeerd. De kennis van de misstap 
verschuift nog een niveautje naar beneden. En dan·? Het ambtelijke 
middenkader ter verantwoording roepen, enzovoort? Nee dus. 
Natuurlijk zijn ambtelijke organisaties en beleidsterreinen nu com
plexer clan dertig jaar geleden, en is de boel er voor de minister van 
dienst niet overzichtelijker op geworden. Maar daar zit het probleem 
niet. Het probleem zit in de relativering van de norm dat je fouten tij
dig meldt, opdat er maatregelen kunnen worden genomen. De enige 
remedie daartegen is juist een verscherping van de ministeriële ver
antwoordelijkheid, niet een versoepeling. De ministeriële verantwoor
delijkheid is de zweepslag van de ambtenarij. 'Sorry, ik wist van niks', 
mag geen acceptabel antwoord zijn. 
Tsjonge, wat had die man ontzettend gelijk. Ik bestelde nog maar een 
espressootje. Een dubbele. 

Atjen de Wolf( 

Normaal treft u hier het commentaar aan. Doordut deze consresedi
tie een andere opzet IICcft, is het commentaar deze keer komen te 
vervallen. De ledenbarometer is opgeschoven naar het komende 
nummer. 
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Geachte lezer, 
De redactie presenteert hierbij de 
eerste congreseditie van de 
Democraat. Hierin vindt u naast de 
gewone redactionele stukken, zoge
naamde congrespagina's met infor
matie over het Millenniumcongres 
dat 20 november a.s. gehouden 
wordt in Zutphen. Een belangrijk 
congres, vvaarmce de partij de eeuw
wisseling inluidt. 
Belangrijk thema op dit congres is 
identill'it: wie zijn wij als partij"? Is 
het mogl'lijk een profiel van een de
mocraat te schetsen? De commissic 
ldentitl'it heeft zich over deze vraag 
gebogl'Jl l'n presenteert in de con
grespagi 11a's haar 'Uitgangspunten'. 
Vanuit dl' redactionele pagina's is 
aandacll t aan dezelfde vraag besteed 
door el'll aantal D66'ers te vragen 
waaro111 ;.ij lid zijn van D66 en wat 
zij van dl' partij verwachten in de 
toekomst. Op een bijeenkomst op 
26 september a.s. rekent de commis
sic ook op uw inbreng, op een wijze 
die het hl·ste bij uw identiteit past. 
Op het Millenniumcongres, met als 
motto 'I )()6 kijkt verder', komen een 
aantal \'oorstcllen tot vernieuwing 
van de p;ntij aan de orde. Ook deze 
verdienen uw belangstelling. Vanuit 
de redactionele pagina's wordt daar 
uitgebreid op ingegaan, want vanuit 
de kracht achter de vernieuwingsge
dachte- gedragen door alle leden -
moeten de vraagstukken van de toe
komst aangepakt worden. 
Het Millenniumcongres mag u niet 
missen, een congres met veel orga
nisatorische voorstellen, want als de 
basis guond is, kunnen we veel op
bouwen. We hopen dat deze 
Democraat dat duidelijk maakt. 

Ma rio Fn 1 Î<tllll, pu/J/ icitcitscoördi twtor 
Hoofèff,,·,llttlr 
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Inhoud 
rrnieuwing van de parlij 

ledereen et1 overal 

Het gonst in de partij. Na de hete lente van 1999 en de stille zomer 
moet er een bruisende herfst volgen, vol dynamiek. Op alle niveaus 
binnen de partij zijn leden bezig met de vraag hoe het anders moet. 
Deze dynamiek is terug te vinden in een aantal vernieuwende congres
voorstellen en in de organisatie van een groot aantal activiteiten voor 
dit najaar. Lees meer over de 'Uitgangspunten van De Democraten' 
(blz. 14 en 21); voorstel'Kiessysteem en stemadvies' (blz. 10 en 22), 
organisatie van een 'sleutelconferentie' (blz. 13), en nog veel meer. 

~ r---~~~-.~~--~~~--------------~---------, 

~ 

Waarom kieze~~-voor D66? Ledet1legge~~ uit. 

Hervorming inter11 kiesstelsel: congres

voorstel 

ltrgezomlen; aankondigi11g Sleutelconft.'Tentle 

OJJ 19 september a.s. 

Hoe maak je een 'Identiteit' voor alle leden? 

Interview met voorzitter commissie I de~~ titelt 
Wilfried Derksen 

Servicepagina's 

Zijn portefeuille, zijn partij 

Toen hij aantrad als 'minister zonder portefeuille' in Paars 
IJ, werd er door sommigen wat meewarig over gedaan. Ach 
ja, D66 mocht ook meedoen en had een zoethoudertje ge
kregen, want ja, een minister zonder portefeuille, wat is 
dat nou helemaal? Roger van Boxtel ruimt een aantal mis
verstanden op m.b.t. zijn portefeuille en zichzelf Verder 
geeft hij gratis advies aan zijn partij. 

......,o.q_ __ ..._-1 Agenda en toelicl•tlug, IS 
Congresreglement, 18 
Finandën, 18 
Vacaturemeldlng, 20 
Amnuleerbare -voorstelle~~, 21 
waaronder volledige tebt 'UitgatJg.spllnten 
-van De Democraten' (doelverklarlng) (blz. 21); 
Sttme~~vattlngerr 'Kiessysteem en stemad-vies' 
(blz. 22); 'Lokaallidmaatsdrap' (blz. 23); 
o-verigen (blz. 23); 'Burger et1 bestuur' (lllz. 24) 
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Roger van Boxtel: 

D66 moet veel meer naar 
buiten 

Uitgerust van een vakantie in Griekenland, na een jaar lang hard doorwerken, duikt Roger van Boxtel het gesprek in. Zijn opti-

misme spettert alle kanten op. Over grote en kleine steden en werkgelegenheid, de toekomst van zijn partij, zijn ambities. De 

millenniumproblematiek is voor 91 procent onder controle, dus daar hoeven we niet te lang bij stil te staan. Roger van Boxtel 

aan het woord, eerst als minister van Grote Steden- en lntegratiebeleid, daarna als partijdier. 

door Mariëtte van Soesbergen en Teroen 
Roscam Abbing 

Doel niet gehaald, dan kop eraf 
Zijn ambitieuze doelstelling is om de 
werkloosheid onder allochtonen terug te 
brengen tot 12,5 procent. Het werkloos
heictspercentage onder allochtonen 
schommelt rond twintig procent, terwijl 
slechts vijf procent van de autochtone be
volking niet aan de slag is. Een halvering 
van dat verschil is zijn doel. Hoe staat het 
ervoor nu het eerste jaar van zijn termijn 
als minister is verstreken? Van Boxtel: 
'Wat ik doe is de lopende maatregelen in
tensief bewaken, zoals de wet Samen, 
waarbij bedrijven rapporteren hoeveel al
lochtonen zij in dienst hebben. Verder 
start in september een reeks van negen 
bijeenkomsten die ik heb belegd met 
VNO/NCW en het midden- en kleinbe
drijf, om aandacht te vragen voor de gro
testedenproblematiek en dan met name 
het aan het werk helpen van mensen uit 
de probleemwijken. 
In Nederland heerst al snel de cultuur 
van: als je het niet haalt, dan gaat je kop 
eraf. Terwijl ik vind dat je ambitie moet 
durven uitstralen. En vervolgens hoop je 
dat de uitvoering daarvan ook door ande
ren als een innerlijke noodzaak wordt er
varen. Ik vind het belangrijk dat in de 
convenanten met de grote steden volop 
aandacht wordt besteed aan het creëren 
van werkgelegenheid en aan investerin
gen in de stad, zodat de gulden van de 
rijksoverheid wordt vermenigvuldigd.' 

Brede geldstroom 
Het dereguleren en het screenen van be
staande wet- en regelgeving en het bij el
kaar brengen van verschillende geldstro
men tot een pot met geld, die de ge
meente flexibel kan inzetten om te 
komen tot oplossingen op maat voor de 
problemen die in de stad spelen, dat is 
zijn visie op het Grotestedenbeleid. 'Er is 
in het begin wel eens geschamperd over 

mijn portefeuille, maar de kritiek ver
dween snel. Het is een portefeuille die 
gaat over de problemen waar we in 
Nederland mee worstelen; een probleem
gerelateerde portefeuille. Deze schept de 
mogelijkheid om in samenspraak met je 
collega's integraal te werken aan oplossin
gen.' Hij is in hart en nieren een decen
tralist, constateert hij. 'Stadsbestuurders 
horen zelf met hun inwoners, instellin
gen en bedrijven te formuleren wat het 
beste is voor hun stad. De steden moeten 
een stadsvisie maken voor de komende 
tien jaar waaruit blijkt: waar gaat die stad 
naar toe, waarom is zij concurrerend ten 
opzichte van andere steden, hoe wil men 
problematische wijken weer in een kans
rijke positie brengen- enzovoorts. Daar 
zijn geen eenheidsworst-oplossingen 
voor. 
Uiteindelijk kun je dan tegen een stadsbe
stuurder zeggen: nou niet meer zeuren 
over de bureaucratie, want u krijgt nu een 
brede geldstroom. U bent aan zet. U kunt 
in uw eigen stad ervoor zorgen dat u in
stellingen dichter bij elkaar brengt, zodat 
problemen niet meer geïsoleerd worden 
aangepakt. Dat is mijn filosofie: de stad 
krijgt de regie. Het gaat niet altijd om 
meer geld, maar om het beter benutten 
van bestaande geldstromen. Overigens 
komt extra geld vrij: in deze kabinetspe
riode is er bijna 1 miljard extra voor het 
Grotestedenbeleid, en in de komende tien 
jaar loopt dat zelfs op naar 4 a S miljard. 
En dat is boven op allerlei bestaande geld
stromen. Minister zijn zonder portefeuille 
betekent dus niet dat je zonder geld zit. ' 

Het succes van Groningen 
Wat hij bedoelt met "integraal en gede
centraliseerd stadsbeleid" illustreert hij 
met een voorbeeld. 'Een grote, Duitse on
dernemer wilde zich vestigen in 
Groningen. Toen heeft het stadsbestuur 
gezegd: wij praten met één mond met 
deze ondernemer. Dus niet de Sociale 
Dienst, én Arbeidsvoorzieningen én 
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Economische zaken werden op hem afge
stuurd, maar één persoon ging onderhan
delen. De ondernemer had meer dan 80 
arbeidsplaatsen te vergeven. Het resultaat 
was dat, ik meen van de 87 arbeidsplaat
sen, er 83 plekken zijn vervuld door men
sen uit de buurt waar het bedrijf zich 
wilde gaan vestigen. Onder hen bevon
den zich veellangdurig werklozen.' 
Hij spreekt graag met minister Bram Peper 
over deze problematiek, maar wel ieder 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. 
Peper staat voor Binnenlandse Zaken en 
hij voor het Grote Steden- en 
Integratiebeleid. Daar heeft Van Boxtel 
met hem nog nooit een dag een misver
stand over gehad. 

Permanent campagne voeren 
Van zijn portefeuille komen we nu op een 
tweede thema dat hem danig bezighoudt, 
zijn partij. Hoe denkt hij dat de partij het 
electorale verval tot stilstand kan bren
gen? 'Ik ben in het afgelopen tijd elke 
maandag op werkbezoek in het land ge
weest. Daar heb ik ontzettend veel partij
genoten ontmoet. Wat ik merk is dat D66 
dat minder is gaan doen ten opzichte van 
eind jaren '70 en begin jaren '80. Je moet 
je bewust naar buiten toe organiseren. Ik 
heb liever dat D66 een platform is voor 
discussie; de vloer voor debat en me
ningsvorming. Liever dat dan de klassieke 
ledenvergadering van afdeling X in café 
het Dorstig Hert, met het vloerkleedje op 
tafel en de pindamachine ernaast. 
Mensen komen niet meer af op die zaal
tjes. In de slechtste dagen van D66, begin 
jaren tachtig, we stonden geloof ik op 1 
zetel in de peilingen voor de landelijke 
Tweede-Kamerverkiezingen, toen heeft 
D66 Amsterdam Artis afgehuurd en een 
grote fancy-fair georganiseerd. Alle 
Amsterdammers waren uitgenodigd om 
met Van Mierlo, Wolftemperger en 
Kohnstamm te discussiëren over de poli
tiek en naar de beren respectievelijk de 
haaien te gaan. Daar kwamen erg veel 



Wie is de vrouw die in de camera kijkt? Het individu versus het collectief in de grote stad: 

mensen op af. Dat gaat niet per se over 
wat D66 wil, maar over een D66 dat zich 
open stelt voor wat er leeft bij de kiezer, 
wat de kiezer wil en hoe wij dat kunnen 
vertalen. Ik ben voor een permanente 
campagnegroep die het bestuur doorlo
pend adviseert over activiteiten.' 

Digitale democratie 
Wat zijn de sterke punten van D66 op dit 
moment'? 'Wat we goed doen, is het ge
bruik maken van onze website. Ik vind 
dat we die moeten blijven stimuleren en 
up-to-datc houden. In het recent vcrsche
nen Amerikaanse bock, Digital Democmcy, 

las ik onlangs: "Thc more progressive par
ties such as D66 in thc Netherlands are 
ahead in the race to integrate homepages 
and email-systcms into internet-systems 
in order to imprave internal communica
tions." Dat is toch leuk om te lezen! Ik 
ben ervan overtuigd dat de volgende ver
kiezingen mede bepaald worden, meer 
dan de vorige keer, door hoe de partij 
zich manifesteert in het !CT-veld.' 
En waar I iggen de kansen? 'Als we het 
hebben over de kwaliteit van de leefom
geving binnen en buiten de stad, dan gaat 
het over mijn portefeuille en over de por
tefeuille Landbouw van Laurens jan 
Brinkhorst, die raakt aan plattelandsbe-

Grotestedenbeleid is een echte D66-portefeuille. 

leid en -ontwikkeling. Tezamen met 
Gerrit Ybema, staatssecretaris van 
Economische Zaken, die verantwoordelijk 
is voor de regionale economische ontwik
keling, hebben wc dus heel Nederland. En 
bovendien gaan we over gezondheid, met 
de portefeuille van Els Borst.' Nu moet hij 
zelf lachen om zijn grootheidsdenkcn. 

Nieuwe partijvoorzitter 
Voorzichtig peilen we wie hij in gedach
ten heeft als partijvoorzitter. 'Ik zou het 
leuk vinden als het een vrouw werd. 
Omdat ik denk dat een energieke vrouw -
en dat is op dit moment van belang - de 
partij echt bij elkaar kan brengen en ge
richt naar buiten kan werken.' 

Niet lichtzinnig, wel ontspannen 
Wat vindt hij van zijn imago als niet-seri
eus, een clown? Het zonnige humeur 
maakt (even) plaats voor irritatie. 'Mijn 
imago in de pers, daar ga ik helemaalniet 
over, daar gaat de pers over. Ik ben meer 
dan serieus met mijn werk bezig. En ik 
kan er niks aan doen als ik in de pauze 
van een besloten Ministerraadvergadering 
het leuk vind om even op mijn handen te 
gaan staan. Dan weet ik niet dat 1 50 me
ter verder in de bosjes twee fotografen 
met zulke (hij spreidt zijn armen) tclelcn-

zen liggen. Als ik dat had geweten, had ik 
dat niet gedaan. Ik ben bloedserieus in 
mijn vak. Maar tegelijkertijd vind ik het 
ook heel prettig om vooralmezelf te blij
ven. Dat is niet lichtzinnig, maar ont
spannen.' 

Paars 111 
Je moet hem niet vragen wat er hierna 
komt. 'In de tien jaar dat ik in het be
drijfsleven heb gewerkt, heb ik geleerd 
dat ik een verandermanager ben en geen 
beheersrnanagcr. Vroeger, toen ik als or
ganisatieadviseur in het bedrijfsleven 
werkte, leek het burgemeesterschap mij 
niks. Toch is het een mooie functie. Ik zeg 
niet dat ik dat ambieer, maar je kunt daar 
wel wat mee doen. je bent ambassadeur 
van je stad en je staat dicht bij de men
sen. Over wat ik na dit ministerschap ga 
doen, heb ik echter nog geen moment na
gedacht en dat ga ik ook niet doen. Nu 
concentreer ik mij op mijn opdracht, die 
ik zo goed mogelijk wil uitvoeren. Kijk, 
als het aan mij ligt gaat Paars gewoon 
door en dan praten we straks over !'aars 
I IJ. Verder ben ik een nieuwsgierig mens 
en zolang ik mij kan blijven verwonderen 
over de vragen die spelen en over de op
lossingen die de samenleving het beste 
dienen, ben ik in mijn element.' 
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Wat vinden de leden van de partij? 

Op zoek na r De Democraat 
066 wordt vaak verweten 'onduidelijk' te zijn. 'We moeten ons meer profileren', hoor je dan vaak als reactie. Uitvloeisel van 

deze discussie is het congresstuk van de commissie Identiteit, waarin de uitgangspunten van 066 geformuleerd zijn en dat op 

komend congres behandeld wordt. Maar is D66 wel zo 'onduidelijk'? 

door fan Brink en Ieroen Roscum Abbing 

We legden deze vraag voor aan zeven leden: diehards die al 
heel lang meelopen, van alles hebben meegemaakt met hun 
partij; leden die er later zijn bijgekomen, en drie mensen die 
deze zomer lid zijn geworden. Waarom zijn deze, zo verschil
lende mensen lid van D66? Wat verbindt hen? Wat is voor 
hen de identiteit van D66? 

Boris van der Ham: 
'l~·r io;, bclwcf'tc aan t'l'tl 

doorin-aak-pent ij' 

Landelijk voorzitter Jonge Democraten. Geboren 1973. Lid 
van D66 siruts november 1998. 

'De identiteit van D66 
wordt voor mij gevormd 
door de uitgangspunten 
waarmee de partij in 1966 is 
opgericht. Ik heb pas voor 
het eerst het 'Appel' van 
1966 gelezen en het viel me 
op hoe actueel de toonzet
ting nog is. De omstandig
heden zijn nu misschien 
wel heel anders dan in 
1966, maar de zorg over de 
democratie - in de meest 
brede zin van het woord - is 
zeer herkenbaar. Kijk maar 

eens hoc verbolgen mensen reageren over het gedoe 
rond de Rijlmer, de 'Nacht van Wiegel' en over de ver
horgen macht van ambtenaren. Maar ook de traagheid 
van de politiek irriteert. Er is grote behoefte aan een par
tij die de moed heeft aan bestaande structuren te knagen 
en zich niet te veel verbonden voelt met 'dat wat er is'. 
Vanuit die onafhankelijke, vrijzinnige positie kan je uit 
dezelfde mond zowel een stevig markteconomisch ver
haal horen als verregaande opvattingen over de verbete
ring van het milieu. 
Ik ben voorstander van sociaal-liberaal als ondertitel, 
maar in beginsel streef ik 'democratie' na. Dat betekent 
niet alleen dat je voor een gekozen burgemeester bent, 
en dat je kwaad bent dat die er nog steeds niet is. Dat be
tekent ook dat je streeft naar democratie op microni
veau. Dat mensen in staat worden gesteld hun eigen le
ven in te richten en dat je eist dat de politiek hier actief 
de voorwaarden voor bewaakt. Dat er goed en betaalhaar 
onderwijs wordt geboden, dat er aandacht is voor ethi
sche vraagstukken, dat er een actieve milieupolitiek 
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wordt gevoerd, dat werknemers niet in eenheidsworstige 
CAO's worden geduwd en dat de democratische waarden 
ook collega-wereldburgers gegund worden. Het resultaat 
van dit streven naar demonatie is, inderdaad, een soci
aal-liberale politiek. 
Binnen de Jonge Dernocraten hen ik al jaren actief, maar 
ik was tot november vorig jaar niet lid van D66. Toen ik 

Dl' irtU.I''Iu·id l'tlll dt' <~ 

politkl.;. irriict'l't 

voorzitter van de jonge Deinonaten werd, wilde ik dui
delijkheid geven over mijn politieke voorkeur. Mijn ver
bondenheid met het oorspronkelijk gedachtegoed van 
D66 en mijn persoonlijke lli~.torie met de partij zijn te 
groot om van een andere lwstaandc politieke partij lid te 
zijn. Of het zou een nieuwe partij moeten zijn die ge
stoeld is op dezelfde uitgangs1nmten, een soort 'vrijzin
nige' partij, bestaande uit de sociaal-liberale vleugels en 
vleugeltjes van PvdA, VVD, CDA en c;roenLinks. 
Wat dreigt mis te gaan, is dat ])66 blind lijkt voor haar 
eigen positie en mogelijkhnll'n. Dat er behoefte is aan 
een doorbraak-partij, ziet iedereen, behalve de partij. Het 
ontbreekt D66 momenteel aan trots en ijver om die posi
tie te claimen. Daarvoor in de plaats is een soort veron
gelijktbeid gekomen. Pas hoorde ik een prominent 
D66'er voor de radio klagen dat andere partijen D66 nog 
steeds niet serieus nemen. Ik denk dan: je zegt niet dat je 
serieus en trots bent, je laat hl'! zien.' 

Han Ent.zinger: 
'Hij !J6lJ .\hwl tlt· rol n.tn de 

bur:;tT U'Htraal' 

l.id adviesraad, oud-voorzitter 
SWB. Gcborm 1947. Eind ja
U'// '60 lid van D66 gcwor
dm, vervolgens opgczcsd we
xms vertrek naar het buitcn
i<ltlif. Opnieuw lid sinds 
I 990. 

'I )c identiteit van D66 is in 
de loop der tijd nogal ver
,mderd. In de jaren '60 was 
het een partij van hoop en 
verwachting, nu is het een 
onderdeel van de geves-



tigde orde. J ... J je zou kunnen zeggen dat met Paars de 
droom van D66 is verwezenlijkt. En dat ze zichzelf daar
mee in feite overbodig heeft gemaakt. Niet in haar kern
opvattingen, maar wel als politiek 'redelijk alternatief'. 
Als je de vraag stelt waarin D66 zich nog onderscheidt 
van de andere partijen, is het makkelijke antwoord na
tuurlijk dat zij tussen PvdA en VVD inzit, zowel sociaal 
als liberaal is. Ik vind de titel sociaal-liberaal een beetje 
droevig, dat had van mij niet gehoeven. Het belangrijkste 
is voor mij nog steeds dat bij D66 de rol van de burger 
centraal staat; hoe individu en staat zich zo goed moge
lijk tot elkaar kunnen verhouden. Hierin zit ook het on
derscheid met het CDA. D66 legt de nadruk op de indivi
duen binnen de samenleving, het CDA op verbanden tus
sen die individuen. 

(;roeulJnks h ,·en ionnuTent 

die nutk oudcr'>cluJt wordt 

Democratie, betrokkenheid van de burger en individuele 
verantwoordelijkheid zijn voor mij de sleutelbegrippen 
van D66. D66 zou zich er als partij voor moeten inzetten 
om hiervoor in de praktijk de voorwaarden te creëren. 
Maar tegenwoordig houdt de partij zich vooral bezig met 
het politieke spel. Ze besteedt minder aandacht aan het 
uitvoeren van haar standpunten en meer aan het profile
ren van de partij. Soms lijkt ze voornamelijk zichzelf aan 
het verkopen te zijn, als een wasmiddel. Het gaat te veel 
om de poppen en te weinig om het gedachtengoed. Zo 
werkt het natuurlijk. Met het bijna laten vallen van een 
kabinet krijg je nu eenmaal meer aandacht dan met 
standpunten over democratie en inspraak.' 
Hierdoor heeft D66 concurrentie gekregen van partijen 
die haar oude rol overnemen. GroenLinks vormt het 
grootste gevaar. 'Cevaar' is niet onaardig bedoeld (want 

we zijn zo aardig), maar deze partij is een concurrent die 
vaak onderschat wordt. GroenLinks ontwikkelt zich mo
menteel zoals D66 in de jaren '60. Ze heeft nogal wat 
standpunten van D66 overgenomen, en D66 heeft zich 
die laten ontnemen. We moeten toegeven dat 
GroenLinks een deel van ons gedachtegoed opnieuw aan
trekkelijk heeft weten te maken, vooral voor jongeren. 
Maar dan gaat het eerder om thema's als duurzame ont
wikkeling en participatie dan om zaken als open en de
mocratisch bestuur. Dat blijft toch de kern van ons den
ken, en dat is iets van alle tijden. 

Annie de Munnik: 
'J?.eddijl.:. zijn, see,:u starre 

ÏiOHtlin;::, tUHlHt'UU'n' 

Geboren 1946. Lid van D66 sinds 23 juni 1999. 

Na jarenlang op D66 te hebben gestemd ben ik onlangs 
lid geworden. De identiteit van D66 zit voor mij groten
deels in het kiezen van de gulden middenweg, redelijk 
zijn en geen starre houding aannemen. De meeste kwes
ties zijn nu eenmaal niet zwart-wit. Aan de andere kant 
draagt de partij wel zijn eigen mening uit, D66-politici 
verdedigen waar ze voor staan. In dit opzicht heeft de 
partij me de laatste tijd echter wel teleurgesteld. In de ka
binetscrisis had de partij voet bij stuk moeten houden en 
niet moeten lijmen. Ze hadden een keuze gemaakt en 
daar hadden ze zich aan moeten houden. Het referendum 
is typisch een D66-standpunt waarvoor geknokt moet 
worden. Ik vind het jammer dat ze zijn teruggekrabbeld. 
Staan voor je mening vind ik uiteindelijk belangrijker dan 
regeren. Bovendien leidt het opgeven van je principes 
volgens mij ook tot stemverlies. 
Als je D66 vergelijkt met andere partijen, vind ik ondanks 
alles dat D66 nog steeds de partij is die het meeste op-

Waar zouden de 066-players zijn zonder de aanmoedigingen van een vaste club enthousiaste supporters? 

nFMnr.RAAT nr 1\ 1QQQ 7 



R 

Zijn er nog democraten onder u? 

komt voor zijn mening. De PvdA is de partij waar ik na 
D66 het meeste binding mee heb, maar ook deze partij 
houdt vaak geen voet bij stuk. Met het CDA heb ik so
wieso weinig. CroenLinks heeft nog nooit in een coalitie 
gezeten en kan dus nogal makkelijk principiële standpun
ten verkondigen zonder die waar te hoeven maken. Langs 
de lijn staan roepen is altijd makkelijk. D66 combineert 
redelijkheid met een duidelijke mening, hoewel dat laat
ste wel weer meer op de voorgrond zou mogen. 
Ik vind de partij in de loop der jaren in positieve zin ver
anderd. De standpunten zijn helderder geworden en de 
politici dragen deze heter uit. 

Rozemarijn Stal: 

Geboren 1973. Lid van LJ66 sinds 23 juli 1999. 

'Ik ben lid geworden nadat ik via internet de pro
gramma's van verschillende partijen heb vergeleken. 
Liberaal en sociaal vind ik een aantrekkelijke combinatie. 
Het sociale van de PvdA spreekt me erg aan, maar ik vind 
dat die partij de realiteit wel eens uit het oog verliest en 
iets te idealistisch wordt. De D66-nadruk op individuele 
verantwoordelijkheid van de burgers is mooi. D66 ver
wacht betrokkenheid van de burgers, maar geeft ze daar
voor ook de kans. Die kleinschaligheid is typisch D66.' 

ni'MnrRAAT nr <; 1aaa 

Dirk Meijer: 

Gc/Jorm /953. Lid \'mi V66 .\illd\ Y juli 1999. 

'D66 is een niet-ideologi
sche partij. Daar kan ik me 
in vinden, want goede po
litiek is nu eenmaal niet 
dogmatisch. D66 bedrijft 
staatsman-achtige politiek. 
Daarmee bedoel ik dat ze 
het algemeen belang voor
opstelt, en niet een levens
beschouwing. je zou kun
nen zeggen dat ze resul
taatgericht is in plaats van 
methodiekgericht. 
Opvallend genoeg zie je, 
nu de verzuiling min of men ten einde is, dat de andere 
partijen steeds meer de kant van D66 opgaan. Hoewel de 
titel sociaal-liberaal suggerent dat D66 zich aan de andere 
regeringspartijen aan zou pa\\t'n, is volgens mij eerder 
het omgekeerde het geval. 
Ik geloof niet dat het gedacl1tvgoed van D66 is veranderd. 
Hoogstens is de partij politivl-; wat gepolijster geworden. 
Maar dat past in het tijdsbeeld, politiek is nu eenmaal 
p.r.-gevoeliger geworden. 
Hocwel ik vind dat onze bewindslieden de afgelopen cri
ses goed hebben opge\'angcn. denk ik dat de partij poli
tiek nog wat te lief is. Ik ben onlangs lid geworden omdat 
ik vond dat de partij wel wat \tcun kon gebruiken.' 



Ageeth Telleman: 

Geboren 1970. Lid van D66 sinds 1993. 

'Wat mij aanspreekt in D66 is 
dat het een partij is zonder 
vanzelfsprekendheden. In 
principe is er ruimte om alles 
ter discussie te stellen. Dit was 
een belangrijke reden voor 
mij om voor D66 te kiezen. In 
mijn tijd bij de Jonge 
Democraten kwam ik veel in 
contact met andere politieke 
jongerenorganisaties. Wat je 
daar zag was dat de meningen 
en posities van mensen veel 
makkelijker te voorspellen wa
ren dan bij de jonge 

Democraten. Die cultuur van verschillende, vaak tegengestelde 
opvattingen, vind ik ook hij D66 terug. Het is niet makkelijk 
om D66'ers in hokjes in te delen. 
Een belangrijk onderdeel van de identiteit van D66 bestaat uit 
de democratisering. Daarbij wil ik als kanttekening plaatsen 
dat democratisering niet hetzelfde is als staatkundige vernieu
wing. Democratisering gaat over de mens die invloed heeft op 
en verantwoordelijk is voor de omgeving waar hij of zij in 
leeft. We moeten ervoor waken dat er geen mensen aan de zi i
lijn blijven staan.J ... J 

De manier waarop D66 politiek handelt en denkt is goed, maar 
zorgt ook voor een kwetsbare positie. Zo zie ik de Tweede
Kamerfractie vaak voorafgaand aan een debat met een genuan
ceerd en gebalanceerd standpunt komen, terwijl dit standpunt 
de uiteindelijke uitkomst van het debat zal zijn. Dat biedt voor 
debat te weinig mogelijkheden om je te profileren. Bovendien 
zorgt de opstelling van D66 ervoor dat ons vaak verweten 
wordt dat we vaag zijn. Ik kan dat wel begrijpen. Door de ba
lans en nuance heb je vaak niet een extreem uitgesproken oor
deel. 
Voor de ideeën en uitgangspunten van D66 is een toekomst 
weggelegd, daar ben ik van overtuigd. Als D66 om een of an
dere reden zou verdwijnen, dan blijft een gat achter. Door 
"Opschudding" heb ik veel met jonge mensen van andere po
litieke partijen in discussies en fora gezeten. Daar heb ik gezien 
dat wat betreft de ideologie hijvoorbeeld het onderscheid tus
sen Niet-Nix en D66 niet zo groot is. Zij claimen dat ze vrijzin
nig democraat zijn, terwijl heel veel D66'ers zich hier ook op 
beroepen. Ook binnen de VVD heb ik mensen ontmoet die li
beraal zijn, maar zich niet thuis voelen bij de conservatief libe
ralen van deze partij. Het is daarom zeker niet uitgesloten dat 
in de toekomst de progressieve stroming in Nederland zal lei
den tot een politieke partij. D66 zal daarin net als in het eerste 
l'aarse Kabinet de rode lijn zijn.' 

Edo Spier: 

Geboren 1926. Lid van [)66 sinds 1976. 

'De identiteit van D66 zit hem vooral in het soort mensen. 
Over het algemeen zijn die: hoog opgeleid, individualistisch, 
anarchistisch en met een hoog maatschappelijke bewustzijn. 
D66 heeft een sterke drang naar democratie en democratise-

ring, maar die is te ver door
geschoten. Binnen D66 mag 
iedereen zich overal mee be
moeien en doet dat vervol
gens ook. Het gebrek aan 
structuren en daardoor een 
zekere ordening, is een anar
chistisch trekje dat gekoes
terd wordt door de mensen 
die al langer lid zijn. 
Dit heeft helaas wel zijn 
weerslag op de manier 
waarop wij ons georgani
seerd hebben. Er klopt niet 
veel van onze organisatie: de 
partij wordt niet bestuurd, van de bladen die uitgegeven wor
den ben ik niet onder de indruk en de congressen hestaan ei
genlijk alleen uit administratief, organisatorisch en financieel 
gezeik, zonder dat veel aandacht is voor de echte politieke oor
deelsvorming, daar waar het volgens mij over gaat. 
Onder de jongeren binnen D66 merk je meer de hang naar een 
betere organisatie en meer structuren. Toch merk je ook bij de 
club Opschudders dat er consensus moet zijn over alles. Zo 
worden ook daar geen standpunten ingenomen en hesluiten 
genomen, en daardoor komen ze ook niet toe aan meer dan 
wat cosmetische veranderingen. 
De grote partijen in Nederland zijn allemaal sociaal-liberaal. 
Wij waren dat al veel langer en nu iedereen het is, zijn we ons 
sociaal-liberaal gaan noemen. Het sociaal-liberale karakter is 
daarom niet kenmerkend voor D66. Wij in Nederland moeten 
ons zorgen gaan maken over de toekomst van de democratie. 
Steeds minder leden van politieke partijen gaan de politieke 
baantjes vervullen. Deze mensen krijgen het voor het zeggen 
en moeten goed gecontroleerd en gecorrigeerd kunnen wor
den. En dat betekent dat we nu aan de slag moeten want: "het 
gaat zo goed in Nederland" maar niemand schijnt te heseffen 
dat we op moeten passen voor nog meer politieke elitevor
ming. Dat is de missie die we hebhen als D66. 
Ik ben lid van D66, omdat ik getrouwd ben met die club. Dat 
betekent niet dat D66 tot in de lengte der dagen zal blijven be
staan. Sterker nog. Ik vind dat de jongeren binnen D66 nu al 
bezig zouden moeten zijn met gesprekken met de jongeren 
van de PvdA, VVD en zelfs (;roenLinks om tot een progres
sieve stroming te komen in Nederland. We zijn aan een herij
king van ons politieke landschap toe, aan een ander uitzicht. 
De veranderingen en initiatieven moeten net als andere veran
deringen van onderaf komen. Niet van de oude hap en van 
D66'ers die nu een benoemde functie hebben, want dat zijn de 
arrivés. Zij ruiken aan het pluche of ze hebben aan het pluche 

geroken. In 1966 riepen we allemaal dat we anders waren, in 
1967 wist ik al dat dat onzin was. D66'ers zijn net zo als de 
rest, en daarom moeten we steeds nieuwe mensen hebben die 
de arrivés prikkelen. 
Er is door de loop van de jaren niet veel binnen D66 vnanderd 
als het gaat om de identiteit. De nieuwe mensen die binnen 
kwamen lijken en leken op de bestaande leden, met een sterk 
gevoel voor democratisering en de ondertoon van anarchisme. 

lk heb veel kritiek op de partij, maar ik heb de moed niet opge
geven en ik zal dat ook niet doen. D66 heeft een toekomst en 
met mij zijn er veelleden die zich voor die toekomst willen in
zetten.' 
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Hoe versterk je de D66-vertegenwoordiging in politieke besturen zonder de kern van de partijdemocratie aan te tasten? Over die vraag heeft 

de HB-commissie 'Kiessystemen en Stemadvies' onder voorzitterschap van voormalig staatssecretaris Dick Tommei zich gebogen. In een 

concreet, kort en overzichtelijk stuk wordt ingegaan op de democratische legitimatie van de interne verkiezingen, de interne procedures, de 

kwaliteit van de kandidaten en het kiessysteem en presenteert de commissie een waslijst aan bruikbare suggesties. 

door A til/a Arda en U do Koek 

Doel 
D66 wil een radicale democratisering van 
de samenleving en het politieke bestel, zo 
valt er in de partijstatuten te lezen. 
Leidraad voor de voorstellen van de com
missie was clan ook het vergroten van de 
bijdrage van D66 aan een democratische 
samenleving. 
Ageeth Telleman, woordvoerder van 
Opschudding en lid van de commissie, 
windt er geen doekjes om: "De huidige 
vorm van partijdemocratie heeft er mede 
toe geleiel dat we in de parlementaire de
mocratie weinig te vertellen hebben." De 
voorstellen van de commissie passen vol
gens haar goed hij de intentie om van 
D66 een professionele partij te maken. 
"Het zijn voorstellen in de geest van 
Opschuclcling, hier was het Opschudding 
om te doen", alelus Telleman. 

Democratische legitimatie 
De commissie constateert dat afhankelijk 
van de verkiezingen, 2/3 tot 7/8 van de 
leden het stembiljet voor de kandidaten
lijst NIET invult. One man, one vote, is dus 
niet aan iedere D66'er besteed. 

Vergroting van de deelname aan de stem
mingen is volgens de commissie van 
Tommei essentieel voor het verkrijgen 
van voldoende democratische legitimatie. 
De commissie komt daarom met een aan
tal verbeteringen van de kandidatenover
zichten. Een van de suggesties is om de 
kandidaten in het kandidatenboek te pre-

senteren in de volgorde van het stemad
vies. Aan kandielaten moeten standaard 
websites en trainingen voor het onder
houden daarvan worden aangeboden. 
Ook het stern bil jet wordt onder handen 
genomen. Zo moet het voor leden moge
lijk zijn met één kruisje het gehele stem
advies over te nemen. "Niet zo'n gek 
idee", vindt oud-Kamerlid jan Veldhuizen. 
"Leden houden immers de mogelijkheid 
om van het stemadvies af te wijken". De 
commissie wil verder laten onderzoeken 
of er via internet of de telefoon kan wor
den gestemd. 

Interne procedures 
Het late moment waarop de lijsttrekker 
wordt gekozen, de lange verkiezingspro
cedures en het telsysteem dat uitnodigt 
tot strategisch stemmen, worden als knel
punten ervaren. Vooral de positie van de 
lijsttrekker, op ieder politiek niveau, komt 
volgens de commissic onvoldoende tot 
zijn recht. Lijsttrekkers kunnen door het 
moment waarop ze worden gekozen, aan 
het eind van de procedure, onvoldoende 
invloed uitoefenen op de organisatie van 
de campagne, de keuze van de belangrijk
ste verkiezingsthema's en de samenstel
ling van de kandidatenlijst. 
Om lijsttrekkers wel invloed te geven op 
deze voor hun functioneren belangrijke 
zaken, stelt de commissie voor om hen op 
een congres voorafgaand aan de post
stemming te kiezen en vervolgens de rest 
van de lijst op te stellen. Sommigen gaat 
dit niet ver genoeg. Oud-JD-voorzitter 
Steven Pieters: "Van mij mag de rol van 
de lijsttrekker nog verder vergroot wor
den. Laat hem of haar maar in de sternad
viescommissie plaatsnemen." 

Kwaliteit kandidaten 
"Niet iedereen die zichzelf geschikt acht, 
is dit ook daadwerkelijk. Dat moet vrien
delijk, maar duidelijk worden gezegd", 
schrijft de commissie. Daarnaast wordt 

10 DEMOCRAAT nr.5 1999 

geconstateerd dat er 'briljante nieuwelin
gen' rondlopen, die bij de huidige wijze 
van opstellen van de kandidatenlijst 
nooit een verkiesbare plaats zouden krij
gen. Om de;L' uitdagingen het hoofd te 
bieden, wil de commissie de voorzitter 
van het bestuur, de lijsttrekker en de 
stemadviescommissies een grotere rol ge
ven bij het -,;unenstellen van de lijst. 
De voorzitter van het bestuur en de lijst
trekker krijgen een wild mrd waarmee ze 
uitzonderlijk goede kandidaten op een ze
ker verkiesh;tre plaats kunnen zetten. De 
'wildcard' kan worden gebruikt om een 
schijnbaar onverkiesbare kandidaat hoger 

~· < \. '' .· ,.; 

op de lijst te zl'!ten of om een geheel 
nieuwe kandidaat op de lijst te zetten. 
Uiteraard houden leden het laatste 
woord: op een congres kan een motie van 
afkeuring worden ingediend. Floor Kist, 
dit voorjaar (·(·n van de kandidaten voor 
het Europel'S l'arlement, ziet de wild wrd 
vooral als 'noodrem', bedoeld om hijvoor
beeld het ontlm·ken van specifieke kennis 
op te vangeiL 
Het instellen va11 stemadviescommissies 
moet volgens de commissie worden ver
plicht. Kist is d;1ar voor: "Een stemadvies 
hoort bij een professionele partij". Ook 
stelt de comJnh'>ie voor een individuele 
volgorde per h.;uJdidaat aan te geven in 
het StemaclviL·s ill plaats van de tot 11u toe 
gebruikelijke tranches. 
Verder mogen op de kandidatenlijsten 
geen 'onverkil''>llare' kandidaten staan. De 
commissie ziet i11 deze partijtraditie kie
zersbedrog, ollldat deze kandidaten reeds 
bij voorbaat aangeven niet te willen wor-



One man one vote, maar waar is iedereen als er gestemd moet worden? 

den gekozen, terwijl de kiezer dat niet 
weet. In plaats van de 'onverkiesbaren' 
stelt de commissic voor om hij wet moge
lijk te maken dat de kandidatenlijsten 
worden vergezeld van Comités van 
Aanbeveling. 

Kiessysteem 
De commissic-Tommei moest zich van 
het Hoofdbestuur ook buigen over het 
kiessysteem. De commissie geeft aan clat 
het huidige kiessysteem uitnocligt tot 
'strategisch stemmen': favoriete kanclicla
ten, clie niet noodzakelijk door cle stem
mer als lijsttrekker worden gezien, wor
den op nummer één gezet en concurre
rende kandielaten worden op een lagere 
plaats gezet of worden helemaal niet ge
noemd, terwijl ze ook volgens de stem
mer best een goede D66-vertegenwoordi
ger zouden zijn. 
Strategisch stemmen wordt als 'legaal' 
aangemerkt en heeft volgens cle commis
sic pas echt invloed bij een lage 'op
komst'. Omelat clie bij interne vcrkiezin
gL•n van D66 de laatste jaren gegaran
deerd is, zijn er mogelijkheden om het 
huidige kiessysteem te vcrbeteren via het 

EOS-systeem, ook wel Single Trans(cra/Jlc 
Votc systeem genoemd. Dit systeem werd 
vroeger door D66 gebruikt, maar is afge
schaft in verband met uitvoeringsproble
men. Met de thans beschikbare compu
ters is dit bezwaar volgens de commissie 
vervallen. 
Ondanks deze argumenten heeft cle com
missie het niet aangeclurfcl cle knoop door 
te hakken. Voornaamste reden is dat het 
EOS-systeem moeilijk uit te leggen is en 
onvoldoende duidelijk kan worden ge
maakt welke feitelijke verschillen in uit
komst tussen dit systeem en het huidige 
ontstaan. "Een gemiste kans om een eer
lijker kiesstelsel in te voeren", oordeelt 
Dennis Hcsscling, woordvoerder van 
Opschudding. "Een partij clic raclicalc de
mocratisering zo belangrijk vindt moet 
ook kritisch naar haar eigen stelsel dur
ven kijken. Strategisch stemmen vormt 
een groot probleem. Nu heeft de commis
sie voorgesteld om een nieuwe commissic 
in te stellen die er nog eens naar gaat kij
ken. Zo blijven wc natuurlijk bezig." 

Het congres 
Als het Hoofdhestuur de voorstellen van 
cle commissie-Tommei overneemt, moet 
het congres zich er nog over uitspreken. 
"Er zitten spraakrnakende voorstellen tus
sen", aldusjan Vclclhuizen. "Er zal de no
dige discussic aan voorafgaan, maar er 
zijn voldoende argumenten om cle sug
gesties van de commissie-Tommei over te 
nemen". Na de voorstellen van 
Opschudding op het najaarscongres in 
Gouda, nu een jaar geleden, staat D66 
opnieuw voor een aantal belangrijke 
keuzen ten aanzien van haar eigen func

tioneren. ''· 

Noot: het EOS-systeem wordt ui(-sclcgd op de 
website van Opschudding 
http://we/corru!.to/opschuddilll[. 
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Oppassen voor conservatieve terugslag 
Op het najaarscongres van 1998 zorgde Opschudding binnen en 
buiten D66 voor de nodige opschudding. Een reeks moties werd 
ingediend met als doel de partij ambitieuzer te maken. D66 moest 
zich duidelijker profileren, professioneler organiseren en vernieu
wender opstellen. De partij stak de hand in eigen boezem en het 
congres steunde de vernieuwing door het overgrote deel van de 
moties aan te nemen. Hoe staat het met de uitvoering? 

Eén motie stak met kop en schouders boven de rest uit: de motie om 
de ondertitel 'sociaal-liberaal' aan te nemen. Het voorstel werd na 
een uitgebreide discussie met massale steun aangenomen, en in de 
weken erna kon de pers er geen genoeg van krijgen. 'Sociaal-libe
raal' genereerde een enorme hoeveelheid !ree publicity. En het effect 
lijkt blijvend, want steeds vaker worden D66'ers aangeduid als 'soci
aal-liberalen', hoe hard de VVD ook schreeuwt dat zij dat zijn. 
Maar de uitvoering van de andere moties verloopt stroever. Voor veel 
voorstellen moet het Huishoudelijk Reglement gewijzigd worden. Het 
doel van veel voorstellen was om overbodige of achterhaalde activi
teiten en instituties te schrappen en zo energie, mensen en geld vrij 
te maken voor activiteiten die nu het belangrijkste zijn - en dat zijn, 
met alle respect, niet de Adviesraad of het regio-HO-lidmaatschap. 
De commissie Identiteit was er als eerste uit en heelt het resultaat 
ook direct op Internet gezet. De door hen opgestelde doelverklaring 
geelt, aansluitend bij De Voorzet van Opschudding, een goed beeld 
van waar D66 voor staat, al kan de samenhang tussen de verschil
lende sociaal-liberale kernwaarden nog sterker benadrukt worden. 
Verder heelt de commissie-Tommei een goed rapport geschreven 
met een waslijst aan uitstekende voorstellen ten aanzien van het 
stemadvies en de interne verkiezingen voor kandidatenlijsten. De 
Tweede-Kamerfractie heelt een politiek jaarverslag gepubliceerd, dat 
door iedereen kan worden aangevraagd. Het wachten is nog op de 
verslagen van de Senaats- en Eurofraclie. 
Op het moment van schrijven zijn nog niet alle concrete congresvoor
stellen voor het najaarscongres bekend. Het is afwachten of de leden
raadpleging en het partijreferendum, waartoe het congres in Gouda 

besloten heelt, er daadwerkelijk komen. De moties die betrekking 
hadden op het congres zijn deels uitgevoerd, al zal het komende con
gres uit moeten wijzen of, zoals besloten, leden vragen kunnen stel
len over het politiek jaarverslag van hun vertegenwoordigers, er meer 
ruimte is voor politieke discussie en of ook mensen van buiten D66 
hun inbreng kunnen leveren. 

Een aantal zaken is nog onduidelijk, maar er valt al wel een en ander 
te vernemen. Wij zijn er niet gerust op. Er lijkt sprake van een conser
vatieve terugslag in de partij. Het zou allemaal zo erg niet zijn, veran
dering is toch niet zo nodig, en dus laten we alles maar grotendeels 
bij het oude. Zo zou de Adviesraad toch maar behouden moeten blij
ven en wordt de roep om handhaving van het regio-HO-lidmaatschap 
sterker. 
Als de parlij zo denkt, dan is het einde zoek. D66-volksvertegenwoor
digers worden dan definitief vastgespijkerd in de marge van de 
Nederlandse politiek. Het najaarscongres gaat een nieuwe voorzitter 
kiezen, en dit is dé kans om de broodnodige vernieuwing in de parlij 
vorm te geven. Als de nieuwe voorzitter die mogelijkheid niet krijgt 
maar moet blijven roeien met de riemen die we nu hebben, dan zijn 
er geen opiniepeilingen nodig om te voorspellen waar we eindigen. 

Vorig jaar behaalde D66 een overwinning op zichzelf door een groot 
aantal interne vernieuwingsvoorstellen aan te nemen. Die overwin
ning mag niet uit handen worden gegeven. De noodzaak om D66 slag
vaardiger, vernieuwender en professioneler te maken en om de leden 
meer bij de parlij te betrekken, is alleen maar groter geworden. 

Noot: De aangenomen voorstellen van Opschudding zijn te vinden op de web
site van Opschudding: http://welcome.to/opschudding. De doelverklaring van 
de commissie ldenlileit is te vinden op http://www.d66.nl/visie/doelverkla
ring.html. 

Dennis Hesseling en Udo Koek maken deel uit van Opschudding 

Mestmoeras 
Als varkenshouder en als lid van D66 heb ik met interesse het interview 
met Brinkhorst gelezen in de Democraat nr. 4. Deze nieuwe minister 
van Landbouw heelt bij zijn aantreden ferme woorden gesproken, zeker 
richting de varkenshouderij. Hij legtie veel de nadruk op de varkens
houderij waar het gaat om hel mestprobleem. De kern van dit probleem 
zijn de in mest aanwezige mineralen, Europees gezien m.n. stikstof (ni
traat). 

De totale veehouderij moet hierop aangesproken worden. Volgens cijfers 
van het ministerie van landbouw is de rundveehouderij verantwoordelijk 
voor 63 procent van de stikstofuitscheiding, gevolgd door de varkenshou
derij met 23 procent en de pluimveehouderij met 1 0 procent. 
Een inkrimping van de varkenshouderij met 20 procent levert totaal gezien 
slechts 5 procent minder stikstofuitscheiding op. Hierom is het niet ver
wonderlijk, dat der rechter zich eveneens afvraagt, waarom de varkenshou-
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derij als enige sector gepakt wordt, middels een verplichte inkrimping zon
der vergoeding. 
Wat de minister deze zomer ook verzonnen mag hebben, feit blijft dat op 
korte termijn een mestramp dreigt, die ook hiJ met meer zal kunnen voorko
men. Om een milieuramp tegen te houden of te kunnen beheersen, zal het 
noodzakelijk zijn moed te tonen. 
Een noodoplossing is om het mestoverschot enkele jaren in de oceaan te 
verspreiden. Een rapport van het NIOZ, Nederlands Instituut Onderzoek van 
de Zee, geeft aan dat dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk is, zonder 
nadelige effecten voor het milieu. 
Deze tijdelijke oplossing kan voorkomen, dat ook Brinkhorst in het mest
moeras ten onder gaat. 

Wim Dolman, Wilp 



Sleutelconferentie te Leiden 
Achtergrond 

Diverse gebeurtenissen veroorzaakten de afgelopen maanden de nodige discussies over de positie en houding van 
D66. Het vuur lijkt verdwenen en we struikelen van het ene probleem naar het andere. Maar uit de vele, vaak teleur
gestelde, reacties blijkt dat veelleden en belangstellenden nog steeds hart hebben voor D66 en zoeken naar mogelijk
heden om het vuur weer aan te wakkeren. 

Doel 
Deze 'S/eutelcon(erentie' is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij D66 en ideeën heeft over hoe we de partij 
weer op de kaart kunnen zetten. Die mensen willen wij bij elkaar halen om te kijken hoe we dat kunnen doen. Wij 
zoeken vooral mensen die ook na deze bijeenkomst de wil hebben en de tijd willen investeren om te blijven 'sleute
len' aan de partij. Met het spuien van alleen vrijblijvende ideeën komen we er niet. Ook het uiten van kritiek op de 
huidige bestuurders en politici brengt ons niet verder. 

Foto: Marcel Minnée 

Wanneer, waar, kosten, faciliteiten 

Programma 
12.00- 13.00 Zaal open 
13.00- 13.10 Welkomstwoord 
13.10- 13.25 Korte inleiding op deelsessies 
13.30- 15.00 Deelsessies 
15.00- 15.30 Pauze 
15.30- 16.30 Plenaire discussie 
16.30- 17.00 Afspraken maken in groepjes 
Aansluitend borrel met speakers corner 

Inhoud 
We hebben drie parallelle deelsessies georga
niseerd. De titels zijn 'Houding', 'Organisatie' 
en 'Inhoud'. Na een zeer korte inleiding is het 
woord aan u! 'Houding' gaat over presentatie, 
communicatie, zichtbaarheid en herkenbaar
heid van D66. 'Organisatie' gaat over de ad
ministratieve en statutaire organisatie van 
D66. 'Inhoud' wordt georganiseerd door 
Opschudding. 

De S/eutelconfèrentie wordt gehouden op de vrijwillig autoloze zondag 19 september 1999 van 13.00 tot± 17.00 uur in 
museum Naturalis, 5 minuten lopen van station Leiden CS. Voor wie het reizen met het openbaar vervoer bezwaarlijk 
is, is gelegenheid tot parkeren aanwezig. 
Er wordt een beperkte toegangsprijs geheven. 
Faciliteiten als kinderopvang, infobalie etc. zullen niet aanwezig zijn. 

Aanmelden en meer informatie 
Voor deelname dient u zich aan te melden. Dit kan tot donderdag 16 september per mail via Leiden(alD66.nl of via 
een kaartje naar Postbus 2119, 2301 CC LEIDEN. Meer informatie vindt u op de internetsite 
http:/ /Welcome.to/Sleutelcongres. Indien u nog vragen heeft kunt u bellen met 071-5233573 (C. Houbra ken) of 0186-
618853 Q. Stuurman). 

Organisatie 
De initiatiefnemers voor de S/eutelcon(erentie zijn: Cathja Maas (fractievoorzitter Driebergen), John Stuurman (wethou
der Oud-Beijerland), Bas van Gils (lid Tilburg), Mimy Sluiter (Statenlid NH), Chido Houbraken en Arjan Stoffels (resp. 
penningmeester en secretaris afdeling Leiden). 

De S/eutelcon(erentie heeft geen status op grond van de D66-partijstatuten. Er kunnen dus ook geen moties aangeno
men worden die door het partijbestuur uitgevoerd moeten worden. 
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Een identiteit voor duizenden individuen? 

'Een doelverklaring is nog geen actieprogramma. Zij moet vertaald worden naar de dagelijkse politiek. Dat is het werk van onze 

politici in de fracties en van de programmacommissie.' Zo denkt Wiltried Derksen, secretaris buitenland in het Hoofdbestuur en 

voorzitter van de commissie Identiteit, er tenminste over. Deze commissie heeft in een concept-basisdocument de belangrijkste 

uitgangspunten van de partij neergelegd. 

door Mariëtte van Soesbelgen 

Aanleiding hiervoor waren de moties van 
Opschudding op het najaarscongres in 1998 
waarin de aanduiding 'sociaal-liberaal' werd 
aangenomen en gevraagd werd om de instel
ling van een commissie die in een basisdocu
ment de uit,~?,angspunten van !zet politiek den
ken van D66 zou formuleren. 

Wat is een doelvcrklaring als het geen actie
programma is? 
'We werken met zijn allen aan een ideaal 
zonder dat we ons erg druk maken om de 
formulering van dat ideaal. We delen een 
mens- en maatschappijvisie, maar formu
leren die niet. De kiezer verlangt echter 
duidelijkheid en samenhang van D66. De 
vraag van het congres was om uitgangs
punten te formuleren die voor een lan
gere termijn voor de partij gelden. De 
doelverklaring moet geen blauwdruk wor
den, maar zij moet wel duidelijk maken 
wat de essentie van de partij is en waarin 
we ons onderscheiden van andere par
tijen.[ ... ]' 

In /zet vcrleden is vaker de roep gehoord om 
een 'beginselprogramma' te schrijven. Dii! is 
altijd gepareerd met het argument dat D66 
niet-dogmatisch is en het vaststellen van een 
dergelijk programma in strijd is met de begin
selen van de partij. Waarom zijn er 1111 dan 
wel uitgangspunten gefórmu!eerd! 
Dit is niet helemaal een juiste voorstel
ling, volgens Derksen. 'Hoewel wij nooit 
een beginselverklaring hebben geformu
leerd, waren al in het eerste politieke pro
gramma van 1966 uitgangspunten opge
nomen. Die traditie hebben wij tot in de 
jaren '80 gehandhaafd. Met de keuze voor 
de aanduiding 'sociaal-liberaal' is de weer
stand tegen een formulering van uit
gangspunten afgenomen.' 

Wie zaten in de cummissie en hoe is het do
cument totstandgekomen? 
'We hebben een commissie gevormd met 
mensen uit de programmacommissie en 
uit Opschudding. Ook Erwin Nypels, een 

van de partijoprichters, was lid. Zijn rol 
was belangrijk, hij wees ons op de conti
nuïteit tussen wat wij nu sociaal-liberaal 
noemen en het eerste politieke pro
gramma. Veel ideeën die er in 1966 wa
ren, zijn nu opnieuw verwoord. 
Belangrijke aspecten zoals vrijheid en be
trokkenheid en mondigheid, staan cen
traal. We hebben onderling veel digitaal 
gedaan en enkele, soms knetterende, 
brainstormsessies gehad. We hebben ge
discussieerd over formuleringen en over 
de verhouding tussen de kernwaarden. 
Daarna zijn we internet opgegaan en heb
ben enkele partijprominenten om een re
actie gevraagd. Het commentaar is ver
werkt tot de in deze Democraat gepubli
ceerde tekst. Voor ons is dit geen 
eindresultaat; de tekst kan nog steeds vcr
beteren.' 

Wat waren de reacties via D66-internetsite? 
'Er waren tientallen reacties, variërend 
van 'eindelijk' en 'geen behoefte hebben 
aan een basisdocument' tot 'nog te wei
nig onderscheidend van de andere par-
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tijen'. Voor sommigen was het begrip 
'doelverklaring' verwarrend, men ver
wachtte een actielijst voor de komende 
periode en dat hen wordt het niet.' 

vVat is het C!X\IC dat met dit dOCliiiiCilt kan 
gebeuren? 
'Wanneer hl'l woord voor woord kapot 
geamendeerd wordt, dat lijkt mij een 
nachtmerrie. ( )f als het na vaststelling in 
een bureaula verdwijnt. Dat is voor mij 
dan een teken dat de partij zijn eigen op
drachten, die gezamenlijk tijdens het 
congres zijn va'>tgesteld, niet serieus 
neemt.' 

Is de cmnmis.1ie tevreden met !zet resultaat? 
'ja, het geeft voldoende aan waar we voor 
staan en wat lll'l wezen is van de partij. 
Het blijft een concept, dat zeker is ge
groeid in het afgelopen halfjaar. Deze tij
delijke commhsic is alleen nog niet klaar 
met haar taak. Op dit moment (half au
gustus, red.) wordt over de volgende stap 
overleg gevoerd.' 

\Vat zou volgcn1 11 de status \'<lil het dom-
Inent /IIOetCII zijn:' 

: 'Opschudding noemde het een basisdocu
ment. Dat mol't het ook zijn. Onze pro-

~-· grilmma's mol'tl'll herleid kunnen wor-
den tot dit ha-.hdocument. Het moet dan 

~ 1 ook tot de hagagL' van iedere D66'er gaan 
0:: behoren. Op 21> -.eptember houden wc 
:::-- een forunH.ii~Cli\\Îe in Arnsterdatn over 
~ dit document.< >p het najaarscongres 
~ wordt beslist ovl'r het vervolgtraject. We 

gaan het pas naar huiten toe uitdragen als 
7- het definitief h vastgesteld. Tot die tijd 

kunnen alle lnil'n en geïnteresseerden re
ageren door op 2h september naar het 
Stedelijk 'v!ml'lllll in Amsterdam te ko
men of via inll'mct een bijdrage aan de 
commissie te sturen.' <$• 

Reacties kunt 11 1111ren aan de cmmnissic 
i dm ti teit: I/lil i [<j(a'tf66.nl ( C-1/lll i/), 020-
8833845 (filx) of per post aan het landelijk 
secretariaat, t.a.1·. de COIIIInis.1ic idmtitcit. 



20 november 1999, 

in Zutphen 

• 
" .. -:. 

CONGRESINFORMATIE 

• 

De Buitensociëteit van de Hanzehof in Zutphen, waar het plenaire deel van het najaarscongres zich afspeelt 

Agenda 
(populaire versie; programma en detail vindt u verderop) 

09.30 Opening 

09.35 
1000 
11.10 

11.30 
11.45 
12.15 

Financiën 
D66 kijkt terug 
Presentatie kandidaten besturen en commissies 

De uitdagingen van een nieuwe eeuw 
Identiteit: uitgangspunten van De Democraten 
Toekomst voor de politieke partij 

12.45 Pauze 
13.00 Sluiting stembussen 

13.00 
13.45 
14.45 

Actuele politieke rnaties 
De organisatie klaar voor 2000 
Burger en bestuur 

15.45 SpeechThom de Graaf 

16.10 
16.30 

Uitslagen 
Sluiting 

Praktische informatie 

Locatie: 
theater & congrescentrum Hanzehof 
Coehoornsingel1 
7201 AA Zutphen 
tel. 0575-512013 
fax. 0575-511679 

Let op! 
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Bereikbaarheid 
De Hanzehof ligt op 10 minuten wandelen vanaf NS-station Zutphen. 
Vanaf het station staat de route aangegeven met wegwijzers. Op het 
station zijn treintaxi's aanwezig, maar vanaf twee personen is een ge
wone taxi voordeliger. 
Parkeren: bij de Hanzehof zijn 400 (gratis) parkeerplaatsen. 

Congresboeken 
Congresboek A kunt u opvragen met de bon achterop dit nummer. 
Congresboek B is op het congres beschikbaar bij de verschillende ba
lies. 

Stemrecht 
Om stemgerechtigd te zijn op dit congres dient u de contributie over 
1999 te hebben voldaan. De contributie kan eventueel ter plekke con
tant worden voldaan. 

Kinderopvang 
Gedurende het congres (9.45 - 16.30 uur) is er kinderopvang beschik
baar. De crèche is voorzien van speeltjes, de ouders dienen zelf voor 
eten en drinken voor de kinderen te zorgen. 

Toegangsprijs 
fl. 20,- voor leden, fl. 25,- voor niet-leden. 

Millenniumcongres 

- Volledige agenda 

N.B. alle tijden zijn bij benadering. 

09.30 opening door de partijvoorzitter 
• introductie congresleiding 
• benoeming notulen en stemcommissie 
• toelichting stemprocedures door stemcommissie 
• toelichting verkiezingsprocedures door LVG 

09.35 FINANCIEN 
• jaarrekening 1998 
• contributieregeling 2000 
• afdrachtregeling 2000 
• ontwerp-begroting 2000 

10.00 RAPPORTAGE UITVOERING BESLUITEN CONGRESSEN 
VRAGENRONDE en JAARVERSLAGEN HB, FRACTIES TK EK EP 
VRAGENRONDE SWB en OC 
• uitvoering besluiten congres 66 
• vragenrondje congres aan HB TK EK EP SWB en OC n.a.v.: 

• jaarverslag 1998 Vm 1 e helft 1999 Hoofdbestuur 
• beleidsplan 2000 Hoofdbestuur 
• jaarverslag Tweede-Kamerfractie 
• jaarverslag Eerste-Kamerfractie 
• jaarverslag delegatie Europees Parlement 
• jaarverslag SWB 
• jaarverslag Opleidingscentrum 

11.10 PRESENTATIE KANDIDATEN BESTUREN EN COMMISSIES 
• opening stembussen 
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Actuele politiek 

D66'ers hebben een unieke gelegenheid de parlij constant 
te voorzien van inhoudelijke impulsen. Naast de algemene 
afdelingsvergadering en de regiovergadering kunnen groe
pen van 25 leden samen de politieke agenda van het con
gres bepalen door actuele politieke moties in te dienen. Een 
concreet idee, een uniek concept of een verfrissende stel
lingname? Maak gebruik van deze mogelijkheid. Op het in
ternet of via hetlandelijk Secretariaat kunt u een formulier 
opvragen om deze moties in te dienen. Actuele politieke mo

ties moeten uiterlijk 48 uur voor aanvang van het congres 
binnen zijn. 

11.30 toespraak PARTIJVOORZITTER 

11.45 UITGANGSPUNTEN VAN DE DEMOCRATEN, doelverklaring 
• rapportage HB-commissie en goedkeuring door congres 

12.15 TOEKOMST VOOR DE POLITIEKE PARTIJ 
• presentatie rapport HB-commissie en reactie Hoofdbestuur 

12.45 pauze 
13.00 sluiting stembussen 

13.00 ACTUELE POLITIEKE MOTIES 

13.45 ORGANISATIE 
• rapportage HB-commissies en voorstellen Hoofdbestuur 
• Kiessysteem en stemadvies 
• Lokaallidmaatschap 
• Ledenraadpleging 
• (Virtuele) Platforms 
• Overige organisatorische voorstellen 
• Statuten, wijzigingsvoorstellen uit congres 68 niet behandeld in 

congres 68 wegens onvoldoende quorum besluitvorming thans 
met gewone meerderheid 

• Statuten/Huish.Regl., wijzigingsvoorstellen congres 69 
• algemene organisatorische moties 

14.45 BURGER EN BESTUUR 
• tien amendeerbare punten 

15.45 toespraak FRACTIEVOORZITTER TWEEDE-KAMERFRACTIE 

16.1 0 uitslag verkiezingen besturen en commissies 
16.30 sluiting 



Toelichting bij de agenda en de stukken 

Congresvoorstellen en moties en amendementen 
Congres 68 heeft besloten dat in het vervolg de publicatie van congres
voorstellen als volgt plaatsvindt: 

een samenvatting van de congresvoorstellen wordt naar alle leden 
gestuurd; 
de complete tekst van de voorstellen komt tegelijkertijd aan bij de 
secretaris van elk regio- en afdelingsbestuur; 
de complete tekst van de voorstellen verschijnt op de D66-website; 
de complete tekst op papier kan opgevraagd worden bij het Landelijk 
Secretariaat. Hieraan zijn -voor het aanvragende lid- geen kosten 
verbonden. Niet-leden betalen de kostprijs plus verzendkosten. 

De samenvatting van de voorstellen voor het millenniumcongres op 20 
november î 999 vindt u in deze Democraat. Uitzondering daarop is dat 
deel van de financiële voorstellen waarvan de samenvatting in de 
volgende Democraat verschijnt, die op 20 oktober a.s. bij u in de bus 
valt. Die Democraat bevat ook een verwijzing naar de jaarverslagen van 
de fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer en van onze delegatie in 
het Europees Parlement, die op de website te vinden zijn. Bovendien 
melden SWB en Opleidingscentrum in dat nummer een en ander over 
hun activiteiten. 

Op 8 september zijn de secretarissen van regio- en afdelingsbesturen 
voorzien van een complete set van de eerste serie voorstellen. Vanaf 8 
september, de datum waarop deze Democraat bij u binnenkomt, staan 
de volledige voorstellen van de eerste serie op de D66-website. De 
tweede serie wordt op î 6 september op de website geplaatst. 
U kunt deze teksten, inclusief een formulier voor de indiening van mo
ties en amendementen en een kandidaatstellingsformulier, van de web
site naar uw computer downloaden- voor de partij verreweg het voor
deligst. 
De tweede (efficiency) keuze is: toezending via e-mail in Word 97 of 
95 voor Windows. 
Mocht u deze efficiënte methodes van het verkrijgen van de stukken 
niet kunnen hanteren, dan sturen wij u de stukken op papier per post 
toe. Achterop deze Democraat vindt u een bestelbon. 

Het volledige "website-pakket" bestaat uit: 

eerste serie 
de volledige tekst van alle amendeerbare voorstellen uit de eerste 
serie, incl. de wijzigingsvoorstellen op Statuten en Huishoudelijk 
Reglement en Burger en Bestuur; 
de agenda en het congresreglement 
de jaarrekening î 998; 
verantwoording verkiezingsfonds; 
de rapportage over de besluitvorming uit vorige congressen; 
het jaarverslag van het Hoofdbestuur over de periode î januari î 998 
Vm juni î999 
het beleidsplan 2000 van het Hoofdbestuur; 
de jaarverslagen van de fracties van Tweede Kamer, Eerste Kamer 
en de D66-delegatie in de ELDR-fractie in het Europees Parlement; 
de jaarverslagen van SWB en Opleidingscentrum en het beleidsplan 
van het Opleidingscentrum voor het jaar 2000; 
de melding van de vacatures in besturen en commissies, met de 
profielschetsen; 
de 'Uitgangspunten van De Democraten' (de doelverklaring), ge
maakt door de Hoofdbestuurscommissie Identiteit, onder voorzitter
schap van Wiltried Derksen; 
het rapport van de commissie Kiessysteem en stemadvies, onder 
voorzitterschap van Dick Tommel; 
het rapport 'Lokaal lidmaatschap' van de gelijknamige 
Hoofdbestuurscommissie, onder voorzitterschap van Henk Pijl man; 
bestelbon, o.a. voor congresboek A. 

CONGRESINFORMATIE 

tweede serie 
de ontwerp-begroting 2000; 
rapportage van de Hoofdbestuurscommissie Evaluatie 
Contributieregeling onder voorzitterschap van Robert van Lente; 

- de contributieregeling; 
- de regio-afdrachtregeling 2000; 

de notitie 'Toekomst voor de politieke partij' van de 
Hoofdbestuurscommissie, onder voorzitterschap van Alexander 
Pechtold. 

Voor de verschillende sluitingsdata van moties en amendementen, zie 
het congresreglement 

Congresboek A staat vanaf donderdag î î november î 999 op de web
site. De verzending van bestellingen voor een papieren editie vindt 
eveneens op î î november plaats. 

Amendement op de begroting bij moties/amendementen met finan
ciële consequenties 
Het Hoofdbestuur verzoekt aan indieners van moties en amendementen 
met duidelijke financiële consequenties om de indiening daarvan verge
zeld te doen gaan van een amendement op de begroting 
waardoor budgettaire neutraliteit ontstaat. De landelijke penningmees
ters willen u zo veel en zo neutraal mogelijk behulpzaam zijn bij het be
groten van kosten, het vinden van dekking en het formuleren van de 
amendementsteksten. De keuzes worden door de indieners gemaakt. 

Bij voorstellen waarbij geen of naar de mening van het Hoofdbestuur 
onvoldoende financiële onderbouwing wordt gegeven, zal het 
Hoofdbestuur in zijn advies aangeven wat de financiële consequenties 
bij aanname van het voorstel zijn en in welke mate de begroting hierin 
al dan niet voorziet. 
Door een actief beleid in dezen krijgt het congres vooraf inzicht in de fi
nanciële consequenties van de voorstellen waarover het beslist. 

In de rij om te reageren op een ingediende motie 
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Congresreglement 

art. 1 
Het 69e congres van D66- het Millenniumcongres-vindt plaats op 
zaterdag 20 november 1999 te Zutphen. 

art. 2 
Algemene organisatorische moties en moties en amendementen 
m.b.t. de congresresolutie "Burger en Bestuur" , de organisatorische 
voorstellen van het Hoofdbestuur (o.a. m.b.t. Kiessysteem en 
Stemadvies, Lokaal lidmaatschap, Ledenraadpleging, (virtuele) 
Plat1orms) en Statuten en Huishoudelijk Reglement dienen uiterlijk op 
maandag 18 oktober 1999 om 10.00 uur in de juiste vorm op het 
Landelijk Secretariaat van D66 te Den Haag te zijn ontvangen. 

art. 3 
Moties m.b.t. de jaarrekening 1998 en de 'Uitgangspunten van De 
Democraten' (de doelverklaring) en moties en amendementen met be
trekking tot de begroting 2000, de afdrachtregeling 2000 en de contri
butieregeling 2000, dienen uiterlijk op donderdag 4 november 1999 
om 10.00 uur in de juiste vorm op het Landelijk Secretariaat van D66 
te Den Haag te zijn ontvangen. 

art. 4 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 090 en 093 van het 
Huishoudelijk Reglement dienen Actuele Politieke Moties uiterlijk te 
worden ingediend op donderdag 18 november 1999 om 10.00 uur 's 
ochtends bij het Landelijk Secretariaat; 

art. 5 
Op de begroting kunnen alleen amendementen worden ingediend, 
waardoor budgettaire neutraliteit ontstaat Bij voorstellen met finan
ciële consequenties dient een amendement op de begroting te worden 
ingediend. 

art. 6 
De congresleiding heeft de bevoegdheid ten congresse aanvullende 
regels te stellen. 

Hallo, ... wat doe jij daar? Ook voor kinderen is er van 
alles te doen op een congres 
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art. 7 
Bovendien zijn specifiek van toepassing op het congres de art. 89 Vm 
99 van het Huishoudelijk Reglement 

Toelichting bij het congresreglement 
Moties en amendementen dienen te worden ingediend in de vorm van 
het daartoe bij het Landelijk Secretariaat verkrijgbare standaardformu
lier. U kunt dit downloaden van onze website. 
Actuele Politieke Moties behoeven slechts 5 handtekeningen van 
stemgerechtigde leden. 
Alle overige moties en amendementen behoeven hetzij 25 handteke
ningen van stemgerechtigde leden, hetzij de handtekeningen van voor
zitter en secretaris van de afdeling of regio waarin de ledenvergadering 
de moties en amendementen vaststelde. 
Het lidmaatschapnummer en een leesbare naam dienen bij elke hand
tekening te worden vermeld. 
Voor digitaal aangeleverde moties en amendementen geldt dat de digi
tale tekst op de inleveringstermijn binnen moet zijn en de indiening al
leen geldig is. als de bijbehorende handtekeningen (per amendement 
of serie amendementen geclusterd) uiterlijk 48 uur na de sluitingster
mijn binnen Zijn op het Landelijk Secretariaat. 
Voor fax-zendingen en e-mail-aanlevering van Actuele Politieke Moties 
bestaat de aanvullende mogelijkheid van het inleveren van de originele 
handtekeningen op zaterdag 20 november 1999 voor 10.30 uur bij de 
Besluitvormingscommissie voorin de zaaL 

N.B. De in het congresreglement vermelde indieningstermijn is een ui
terste - het Landelijk Secretariaat stelt eerdere toezending bijzonder op 
prijs. Adres: Postbus 660 2501 CR Den Haag. Ons faxnummer: 070 -
364 1917, het e-mail-adres: Lsd@d66.nl 

Financiën 
Toelichting bij de jaarrekening 1998 
Het jaar 1998 was in financieel opzicht een bewogen jaar voor D66. 
De financiële positie van de partij bevond zich medio 1998 in een kri
tieke fase. De kans dat het verkiezingstands diep in de rode cijfers te
recht zou komen, was zeer reëel, het gedwongen vertrek van veel ge
meenteraadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen zorgde voor een 
uitzichtloze financiële positie van de Bestuurdersvereniging en boven
dien vertoonde de begroting van de partij ook nog een tekort dat snel 
opliep naar fl. 250.000,- op jaarbasis. Het Hoofdbestuur zag zich 
daarom genoodzaak1 zeer pijnlijke maatregelen te treffen. Deze maat
regelen hebben uiteirdelijk geresulteerd in een jaarrekening 1998 die 
bijna sluitend is, een verkiezingstands dat met een klein overschot is 
gesloten en in een oplossing voor de financiering van de resterende 
schuld van de Bestuurdersvereniging van ruim fl. 60.000,-. Het 
Hoofdbestuur is bijzonder verheugd dat uiteindelijk alle gremia in de 
partij de flexibiliteit hebben kunnen opbrengen om dit resultaat te be
werkstelligen. Hoewel de meest actuele financiële problemen zijn op
gelost, blijft de financiële positie van D66 wankel, gelet op de risico's 
waar D66 mee te maken heeft. Vooral de omvang van het verkiezings
tands is veel te laag. 

In de gepresenteerde jaarrekening zijn onder de baten en onder de las
ten (post Hoofdbestuur) voor ruim fl. 225.000,- aan schenkingsdecla
raties opgenomen. 
Het beleggingsbBleid heeft geresulteerd in een stiJQing van het gemid
delde rendement op liquide middelen, deposito's en effecten van 3,6% 
in 1997 naar 4,7% in 1998. Per ultimo 1998 had de partij voor bijna 



fl. 300.000,- aan aandelen in onroerend-goed fondsen en voor bijna 
fl. 225.000,- aan obligaties van de Bank Nederlandse Gemeenten in 
portefeuille. De omvang van de deposito's bedroeg bijna fl. 630.000,-. 
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Verklaring Financiële Commissie 
De Financiële Commissie heeft een goedgekeurd advies bij de jaarreke
ning 1998 gegeven. 

VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 TE 'S-GRAVENHAGE 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1998 
in guldens 

1998 1998 1997 
Werkelijk Begroting Werkelijk 

Baten 2.195.040 2.217.000 2.094.496 
-------- -------- ======== -------- --------

Lasten 

Personeel 826.954 843.000 778.373 
Secretariaat en Huisvesting 290.462 245.000 292.745 
Bestuur en Adviesraad 532.852 500.000 463.424 
Publiciteit 162.306 165.000 158.022 
Regio's en afdelingen 230.374 275.000 278.598 
Subsidies 93.000 93.000 123.000 
Dotaties aan voorzieningen 23.740 24.000 60.425 
Algemeen 48.907 72.000 66.513 

-------------- -------------- --------------
Totaallasten 2.208.595 2.217.000 2.221.100 
Nadelig saldo -13.555 0 -126.604 

-------------- -------------- --------------
2.195.040 2.217.000 2.094.496 

-------- -------- --------------- -------- -------

MEDEDELING VAN DE ACCOUNTANT 

De in dit orgaan opgenomen staat van baten en lasten over 1998 van Vereniging Politieke Partij 
Democraten 66 te 's -Gravenhage is ontleend aan de jaarrekening 1998 van de vereniging. 

Bij de jaarrekening 1998 is door ons een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Leiden, 15 april1999 

BDO Campsübers 
Registeraccountants 
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Conform het Huishoudelijk Reglement dient verantwoording te worden 
afgelegd over de besteding van het verkiezingsfonds. 

Saldo per 1 januari 1998 f 308.463,-

Inkomsten 
Afdrachten politieke vertegenwoordigers f 101.300,-

Bijdragen, donaties, schenkingen en 
bedelactie f 481.066,-

Verkoop materialen f 126.986,-

Bijdrage conform begroting f 75.000,-

Totaal inkomsten f 784.352,-

Uitgaven 
Publiciteit en drukwerk f 502.664,-

Campagnematerialen f 108.753,-

Salarissen f 95.626,-

Organisatie campagne en subsidies f 313.035,-

Kosten onderzoek f 17.155,-

Vrijval ten gunste van begroting f 20.260,-

Totaal uitgaven f 1.057.493,-

Saldo per 31 december f 35.322,-

In totaal is voor ruim 1 ,5 miljoen aan de verkiezingscampagnes uitge
geven. Voor een deel zijn deze uitgaven al in 1997 verantwoord en voor 
een deel betreffen het uitgaven voor Uitzendingen politieke partijen, die 
zijn gefinancierd uit de subsidie voor RTV. 
In 1999 zijn opnieuw twee verkiezingscampagnes gefinancierd. 
Vooralsnog kan worden aangenomen dat ultimo 1999 het verkiezings
tands opnieuw met een klein positief saldo zal sluiten. 

Penningmeesters 

Vacaturemelding 

Derde melding vacatures besturen en commissies 
op congres 69 

In Democraat 99/03 werd de kandidaatstelling geopend van de vacatu
res waarin het congres van 20 november 1999 zal voorzien. In 
Democraat 99/04 is daar 1 vacature b1JQekomen. Dit is de derde en 
laatste melding van de vacatures. 

De kandidaatstelling sluit op maandag 20 september 1999 om 12.00 
uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren moeten dan binnen zijn bij 
de LVC p/a Landelijk Secretariaat Kandldaatstellingsformulieren zijn 
verkrijgbaar bij het Landelijk Secretariaat. Postbus 660 2501 CR Den 
Haag, bezoekadres Noordwal1 0. teL 070-356 6066. fax 070-364 
1917. Vanaf 8 september kunt u de formulieren ook downloaden van 
de website en elektronisch aan ons verzenden aan het op het formulier 
aangegeven e-mail-adres. 

Vacatures: 
Dagelijks Bestuur voorzitter en secretaris organisatie 
Hoofdbestuur bestuursleden voor de regio's Overijssel, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant. Limburg en Flevoland * 

Alles kost geld en drukt op de begroting, zelfs ballonnen 
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Besluitvormingscie 3 leden 
Geschillencollege 2 leden 
Land. Verkiezingscie 4 leden 
SWB-bestuur 1 lid 

* Het Hoofdbestuur wijst erop dat bij de door congres 68 naar congres 
69 doorgeschoven voorstellen voor herziening van het Huishoudelijk 
Reglement, voorstellen zijn die beogen de functie van regio
Hoofdbestuurslid op te heffen. Bij aanname daarvan treden de oude 
en eventueel nieuw gekozen regiohoofdbestuursleden onmiddellijk na 
het congres af. 

Voor een volledige beschrijving van vacatures en profielen zie de 
Democraat 99/03 op pag. 19/20 en Democraat 99/04 pag. 16. 

Amendeerbare voorstellen 

Het Hoofdbestuur biedt u hierbij de concepttekst 'Uitgangspunten van 
De Democraten' aan. U wordt uitgenodigd om aan de 
Hoofdbestuurscommissie Identiteit uiterlijk voor maandag 4 oktober 
12.00 uur uw suggesties tot wijziging te doen toekomen (e-mail: 
mailci@d66 nl of post: p/a Landelijk Secretariaat). Aan de hand van 
uw suggesties en de discussies tijdens het landelijk politiek podium op 
26 september, waarover meer elders in deze Democraat, stelt de com
missie een definitief concept op, dat in congresboek A en vanaf 11 ok
tober op de website gepubliceerd wordt. Dit definitieve concept wordt 
aan het congres aangeboden. Aangezien het stuk een status heeft die 
vergeleken kan worden met die van de 'Inleiding van het verkiezings
programma', is er geen amenderingsmogelijkheid (art. 057.1). U heeft 
wel de gelegenheid moties bij dit agendapunt in te dienen, echter geen 
moties die beogen de tekst te wijzigen. 

Uitgangspunten van De Democraten 

Doelverklaring (volledige tekst) 

Politiek, dat zijn wij allemaal. 
Sinds 1966 streven wij naar een samenleving die gebaseerd is op de 
persoonlijke vrijheidsrechten en bevordering van de grootst mogelijke 
ontplooiing van ieders individualiteit op basis van gelijke kansen. Ons 
doel is het opbouwen van een duurzame, democratische en open sa
menleving. Een samenleving waarin burgers zich ontplooien in vrijheid 
en betrokkenheid met anderen. Een samenleving waar burgers verant
woordelijkheid willen en kunnen nemen, voor zichzelf, hun eigen vrij
heid, en voor hun omgeving. Daartoe streven wij naar een radicale de
mocratisering van de samenleving. 

Dit kan alleen indien alle burgers gelijke kansen krijgen en in de gele
genheid worden gesteld zelfredzaam deel te nemen aan de maatschap
pij. Vrijheid en democratie vereisen immers duurzame ontwikkeling; 
goed onderwijs; goede gezondheidszorg; behoorlijke woonvoorzienin
gen; een markt zonder dominantie; werkgelegenheid; een redelijk inko
men; een sociale zekerheid die bevrijdt, niet beknelt; een goed functio
nerende rechtstaat, en veiligheid. Daarom werken wij aan een duur
zame economie, een leefbaar land, investeringen in kennis en talent, en 
zorg voor zwakkeren. 
Onze visie is dat deze voorzieningen worden gerealiseerd door markt 
en maatschappelijk middenveld. De overheid is verantwoordelijk voor 
de rechtstaat en de openbare orde. De overheid bewaakt kwaliteit, con
tinulteil en volledigheid van de voorzieningen. Zij signaleert tekortko
mingen en neemt, waar nodig, de uitvoering op zich of draagt deze uit
voering op aan de markt of het maatschappelijk middenveld. Deze 
keuze is voor ons een pragmatische keuze, die van tijd tot tijd en van 
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plaats tot plaats kan verschillen. Wij hebben geen blind vertrouwen in 
markt, middenveld of collectieve sturing. Ons uitgangspunt bij deze 
keuze is het realiseren van de beste oplossingen met de minste vrij
heidsinbreuken en de maximale invloed van de burgers. 
Dit noemen wij sociaal-liberaal. 

Vrij 
Wij maken de vrijheid van elk persoon tot uitgangspunt van ons den
ken. Wij willen ruimte creëren voor alle mensen om zich zo veel moge
lijk naar eigen inzicht te ontplooien en eigen normen en waarden te kie
zen. Dit recht op ontplooiing naar eigen inzicht is de spil van ons den
ken over vrijheid. Daarom benadrukken wij de geestelijke vrijheid (ten 
aanzien van levensbeschouwing, politieke keuze, meningsuiting, we
tenschap en kunst), de zelfbeschikking over het menselijk lichaam (zo
als ten aanzien van euthanasie en abortus) en de vrijheid van leefvorm 
(met betrekking tot seksuele geaardheid en de wijze van samenwonen). 
Daarom komen wij ook op voor het creëren van gelijke kansen: men
sen moeten van hun vrijheidsrechten gebruik kunnen maken. Juist 
daarom investeren wij in onderwijs zodat de mensen door primair, 
voortgezet en hoger onderwijs toegerust raken om hun talenten te ont
plooien en actieve en betrokken burgers te worden. 

Betrokken 
Wij pleiten voor verantwoord burgerschap. Mensen staan niet alleen. 
Betrokkenheid bij de samenleving en medeburgers is nodig om de vrij
heid van iedereen daadwerkelijk inhoud te geven. Vrijheid kan alleen 
bestaan in combinatie met verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid 
voor jezelf, maar ook voor je gedrag ten opzichte van andere mensen 
en voor je omgeving, voor de samenleving, en voor duurzame ontwik
keling. Voor ons is betrokkenheid, verantwoordelijkheid, een houding 
van respect voor anderen die de basis vormt voor een harmonieuze sa
menleving van vrije burgers Daarom dagen wij de burgers uit om van
uit hun eigen achtergrond de samenleving actief vorm te geven. Wij da
gen de burgers uit de verantwoordelijkheden op zich te nemen die het 
leven in een samenleving met zich meebrengt en te werken aan ver
sterking van hun weerbaarheid. 
Wij creëren ruimte voor mensen met kennis en talenten, die innovatieve 
en verantwoorde ondernemers willen zijn. Dat betekent ook ruimte 
creëren voor harmonieuze relaties tussen werknemers en werkgevers, 
en voor een leven waarin zorg en arbeid te combineren zijn. 

Mondig 
Burgers zijn zelf in staat beslissingen te nemen over de dingen die hen 
aangaan. Vanuit dit vertrouwen zijn wij radicaal-democraten. Wij ko
men op voor burgers die willen meedenken, willen meepraten en ook 
'halt' willen roepen. Democratie is de overtuiging dat alle stemmen tel
len om te komen tot de beste oplossingen, de overtuiging dat alle han
den nodig zijn om deze oplossingen te realiseren. Democratie is ook 
ruimte geven aan minderheidsopvattingen. 
Democratie strekt zich niet alleen uit tot de overheid. Als sociaal-libera
len vinden wij dat maximale invloed van burgers op zaken die hen be
treffen en participatie ook nodig zijn buiten de overheidssfeer. 
Vergroting van de invloed van de burger vereist dat iedereen vrije toe
gang heeft tot kennis en informatie, en deel kan nemen aan de informa
tiemaatschappij. Alleen dan kan de burger zijn weg vinden in de maat
schappij van de 21 e eeuw. 

Gelijkwaardig 
Wij koesteren de verscheidenheid van mensen en opvattingen en zien 
die als bron van maatschappelijke vernieuwing. Gelijkwaardigheid van 
mensen houdt meer in dan het simpelweg tolereren van andere menin
gen, culturen en voorkeuren. Gelijkwaardigheid in verscheidenheid be
tekent voor ons dat het samenleven in een maatschappij met zeer ver
schillende mensen kleur geeft aan het leven. Wij staan voor een sa
menleving gebaseerd op verdraagzaamheid en respect voor elkaars 
levenstijL 
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Milieubewust 
Al het leven op aarde heeft recht op een leefbare omgeving. In onze 
zorg voor het milieu komt de verantwoordelijkheid voor de eigen leef
omgeving en die van onze medemens, nu en in de toekomst, tot uit
drukking. Een goede balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving is 
een voorwaarde voor geestelijk en lichamelijk welzijn van de mens, nu 
én in de toekomst. Uitgangspunt is het verantwoord beheer van de 
aarde met al haar levensvormen. Duurzaamheid is dan ook een rand
voorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarom streven wij naar 
een milieuvriendelijke- en diervriendelijke - agrarische sector met in
novatieve ondernemers, die hun verantwoordelijkheid op dit punt ne
men. 

Internationaal georiënteerd 
Ook internationaal onderkennen wij onze verantwoordelijkheid: 
Nederland staat niet op zich. De relatie tussen samenlevingen wordt 
steeds meer gekenmerkt door wederzijdse afhankelijkheid. Wij rekenen 
de bestrijding van armoede en andere schendingen van de universeel 
geldende mensenrechten tot de hoogste prioriteiten en erkennen dat zij 
die vluchten voor onrecht, hier een plaats hebben. 
Wij willen het vrije verkeer van ideeën, mensen, goederen en diensten 
bevorderen. Daarom zijn wij voor een nauwe samenwerking in een ver
enigd en werkelijk democratisch Europa. 
Met dit voor ogen onderhouden wij in Europa en wereldwijd nauwe 
contacten met verwante partijen 

Toekomstgericht 
Als politieke partij is het onze taak om de grote vraagstukken van mor
gen zo scherp mogelijk te definiëren en te zoeken naar concrete oplos
singen. Dat betekent politiek bedrijven op een open en pragmatische 
wijze zonder blauwdrukken, waar argumenten op hun waarde worden 
geschat en evenwichtig in de context van de probleemstelling worden 
gewogen 
Onze analyse en oplossingen leggen wij vanuit onze mens- en maat
schappijvisie neer in onze verkiezingsprogramma's en op basis van die 
programma's bedrijven wij politiek. 

Organisatie 

Hoofdbestuursvoorstellen voor het 

Millenniumcongres (samenvatting) 

N.B. Gebruik voor amendering niet deze samenvatting maar de vol
ledige tekst! 

Alle hieronder samengevatte hoofdbestuursvoorstellen worden thans 
voorgelegd onder voorbehoud van de vaststelling van de concept-be
groting 2000. Het Hoofdbestuur zal in de volgende Democraat bij de 
publicatie van de begroting (compleet op website 16 september, 
Democraat samenvatting bij U in de bus op 20 oktober) aangeven voor 
welke voorstellen wel en geen dekking gevonden is. 
De tweede serie congresstukken omvat alle niet in deze Democraat ge
publiceerde financiële voorstellen. 

Kiessysteem en stemadvies 
(samenvatting) 

1 Verbetering van de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de 
kandidatenoverzichten o.a. door: 

- indeling van het stemadvies via een duidelijke scheiding tussen de 
door de stemadviescommissie aanbevolen kandidaten, de overige 
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informele contacten met D66-politici in de wandelgangen 

kandidaten en (vooralsnog) de kandidaten die op een niet-verkies
bare plaats willen staan; 

- de volgorde van het kandidatenboek de volgorde van het stemadvies 
te laten volgen; 

- verbetering van lay out en presentatie; 
- het bieden van een "vormvrij" deel per kandidaat tegen betaling: 
- benutting van de digitale mogelijkheden voor informatie van en over 

kandidaten via de website en een aantal maatregelen daaromheen. 

2 Het gemakkelijker maken van het invullen en inzenden van het 
stembiljet door: 
op het stembiljet de gelegenheid te bieden om via het invullen van 
slechts 1 hokje aan te geven dat rncn het stemadvies in zijn geheel 
volgt. Uiteraard blijft daarnaast de rnagelijkheid bestaan om alle hok
jes in een zelf te bepalen volgorde in te vullen: 

- de mogelijkheid te bieden het formulier te retourneren aan een ant
woordnummer; 

- het sturen van de gegevens over de kandidaatstelling voor de lijst
trekker naar alle leden i.p.v. zoals thans alleen verstrekken aan de 
op de ledenvergadering aanwezigen; 

- het onderzoeken van mogelijkheden om via de telefoon of Internet te 
stemmen. 

3 Termijnen en procedures 
- het aanzienlijk verkorten van termijnen; 
- de lijsttrekker op ee:1 eerder moment te kiezen, voorafgaande aan de 

verkiezing van de overige kandidaten; 
- de verplichting tot het houden van presentatiebijeenkomsten te laten 

vervallen; 
- de voorverkiezingsronde bij Tweede-Kamerverkiezingen te laten ver

vallen; 
- het invoeren van de verplichting orn in alle gevallen een stemadvies

commissie in te stellen; 
- het reglementair mogelijk te maken dat op lokaal niveau gemeen

schappelijke verkiezingscommissies voor een aantal afdelingen ge
zamenlijk worden ingesteld; 

- alsmede een aantal administratieve aanpassingen. 

4 Het aantrekken van bijzonder gekwalificeerde kandidaten te ver
gemakkelijken door: 

- de voorzitters van het bestuur en de fractie, resp. de lijsttrekker 
(zodra het voorstel van de commissie om de lijsttrekker te laten kie
zen voordat de kandidaatstelling voor de overige vacatures sluit in 
werking is getreden) te laten beslissen over het gezamenlijk kenbaar 



maken van een bijzondere aanbeveling bij een uitzonderlijk goede 
kandidaat. Deze aanbeveling wordt gedaan voordat de stemadvies
commissie met haar werkzaamheden begint en wordt duidelijk ken
baar gemaakt op het stembiljet. Bij een reële schatting van het beha
len van meer dan 10 zetels kunnen 2 bijzondere aanbevelingen wor
den gedaan; 
versterking van het proces van kadervorming, talentscouting en be
geleiding o.a. door intensief gebruik te maken van een up-to-date 
gehouden kennis- en kundebestand. 

5 Het versterken van de rol van het stemadvies door: 
- het verplicht stellen van een stemadvies bij elke kandidaatstelling 

m.u.v. bij die voor de lijsttrekker; 
- het verplicht stellen van een individuele volgorde per kandidaat bij 

elk stemadvies, met de mogelijkheid om voor het aantal kandidaten 
dat in deze volgorde beneden het maximale aantal in te vullen kandi
daten + 10% komt in een of twee tranches samen te vatten. Een ne
veneffect van deze maatregel is de prikkeling van de kiezer om deel 
te nemen aan de stemming; 

- in de algemene toelichting de link te leggen naar profiel, echter geen 
motivering per kandidaat. 

6 Het aanpassen van de instelling, de bevoegdheden en de werk
wijze van de stemadviescommissie door: 

- de stemadviescommissie in het vervolg door het bestuur te laten in
stellen, i.p.v. door de ledenvergadering; 

- de stemadviescommissie het recht te geven tot het inwinnen van in
formatie/referenties, op enig tijdstip na de sluiting van de kandidaat
stelling en over alle kandidaten; 

- aan te bevelen dat de stemadviescommissie 2 gesprekken heeft met 
elke kandidaat en elke keer met verschillende leden van de stemad
viescommissie; 
een praktische set voor administratieve begeleiding van elke stem
adviescommissie ter beschikking te stellen. 

7 In het profiel waaraan de stemadviescommissie de kandidaten 
toetst, eventueel aanvullende criteria op te nemen omtrent: 

- de bereidheid de functie inderdaad te vervullen; 
- de inzetbaarheid in de campagne; 
- de bereidheid om de eigen kwaliteit via functionele bij- en nascho-

ling te verhogen. 

8 Het maken van een aparte prolielschets voor de vacature van 
lijsttrekker 

9 Het uitbannen van de "onverkiesbare plaats" door het volgende 
te bewerkstelligen: 

a bij de externe verkiezingen: 
- een wetswijziging waardoor op het stembiljet in het sternhokje geen 

hokjes meer staan vermeld voor kandidaten die hebben aangegeven 
hun zetel niet te zullen innemen, maar een beperkte ruimte per lijst 
beschikbaar te stellen voor vermelding van een "Comité van 
Aanbeveling". 

b bij de interne verkiezingen: 
de stemadviescommissie haar stemadvies in 4 achtereenvolgende 
duidelijk onderscheiden categorieën te laten uitbrengen 
in individuele volgorde de geschikte kandidaten die niet hebben 

aangegeven vooralsnog niet te willen worden gekozen tot een maxi
mum van het aantal op het stembiljet in te vullen kandidaten + 1 0%; 

2 overige geschikte kandidaten die niet hebben aangegeven voorals
nog niet te willen worden gekozen; 

3 kandidaten waarvan de commissie ontraadt deze te verkiezen; 
4 overige kandidaten die hebben aangegeven vooralsnog niet te willen 

worden verkozen; 

CONGRESINFORMATIE 

in de in art. 024.1 f genoemde bereidverklaring van de kandidaat te 
laten opnemen "aanvaarding van de zetel bij verkiezing". 

10 Het kiessysteem: 
- de materie van de kiessystemen niet verder te laten uitzoeken. 

Lokaallidmaatschap 
(samenvatting) 

11 Lijstverbindingen en samenwerking met andere politieke partijen 
op lokaal niveau 

Het Hoofdbestuur zal verzoeken tot samenwerking en lijstverbindingen 
met lokale partijen in beginsel positief beoordelen; 

12 Tijdelijk lokaallidmaatschap 
Invoering van een tijdelijk lokaallidmaatschap voor de duur van een 
jaar, gedurende welke periode het tijdelijk lokaallid alle rechten op af
delingsniveau heeft, met dien verstande dat een lokaallid geen kandi
daat kan zijn namens D66 in een vertegenwoordigend lichaam. 

Overige organisatorische voorstellen 
(samenvatting) 

13 Oe Adviesraad blijft gehandhaafd als uit de regio's samenge
steld politiek lorum en adviseert in politieke aangelegenheden. 

14 Oe Adviesraadsverkiezing vindt in het vervolg plaats via stem
ming tijdens de regiovergaderingen. 

15 Het regiohoofdbestuurslidmaatschap wordt afgeschaft. Wel is 
aan het hoofdbestuur opgedragen om per regio een hoofdbe
stuurslid toe te wijzen. 

16 Oe Programmacommissie wordt op elk niveau door het bestuur 
ingesteld. 

17 Oe participatie van 066 in internationale verenigingen van par
tijen wordt geregeld. 

18 In het HR worden regels opgenomen dat bij wanbetaling de lid
maatschapsrechten opgeschort kunnen worden en regels in
zake de rechtsbescherming daartegen. 

19 In de Statuten wordt de mogelijkheid om naast de volledige 
naam "Politieke partij Democraten 66 " en de reeds in de statu
ten opgenomen afkortingen "Democraten 66 "of "066", ook de 
afkorting "de Democraten" op te nemen. 

Oe pers is op sommige momenten prominent aanwezig 
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20 Een aantal administratieve en organisatorische wijzigingen in 
Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten een aantal knel
punten en onduidelijkheden daarin oplossen. Daarbij hoort een 
concentratie van bepalingen inzake regio's en afdelingen, regu
lering van de besluitvorming in het algemeen alsmede de digi
tale en telefonische vergadering, regulering van het berichten
verkeer etc. 

21 Niet-territoriale samenwerkingsverbanden van leden (plat
forms) worden ingevoerd, inclusief het digitale platform, in de 
wandeling genoemd: "de digitale afdeling" (zie toelichting 
hierna) 

22 Het partijreferendum wordt ingevoerd. (zie toelichting hierna) 

23 Besturen krijgen de reglementaire mogelijkheid om ledenraad
plegingen te houden. (zie toelichting hierna) 

Toelichting bij voorstel 21 t/m 23 

Internetdemocratie 
Steeds meer mensen krijgen toegang tot internet, is het niet thuis dan 
wel op het werk of op school. E-mail is de afgelopen jaren snel inge
burgerd geraakt als nieuwe vorm van communicatie, naast de traditio
nele, maar met eigen mogelijkheden. Volgens een rapport uit 1998 van 
de Raad voor het Openbaar Bestuur over "lnternetdemocratie" biedt de 
informatie- en communicatietechnologie (I CT) kansen voor vormen van 
directe democratie die vooral voor politieke partijen interessant zijn. 
De aanzet hiervoor is er reeds binnen D66. We hebben al enige tijd een 
website, er zijn enkele elektronische nieuwsbrieven, tijdens congressen 
is geëxperimenteerd met chatten, diverse partijleden nemen deel aan 
elektronische discussiegroepen, etc. Het zijn allemaal stappen op weg 
naar een virtuele partij. 
In het kader van de uitvoering van de motie op het congres in 
Veldhoven over ledenraadpleging en om de virtuele politieke partij ge
stalte te geven, wil het Hoofdbestuur ICT inzetten om de betrokkenheid 
van de leden te vergroten. Daaraan wil het een extra impuls geven met 
drie concrete voorstellen: digitale ledenraadpleging; intern referendum; 
en virtueel platform. 
We staan nog maar aan het begin van wat met de moderne communi
catiemiddelen mogelijk is. De ontwikkelingen op dit terrein gaan boven
dien snel en zijn ook niet goed te sturen. Daarom wil het Hoofdbestuur 
zoveel mogelijk ruimte laten voor experimenten en alleen het hoogst 
noodzakelijke regelen. 

Digitale ledenraadpleging 
Het Hoofdbestuur stelt voor over te gaan tot invoering van de digitale 
ledenraadpleging, bij uitstek geschikt voor politieke aangelegenheden. 
Voor de digitale vorm is ook gekozen om tot een betaalbare ledenraad
pleging te komen. Gelet op enerzijds de (nog) beperkte kring van leden 
die beschikt over e-mail en anderzijds de aard van de onderwerpen 
kiest het Hoofdbestuur voor een consultatief karakter. Daardoor kan 
ook worden afgezien van ingewikkelde beveiligingsproblemen. Nu over 
dit soort onderwerpen op ledenvergaderingen geen geheime stemming 
plaatsvindt, is ook hier gekozen voor een niet-geheime stemming. 
Besturen krijgen de gelegenheid hiermee te experimenteren, daarom 
laat het Hoofdbestuur de vorm vrij. 

Intern referendum 
Het Hoofdbestuur wil het correctieve referendum onder de leden van 
een vereniging invoeren, conform de procedure uit het Burgerlijk 
Wetboek. De uitslag daarvan is bindend. Gelet op dat karakter mogen 
er geen belemmeringen zijn om daaraan deel te nemen. Om die reden 
vindt het Hoofdbestuur het nog te vroeg om referenda elektronisch te 
houden. Het gaat dus om een intern referendum via een poststemming 
ter zake van een aantal bevoegdheden van het bestuur en de ledenver-
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gadering. Ook wegens de hiermee qemoeide kosten, wordt de drempel 
tot het houden van een partijreferendum gesteld op 3% van de leden of 
minimaal15 leden indien zulks meer is. 

Virtueel platform 
Er bestaat een toenemende behoefte aan niet-territoriale verbanden 
tussen leden, waaronder digitale verbanden. Het Hoofdbestuur stelt 
voor deze samenwerkingsvormen onder de naam (virtueel) platform in 
de reglementen op te nemen met daaraan gekoppeld bevoegdheden tot 
het indienen van amendementen en moties. Uitgangspunt is dat een 
platform zichzelf financiert. Ook niet-leden kunnen hieraan deelnemen. 
Het functioneren van de platforms binnen de landelijke vereniging 
wordt binnen twee jaar geëvalueerd, hetgeen zo nodig tot wijzigingen in 
de regelgeving kan leiden 

In het kort: 
Besturen op alle niveaus krijgen de gelegenheid te experimenteren met 
de digitale consultatieve ledenraadpleging. 
Het correctieve interne referendum wordt ingevoerd. 
Leden kunnen (virtuele) platforms oprichten conform de in statuten en 
Huishoudelijk Reglement voorgestelde formule. 

Burger en bestuur 
(opgesteld door de programmacommissie) 

Samenvatting van de amendeerbare punten: 
Onder samenvatting van de amendeerbare punten: 
- invoering wetgevend referendum via volksinitiatief; 
- afschaffing Eerste Kamer, overname van haar taken door referendum 

en rechterlijke toetsing; 
- verkiezing volksvertegenwoordiging via "enkelvoudig overdraagbare 

stem"; 
- versterking wetgevende rol volksvertegenwoordiging; 
- erkenning van ambtelijk apparaat als constitutionele macht; 
- afschaffing zelfstandige bestuursorganen; 
- behoud toezichtfunctie overheid op sociale zekerheid; 

verplichte democratisering instellingen maatschappelijk middenveld; 
beperking algemeen verbindend verklaren CAO's; 
erkenning vrijwilligerswerk door afschaffing sollicitatieplicht. 

De samenleving staat niet stil. Ons denken over de inrichting van onze 
samenleving moet zich dus ook blijven ontwikkelen. Daar waar mensen 
het gevoel hebben geen invloed te kunnen uitoefenen op hun leefomge
ving, het idee bestaat dat de politiek haar grip verliest op de overheid, 
waar soms meer markt nodig is maar privatisering niet altijd meer 
markt betekent, daar moet D66 blijven nadenken over Burger en be
stuur. 

De programmacommissie heelt voor het novembercongres als aanzet 
daartoe een resolutie geschreven. Daarin wordt aandacht gegeven aan 
vernieuwing van ons radicaal-democratisch gedachtengoed richting 
een sociaal-liberale visie op onze samenleving waarin de burger cen
traal staat. De resolutie als geheel geelt de denkrichting aan van de 
programmacommisssie en is ter informatie aande leden. Vanwege de 
korte behandeltijd op de congresagenda worden de 10 meest saillante 
punten van de resolutie aan het congres ter besluitvorming voorgelegd 
(zie boven). Na besluitvorming door het congres hebben de 10 punten 
de status van congresuitspraak. De overige tekst heelt de status van 
discussiestuk van de Programmacommissie. 
De PC nodigt de leden van harte uit om actief deel te nemen aan de 
discussie en hoopt dat besluitvorming op het novembercongres het be
ginpunt zal zijn voor het verder uitbouwen van onze visie op Burger en 
bestuur. 

N.B. Gebruik voor amendering niet deze samenvatting maar de vol
ledige tekst! 



I Europees Parlement I 

Zware portefeuilles voor D66 
De portefeuilleonderhandelingen zijn voor D66 gunstig verlopen. De frac
tie heeft ingezet op die gebieden waar het Europees Parlement veel echte 
zeggenschap heeft. 
Lousewies van der Laan is verkozen tot vice-voorzitter van de begrotings
controlecommissie. Daarnaast maakt zij deel uit van de commissie mi
lieu, gezondheid en consumentenbescherming en is zij lid van commissie 
voor vrouwenrechten en gelijke kansen. 
Bob van den Bos heeft gekozen voor de commissies ontwikkelingssa
menwerking en humanitaire hulpverlening. Vanwege de ervaring die Van 
den Bos meebrengt, heeft de ELDR hem verkozen tot fractiewoordvoerder 
voor deze commissie. Daarnaast neemt Van den Bos zitting in de consti
tutionele commissie die zich bezighoudt met de institutionele hervorming 
van de EU. 
Zowel Van den Bos als Van der Laan hebben zitting genomen in een 
groep om contacten te onderhouden met buitenlandse parlementen. Van 
den Bos wordt lid van de assemblee van de EU en de ontwikkelingslan
den (ACP). Van der Laan maakt deel uit van de groep parlementariërs die 
contacten onderhoudt met het Palestijnse zelfbestuur. 

Einde reces: Klaar voor de start? 

Conferentie: de gekozen 
burgemeester in een dualistisch 
besfel 

Op 15 oktober organiseren Opleidingscentrum en 
Wetenschappelijk Bureau gezamenlijk een confe
rentie onder de titel: over de gekozen burgemees
ter in een dualistisch bestel. De conferentie zal 
gaan over de visie op noodzakelijke veranderingen 
in het lokaal bestuur die het wetenschappelijk bu
reau vlak voor de zomer publiceerde in een gelijk
namig cahier. 
De conferentie zal plaatsvinden in de Balzaal van 
Hotel Des lndes in den Haag en krijgt daarmee 
een bijzondere opzet: als in een carrousel van drie 
fora zullen burgemeesters, geleerden en vooraan
staande burgers met elkaar in discussie gaan. De 
discussie zal worden geleid door Erwin Muller en 
Gerard Schouw. De bijeenkomst vangt aan om 
13.30 uur en zal eindigen om 16.45 uur. 
U kunt zich voor deze bijzondere bijeenkomst op-

I Wetenschappelijk bureau I 

geven bij lrene Knijnenburg, SWB, telefonisch 70 
3566041 of per e-mail < swb@d66.nl >. 
Onlangs is er een boekje verschenen onder de
zelfde titel. Dat kunt u bij de SWB bestellen (kos
ten f 15,- excl. verzendkosten). 

Conferentie: 'Verdampt 
Nederland?' 

Op vrijdagmiddag 12 november a.s. vindt een 
SWB-conferentie plaats getiteld 'Verdampt 
Nederland?' over de positie en de kwaliteit van de 
nationale staat, gegeven het verschuiven van ver
antwoordelijkheden richting Europa, zowel als 
naar de regio. Het volledige programma vindt u in 
de eerstvolgende Democraat. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de SWB. 

Publicaties 

Idee is het politiek-wetenschappelijke 
magazine van het wetenschappelijk 
bureau van D66. 

Dit jaar zijn tot nu toe de volgende themanum
mers verschenen: 
no 1 De toekomst van het onderwijs 
no 2 Het sociaal-liberalisme 
no 3 Politiek in de cyberspace 

Deze nummers zijn nog steeds verkrijgbaar. 
Bestellen kan door middel van de antwoordkaart 
elders in dit nummer of bij de SWB, tel. 070 
3566041, fax 070 3641917, e-mail 
<SWb@d66.nl>. 

Na de zomer zullen nog twee nummers verschij
nen. Nummer 4 zal het congresthema 'Burger en 
bestuur' als hoofdonderwerp hebben. 
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JAARVERSLAG 1998 
OPLEIDINGSCENTRUM VERSCHENEN 
Geïnteresseerde leden kunnen bij het 
Opleidingscentrum 't jaarverslag over 1998 
opvragen. Dit is inmiddels alweer het 20ste 
jaarverslag op rij. 

THEMABIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN EN 
TRAININGEN 
(aanmelden of informatie per E-mail: opleidings

' centrum@d66.nl, per fax: 0 70 - 364 19 17 of te
. lefonisch, zie antwoordbon in deze Democraat) 

Symposium voor afdelingsbestuur
ders, 6 november in Bodegraven 

Zoals eerder aangekondigd zal op 6 november een 
symposium voor afdelingsbestuurders plaatsvin
den. Op het programma staan verschillende on
derwerpen die betrekking hebben op de rekrute-

i ring van kandidaatsraadsleden en de start met de 
' voorbereiding op het raadslidmaatschap. Ook zul

len ledenwerving, ledenbinding, het onderhouden 
van de contacten met de kiezer, diversiteit in de 
afdeling en het project lokale duurzaamheidspiegel 
uitgebreid aan de orde komen. U kunt zich vanaf 
nu aanmelden bij het Opleidingscentrum. 

Leren debatteren, 2 oktober 
te Utrecht 

Om in (politieke) discussies uw standpunten goed 
te onderbouwen en uzelf (en D66) beter te profile
ren zijn debatvaardigheden onontbeerlijk. In deze 
training leert u uw argumenten beter te verwoor
den, uw standpunten te onderbouwen en begrip te 
kweken ij uw toehoorder. Eigen bijdrage: f 75,-

~ Opleidingscentrum 

Politieke vaardigheden - Driedaagse 
cursus, 8, 9 en 10 oktober te 
Oegstgeest. Terugkomdag 18-12. 

Dit is een een intensieve en nieuwe driedaagse 
training, bestemd voor diegenen die actief zijn in 
een politiek gekozen functie. In een kleine groep 
wordt gewerkt aan de verbetering van uw politieke 
vaardigheden zoals speech en presentati, en uw 
debattechniek. Twee ervaren trainers zullen deze 
bijzondere training begeleiden. De gemiddelde 
voorbereidingstijd voor deze training bedraagt ca. 
6 uur. Na twee maanden is er een terugkomdag. 
Kosten all-in (incl. maaltijden en overnachtingen) 
f 750,-

Bijeenkomst Debat66 
25 september te Roermond 
Bent u al lid geworden van deze levendige, 
nieuwe Debatclub van 066? Inmiddels heb
ben er alweer twee bijeenkomsten plaats
gevonden van Oebat66. Na Utrecht en 
Amsterdam zal deze keer het zuidelijke 

i Roermond worden bezocht. Onder auspi
ciën van het Regiobestuur Limburg zal we
derom pittig gedebatteerd worden. 
Hoofdthema van debat wordt het begrip: 
066 Sociaal - Liberaal. U kunt zelf aan de 
discussies deelnemen maar er ook puur 
van genieten als publiek. 

' Locatie: Accommodatiecentrum Oe Staete, 
Steeg 20 te Roermond (op loopafstand NS
station). 
Tijd: vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur. Meer 
info bij het oe. 

Het Opleidingscentrum heeft weer een gevarieerd aanbod cursussen en trainingen 
voor u klaarliggen. 
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DiXiT OPGEHEVEN 
Deze zomer is de uitgave van DiXiT stopge
zet Zoals op het afgelopen Voorjaarscongres 
is meegedeeld. zou de uitgave van DiXiT al
leen kunnen worden voortgezet als het blad 
medio dit jaar 2000 betalende abonnees zou 
hebben. Medio dit jaar bedroeg het aantal 
abonnees minder dan de helft van dit aantal. 
Hierdoor werd DiXiT voor zowel de partij als 
het Opleidingscentrum onbetaalbaar en 

1 moest de publicatie ervan helaas noodge
dwongen worden stopgezet 

De gekozen burgemeester in een 
dualistisch bestel, 15 oktober in 
Den Haag 

Themabijeenkomst georganiseerd in samenwer
king met het SWB. Zie aankondiging SWB 

Speech en presentatie, 25 september 
te Amsterdam en 13 november 
te Utrecht 

Spreken en presenteren in het openbaar zijn vaar
digheden waar menig lid van 066 regelmatig een 
beroep op moet kunnen doen. In deze cursus is er 
aandacht voor theorie, maar vooral voor de prak
tijk. U werkt aan de voorbereiding van een presen
tatie, de hulpmiddelen, de vorm en inhoud van de 
presentatie. Eigen bijdrage: f 75,· 

Kennismakingsdag, 2 oktober in 
Amsterdam en 13 november in 
Den Haag 

Twee gedreven D66'ers, Boris Dittrich en Bart 
Robbers. zullen op 2 oktober o.a. ingaan op de 
volgende vragen: wat zijn de belangrijkste doelen 
v~n D66? Wat is nu zo kenmerkend voor de ma
nier van politiek bedrijven van D66? Verder wordt 
er ingegaan op de organisatiestructuur van D66 
en de verschillende manieren waarop leden actief 
kunnen worden. Eigen bijdrage f 25,-

Conflicthantering, 9 oktober 
te Amsterdam 

Bij deze training leert u een aantal technieken om 
conflicten en conflictsituaties beter het hoofd te 
bieden, of liever nog, te voorkomen. De training 
wordt gecombineerd met een videopresentatie en 
een op de politieke praktijk gerichte werkopdracht 
Eigen bijdrage f 75.-. 



Graag attenderen wij onze bestuurders op enkele 
activiteiten die voor het nieuwe politieke jaar in 
gang zijn gezet 

o De Bestuurdersvereniging organiseert in samen
werking met de Tweede-Kamerfractie een 
Verticale Communicatiebijeenkomst op zaterdag 
25 september 1999 in het gebouw van de 
Tweede Kamer in Den Haag. Deze bijeenkomst 
is bestemd voor alle D66-bestuurders. 
Uitwisseling van informatie en meningen, van 
boven naar beneden én vice versa, is de hoofd
doelstelling. Deelname is alleen mogelijk na 
aanmelding bij de Bestuurdersvereniging. 

I Bestuurdersvereniging I 
o Op vrijdagmiddag 15 oktober organiseren SWB 

en oe een conferentie over 'De gekozen burge
meester in een dualistisch bestel'. Zie elders in 
deze Democraat. 

o Op maandag 20 september komen de D66-bur
gemeesters en -CdK's weer bijeen. Zij ontvan
gen persoonlijk een uitnodiging. 

o Op 23 oktober staat de jaarlijkse Statendag ge
pland. Dit jaar in Flevoland. De Statenleden krij
gen hierover nog nader bericht. 

o Nu reeds melden wij u de datum voor de Dag 
op Locatie, die door de Bestuurdersvereniging 
georganiseerd wordt. Houdt die datum vrij; deze 
dag mag u niet missen: Dag op Locatie, zater
dag 22 januari 2000! 

Partijagenda 

za 11 sep: 
za 18 sep: 

training Omgaan met de media (OC) in Utrecht 
training Leiden van een vergadering (OC) in 
Utrecht 

za 2 okt: 

8/9/1 o okt: 

zo 19 sep: 

di 21 sep: 
za 25 sep: 

- training Leren debatteren (OC) in Amersfoort 

Sleutelconferentie. Museum Natura/is, Leiden. 
Van 13.00 uur tot ca. 17.00 uur. Opgeven voor 
16 sep (zie aankondiging blz. 13 van dit num
mer) 

Prinsjesdag 

vr 15 okt: 

wo 20 okt: 
za 23 okt: 

vr 12 nov: 

za 20 nov: 

Dit najaar komt het rapport uit van de 
Staatscommissie Elzinga over staatkundige ver
nieuwingen. De website 'www.staatscommissie
dualisme.nl' biedt nu al veel informatie. De 
Bestuurdersvereniging beveelt hem van harte bij u 
aan. 
Voor vragen kunt u terecht bij Elma Hulspas
Jordaan, Bureau Bestuurdersvereniging, Postbus 
660, 2501 CR, Den Haag; tel nr. 070-3566066; 
faxnr. 070-3641917; e-mailadres 
<LSd66@d66 nl> of bij bestuurslid Steven 
Pieters (033-4624957, 's avonds thuis). 

kennismakingsdag 066 (OC) in Amsterdam 
- training Leren debatteren (OC) in Utrecht 
driedaagse training Politieke vaardigheden (OC) 
in Oegstgeest 
conferentie 'De gekozen burgemeester in een 
dualistisch bestel', Den Haag (OC en SWB; zie 
aankondiging elders in de servicepagina's) 
Democraat nr. 6 verschijnt 
jaarlijkse Statendag voor Provinciale
Statenleden, door Statenfractie Flevoland i.s.m. 
de Bestuurdersvereniging 
SWB-conferentie 'Verdampt Nederland?' 

partijcongres in Zutphen 

Verticale Communicatie Bijeenkomst voor be
stuurders in Den Haag m.m.v. Jan Hoekema, 
Olga Scheltema, Arthie Schimmel, Stefanie van 
Vliet en Thom de Graaf. Tweede-Kamergebouw 
11.00 tot 15.30 uur. 
- training Speech en presentatie (OC) in 
Amsterdam 

Vanwege de vakanties waren de agenda's van de Kamerleden nog 
niet bekend ten tijde van het ter perse gaan van dit nummer. 

- bijeenkomst Debat66 in Roermond OC = Opleidingscentrum 
SWB = Stichting Wetenschappelijk Bureau 

zo 26 sep: politiek podium 'Identiteit'. Stedelijk museum, 
Amsterdam. Vanaf 13.00 uur (zie ook blz. 14 
van dit nummer) 

Jonge Democraten 

In 1999/2000 organiseren de Jonge Democraten weer tal van activiteiten speciaal voor jou! Volg 

een van onze trainingen (de 'Shakespeare' -training is een aanrader!), ga op excursie naar het 

Binnenhof en het Europees Parlement, ga in oktober mee op reis naar Denemarken, word 

internationaal actief, oefen invloed uit op de politiek in de landelijke 'schaduwfractie' of in jouw 
lokale afdeling! 

Ben je tussen de 14 en de 30 jaar? Word dan lid van de Jonge Democraten! Als je nu lid wordt, 

betaal je slechts 10 gulden (normaal 25 gulden per jaar!). 

Bel of mail voor een infopakket: 070-3622162 of <jd@dds.nl>. 

Bezoek ook www.welcome.to/jongedemocraten 

Jonge 
Democraten 
1999 dt?rdc fustrwntaar 
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Ik bestel: 

I ... materialenbestellijst 
De heer I mevrouw 

Straat ............................................ .. .............................................. . 

I ... 

overzicht besluitvorming congres 67 
overzicht besluitvorming congres 68 
pakket1 voor millenniumcongres 69 
pakket 2 voor millenniumcongres 69 
congresboek A millenniumcongres 69 
Europees Manifest (1999) 

I 

verkiezingsprogramma (prijs: fl . 7,50 incl. verzendkos-l ~~n) 
Postcode I Plaats .......................................................................... . 

Telefoon ........................................................................................ . 

N.B.: 
Vul deze bon alleen in indien u 
- geen secretaris van een regio of afdeling bent; 
• de stukken niet kunt downloaden van de website; 
- niet het website-bestelformulier kunt gebruiken. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement kunt u bestellen door fl.13,· 
(incl. porto) over te maken op giro 1477777 t.n.v. penningmeester 
D66, Den Haag, o.v.v. HHR 43411. 

Lidnummer ................................................................................... . 

Functie in D66 ............................................................................... . 

Deze bon opsturen naar: D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag. U 
kunt ook telefonisch (070- 356 60 66), per fax (070- 3641917) 
of per e-mail bestellen (lsd66@d66.nl). 

Herhaalde oproep 

Beeldredacteur 
De Democraat zoekt op korte termijn een beeldredacteur, die in samenwerking met de eindredacteur, beeldmateriaal kan zoeken bij de kopij 
of dat zelf kan leveren. De gedachte gaat uit naar een fotograaf-in-opleiding of een goede amateur met oog voor beeld, die het leuk vindt 
zijn eigen foto 's geplaatst te zien enl of een visie heeft op het gebruik van beeld in de Democraat. Bel voor meer informatie met Ma rio 
Fruianu: 070 - 356 60 66. 

Een nieuwe 
Democraat! 
Congresactief 

Breng een lid aan en krijg gratis toegang tot het 

Millenniumcongres op 20 november a.s. in Zutphen! 

U en het nieuwe lid krijgen daarmee beiden een korting 

van fl. 20,-

Wat te doen? 

Laat het nieuwe lid de ledenwerfbon in dit nummer invul

len. Plaats in de rechterbovenhoek uw naam, woonplaats 

en lidnummer, en stuur de bon naar het Landelijk 

Secretariaat! 

066 kijkt verder! 





Inhoud 

... en de oude tJeemt afscheid 

Drie jaar lang was Tom Kok partijvoorzitter. Zijn aantreden was be
slist onorthodox te noemen, zijn afscheid wordt dat misschien ook. 
Keihard heeft hij eraan getrokken, maar het kan altijd nog beter. In 
zijn afscheidsinterview vertelt hij over de spanning die er bestaat 
tussen wat men van een partijvoorzitter verwacht, en tussen de op
vattingen van 'gewoon Tom Kok'. En over de manier waarop hij 
daarmee omgegaan is (blz. 4/5). 
Ondertussen staat een zevental kandidaat-opvolgers klaar 'de fakkel 
van Tom' over te nemen. Wie zijn zij? Hoe zit het met hun 'lerend 
vermogen' dat Tom Kok zo wezenlijk acht voor de partij? (blz. 6/8) 

Bestuurders oJtdcr elkttar: lokale en. 
proviJtdale bestuurders op bezoek op Ir et 
Blmren.lrof 

Sleutelcmrferentie, lret succes: twee reacties 
op dezelfde bijet.'ukomst 

Europees Parlenrent: Kosovo 

Ledeub(lronreter: komt u 1taar l1et 

Millelllt#umcougres? 
Ingezonden 

Servicepagltra's 

Eitrdelijk betaald zorgvcrlof 

Staatssecretaris voor arbeid, zorg en emancipatie is de officiële naam 
van haar functie. De afgelopen tijd is Annelies Verstand in deze hoe
danigheid volop in het nieuws geweest. Toen zij de arbeidsplicht voor 
bijstandsmoeders bepleitte en een storm van reacties daarmee opriep, 
en natuurlijk met het zorgverlof dat er eindelijk door is. Beide voorstel
len zijn stappen op weg naar modemere arbeidsverhoudingen waarin 
werk en privé beter met elkaar te combineren zijn en waardoor vrou
wen gestimuleerd worden de arbeidsmarkt (weer) te betreden. 

OtJtwcrp-begrotlug 2000, 16 
Contrlbutleregeliug 2000, 18 
Regio- en. afdelingsafdraclrtregelillg, 19 
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Afscheid van Tom Kok: 

"<: :..· ' ·,, .: ',, ~ 

~i i~~: ~J 

Om 10 voor half vier klinkt een opgewekte stem vanuit een automobiel te Wassenaar: "Ik ben er over tien minuten." Van die 

plaats tot centrum Oen Haag is het nog ruim twintig kilometer A44 (70km/u) te gaan plus een handjevol stoplichten. Tom Kok is 

bezig met zijn eindsprint naar het partijcongres van 20 november waar hij afscheid neemt van het voorzitterschap, maar niet 

van de partij, zo verzekert hij ons: "Wij zijn tot elkaar veroordeeld." 

door Mariëtte van Soesbergen en Teroen Roscam Abbing 

Snelle, soms onverwachte en directe 
uitspraken zijn kenmerkende karakte
ristieken voor de D66-voorzitter Tom 
Kok. Zijn bijnaam bij American 
Football is 'The vault', de kluisdeur. 
Kok (115 kilo): "Want als ik ergens in 
het veld word neergezet, dan gaat het 
gat gewoon dicht. En dan lopen ze te
gen me op en dan is dat het. Het is 
vooral een sport van bescherming. 
Mijn rol van 'offensive lineman' bete
kent dat ik de 'quarterback' dek. Het 
is echt een beschermende functie." 
Zijn rol in de sport en in de partij. 
Een portret van een manager met een 
stiekeme hekel aan bestuurders. 

De bezem erdoor 
Is hij tevreden over wat hij heeft be
reikt als voorzitter? "Ja. Maar ik ben 
nog niet zo ver dat ik terugkijk, aan
gezien het Millenniumcongres er aan
komt. Als al de voorstellen aangeno-
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men zijn, dan is D66 anders en zijn er 
een paar heilige huisjes verdwenen. In 
totaal meer dan twintig prominente 
voorstellen. Twee zaken springen 
eruit, het lokaallidmaatschap en de 
virtuele afdeling. Via internet discus
siëren en voorstellen formuleren vind 
ik het meest tintelende en vernieu
wende voorstel dat ertussen zit. Ik wil 
op die manier nieuwe banden met ac
tiegroepen en met belangenverenigin
gen scheppen. Tien of vijftig gelijkge
zinde D66'ers op milieugebied kun
nen met elkaar zeggen: 'Wij zijn 
virtueel, via internet, een groep en 
dienen straks een voorstel in op het 
congres'." 
Het Dagelijks Bestuur had voor hem 
de functie van een vriendenclub, 
maar er was ook reden om de overleg
structuur te wijzen. "We hebben nu 
een unieke structuur met recht
streekse invloed van de regio. 
Dagelijks Bestuur (DB) en Hoofd
bestuur (HB) komen regelmatig 
samen. De DB-leden zijn formeel in 
aantal minder dan de 11 HB-leden, 
dus de regio's zijn de baas. Vanaf het 
eerste moment dat ik voorzitter was, 

~ ' ' ' 

had ik moeite om de HB-leden bij el
kaar te krijgen. Dan wijzigt zich er iets 
essentieels in de macht, namelijk de 
DB-leden zijn in de meerderheid. We 
willen er nu één bestuursorgaan van 
maken, een Hoofdbestuur met zeven 
tot elf mensen. Dat is moderner." 

Dilemma's van een voorzitter 
Het dieptepunt in zijn periode als 
voorzitter was de Varkenscrisis, toen 

hij het HB-standpunt in deze moest 
vertegenwoordigen en eigenlijk in de 
kou stond nadat het HB plots van me
ning veranderde. Tom Kok: "Het HB 
was in de pers zeer uitgesproken over 
het houden van de rechte rug en daar 
ben ik honderd procent voor gegaan. 
En het enige wat ik kan zeggen, is dat 
wij toch zijn opgeschoven en dat we 
vervolgens bij de gemeenteraadsver
kiezingen ongelofelijk klop hebben 
gehad.[ ... [ 
De varkenscrisis is een onderwerp 
over nationale gezondheid, niet al
leen over varkens. Het gaat over de 
organisatie van het eten. Bovendien, 
de manier waarop men met beesten 
omgaat, ligt ver onder ons bescha
vingsniveau. Toen ik de brieven, 
faxen, e-mails en telefoontjes zag aan
zwellen, heb ik het Hoofdbestuur en 
de regiovoorzitters bijeengeroepen: 
zeg het maar, doorgaan of breken. En 
eigenlijk moet je het daarbij laten als 
voorzitter. I )at is je rol. Maar ik vond 
dat het nil'l juist was toen we toch 
door de knieën gingen en ik heb het 
niet daarhij gelaten. Omdat naar mijn 
overtuiging een belangrijk signaal no-

dig was. Dan kun je twee dingen doen 
als je opeL'n'> alleen staat. Weggaan of 
blijven. I >al eerste was een goede op
tie op dal moment, die ik serieus heb 
overwogl'n. Het was de moeilijkste af
weging uil mijn voorzittersperiode." 
Om onru'>l te voorkomen, is hij geble
ven. Maar daarmee was de kous niet 
af. Tijden'> de crisis over het referen
dum hedl hij opnieuw duidelijk ge
steld: "Fr i\ een groep binnen de par-



"Ik ben gewoon niet iemand om ergens onopvallend aanwezig te zijn." 

tij die de flexibiliteit die op dit mo
ment in de partij wordt opgebracht, 
niet helemaal kan volgen. Het is je 
verantwoordelijkheid als voorzitter 
om je bij het meerderheidsstandpunt 
neer te leggen. Maar ik voel mij niet 
bezwaard om mijn eigen standpunt 
weer te geven naast het standpunt als 
voorzitter. Anders ben je als mens 
niet meer uitlegbaar voor je omge
ving." 

Paasei 
Gu je op het congres weer een lied zin
gen? "Ik kan me niet goed van mezelf 
voorstellen dat ik wat mompel en dan 
vertrek. Er zijn indertijd mensen ge
weest die zich afvroegen of ik wel 
goed bij m'n paasei was toen ik dat 
zong. Maar dat zingen was voor mij 
onvermijdelijk. Allereerst moest er 
een voorzitter opereren die een zeker 
profiel had naar de pers toe. Ik heb 
zaterdag gezongen en zondag was ik 
op de televisie in het programma 
Buitenhof. Het andere was dat ik ge
woon niet iemand ben om onopval
lend ergens aanwezig te zijn." 

Kritiek 
Of hij spijt heeft van sommige uit
spraken? Duidelijk: "Ja, van tiental
len. Wat ik nastreef is dat de D66'er 
bekend staat als een lerend politicus. 
Mijn filosofie is dat de enige voor
sprong op de concurrent die je op 
lange termijn kunt volhouden, is als 
jouw mensen sneller kunnen leren 
dan de mensen bij de concurrent. Dat 
kun je maar op een manier doen, na
melijk door het zelf te doen. Daarbij 
heb ik een geweldige waardering voor 
de pers. Je komt met nieuwe ideeën 
en de pers organiseert binnen vier uur 
de beste oppositie in Nederland die je 
maar kunt bedenken." 
Over het lerend vermogen van de 
D66'er laat hij zich kritisch uit. "Er is 
een groot verschil tussen luisteren en 
leren. Ik zie heel veelluisteren om me 
heen in de partij, maar ik zie te wei
nig van standpunt veranderen, te wei
nig innovatie, te weinig ter plekke 
aanpassen. Als je ergens naar een af
delingsvergadering gaat, je hoort iets 
wat goed is, pas dan je standpunt ter 
plekke aan. Zoals we op het Congres 

heel vaak indieners van moties heb
ben die iets wat uit het Congres komt, 
overnemen in hun motie. Onze be
stuurders leren echter minder snel. 
Wat ik zie, is dat onze bestuurders 
standvastigheid als survival tooi prak
tiseren." 

Met de moker 
Hij is trots dat de deelname aan de 
(Europese) Liberale Democraten is ge
realiseerd. "Als kiesvereniging hebben 
we goed gefunctioneerd. Er waren 
weinig conflicten in de afdelingen. 
Het tijdschrift DiXiT en de anderhalf 
miljoen gulden campagne, die echt 

anders was, waren vernieuwende ex
perimenten. Geen van beide is ont
aard in een geweldig resultaat, maar 
het is wel geprobeerd." 
De kroon op zijn werk, de finale, is 
het komende millenniumcongres. 
"We willen de partij een congres ge
ven met als centraal onderwerp de 
modernisering van de partij. Het geeft 
de gelegenheid om het voorzitter
schap als een fakkel over te dragen 
aan de volgende. Als de voorstellen 
erdoorheen komen, staat de partij 
klaar voor een nieuwe voorzitter en ga 
ik fluitend weg. We hebben twee jaar 
gediscussieerd over de veranderings
voorstellen. Nu wil ik er ook pats, bo
venop met de moker." 

Uitsmijter? 
We vroegen hem wie het meest een 
hekel aan hem heeft, een vraag die 
hem verbaasde. "Binnen D66? Ik kan 
niet iemand opnoemen die een hekel 
aan me heeft. Sommige mensen zul
len hun hoofd schudden en onderweg 
naar huis denken: wat moeten we 
toch met zo'n man. Dat zijn de men
sen van de stelling: doe maar gewoon, 
dan doe je al gek genoeg. Nou, dan 
zing ik gewoon nog een liedje." 

En de toekomst? "Even om mij heen 
kijken, even vakantie. De ervaring 
leert dat mensen dan naar je toeko
men met nieuwe ideeën, dan weer 
aan de slag." Waarvoor kunnen we jr 
wakker maken? "Witte chocolade, nee, 
altijd voor iets onoplosbaars." 
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Schaap met vijf poten 

Wie wordt de nieuwe partij
voorzitter? 

Op het congres van 20 november a.s. wordt duidelijk wie de nieuwe voorzitter van D66 wordt. Wie gaat bij D66 iets doen aan de afnemende 

interesse in de politiek? Wie gaat er de komende jaren op zoek naar nieuw talent? 

U kunt kiezen uit maar liefst zeven kandidaten in willekeurige volgorde. De Democraat legde de volgende vragen aan hen voor. 

door Cintha van Heeswijck en Marian van den Berge 

1. Wat wilt u bereiken als voorzitter van D66? Welke uitdaging gaat 
u aan? 

2. Welke stijl van besturen heeft u? Gaat u de partij reorganiseren? 

3. Mag een voorzitter zich met politieke zaken bezighouden of moet 
hij zich beperken tot het besturen van de partij? 

4. Over welke onderwerpen wilt u de komende periode het debat in 
de partij aanwakkeren? 

5. Hoe kunnen politieke partijen de kloof tussen burgers en politiek 
verkleinen? 

6. Wat is uw huidige beroep? 

Sietske van Oogen-Visser 

"Het gaat om 
vertrouwen!" 

1. De beste ambassadeurs zijn je leden: als die positief zijn over 
de partij dan straalt de partij dat ook uit en zullen er weer 
meer kiezers zijn die op ons gaan stemmen. Daar wil ik aan 
werken. 

2. Ik ben een democraat in hart en nieren en luister dus naar 
verschillende meningen en invalshoeken, maar ik ben niet 
bang om knopen door te hakken. Ik denk niet dat het nodig 
is de partij compleet te reorganiseren. Wel bepaalde verbete-
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ringen doorvoeren, maar uiteindelijk gaat het om het team 
dat de wedstrijd speelt. Dat team zijn we met z'n allen, dele
den van D66. 

3. Een politieke partij is er voor politieke standpunten. Binnen 
een partij heeft ieder z'n eigen rol en verantwoordelijkheid. 
Vanuit die opzet zal ik zeker aan politieke discussies deelne
men, echter het uitdragen van politieke standpunten is aan 
de politieke vertegenwoordigers. 

4. We zijn sociaal-liberaal, voor mezelf vertaal ik dat naar vrij
heid in verbondenheid. We hebben de zelfontplooiing van 
mensen hoog in het vaandel staan. Veel mensen zijn minder 
betrokken, ze voelen zich als belastingbetaler meer klant van 
de overheid. Anderen zonder een stabiele basis dreigen volle
dig tussen wal en schip te raken. Over hoe je die tweedeling 
kunt doorbreken, zou ik graag een brede discussie in de par
tij willen voeren. 

S. Eigenlijk is het te zot voor woorden, dat er een kloof tussen 
burger en politiek is. Want de politiek is er toch juist voor de 
burger? We hebben te maken met goed geïnformeerde mon
dige burgers en je wordt meer afgerekend op hoe je bent. Is 
mijn belang in goede handen bij die persoon? Het gaat om 
vertrouwen! 

6. Na het beëindigen van mijn wethouderschap heb ik mijn ei
gen bureau opgezet vanwaaruit ik verschillende project- en 
adviesklussen doe. 

Robert Holl 
(Geen foto ontvangen) 

"Klimaat creëren 
waarin velen 
zich thuis voelen" 

1. Ik vind het de hoogste tijd dat een krachtig bestuur ervoor 
zorgt dat onze partij weer "op de rails wordt gezet", dat D66 
weer die plaats in de politiek verovert die het verdient en dat 
leden en sympathisanten van D66 merken dat er naar hun 
mening wordt geluisterd en dat de partij een consistent poli
tiek beleid voert dat een goede afspiegeling vormt van die 
mening. 



2. Mijn bestuurlijke ervaring wil ik vooral gebruiken om de par
tij ook echt te besturen: een klimaat creëren waarin velen 
zich thuis voelen en waarin de problemen van vandaag en 
morgen open bediscussieerd kunnen worden. 

3/4. Als voorzitter zal ik de onderwerpen op de agenda zetten 
die voor de toekomst van groot belang zijn zoals het milieu, 
de gezondheidszorg, het onderwijs en de inrichting van onze 
maatschappij, naast de meer bestuurlijk-inhoudelijke onder
werpen als de organisatie en het functioneren van de partij. 
Daarbij zal ik zeker niet de mensen voor de voeten lopen die 
de D66-politiek moeten uitdragen. Een voorzitter treedt al
leen naar buiten als het om bestuurlijke aangelegenheden 
gaat. 

5. De kloof tussen politiek Den Haag en de achterban is de laat
ste jaren veel te groot geworden. Mensen die nu in hun ge
meente keihard gewerkt hebben om D66 een belangrijke 
plaats te geven, haken teleurgesteld af. Politiek is een hobby 
voor de "happy few" geworden. 

6.ln het dagelijkse leven ben ik kinderarts en hoofd van de af
deling Kindergeneeskunde van het Academisch Ziekenhuis 
Leiden. 

Gerard Schouw 

"Scherpe 
keuzes 
maken" 

1. Het politieke debat tot leven brengen, een voortrekkersrol 
vervullen, initiatieven ontwikkelen en oplossingen aandra
gen voor problemen waar de samenleving zich over roert: 
dat is een kerntaak voor D66. Laat zien waar je als politieke 
partij voor staat. Als voorzitter zal ik initiatieven nemen om 
de vereniging en het debat daarbinnen te versterken. In 
goede samenwerking met de politiek leider moet het inhou
delijke debat nadrukkelijk sturing krijgen. 

2. De partijorganisatie moet dienstbaar zijn aan de doelen van 
D66, en niet andersom. Aandacht voor de organisatie klinkt 
als een 'oud' punt, maar is nog steeds actueel: klantgericht
heid, efficiency en snelheid zijn sleutelbegrippen waarlangs 
de organisatie moet verbeteren. En niet alleen het maken 
van aansprekende voorstellen is een kunst: juist uitvoeren en 
afspraken nakomen. 

3.Als voorzitter wil ik bevorderen dat D66'ers duidelijk voor 
hun mening staan, in staat zijn om scherpe keuzes te maken 
en herkenbaar stelling weten te nemen op politieke thema's. 

4. Zoeken van talent en het begeleiden daarvan is van cruciaal 
belang voor de professionalisering van D66. We hebben veel 
uitstekende bestuurders en kaderleden. Maar om de partij te 
laten groeien, zal dat aantal moeten toenemen. En wel door 
gericht zoeken, training en begeleiding van bestaande en po
tentiële talenten. 

5. Ik vind dat iedereen die lid is van de partij, en zeker de par
tijvoorzitter, moet weten wat er leeft in de samenleving en 
onder D66-leden. Daarom moeten we beter gebruik maken 
van panels en (digitale) klankbordgroepen. Ook zal het 
hoofdbestuur het land in moeten. Zowel om te horen wat er 
speelt, als om uit te leggen welke koers het hoofdbestuur 
vaart. 

6. In het dagelijkse leven ben ik adviseur vanprofit-en non
profitorganisaties bij Boer en Croon management consul
tancy. 

Ad Huikeshoven 

"Luisteren 
naar leden 
en burgers" 

1. Als over drie jaar de leden in het algemeen spontaan aange
ven zich betrokken te voelen bij onze politieke partij, dan 
denk ik al heel wat bereikt te hebben. De uitdaging die ik wil 
aangaan is te luisteren naar de leden, dat voorbeeldgedrag 
verandert de partij in positieve richting, zo overbruggen we 
de kloof tussen burger en politiek en kan een klimaat ont
staan waarbij de burger zich weer betrokken voelt bij de poli
tiek, de missie van D66. 

2. Mijn stijl van besturen is open, luisterend en participatief. 
Als voorzitter wil ik diverse trajecten en processen binnen de 
partij faciliteren. Ik streef geen reorganisatie na - tenzij de le
den zich in meerderheid daarvoor zouden uitspreken. 

3. Binnen onze partij ligt de politieke leiding bij de voorzitter 
van de fractie van D66 in de Tweede Kamer. 
Noodzakelijkerwijs betekent dat een politiek-neutrale positie 
voor de voorzitter. 

4. Een debat in de partij is nodig over hoe wij ons positiever en 
zelfverzekerder in de politiek kunnen opstellen. Een debat is 
nodig over hoe wij allen een bijdrage kunnen leveren om de 
leden van de partij te betrekken bij wat we doen. [ ... ]Een de
bat is hard nodig over de vraag hoe alle afdelingen en alle re
gio' s een actieve bijdrage kunnen leveren, zodat de omvang 
van de fractie in de Tweede Kamer (bij stemmingen en pei
lingen) in overeenstemming is met de wens van de leden in 
onze partij. 

5. Radicale democratisering is het antwoord op deze vraag, een 
bestuur dat actief openbaar is, en in de eerste plaats bereid is 
om te luisteren naar de wensen en verwachtingen van de le
den en de burgers. 

6. Ik ben adviseur bij Arthur Andersen-een grote zakelijke 
dienstverlener - met klanten zowel bij de overheid als in het 
bedrijfsleven. 
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Leo Stoter 

1. D66 is in beweging; veelleden die vinden dat D66 een on
misbare rol in de politiek moet blijven spelen, willen hun 
op- en aanmerkingen kwijt en willen dat er naar ze geluis
terd wordt. Voor het komende jaar moeten we daarom drin
gend de serviceverlening aan de leden vergroten en zeer fors 
investeren in de verbetering van de interne communicatie. 

2.lk zal de partij waar nodig reorganiseren in democratisch 
overleg met het hoofdbestuur en het congres. Ik beschouw 
de partij als democratisch, als vooruitstrevend en radicaal, 
als tolerant maar met een duidelijke grens. 

3. Een partijvoorzitter moet zich met politieke zaken bezighou
den. Hij moet in voortdurend overleg zijn met de 
Kamerfracties. Gebrek aan tijd, onder andere door gebrek 
aan bezoldiging, heeft dat in het verleden nogal eens verhin
derd. Om diezelfde reden is er weinig animo voor een be
stuursfunctie. Het congres accepteert meer de kandidaten 
dan dat zij ze kiest. 

4. Het opiniërend gedeelte van de Democraat moet minder be
vestigend en meer kritisch en discussiebevorderend worden. 

5. Het Landelijk Secretariaat moet versterkt worden, zodat het 
beter in staat is om zijn ondersteunende en voorlichtende 
taak te vervullen voor bestuur en leden. 

Toon Sterrenburg 

\ ~; ' 

1. Als toekomstig voorzitter wil ik hard werken aan de uitstra
ling van D66, zowel naar binnen als naar buiten. Een open 
overlegstructuur is daarbij een absolute voorwaarde. Ik wil 
bereiken dat D66 een partij wordt die handelt en een denk
wijze voert waarin de kiezer zich kan herkennen. [ ... Jlk wil 
D66 levendig houden d.m.v. openheid, de politieke rug 
rechthouden, drempelverlagende lidmaatschapseisen, goede 
voorlichting en een permanente campagne. 

2. Ik hou van een open, contructieve manier van besturen, 
daarbij wel realiserend dat een partij bestuurbaar dient te 
blijven, dus ook de beslissingen nemen die bij de verant
woordelijkheid van het voorzitterschap behoort. 

3. Uw nieuwe voorzitter is voorstander van een duo-voorzitter
schap. De rol die denkbaar is voor de nieuwe voorzitter is 
dat hij zich met politieke zaken moet gaan bezighouden, 
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terwijl de partner zich met het technische gedeelte kan be
zighouden en in beiden kan ik mij vinden. Het duo-voorzit
terschap kan leiden tot reorganisatie van de partij, omdat 
doelgroepen nu marktgericht benaderd worden o.a. door ge
bruik en toepassing van de snelle communicatiemiddelen als 
het internet. D66 zal een partij moeten worden die niet 
denkt wat te doen, maar die doet wat ze denkt. 

4. Een van de eerste zaken die ik zal gaan aanpakken is een par
tij-politiek debat met als thema: "her leven na D66?" 
Uiteraard liggen hier een aantal stellingen en vragen aan ten 
grondslag, zoals: Hoe democratisch is D66 zelf? Bestaat D66 
ook buiten de randstad? Waar staat D66 in het politieke 
spectrum? Liberaal en sociaal, wat i\ dat in/na 2000? 

5. U heeft aan mij een goede kandidaat die uit de mooiste pro
vincie van Nederland, c;elderland. komt en die voor een ge
zond D66 zal gaan onder het motto: "Met elkaar Voor el
kaar". 

6. Ik ben interim-manager. 

Michel Dufresne 

Op de valreep van het verschijnen van uw blad -even voor de 
lijn des dood- verzocht Michel Dutreme mij om iets te schrij
ven over zijn voorzitterkandidaat'ichap. Michel zag uit al dan 
niet valse bescheidenheid er geen heil in dit stukje zelf te pro
duceren. Als fractie-assistent van de Haagse Stads Partij heb ik 
Michel Dufresne van dichtbij mee kunnen maken in zijn func
tie van duo-voorzitter van onze lokale partij. Gedurende 2 zo
mers stuurde hij deze partij, als een oprecht roerganger, door 
haar periodieke komkommercrisis\en. 
Voor de tweede maal stelt Michel Dufresne zich beschikbaar 
als kandidaat voor het voorzitterschap van uw partij. De eerste 
keer, dat was de vorige keer, was hij zo beleefd om zijn kandi
daatschap tot het eind te volharden zodat de leden in ieder ge
val nog de mogelijkheid hadden om te kiezen. Hem kennende 
zal hij de functie van voorzitter zo virtueel mogelijk willen ver
vullen. :vlichel denkt niet aan reorganiseren, nee, het is het 
best te benoemen als ontmantelen wat hij met D66 van plan 
is. Of hij verder veel gaat doen is de vraag, maar ook niets 
doen is iets doen is zijn credo. 
Mensen met ambities zoals bijvoorlll'eld de Opschudders krij
gen alle vrijheid om hun ideeën te vervullen. D66 is dan mis
schien wel de meest ultieme babyboomerspartij van Nederland 
maar dat wilt nog niet zeggen dat ze zich er ook naar moet ge
dragen. Verder is niet te verwachtl"n dat Michel het de ko
mende tijd over euthanasie zal gaan hebben, iets als over ar
beidsethos ofzo ligt meer in de verwachting. Door Michel 
Dufresne als u nieuwe voorzitter ll" kiezen wordt de kloof tus
sen politiek en burger al weer een IJecl stuk smaller. Maar be
denk wel: er is alleen een kloof ah u dat wilt. 

met vriendelijke groet, 
Kees vd 13erg 



Warm bad voor lokale bestuurders 

Het is de zaterdag na Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Na een drukke week is de Tweede Kamer op zater-

dag vaak uitgestorven, maar vandaag niet. Om elf uur zitten 95 bestuurders van 066, uit alle windhoeken van Nederland, in "het 

huis van Thorbecke" om kennis uit te wisselen en vooral ook om nader met elkaar kennis te maken. 

door fan Brink 

Dat de wandelgangcontacten belang
rijk zijn, blijkt uit de plaats waar de 
koffie en de broodjes zijn uitgestald. 
Die is zo gekozen dat iedereen die op 
zoek is naar eten en drinken, zoveel 
mogelijk andere mensen tegen moet 
komen. En dat lukt. Al snel ontstaan 
zo groepjes mensen, die elkaar niet 
elke dag spreken want de eerste vra
gen zijn opvallend vaak: "Waar kom 
je vandaan en met hoeveel zetels zit
ten jullie in de Raad?" 

Hoe het zou moeten 
Na het welkomstwoord van de voor
zitter van de Bestuurdersvereniging en 
burgemeester van Delft, Hein van 
Oorschot, heet Thom de Graaf als 
gastheer van de bijeenkomst iedereen 
van harte welkom. Hij gaat uitgebreid 
in op de manier waarop leden, kader 
en politici met elkaar zouden moeten 
functioneren. Uit zijn verhaal spreekt 
de verwachting en de hoop dat partij 
en (landelijke) politiek elkaar weten te 
vinden. Dat daarbij sprake moet zijn 
van tweerichtingsverkeer, is duidelijk. 
D66'ers in het land moeten niet 

Blijven communiceren met alle geledingen 

schromen contact op te nemen en de 
fractie moet altijd reageren. De 
Tweede-Kamerfractie wil sneller en 
doeltreffender gaan communiceren 
met de partij en daarom heeft ze twee 
digitalee-maillijsten opgestart, die de 
digitale communicatie tussen de partij 
en de politiek moeten verbeteren en 
versnellen. 

Pep 
Om de interactiviteit te vergroten is 
besloten om voor en na de middag
pauze workshops te organiseren, waar
bij de onderwerpen voornamelijk ge
kozen zijn op basis van hun lokale 
karakter. jan Hoekerna spreekt over 
herindelingen en lokale financiën. 
Olga Scheltema over het functioneren 
van de Gemeenteraad en de gekozen 
burgemeesters. Na het middaguur 
spreekt Artbie Schimmel over de 
sociale zekerheid en improviseren 

Lousewies van der Laan en Miehiel 
Verbeek een workshop bij elkaar over 
respectievelijk Europa en een plan 
voor revitalisering van D66. 
Na een wervende peptalk van vice
fractievoorzitter Eert Bakker vcrzuch
ten veel mensen dat een verticale 
communicatiedag als deze veel eerder 
en vaker georganiseerd zou moeten 
worden. 

Wel praktisch blijven 
Opvallend aan de dag is dat iedereen 
spreekt over termen als internet, digi
tale kringen en e-mail. Alles kan snel: 
informatie verstrekken, communice
ren, discussiëren. De communicatie 
kan bottom-up en top-down. Die ter
men zijn niet voor iedereen meteen 
even duidelijk, maar je voelt de in
stemming met de initiatieven die de 
digitale communicatie moeten gaan 
verbeteren, in de lucht hangen. Dat 
het bereik van de digitale post poten
tieel groot is, blijkt uit het aantal 
(muis)vingers dat opgestoken wordt 
van bestuurders die aangesloten zijn 
op e-mail en internet. Optimisme over 
de mogelijkheden van digitale com
municatie, maar ook een waarschu
wing. Uit de zaal merkt iemand op dat 
e-mail een fantastisch medium is, 
maar dat we niet moeten vergeten ge
woon een fax, een brief rond te sturen 
naar de lokale kranten en een poster
tje op te hangen als een partijbijeen
komst wordt georganiseerd. 

Iedereen van de aanwezigen lijkt te
vreden over de nieuwe formule van de 
verticale communicatiedag. De 
Kamerleden die het meest betrokken 
zijn, de leden van de bestuurdersver
eniging, allemaal hebben ze goede 
hoop op het verbeteren van de com
municatie binnen D66 en je voelt een 
'de-schouders-d' eronder-men ta 1 i te i t'. 
Maar ja, verzucht een deelneemster: 
"De bestuurders zijn niet de mensen 
die gemotiveerd moeten worden." ·'" 
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De ziektewet in of met zorgverlof? 

Annelies Verstand over haar 
omstreden voorstel 

Zichtbaar ontspannen leunt ze achterover. Dat ze een zware tijd achter de rug heeft, is haar niet aan te zien. Annelies Verstand-

Bogaert (50), staatssecretaris voor arbeid, zorg en emancipatie, heeft na maanden van discussie eindelijk haar plan voor een 

wettelijk recht op betaald zorgverlof door het kabinet gekregen. 

door Sebastian Dingemans 

Dit voortvloeisel uit de discussienota 
'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen 
arbeid en zorg' betekent dat werkne
mers een wettelijk recht krijgen op 
maximaal tien dagen zorgverlof per 
jaar. Tijdens dit verlof wordt 70 pro
cent van het loon doorbetaald. 
Werkgevers krijgen voor de helft van 
de kosten een financiële compensatie 
van de overheid. De kosten van het 
zorgverlof worden ongeveer gelijk ver
deeld over werkgevers, werknemers en 
de overheid. 

Werkgevers tegen 
Dat het plan niet onomstreden is, 
werd begin april geïllustreerd door het 
hevige verzet dat het opriep bij met 
name de werkgevers. Dat verzet leek 
effect te hebben toen het plan in eer-
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ste instantie niet door het kabinet 
werd aangenomen. Verstand bestrijdt 
deze voorstelling van zaken ten stel
ligste: "Het plan voor zorgverlof is 
nooit door het kabinet van tafel ge
veegd; die indruk is ten onrechte ont
staan. Vergeet niet dat het een ingrij
pend voorstel is om de samenleving 
anders vorm te geven. Er zijn met de 
overgang van een kostwinnerssamen
leving naar een tweeverdienermaat
schappij nieuwe sociale behoeften en 
risico's ontstaan. Hoe moet de over
heid daarop inspelen? Laat je het ne
men van passende maatregelen over 
aan de markt, of leg je de verantwoor
delijkheid ook bij de overheid, zoals 
bij thema's als werkloosheid of ar-

oneens waren. Een adequate regeling 
op vrijwillige basis, dus zonder wetge
ving, ligt dan ook niet in het ver
schiet. Als je die niet zelf ontwerpt, of 
als je die de werkgevers laat betalen, 
of als je de CAO-partners afspraken 
laat maken over zorgverlof, dan zal 
het zorgverlof veelal alleen tot stand 
komen in sectoren waar veel vrouwen 
werken, en juist niet in de sectoren 
waar over het algemeen mannen wer
ken. 
Laat ik het keukentafelvoorbeeld noe
men: degene die het minste verdient, 
levert het minste in als een dag zorg
verlof opgenomen wordt. Als je dus 
het minimumloon als wettelijk uit
gangspunt voor de betaling zou ne-

Ik zoek steeds naar een evenwicht tussen 
werknemers- en werkgeversbelangen 

beidsongeschiktheid? Dat is geen dis
cussie die je zomaar even afrondt. Dat 
is toen ook in het kabinet gezegd: we 
leggen dit plan nu neer bij de sociale 
partners, maar de mogelijkheid van 
een wettelijke oplossing over de bet
aling laten we open. Het was per slot 
van rekening een discussienota. 
Daarmee ben ik vervolgens het land 
ingegaan en heb bijna alleen maar po
sitieve reacties gekregen. Behalve van 
de werkgevers dan." 

Niet vrijwillig 
De werkgevers zijn mordicus tegen 
een uitbreiding van verlofrechten. Zij 
vrezen een miljardenstrop en vinden 
eigenlijk dat werknemers al meer dan 
genoeg vrije dagen hebben. Waarom 
dan toch een wettelijk recht op zorg
verlof? 
Verstand: "Uit het advies van de 
Stichting van de Arbeid bleek dat 
werkgevers en werknemers het zeer 

men of daar zelfs onder zou gaan zit
ten, dan zijn het vrijwel uitsluitend 
vrouwen die het verlof opnemen, 
want die verdienen het minste. Voor 
mannen wordt het dan - door het 
grote verlies aan inkomen - onaan
trekkelijk om ook eens een dag te zor
gen. Bovendien krijgen de sectoren 
waar veel vrouwen werken, zoals de 
zorg en de detailhandel, er een kos
tenpost bij . Dan gaan de lasten dus re
latief zwaar drukken op juist die secto
ren. Dat moeten we zien te voorko
men." 

Misbruik? 
Voor een beperkte groep zal het wets
voorstel van Verstand inderdaad een 
verbetering zijn, maar een groot deel 
zallak hebben aan de wet. Immers: 
waarom zou je 30 procent van je sala
ris inleveren als je met een beetje mis
bruik van de Ziektewet voor je naas
ten kunt zorgen? Verstand: "Het zorg-



verlof is niet alleen een belangrijke 
verbetering voor de zittende werkne
mers - mannen en vrouwen - maar is 
ook bedoeld om de toetreding tot de 
arbeidsmarkt van vrouwen met kinde
ren te bevorderen. Het combineren 
van werk en zorg wordt zo immers be
ter mogelijk gemaakt. Natuurlijk kan 
misbruik van de Ziektewet optreden, 
maar de wettelijke loondoorbetaling-

wordt gemiddeld 6 dagen per jaar op
genomen - en in Duitsland nog geen 
dag per jaar." 

De adder 
Werknemers kunnen in aanmerking 
komen voor het nieuwe zorgverlof als 
zij de zorg op zich moeten nemen 
voor zieke, thuiswonende gezinsle
den, inclusief de partner. Maar het 

Zorgverlof is schakel in keten van 
voorstellen om combinatie van zorg en werk 
te vergemakkelijken 

plicht van 70 procent van het loon bij 
zorgverlof, zal ertoe leiden dat werk
gever en werknemers in het CAO
overleg afspraken gaan maken over 
aanvullingen boven op de 70 procent. 
Mogelijk dat daarbij bijvoorbeeld een 
uitruil van vakantiedagen, ADV of 
overwerk ter sprake komt. Als derge
lijke afspraken tussen de sociale part
ners tot stand komen, zal van mis
bruik veel minder sprake zijn. En dan 
hebben we echt een belangrijke stap 
gezet naar moderne arbeidsverhou
dingen waar werk en privé beter met 
elkaar in evenwicht zijn." 

Kosten overdreven 
De kosten van het zorgverlof worden 
geraamd op 370 miljoen gulden per 
jaar, waarbij ervan uit wordt gegaan 
dat degene die met verlof gaat, wordt 
vervangen. Over die kosten is veel te 
doen geweest. Werkgeversorganisatie 
VNO/NCW heeft een berekening ge
maakt waaruit zou blijken dat de jaar
lijkse kosten maar liefst 15 miljard 
zouden bedragen. Het ministerie 
komt op veellagere ramingen, name
lijk rond de 370 miljoen gulden per 
jaar. Hoe valt dit enorme verschil te 
verklaren? 
Verstand: "De berekening van 
VNO/NCW is niet reëel Zo eenvoudig 
ligt dat gewoon. Bij hun berekenin
gen zijn ze uitgegaan van absurde ver
onderstellingen. VNO/NCW heeft het 
maximale aantal werknemers geno
men, het maximale bruto-uurloon en 
het maximale aantal dagen. En dan 
kom je inderdaad op vijftien miljard 
gulden, wat natuurlijk volstrekt bela
chelijk is. Kijk eens naar andere 
Europese landen: in Zweden hebben 
ze zestig dagen zorgverlof, en daar 

"Het zorgverlof is bedoeld om 
toetreding tot de arbeidsmarkt te 

stimuleren." 

recht op verlof is tegelijkertijd 'ge
clausuleerd', d.w.z. de werkgever heeft 
de mogelijkheid het verlof te weige
ren ingeval van een zwaarwegend be
drijfsbelang. Verstand: "Ik formuleer 
dat altijd wat positiever, dat je het 
zorgverlof kunt opnemen in overleg 
met je werkgever. Dat past bij de mo
derne arbeidsverhoudingen, vind ik. 
Je moet namelijk niet alleen absolute 
rechten voor werknemers creëren, 
maar tegelijkertijd rekening houden 
met het bedrijfsbelang. Dat geldt 
vooral voor het midden- en kleinbe
drijf met een paar werknemers. Op 
het moment dat iemand zorgverlof 
op wil nemen, moet er een afweging 
gemaakt worden hoe ernstig de thuis
situatie is in vergelijking met de be
drijfssituatie. Het emanciperende as
pect van de wet vind ik in dit geval 
ook dat een werkgever in samen
spraak met een werknemer nu ook 
kan overwegen of het niet mogelijk is 
dat de partner een stuk van de zorg 
op zich neemt. Ik zoek wat dat betreft 

steeds naar dat evenwicht tussen 
werknemers- en werkgeversbelangen." 

Opa en oma 
Veel mensen zien het als een nadeel 
dat het wetsvoorstel alleen is gericht 
op mensen met opgroeiende kinderen 
en juist niet op de groep die de groot
ste zorgbehoefte heeft, nl. de oude
ren. Verstand: "We hebben de afwe
ging wel degelijk gemaakt of we de 
wet ook voor de ouders buiten de 
deur zouden moeten laten gelden. En 
ik moet toegeven: er is wat voor te 
zeggen. Aan de andere kant moeten 
we erop toezien dat het vervullen van 
zorgtaken door werknemers binnen 
de perken blijft en dat het controleer
baar blijft. Dat wordt wat lastiger als 
je die kring gaat uitbreiden. 
Een ander belangrijk aspect is dat er 
in het dagelijks leven een zorgafhan
kelijkheid is: die heb je met partners 
en met kinderen. Daar is de nood ook 
het hoogst, als het allemaal een beetje 
tegenzit. En dan is er nog een belang
rijk argument tegen het uitbreiden 
van de zorgkring: het zorgverlof is be
doeld om toetreding tot de arbeids
markt te stimuleren. Bij ziekte van 
kinderen of partner gaat het meestal 
om korte periodes, bij de verzorging 
van uitwonende ouders om een lang
duriger situatie. Daarvoor komt er een 
recht op langerdurend verlof, ook 
voor de zorg van ernstig zieke ouders. 
Kijk, je moet dit zorgverlof zien als de 
schakel in een keten van voorstellen 
die allemaal ten doel hebben de com
binatie zorg en werk te vergemakkelij
ken." Wat dat betreft bouwt Verstand 
voort op een lange D66-traditie waar 
andere D66'ers als Maarten Engwirda, 
Louise Groenman en Arthie 
Schimmel eveneens voor pleit(t)en. + 
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SLEUTELCONFERENTIE 

D66 vlammend aan slag! 

"Ik ben er trots op 
een D66' er te zijn" 

door Atilla Arda (http://welcome.to/arda) 

Een bijzonder congres, georganiseerd 
door bijzondere mensen: de leden van 
D66. Dat gebeurt niet elke dag, dus ruim 
tweehonderd D66'ers hadden de moeite 
genomen om op een prachtige dag naar 
Naturalis in Leiden te gaan en het Sleutel
congres bij te wonen. Daar zouden ze 
weer eens als vanouds inhoudelijk discus
siëren over de toekomst van de partij. De 
vonken moesten er vanaf springen vol
gens de organiserende Sleutelaars, want er 
moest een vuurtje worden gestookt. En 
iedere aanwezige had de plicht om een 
beetje van dit vuur mee te nemen en over 
te dragen aan anderen. 

Pamflet 
Dat vuurtje werd in een drietal deelsessies 
voorbereid: Inhoud, Presentatie en 
Organisatie. Om wat zuurstof als katalysa
tor toe te voegen, deelde een groep leden 
een pamflet uit dat als titel droeg 'D66: 
aan slag'. Een oproep aan D66('ers) om 
actie te ondernemen. Om van D66 weer 
een ideeënpartij met daadkrachtige poli
tici te maken. Een partij waarin de leden 
weer centraal staan en alle 'organen' hun 
de mogelijkheid bieden zich politiek te 
ontplooien. Want, waarom zou de maat
schappij er wél beter van worden wan
neer haar leden zich vrij kunnen ont
plooien en een politieke partij niet! 

T-shirt 
Inmiddels werd in de deelsessie Inhoud 
gedebatteerd volgens het model van de 
Jonge Democraten. Onderwerp van dis
cussie: politieke moties van Opschudders. 
Daar bleek al snel dat een zaal vol prehis
torische dieren op sterk water behoorlijk 
conserverend kan werken. Natuurlijk wil
len we het milieu sparen, maar tja, moest 
dat nou met een verhandelbare emissie
recht voor automobilisten? En ja, uiter
aard zijn we voor een districtenstelsel, 
maar op provinciaal niveau leidt dat toch 
tot lokale belangenbehartiging? 
Dat ook de leden van D66 typische 
D66'ers met veel dilemma's en tegenstrij
dige wensen zijn, werd ook bevestigd bij 
r1e terugkoppeling uit de andere twee 

deelsessies. Wie oplossingen en actiepun
ten had verwacht, kwam bedrogen uit. Er 
waren slechts vragen geformuleerd. Hoe 
moest de kiezer worden betrokken bij de 
politiek? Hoe moesten leden worden be
trokken bij D66? Hoe moesten we ons 
zelfbewustzijn etaleren? 
Dat laatste was volgens een aanwezige het 
makkelijkst. Door gewoon te zeggen: "Ik 
ben er trots op een D66'er te zijn". In het 
digitale D66-café is reeds een intekenactie 
begonnen voor belangstellenden voor een 
t-shirt met deze tekst. 

Lont 
Ondertussen waren vier heren het po
dium opgeklommen. Drie landelijke bo
bo's (een Eerste-Kamerlid, de voorzitters 
van de programmacommissie en het 
Wetenschappelijk Bureau) en een loko 
(ondergetekende). Dit panel probeerde de 
zaa~ ervan te overtuigen dat ze zouden 
luisteren en veel doen met al die zinnige 
tips van leden. 
Dat was voldoende vuur om de lont in de 
zaal aan te steken. Of de heren alsjeblieft 
met dat vage 'geouwehoer' wilden ophou
den. Er moest eens een peper in de 'reet' 
van de panelleden worden gestoken. Het 
antwoord van het panel was zo mogelijk 
nog vager dan de aanleiding van het ge
schreeuw en niet voor herhaling vatbaar. 
En zo waren we weer uitgekomen bij het 
oorspronkelijke doel van dit congres: 
even stoomafblazen. Of de Kamerfractie 
wel wist wat er speelde in de samenle
ving. Of de leiding alsjeblieft wat meer re
gie zou kunnen uitoefenen. Of de leden 
wat meer invloed zouden kunnen krijgen 
op de landeli jke top. Dat klinkt tegenstrij
dig en dat is het ook. Zelfs tijdens een 
woede-uitbarsting weten D66'ers hun 
ware aard te tonen. 

De Sleutelaar Is opgestaan 
We zijn dus geen stap verder gekomen. In 
de woorden van een landelijke bobo: 
"Deze hele dag was een gemiste kans." Ja, 
dat was het inderdaad. In plaats van oude 
vragen te herformuleren, hadden we het 
beter kunnen hebben over de uitvoering 
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Sleutelcontere 
In de vorige Democraat was een pag 

'Sieutelconferentie' die op 19 septembe 
bedoeld voor iedereen die zich betrokke 

partij weer op de kaart kunnen zetten [ ... 1 

komen we er niet. Ook het uiten van krill 
ons niet verder." Een uniek initiatief, d 

zaaide. Maar, Is de vraag, wat is de conc 
waarde ervan in de praktijk? Zoals viel 

nogal uiteen. Hieronder vindt u twee onal 
dezelfde 

van oude oplossingen en antwoorden. 
Het pamflet 'D66: aan slag!' had als uit
gangspunt kunnen dienen: een debat
team dat de politieke agenda organiseert, 
politieke meningspeHingen via 
(internet)communities, continu cam
pagne voeren, politieke guerrilla-
units die extern optreden, en ta
lentscouting. Da's pas duidelijke 
taal! De Tweede-Kamerfractie 
heeft hierbij een vitale, stu
rende rol. En Thom de Graaf 
neemt natuurlijk het voor
touw. 
Dat hebben we dus niet 
besproken. Toch heeft 
deze dag zin gehad. 
Tijdens het komende 
congres gaan we een 
nieuwe voorzitter kie
zen. Deze weet nu dat 
er in de partij vol
doende mensen 
(Opschudders, 
Sleutelaars en ande
ren) zijn die nog gelo
ven in D66 en het so
ciaal-liberalisme. 
Partijleden die de 
handen uit de mou
wen willen steken 
voor een radicaal-de
mocratische samenle
ving waarin de vrije 
en betrokken mens 
eindverantwoordelijke 
is. 

Een nieuwe voorzitter, ac-
tieve leden, duidelijke poli
tieke leiding en misschien 
een versterking van het 
Dagelijks Bestuur met meer 
nieuw bloed. Dat is hoopgevend 
en moet voldoende zijn om aan 
de slag te gaan met D66 in 
2le eeuw. + 



SLEUTELGONFERENTIE 

1 

en de praktijk 
Van nietes-welles tot bottorn-up le aankondiging opgenomen over de 

~ouden is: "Deze 'Sleutelconferentie' is 
]bij D66 en ideeën heeft over hoe we de 
et spuien van alleen vrijblijvende ideeën 
e huidige bestuurders en politici brengt 
en rechts kleine schokgolfjes veroor
komst van zo'n bijeenkomst? Wat is de 
achten, lopen de meningen daarover 

ik van elkaar geschreven verslagen van 
komst. 

"Het hoeft niet altijd 
zo redelijk te zijn" 

Op 19 september vond in Leiden in het 
nationaal natuurhistorisch museum 
'Naturalis' het Sleutelcongres plaats. De 
bijeenkomst werd georganiseerd door een 
aantal D66-leden die het hoog tijd von
den om de discussie over de toekomst 
van D66 eens aan te zwengelen. Veel 

leden en anderen uit het hele land 
vonden dit onderwerp 

belangrijk genoeg om 
ondanks het mooie 
weer naar Leiden te 
komen. 

Hoogespannen ver
wachtingen 
De sfeer was zonder 
meer goed te noemen, 
leden die elkaar alleen 
van naam kenden via 
de D66 discussielijst 
ontmoetten elkaar nu. 
Vooral in de wandel
gangen werd er veel 
informatie uitgewis
seld. Leden van de 
afdeling Leiden werk
ten de hele dag on
vermoeibaar om alles 
in goede banen te 
leiden. 
Wel bleek - onvermij
delijk - dat er nogal 
verschillende ver
wachtingspatronen 
waren. Een aantal 
mensen was vooral 
naar Leiden geko
men om nu einde-

lijk eens wat 
stoom te kun-

nen afblazen en vond dat daar te weinig 
gelegenheid voor was. Bij andere leden 
was na de relatieve rust van de zomer de 
druk al van de ketel. Zij wilden juist nu 
met een positieve insteek komen. Dit 
leverde zowel tijdens de plenaire sessies 
als tijdens de deelsessies af en toe verhitte 
discussies op. 

Deelsessies 
In de deelsessie 'Inhoud' presenteerde 
Opschudding een aantal zeer uitgewerkte 
moties en dat was teleurstellend voor die
genen die het juist over een bredere visie 
op de politieke lijn van D66 hadden wil
len hebben. 
In de deelsessie 'Presentatie' bleek het 
voor een paar deelnemers moeilijk om 
niet in verwijtende zin naar personen te 
wijzen. Toch leverde deze sessie veel 
goede tips op om D66 meer gezicht te ge
ven. Om er maar een paar te noemen: we 
moeten meer dezelfde taal spreken als de 
burger, we moeten duidelijker onze eigen 
thema's kiezen en vooral we moeten be
ter leren luisteren. 
De deelsessie 'Organisatie' ten slotte ver
liep vrij chaotisch omdat hier de deelne
mers erg verschilden in hun opvattingen 
over de vraag wat er nu precies anders 
moet. De een beperkte zich tot heel con
crete punten voor verbetering van de in
terne communicatie, anderen kwamen 
grondig voorbereid met volledig uitge
werkte nieuwe organisatieconcepten. Een 
aantal punten zal nog verder worden uit
gewerkt. 
Mede door dit verschil in verwachtingen 
leverde het Sleutelcongres weinig con
crete, richtinggevende uitspraken op, 
maar des te meer aanzetten voor verdere 
discussie. 
Ook het slotdebat onder leiding van 
Opschudding kwam niet echt goed uit de 
verf, omdat sommigen de verleiding niet 
konden weerstaan om met lange betogen 
te komen. 

Voorlopige conclusies 
Uit het fei t dat meer dan 200 mensen op 
een zonnige zondag de moeite nemen om 

te komen blijkt dat D66 nog steeds be
schikt over een basis van mensen met 
hart voor de partij. Die moeten wij blij
ven mobiliseren en activeren. 
Over de vraag of het wel goed zit met de 
interne communicatie binnen D66 kun je 
een welles-nietesdiscussie voeren, maar 
feit is dat veel deelnemers aan het con
gres vinden dat extra inspanning wel op 
zijn plaats is. Er mag best wel wat meer 
geluisterd worden naar elkaar. En er is 
vooral veel behoefte aan een "bottom-up" 
benadering. 
Twijfel is er ook over de regie binnen de 
partij op politieke onderwerpen en de 
kwaliteit van de sturing binnen de orga
nisatie. Maar hierbij moet wel worden op
gemerkt dat veel mensen weinig zicht 
hebben op wat er op deze gebieden nu 
feitelijk binnen de partij gebeurt. 
Veelleden zouden ook willen dat D66 
meer "smoel" vertoont naar buiten. Het 
hoeft niet altijd zo redelijk te zijn. De ra
dicale boodschap mag best wel wat radi
caler worden gebracht. 
En als laatste en zeker niet minst belang
rijke punt: er is behoefte aan een open 
debat binnen de partij. Dat debat moet 
niet alleen gaan over de inhoud van ons 
programma en niet alleen over de grote 
lijnen. In Leiden bleek dat er behoefte is 
aan discussie over de praktijk van alledag 
en het beeld van de partij naar buiten. 
Leden en vertegenwoordigers willen weer 
het gevoel krijgen lid te zijn van een 
open partij met uitstraling en charisma, 
die in- en extern de discussie niet schuwt. 
Ook niet als het gaat over het eigen func
tioneren. 

Binnenkort komen de organisatoren met 
een plan om deze discussie gaande te 
houden. + 

Namens de organisatoren van het 
Sleutelcongres: Arjan Stoffels, Chido 
Houbraken, Bas van Gils, Cathja Maas, 
Mimy Sluiter en John Stuurman. 

Cathja Maas 
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D66 en EP zijn voor Thessaloniki 

Ministers zijn tegen 
De Europese verkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe Europese Commissie onder leiding van voorzitter Prodi is geïnstalleerd. 

Lousewies van der Laan en Bob van den Bos, de nieuwe D66-vertegenwoordigers in Europa, zijn sinds augustus druk aan het werk 

om het Europese D66-programma in daden om te zetten. Een halvering ten opzichte van de vorige fractie betekent dat er prioritei-

ten gesteld moeten worden. Eén daarvan is de wederopbouw van Kosovo. Het Europees Parlement heeft met betrekking tot Kosovo 

twee belangrijke machtsmiddelen: het moet zowel de begroting alsook de organisatie van de reconstructie goedkeuren. 

door Bob van den Bos en Lousewies van der Laan 

"In Europa hebben we de afgelopen 
tijd veel aandacht besteed aan discus
sies over fraude en politieke zuiver
heid- terecht overigens", aldus Bob 
van den Bos. "Nu de nieuwe Europese 
Commissie is benoemd vinden wij dat 
het hoog tijd is om dit debat voorlo
pig af te sluiten en het weer over de 
inhoud van het beleid te hebben." 
Lousewies van der Laan voegt daaraan 
toe dat dit niet betekent dat de D66-
fractie minder kritisch naar het 
Europese bedrijf zal kijken, "maar er 
zijn echt andere discussies die ook 
hoognodig moeten worden gevoerd 
en die minstens zo belangrijk zijn." 

Kosovo 
De Europese Unie heeft vijfhonderd 
miljoen euro uitgetrokken voor de we
deropbouw van Kosovo. Dat is een 
goed begin, maar volgens de D66-frac
tie zijn de mensen in Kosovo niet ge
holpen met grote bedragen alleen. De 
effectiviteit waarmee Europa haar gel
den en haar mankracht inzet is even 
belangrijk. 
Bob van den Bos is niet tevreden met 
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de manier waarop de wederopbouw 
wordt gefinancierd. Om de toegezegde 
500 miljoen euro bij elkaar te krijgen, 
wordt er generiek gekort op andere 
posten. De steun aan Kosovo gaat ten 
koste van de ontwikkelingslanden, de 
landen die binnenkort willen toetre
den tot de Europese Unie en de lan
den rond de Middellandse zee. "Het 
geld voor Kosovo wordt nu simpelweg 
bij de armste landen weggehaald. Dat 
mag nooit de bedoeling zijn. Daarom 
moet er een ruime reserve komen, zo
dat de ontwikkelingslanden niet 
steeds slachtoffer worden als er ergens 
een catastrofe plaats vindt". 
De regeringen van de lidstaten heb
ben bepaald dat er een Europees 
agentschap moet komen om de we
deropbouw te coördineren Ze hebben 
echter besloten dit agentschap niet in 
Kosovo zelf te vestigen, maar 300 kilo
meter verderop in Griekenland. 
Lousewies van der Laan: "Dit is een 
onbegrijpelijke keus. De les die Europa 
uit de wederopbouw van Bosnië had 
getrokken was nu juist dat je alles ter 
plekke moet doen. Je moet de lokale 

bevolking bij de wederopbouw betrek
ken. Juist de Kosovaren zijn eraan ge
wend om alles zelf te doen, aangezien 
ze al meer dan 10 jaar ondergrondse 
parallelle systemen onderhouden. Een 
Kosovaar heeft een visum nodig om 
naar Griekenland te gaan. Dat visum 
kunnen zij alleen in Belgrado krijgen 
-voor hen vijandig gebied. Als het 
agentschap in Thessaloniki komt, 
worden de Kosovaren de facto uitge
sloten van de wederopbouw van hun 
eigen land." 

Het EP bijt terug 
Lousewies van der Laan probeert het 
besluit van de regeringsleiders aange
past te krijgen. Met de unanieme 
steun van de begrotingscontrolecom
missie heeft zij het probleem in het 
Europees Parlement aan de orde ge
steld en is daarna de confrontatie met 
de ministers aan gegaan. In een ge
sprek met het Finse Voorzitterschap 
bleek al snel dat de Raad van minis
ters niet van plan is zich ook maar iets 
aan te trekken van de wijzigingsvoor
stellen van het Parlement. 'Tm afraid 
there is little flexibility in the 
Council" merkte de Finse staatssecre
taris fijntjes op. Aangezien de minis
ters niet eens de moeite hebben geno
men om naar de amendementen van 
de volksvertegenwoordigers te kijken 
is dit het Europees Parlement in het 
verkeerde keelgat geschoten. Tot grote 
schrik van de Raad is dan ook beslo
ten om niet tot stemming over te 
gaan. "Een unicum", melde een 
Nederlandse diplomaat, "ze hadden 
nooit verwacht dat het parlement het 
zou doen". Wellicht is dit een voorte
ken dat er een krachtdadiger 
Parlement is opgestaan, dat wel durft 
door te bijten over echt belangrijke 
kwesties.+ 

Zie ook: www.vanderlaan.net 



20 november in Zutphen: 

Met zijn allen naar het 
congres? 

Het vorige nummer stond in het teken van het Millenniumcongres: iedereen moet natuurlijk komen. Maar komt iedereen ook? 

Nee, bleek uit een belrondje. Veel leden komen niet. 

door Marian van den Berge 

D66'ers zijn geen congrestijgers. Het 
liefst doen ze nuttige dingen in hun 
eigen afdeling. Soms vinden ze de 
drempel te hoog om te komen: ze 
voelen zich er verloren en een beetje 
bij hangen: het draait meestal om de 
coryfeeën en bovendien hebben ze de 
indruk dat de besluiten die er geno
men worden, al aardig voorgekookt 
zijn. De drie treffendste reacties. 

"Nee, c01rgressen bezoek ik nooit; 
het kost me een hele zaterdag en 
die tijd heb ik er niet voor over. Ik 
ben passief lid, onderschrijfvan 
harte de doelstellingen van D66, 
maar ik kan geen middel bedenken 
om mij over te halen om ooit naar 
een congres te gaan." 

"Eerlijk gezegd weet Ik niet wat Ik 
op een congres te zoeken heb etr ik 
vraag me af wat de toegevoegde 
waarde b. Ooft was ik actief in een 

ptmel en dat vorul ik leuk: ton1 had 
Ik een corrcrete l1ljdrage. Als net
werkfl.mctie heb ik l1et niet 11odlg: 
meepratnr etr invloetl uitoefetJen 
tloe ik al lt1 mijn werk en ik kom OJJ 

dat punt voldoet~tle aan mijtl trek
ken. Bovendi'-'" ken ik weinig metr
sell op zo'n congres en ik voel me 
tllln altijd wat •'erloretl. Wat ik 
outzettend leuk vond, was dat ze 
IJij onze .ttlldsdeelraatl ee11s ee11 
borrel voor nieuwe letlen lrelJbetl ge. 
organlseerd. Kun je zoiets eens be
detrken om merrsen bij ee11 congres 
te betrekken?" 

"Ja, ik ga wel eetJS naar een con
gres; wel of niet gaan hangt hele
maal af van wat de actualiteit te 
bieden heeft. Bijvoorbeeld wanneer 
er verkiezingen in IJet verschiet zijn. 
/ll, drnnpels ervallr ik ook: ik woon 
in het zuiden des lands en de af
stand tot een congres b altijd 

Ingezonden 

Enkele Opschuddors willen bezem door 
systeem Kinderbijslag 

Het wordt hoog tijd dat de Kinderbijslag wordt 
opgeheven, vinden enkele Opschudders. Het is 
immers niet meer nodig om iedereen een gelijke 
financiële ondersteuning te geven voor de opvoe
ding van kinderen. De KB is achterhaald en ge
zinnen met bovenmodale inkomens hebben die 
niet nodig. Voor lagere inkomens is de kinderbij
slag vaak een welkome bijdrage voor het betalen 
van de kosten van het dagelijks levensonder
houd. Er is dan geen geld meer over voor bijvoor
beeld een bibliotheekabonnement, voor het vol
gen van bijlessen of het inrichten van een stu
deerruimte in huis. Terwijl dit soort 
voorzieningen de ontplooiingskansen van hun 
kinderen juist ten goede zou komen! 
Verander daarom de algemene ouderbijdrage in 

een bijdrage aan ouders met een inkomen tot en 
met modaal. Zonder dat er meer geld wordt uit
gegeven, komt er meer geld ter beschikking van 
hen die dat nodig hebben. 

Tijdens het congres van 20 november a.s. komt 
een motie aan de orde over opheHing van de KB 
en het instellen van een commissie die moet uit
werken op welke wijze de gelden die dan vrijko
men ter beschikking worden gesteld aan de doel
groep. Uitgangspunt is: geen betutteling en al
leen indien men zelf meer mogelijkheden voor 
ontplooiing wil. 

Theo Veltman, Amsterdam 

"Doorbreek het coryfeeën-cultuurtje ... " 

groot. Maar met een aantal mensnr 
van de afdeling spreketr we dan af 
en maken we er ook met elkaar een 
gezellige dag van. Wilt ik meer zou 
willen zien op een congres, zijn 
scherpere discussies over actuele 
thema's. D66'ers zijn veel te lief 
voor elkallr, het mag wel eens wat 
vaker knalleu. Ook vind ik het no
dig 01n op een congres het 'cory
feeën-cultuurtje' te doorbreken. 
Zo'n dag staat te veel in het teken 
van coryfeeën. Een c01rgres zou veel 
meer terug moeten naar waar het 
voor nodig is: ee11 plek waar je als 
lid je stern kan doen gelden over be
langrijke zaken; ik heb nu 1Jet ge
voel dat er al veelvoorgekookt is 
voordat je als "gewoon" lid 1nag 
meepraten. D66 is jammer genoeg 
te veel eeu regenteilpartij geworden: 
ik vind dat het weer meer een actie
partij zou moeten worden. 
Congressen moeten veel meer ge
richt worden op wat er leeft in de 
afdelingen, want daar gebeurt heel 
veel - goede en minder goede dingen 
- Wllar men op landelijk niveau 
geen weet van heeft." 
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CONGRESINFORMATIE 

ONTWERP-BEGROTING 2000 
(Bedragen in guldens) 

Uitgaven 
Rekening Begroting Ontwerp-

1998 1999 begroting 
2000 

Personeel 826.954 851.000 999.000 
Secretariaat en 
Huisvesting 290.462 253.000 255.000 
HB-uitgaven 252.586 282.000 255.000 
Schenkingsdeclaraties 227.480 200.000 200.000 
Congressen 52.786 65.000 55.000 
Interne media 162.306 133.000 125.000 
Afdrachten regio's en 
Afdelingen 225.783 250.000 200.000 
Activiteiten a.d.basis 3.938 12.500 20.000 
Politieke podia 653 12.500 12.500 
Ledenwerving 0 25.000 0 
Verkiezingstands 75.000 160.000 36.000 
Voorziening algemeen -91 .000 30.000 40.000 
Afschrijvingen 60.000 50.000 20.000 
Afdrachten pol. 
Vertegenwoordigers -20.260 -25.000 -20.000 
Speciale budgetten 93.000 93.000 67.000 
Algemeen 48.907 86.000 90.000 
Totaal 2.208.595 2.478.000 2.354.500 

Inkomsten 
Contributies 1.809.342 1.955.000 1.890.000 
Schenkingsdeclaraties 227.480 200.000 200.000 
Rente en dividend 114.280 125.000 110.000 
Speciale actie 42.000 47.000 62.500 
Ledenwerving 1.938 25.000 0 
Algemene subsidie 0 83.000 92.000 
Externe financiering 0 43.000 pm 
Totaal 2.195.040 2.478.000 2.354.500 

Saldo -13.555 0 0 

PRIORITEITEN 

Inleiding 
D66 heeft, zoals bijna alle politieke partijen, te maken met een steeds 
kleiner wordend financieel draagvlak. Het aantalleden blijft gelijk of 
daalt. Het is hier niet de plaats om uitgebreid stil te staan bij de oorza
ken, maar als deze trend doorzet, worden de penningmeesters ge
dwongen om voortdurend te bezuinigen, om de partij financieel ge
zond te houden. Dergelijke bezuinigingen maken de partij echter ook 
steeds onaantrekkelijker voor leden. 
Het HB heeft daarom een aantal maatregelen genomen om te proberen 
de bezuinigingen in eerste instantie te halen door meer doelmatig ge
drag en een bevordering van de efficiency. Voorbeelden daarvan zijn 
het beperken van het aantal vergaderingen, het huren van goedkope 
vergaderlokaties , het intensief gebruikmaken van e-mail in plaats van 
de normale post, het terugdringen van de huisvestingslasten enz. 
Daarnaast heeft het beleggingsbeleid gezorgd voor meer inkomsten. 
Toch zijn deze maatregelen nog niet voldoende gebleken. De harde 
waarheid is dat het niet meer mogelijk is om alle activiteiten van de 
partij op de huidige wijze voort te zetten. Het HB is dus gedwongen een 
aantal kerntaken te definiëren, die we dan ook goed moeten uitvoeren. 

16 I 0 E M 0 C R A A T n r . 6 - 1 9 9 9 

Kerntaken 
De kerntaken die het HB heeft geformuleerd, hebben betrekking op: 

• Het verbeteren van de service-verlening aan de leden en 

• Het verbeteren van de interne communicatie 

Uitgangspunt voor het HB is dus om de partij-organisatie op orde te 
brengen. Op dit moment functioneert de organisatie niet optimaal. Dat 
heeft voor een deel te maken met het feit dat D66 het afgelopen jaar en 
dit jaar, na de verkiezingen, noodgedwongen zeer fors moest bezuini
gen. Daarnaast werd geprobeerd, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk 
was, zoveel mogelijk claims vanuit de partij te honoreren. Hoe meer ta
ken je echter wilt uitvoeren, hoe minder goed elke taak kan worden uit
gevoerd. Het is dan ook noodzakelijk kerntaken te formuleren en het ligt 
voor de hand om het functioneren van de partij-organisatie- de eerste 
verantwoordelijkheid van het HB - als kerntaak te bestempelen. In het 
verlengde hiervan ligt het verbeteren van de interne communicatie. 

Bezuinigingen 
Voor de invulling van bovengenoemde kerntaken is het noodzakelijk 
eerst ruimte te scheppen door bezuinigingen. Het HB heeft de volgende 
bezuinigingen in de ontwerp-begroting verwerkt. 

Het aantal vergaderingen van het HB wordt verminderd en tevens wordt 
geen geld meer vrijgemaakt voor de traditionele weekendvergaderingen 
van HB en politieke top. Dit levert een bezuiniging op van fl. 10.000,-. 
Ook wordt het HB gedwongen alle vergaderstukken (ook naar niet-HB
Ieden) zoveel mogelijk per e-mail te verzenden. Uiteindelijk levert het 
HB zo ongeveer 75% van het totale vergaderbudget in. 
De vergoeding aan de voorzitter wordt verlaagd met fl. 15.000,- . De to
tale vergoeding aan de voorzitter komt dan uit op circa fl. 35.000,-. 
Voor de Bestuurdersvereniging wordt een (digitale) nieuwsbrief opge
steld, waardoor de porti- en verzendkosten van de BV kunnen worden 
verlaagd met fl. 5.000,-. 
Het budget voor wetenschappelijk onderzoek wordt verlaagd met 
fl. 15.000,-. De SWB houdt uiteraard wel recht op de Rijkssubsidie. 
Ook het budget voor het Opleidingscentrum wordt verlaagd met 
fl. 11 .000,-. Deze bezuiniging is doorgevoerd, omdat het HB nu een 
taak van het oe overneemt (de ondersteuning van de referentiecom
missie). Ook het oe wordt regulier gefinancierd uit een Rijkssubsidie. 
De dotatie aan het verkiezingstands wordt verlaagd met fl. 50.000,- tot 
een dotatie van fl. 25.000,-. Zie hiervoor het hoofdstuk over een andere 
campagnestrategie. 
In totaal is zo fl. 106.000,- vrijgemaakt voor nieuw beleid dat moet 
aansluiten op de geformuleerde kerntaken. 

Nieuw beleid 
De bovengenoemde kerntaken worden als volgt ingevuld: 
Van groot belang is om de formatie op het Landelijk Secretariaat (LS) 
uit te breiden. Kerntaken kunnen immers pas uitgevoerd worden als 
nieuwe medewerkers worden aangenomen. Overigens is natuurlijk ook 
rekening gehouden met het feit dat sommige taken niet of nog maar op 
een laag niveau hoeven te worden uitgevoerd. Voor nieuw personeel is 
fl. 60.000,- gereserveerd. De stijging van de personeelslasten in de be
groting is veel hoger. Dit houdt mede verband met reguliere loonstijgin
gen en periodieken en enkele technische wijzigingen. 
D66 zal meer gebruik moeten maken van de moderne media, zoals 
website, digitale nieuwsbrieven enz. Voor de directe kosten hiervan is 
fl. 10.000,- gereserveerd. Overigens lopen de meeste uitgaven via de 
investeringsbegroting. 
Om leden meer invloed te geven op het beleid van het HB wordt ruimte 
gemaakt voor een bindend ledenreferendum. Omdat niet alle leden over 
een a-mailadres beschikken, wordt dit referendum, als het wordt ge
houden, per post uitgevoerd. Voor dit referendum is fl. 20.000,- gere
serveerd. 



De commissie-Tommei heeft geadviseerd bij interne stemmingen een 
antwoordnummer te gebruiken. Dit zou de respons bij interne verkie
zingen aanzienlijk kunnen verhogen. Hiervoor is vooralsnog 
fl. 5.000,- gereserveerd. 
In 2000 staan drie herindelingsverkiezingen op de rol. Om de afdelin
gen die daar mee te maken hebben toch enigszins te ondersteunen, is 
fl. 11.000,- gereserveerd, waardoor de dotatie aan het verkiezings
tands wordt opgehoogd van fl. 25.000,- naar fl. 36.000,-. 
In totaal is op deze wijze fl. 1 06.000,- ingevuld. 

In de eerste acht maanden van 1999 is het HB zo zuinig geweest, dat 
de uitgaven op 12-maandbasis circa fl. 100.000,- lager zijn dan be
groot Overigens zijn ook de inkomsten in deze periode ruim 
fl. 100.000,- lager dan begroot, zodat vooralsnog geen overschot op 
de rekening 1999 kan worden verwacht In de begrotingsbeheersings
regels is echter vastgelegd, dat als het HB minder uitgeeft dan begroot, 
het verschil het jaar erop alsnog mag worden uitgegeven. De tegenval
ler in de inkomstensfeer moet worden opgevangen door voor het jaar 
erop de inkomsten zeer conservatief te ramen. 

Afhankelijk van de mate waarin het HB minder uitgeeft dan begroot, 
wordt hier aangegeven wat de besteding van deze zogenaamde onder
uitputting zal zijn. De beslissing daarover kan pas plaatsvinden bij de 
vaststelling van de rekening 1999 (april 2000). 
In de eerste plaats zal nog een bedrag worden toegevoegd aan de per
soneelsbegroting. Ook de directe uitgaven voor de elektronische com
municatie worden verder opgehoogd. Tevens wordt geld uitgetrokken 
voor vernieuwing van de materialen (welkomstpakketten nieuwe leden, 
lay-out, logo, enz.). Dit betekent overigens niet dat het HB van plan is 
van kleur te verschieten: we zijn en blijven groen. Het aantal te houden 
referenda wordt uitgebreid tot maximaal drie en het budget voor de her
indelingsverkiezingen wordt verder opgehoogd. 
De omvang van bovengenoemde uitgaven is dus afhankelijk van de 
mate waarin de uitgaven in 1999 onder de begrote uitgaven blijven. 
Over de precieze verdeling zal in de Democraat melding worden ge
maakt. 

Een andere campagnestrategie 
Zoals bij de rekening 1998 is aangegeven, is het eigenlijk een groot 
wonder dat D66 na de verkiezingen de reserve- en voorzieningenpositie 
met hangen en wurgen op een redelijk niveau heeft weten te houden. 
Om dit te bereiken is een zeer strak begratingsbeleid nodig geweest 
Dat redelijke niveau geldt echter niet voor het verkiezingsfonds. We 
mogen onze handen dichtknijpen als het verkiezingstands aan het eind 
van dit jaar in de zwarte cijfers blijft. De oorzaken zijn duidelijk: in 1998 
en 1999 heeft een groot aantal verkiezingen plaatsgevonden. Daar
naast hebben de slechte peilingen ook een rol gespeeld: als een partij 
op verlies staat, wil iedereen zoveel mogelijk geld uitgeven om het tij te 
keren. 
Ook de inkomsten voor het verkiezingstands vallen tegen. In 1998 
heeft maar de helft van de politieke vertegenwoordigers aan de vrijwil
lige afdrachtregeling voldaan en voor 1999 ziet het er nog slechter uit. 
De leden van de Eerste Kamer en het Europees Parlement hebben ove
rigens zonder uitzondering aan de afdrachtregeling voldaan. Bij alle an
dere groepen (burgemeesters, CdK's, bewindslieden en TK-fractie) is 
het beeld nogal divers, om het voorzichtig uit te drukken. 
Daarnaast heeft het HB weliswaar een beleidsplan externe financiering 
(sponsoring) vastgesteld en in de Democraat gepubliceerd, maar on
danks het feit dat er geen enkele reactie van wie dan ook in de partij 
werd gegeven, zijn er nog maar weinig relevante gremia in de partij die 
hieraan willen meewerken. 

Hoe dan ook, het verkiezingstands is leeg en het is uitgesloten dat het 
verkiezingstands weer (met de traditionele middelen zoals extra bedel
acties) op een voldoende niveau komt. Daarmee vormt de toekomstige 
campagne het grote financiële risico voor D66. ledereen die denkt dat 

CONGRESINFORMATIE 

het wel weer zal loslopen, maakt zich schuldig aan struisvogelpolitiek. 

Het HB heeft daarom het volgende vastgesteld: 
Het is onmogelijk dat D66 voor de komende verkiezingen weer een 
voldoende groot campagnebudget kan financieren. 

- D66 loopt daardoor een groot financieel risico. 
Er dienen daarom andere mogelijkheden te worden verkend om het 
financiële risico van een volgende campagne te beperken. 
Een mogelijkheid is dat de kandidaten ten dele hun eigen campagne 
moeten financieren. Dit betekent een definitieve verschuiving van 
een partij-georiënteerde campagne naar een kandidaat-georiën
teerde campagne. Over deze mogelijkheid zal het HB met alle gele
dingen van de partij de d'1scussie aangaan. 

Een meer kandidaatgerichte campagne betekent dat we definitief de 
weg zijn ingeslagen naar een meer Amerikaanse wijze van campagne 
voeren. Dat betekent dat de partij bij een campagne algemeen kan faci
literen, maar dat als iets extra's moet worden gedaan (een werkbezoek, 
een radiospotje, een extra folder of poster) de kandidaat dat zelf moet 
betalen of bij zijn of haar achterban de financiering moet regelen. Het 
betekent tevens dat elke kandidaat zijn of haar eigen zetel moet zien te 
verdienen in de vorm van voorkeurstemmen. Elke kandidaat moet zijn 
of haar doelgroep bepalen en daar campagne voeren. Binnen D66 is 
deze trend bij interne verkiezingen al onmiskenbaar aanwezig. Bij de 
Provinciale Staten zijn bovendien een opvallend hoog aantal kandidaten 
met voorkeurstemmen gekozen. 
Deze voorstellen zijn niet alleen ingegeven door financiële nood en de 
noodzaak de aanwezige middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten. 
Ook kan D66 op deze wijze inspelen op een onvermijdelijke trend in het 
voeren van (landelijke) campagnes. 
Uiteindelijk zal het Congres over concrete voorstellen moeten beslis
sen. Maar een ding is duidelijk: een volwaardige campagne financieren 
op de traditionele wijze is voor D66 onder de huidige omstandigheden 
uitgesloten. 

Voorstellen vanuit de parlij 
Uiteraard heeft het HB zoveel mogelijk geprobeerd te voldoen aan de 
voorstellen die vanuit de partij worden gedaan. Enkele voorstellen, die 
in diverse bijeenkomsten zijn geformuleerd, worden hieronder weerge
geven samen met het antwoord daarop in de ontwerp-begroting 2000. 
Dat laatste is van belang, omdat je zonder financiële dekking niet ver 
komt. Daarom heeft het HB ook bepaald dat als op het Congres leden 
moties met financiële gevolgen indienen, aan het Congres duidelijk 
moet worden gemaakt hoe e.e.a. in de begroting kan worden gefinan
cierd. 

De voorstellen zijn: 

• Er moet een D66-debat-team worden geformeerd, dat door het hele 
land debatten organiseert. 

Antwoord in de ontwerp-begroting 2000: 
In de begroting is fl. 12.500,- gereserveerd voor politieke podia. Als 
debatten worden georganiseerd door afdelingen of regio's en een lo
kaal of regionaal accent hebben, kan gebruik worden gemaakt van het 
verhoogde budget 'Activiteiten aan de basis'. 

• Er dient een regelmatige politieke meningspeiling te worden uitge-
voerd. 

Antwoord in de ontwerp-begroting 2000: 
Het bindend ledenreferendum wordt mogelijk gemaakt. Voor het doen 
van doelgroepenonderzoek ontbreken vooralsnog de middelen. 

• De informatie aan leden moet worden geoptimaliseerd. 
Antwoord in de ontwerp-begroting 2000: 
Dit vormt een van de kerntaken van het HB en is als zodanig in de ont
werp-begroting 2000 vervverkt. 
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• Kleine politieke groepjes moeten worden gevormd rond actuele 
politieke zaken om gericht en ad hoc D66-oplossingen te ontwikke
len. Er moet daarbij gebruik worden gemaakt van de weinig benutte 
kennis en kunde van de leden. 

Antwoord in de ontwerp-begroting 2000: 
De uitbreiding van de formatie is mede gericht om het 'Kennis en 
kunde' -bestand van D66 te updaten en beter te gebruiken. Ook heeft 
het HB uitgesproken dat bij de besteding van het budget 'Wetenschap
pelijk onderzoek' vooral belang wordt gehecht aan het goed functione
ren van de SWB-werkgroepen. 

• De talentscouting en de begeleiding moeten worden verbeterd. 
Antwoord in de ontwerp-begroting 2000: 
Binnen het budget 'Opleidingen' is specifiek ruimte vrijgemaakt voor 
een talentenproject Afhankelijk van de offerte van het Opleidingscen
trum zal ook in het jaar 2000 uit dat budget een talentenproject kunnen 
worden gefinancierd. 

Stelselwijziging 
In de ontwerp-begroting is een stelselwijziging doorgevoerd, die overi
gens met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1999 wordt ingevoerd. 
Deze stelselwijziging houdt verband met de, medio 1999 uitgevoerde, 
forse investering in computers op het Landelijk Secretariaat. Deze in
vesteringen werden voorheen gefinancierd uit de Voorziening Landelijk 
Secretariaat. Na de stelselwijziging worden deze investeringen geacti
veerd in de balans en via de begroting afgeschreven. De Voorziening 
Landelijk Secretariaat zal voor het grootste deel de komende drie jaar 
vrijvallen ten gunste van de begroting (post afschrijvingen). Deze stel
selwijziging, die is doorgevoerd in overleg met de accountant, heeft tot 
gevolg dat bij de ontwerp-begroting 2000 een meerjaren-investerings
begroting is gevoegd, alsmede een liquiditeitsbegroting. Beide begro
tingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

Advies financiële commissie 
De financiële commissie heeft bij de ontwerp-begroting 2000 (inclu
sief de meerjaren-investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting) een 
goedkeurend advies gegeven. 

Robert van Lente 
Eerste penningmeester 

Suzanne van Melis 
Tweede penningmeester 

EVALUATIE WIJZIGING CONTRIBUTIE
REGELING 

Het Najaarscongres 1998 heeft de wijziging van de contributieregeling 
geaccepteerd, onder de voorwaarde dat de wijziging zou worden ge
evalueerd. Deze evaluatie is uitgevoerd door een HB-commissie onder 
voorzitterschap van Robert van Lente (eerste penningmeester) en de 
leden Erna Maas, Boy Da Costa Gomez, Ernst-Jan Broekhuijzen (na
mens de financiële commissie) en Suzanne van Melis (tweede pen
ningmeester). De samenvatting van de bevindingen van de HB-com
missie wordt hieronder weergegeven. 

Acceptatie van de wijziging 
Er zijn opvallend weinig reacties ontvangen op de wijziging van de 
contributieregeling, wat niet wegneemt dat de commissie dankbaar 
gebruik heeft gemaakt van de wel ontvangen reacties. 
Op basis van de huidige ontwikkeling, mag verwacht worden dat in 
1999 het aantalleden met per saldo ruim 850 zal dalen (een daling 
met 6,5%). De meeste leden geven daarbij aan dat politieke gebeurte
nissen aanleiding zijn geweest het lidmaatschap op te zeggen. Hieruit 
trekt de HB-commissie de conclusie dat de wijziging van de contribu
tieregeling in verreweg de meeste gevallen geen aanleiding is geweest 
het lidmaatschap op te zeggen, maar dat vooral wordt gereageerd op 
acties van de Tweede-Kamerfractie en de D66-bewindslieden. 
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Overigens geldt uiteraard ook, dat als het aantalleden stijgt, dit vooral 
kan worden toegeschreven aan politieke ontwikkelmgen 
Als gekeken wordt naar het betaalgedrag, kan ook worden geconclu
deerd dat de wijziging grosso modo met op grote bezwaren is gestuit. 
De stijging van de minimumcontributie is zonder enig probleem geac
cepteerd. In 1998 betaalde iets minder dan 30% van de leden de mini
mumcontributie of minder, en dat percentage is in 1999 met een ho
gere minimumcontributie vrijwel gelijk. Als de contributieregeling naar 
eer en geweten wordt toegepast, zou dit overigens betekenen dat ruim 
3500 D66-leden een inkomen hebben op bijstandsniveau. De com
missie betwijfelt of dit, gezien het protiel van het D66-lid. zo is. 
Door de daling van het aantal schijven, zou verwacht mogen worden dat 
minder D66-leden z1ch aan de bedragen die in de regeling worden ge
noemd, houden. Hiervan is de commissie niet veel gebleken. Tot nu toe 
houdt 60% van de leden zich aan deze bedragen, terwijl dat in de vorige 
regeling iets meer dan 65% was. Opvallend IS de forse stijging van het 
aantalleden dat nu fl. 400,- betaalt (een stijging van 1,2% naar 5,9%). Dit 
bedrag is nu expliciet opgenomen in de contributieregeling. 

Raming extra contributie-inkomsten 
De wijziging van de contributieregeling heeft geleid tot een stijging van de 
gemiddelde contributie van circa fl. 140,- per lid naar circa fl. 155.- per 
lid. Verwacht mag worden dat dit bedrag de komende jaren nog stijgt, 
aangeZien steeds meer leden zullen gaan wennen aan het bedrag van 
tl. 200,- dat de grootste groep leden moet betalen. De werkelijke contribu
tie-inkomsten zullen ten opzichte van 1 998 echter niet sterk stijgen, om
dat het aantalleden m 1999 rela\Jet tors is gedaald. De oorzaken daarvoor 
moeten echter, zoals eerder betoogd, niet gezocht worden in de wijzigmg 
van de contributieregeling, maar m de nationale politieke ontwikkelingen. 

Alternatieve regelingen 
De commissie heeft zich gebogen over alternatieve invullingen van de 
contributieregeling 

- Opnieuw invoeren sterk inkomensafhankelijke contributieregeling 
Op papier lijkt een dergelijke (eerlijke) regeling mooi. Indien echter ge
constateerd kan worden dat een relatief groot deel van de leden zich 
niet houdt aan de regeling (veel leden betalen waarschijnlijk ten on
rechte de minimumcontributie en een relatief groot deel van de leden 
houdt zich überhaupt niet aan de bedragen die in de regeling zijn ge
noemd), zal een inkomensafhankelijke regeling als een kaartenhuis in 
elkaar storten. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat hierdoor de 
stijging van de gemiddelde contrihutJe per lid maar circa 0,5% per jaar 
is. terwijl de gemiddelde kostenstijging waar D66 mee wordt gecon
fronteerd, de afgelopen jaren veel hoger was. D1t leidt ertoe dat elk jaar 
opnieuw moet worden bezuinigd, zodat de leden die wel naar eer en 
geweten de contributieregeling toepassen, de dupe worden. 
Uiteindelijk zal een dergelijke ontwikkeling desastreus zijn voor de fi
nanciën van de partij Een vermindering van het aantal schijven in de 
regeling is weliswaar denivellerend, maar geeft de leden ook minder 
mogelijkheden zichzelf in een te lage inkomensschaal te plaatsen. 

- Vaste contributie voor alle leden 
De commissie meent dat het Hoofdbestuur het komende jaar moet na
denken over de invoering van een vast contributiebedrag voor alle leden. 
Dit past in de beweging naar minder inkomensafhankelijkheid en schept 
dUidelijkheid en gelijkheid voor de leden en voor de ledenadministratie. 
De commissie meent dat voorwaarde voor invoering van een vast be
drag is, dat uiteindelijk wordt afgezien van bedelacties. Tevens dient er 
een formele dispensatiemogelijkheid te komen voor specifieke groepen. 

Conclusie 
De commissie concludeert dat de wijZiging van de contributieregeling 
is geaccepteerd en dat de nieuwe contnbutieregeling ongewijzigd kan 
worden toegepast voor het jaar 2000. 

HB-commissie Evaluatie contribut/Cregeling 



CONTRIBUTIEREGELING 2000 
1. Gewone en buitengewone leden** 
Met onderstaande richtlijnen kunt u zelf de hoogte van uw contributie 
bepalen. Leden betalen hun contributie naar individuele draagkracht 
Voor bepaling van uw bruto-jaarinkomen kunt u uitgaan van de schat
ting van uw bruto-jaarinkomen voor het betreffende contributiejaar. 

bedrag 
55 gulden 
200 gulden 
400 gulden 
plus 100,-

(of per kwartaal *) 
(of 13,75 p.k.) 
(of 50,- p.k.) 
(of 100,- p.k.) 
(of + 25,- p.k.) 

Bij een bruto jaarinkomen 
tot het minimumloon 
van minimumloon tot 100.000,
van 100.000,- tot 200.000,
voor elke 50.000,- meer van 
meer dan 200.000,-

* uitsluitend bij betaling per automatische incasso (zie onder) 

Nieuwe leden: 
U betaalt het lopende en de nog komende kwartalen van het kalen
derjaar waarin u lid bent geworden. Voor ieder kwartaal is een kwart 
van de jaarcontributie (zoals hierboven vermeld) verschuldigd. Daar 
de administratiekosten bij inschrijving fl. 25,- bedragen, is dit de mi
nimumbijdrage voor het eerste jaar, ook als u na berekening van uw 
contributie op een lager bedrag uit zou komen. Voor de betaling 
dient u gebruik te maken van de acceptgirokaart die u krijgt toege
stuurd. U wordt verzocht de contributie per omgaande te voldoen. 
Samenwonende D66-leden: 
U kunt ieder fl. 10,- van uw contributie aftrekken. U dient dit eenma
lig schriftelijk te melden aan het Landelijk Secretariaat U behoudt 
dan beiden uw volledige lidmaatschapsrechten, maar u krijgt per 
editie één partijblad Democraat, één regioblad en één afdelingsblad 
toegestuurd (uitgezonderd als een stembiljet is bijgesloten). 
Betaalt u in één jaar fl. 4.000,- of meer aan contributie, dan kunt u 
voortaan worden vrijgesteld van contributieverplichtingen voor de 
duur van uw lidmaatschap. 
Indien de minimumcontributie van fl. 55,- per jaar nog als te hoog 
wordt ervaren, kunt u zich schriftelijk (en vertrouwelijk) tot de pen
ningmeester van het Hoofdbestuur wenden. Er kan dan vermindering 
van de lidmaatschapsgelden worden verleend tot minimaal fl. 25,
per jaar. Studenten komen voor vermindering in aanmerking, indien 
een kopie van hun collegekaart naar het Landelijk Secretariaat wordt 
gezonden. 
Eenmaal per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld middels een au
tomatische incasso uw contributiebetaling in termijnen te regelen 
(per kwartaal). U dient hiertoe een machtigingsformulier in te vullen 
en ondertekend naar het Landelijk Secretariaat te zenden. Het mach
tigingsformulier staat afgedrukt op de achterzijde van het jaarlijks 
toegezonden contributieverzoek of wordt op verzoek toegezonden. 
De acceptgirokaart voor de betaling wordt u telkens vóór aanvang 
van het nieuwe kalenderjaar toegestuurd. U wordt verzocht de con
tributie per omgaande, en uiterlijk op 1 februari, te voldoen of het in
cassoformulier te hebben ingezonden. Wilt u a.u.b. geen wijzigingen 
aanbrengen op de acceptgirokaart? Deze wordt automatisch ver
werkt en wij krijgen de acceptgiro's niet meer te zien. 
Eenmaal betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. 
De contributie is mogelijk als gift aftrekbaar voor de inkomstenbelas
ting. 

2. Donateurs 
U ontvangt één keer per jaar een speciale donateurs-nieuwsbrief. De 
minimumdonatie is per jaar fl. 15,- terwijl fl. 66,- het richtbedrag is. 
Meerdere donaties per jaar zijn mogelijk. De bedragen zijn als gift af
trekbaar van de inkomstenbelasting. 

** Buitengewone leden zijn leden die niet de Nederlandse nationali
teit hebben, niet in Nederland wonen en bovendien minimaal 18 
jaar oud zijn. 
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AFDRACHT 2000 EN SUBSIDIEREGELING 
'ACTIVITEITEN AAN DE BASIS' 
Op het najaarscongres 1999 moet de regio- en afdelingsafdracht 2000 
worden vastgesteld. Vanwege de inhoudelijke samenhang zal tegelij
kertijd een reservering worden voorgesteld voor de subsidieregeling 
'Activiteiten aan de basis' in de begroting 2000. 

Voorstel aan het najaarscongres: 
• De regio-afdracht wordt bepaald op fl. 7,00 per betalend lid, waar

van fl. 1800,- als vast bedrag (was voor 1999: fl. 7,50 per betalend 
lid, waarvan fl. 2000,- als vast bedrag). De afdracht wordt in 3 tran
ches uitbetaald. 

• De afdelings-afdracht wordt bepaald op fl. 10,50 per betalend lid 
(was voor 1999: fl. 11,00 per betalend lid). De afdracht wordt uitbe
taald in 2 tranches van 70% en 30%. 

• Voor de subsidieregeling 'Activiteiten aan de basis' wordt in de 
begroting 2000 een bedrag van fl. 20.000,- gereserveerd (was voor 
1999: fl. 12.500,-). Deze verhoging ten opzichte van 1999 met 
fl. 7.500,- wordt bekostigd uit de besparing op de afdracht De rest 
van de besparing op de afdracht, circa fl. 5500,- (afhankelijk van het 
ledental), gaat naar de voorziening algemeen 

Motivering 
Helaas moeten we constateren dat slechts 40% van de afdelingen zijn 
afdracht opvraagt, terwijl de regio's d1t vrijwel allemaal wel doen. 
Vooral kleinere afdelingen vragen hun afdracht niet op. Uit de wel ont
vangen jaarrekeningen 1996, 1997 en 1998 wordt een redelijk over
zicht verkregen van de financiële positie van afdelingen en regio's, die 
vanwege de verkiezingen in 1998 en 1999 enigszins verslechterd is. 
Dit geldt overigens ook voor de financiële positie van de partij als ge
heel. Vanwege de tegenvallende verkiezingsresultaten vindt het 
Hoofdbestuur het verstandig om met het oog op de toekomst behoed
zaam met de financiën om te gaan en daarom zal op alle niveaus de 
broekriem moeten worden aangetrokken. De omvang van de takenpak
ketten van afdelingen en regio's in combinatie met hun voor de toe
komst geringere inkomsten van (de vaak kleiner geworden) gemeente
raads- en statenfracties zijn voor het Hoofdbestuur echter reden om de 
afdrachtregeling slechts zeer beperkt te laten dalen ten opzichte van de 
afdracht 1999. Deze opbrengsten van deze bezuiniging komen voor 
2/3 deel ook weer ten goede aan de afdelingen en regio's, omdat de 
subsidieregeling 'Activiteiten aan de basis' wordt verhoogd in de be
groting 2000. De bundeling van een substantiële hoeveelheid geld in 
deze subsidieregeling geeft de mogelijkheid om enthousiaste initiatie
ven van afdelingen en regio's of combinaties daarvan die anders zeer 
moeilijk of niet uitgevoerd kunnen worden vanwege de omvang van de 
reguliere begrotingen (met name 
grotere bijeenkomsten met een 
uitstraling naar buiten toe), net 
die financiële impuls te geven die 
nodig is. Het resterende 1/3 deel 
van de bezuiniging op de af
dracht gaat in de begroting 2000, 
mede op advies van de financiële 
commissie, naar de voorziening 
algemeen om de financiën van de 
partij ook voor de toekomst ge
zond te houden. 

Volledige tekst is op te vragen bij 
het Landelijk Secretariaat. 

D E M 0 C R A A T n r . 6 1 _9 9 9 19 



. . -
-, r- , - - ', r ' • ' ~ \ - 1

1 '-~ 1 ' , 
1 1 

• ~ • .., _ "• ' 1 • I : 
1 

'.' '., 

Berichten voor de servicepagina 's bedragen maximaaiZOO woorden (langere berichten uitsluitend in overleg met de eindredactie). De redactie behoudt 
zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en eventueel in te korten. Het is mogelijk om er foto ·s bij te plaatsen. Neem daarvoor tijdig contact op 
met de eindredactie. Mail uw bericht naar <m.keur@d66.nl> onder vermelding van 'Kopij servicepagina 's'. Voor plaatsing van berichten wordt een 
bedrag in rekening gebracht. Dit geldt uiteraard niet voor de partijagenda. Meer informatie bij de eindredactie (bereikbaar op maandag t/m woensdag 
tijdens kantooruren: 070 - 356 60 66) . 
->Democraat nr. 1, sluit op 1 december a.s. Verschijnl12 januari 2000. 

I HOOFDBESTUUR I 

Vacaturemelding congres 70, 25 maart 2000 

Dit is de eerste kennisgeving van de vacatures waarin congres 70 op 
25 maart 2000 zal voorzien. De kandidaatstelling sluit op dinsdag 25 januari 
2000 om 12.00 uur. Ingevulde kandidaatstellingsformulieren moeten dan bin
nen zijn bij de LVG p/a Landelijk Secretariaat. Kandidaatstellingsformulieren 
zijn verkrijgbaar bij het Landelijk Secretariaat, postbus 660, 2501 CR Den 
Haag, bezoekersadres Noordwal1 0, tel: 070-3566066, fax: 070-3641917, 
e-mail: <LVC@d66.nl> en via de Web-site (www.d66.nl) . 

Hoofdbestuur 
• HB-Iid Friesland Tiemen Stuiver, einde eerste termijn 
• RHB-Iid Overijssel voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
• RHB-Iid Zuid-Holland voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
• RHB-Iid Zeeland voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
• RHB-Iid Noord-Brabant voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
• RHB-Iid Flevoland voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
Voor informatie: Matt Poelmans (vice-voorzitter organisatie, tel: 071-
5190294) 

A TIENTIE: Het Hoofdbestuur wijst erop dat bij de door congres 69 voorlig
gende voorstellen voor herziening van het Huishoudelijk Reglement, voorstel
len zijn die beogen de functie van regionaal Hoofdbestuurslid op te heffen. Bij 
aanname daarvan treden de oude regio-hoofdbestuursleden onmiddellijk na 
het congres af en vervalt deze vacature. 

Beslultvormlngscommlssle 
• 2 leden J. de Vu ijst, einde eerste termijn, 1 vacature voor congres 69 geen 

kandidaat aangemeld 
Voor informatie: Jim van Beusekom (voorzitter, tel: 070-3869221) 

flnanclêle commissie 
• 3 leden Harry Brom, einde maximale termijn 

Linze Schaap, einde maximale termijn 
Thijs IJzerman, einde maximale termijn 

Voor informatie: Mat Botman (voorzitter, tel: 020-4967180) 

Geschillencollege 
• 2 leden Loes Stam, einde eerste termijn, 

1 vacature voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 
Voor informatie: Hans Veenhuys (voorzitter, tel: 020-6231779) 

LandeliJke Verkiezingscommissie 
• 2 leden 2 vacatures voor congres 69 geen kandidaat aangemeld 

Programmacommissie 
• voorzitter Miehiel Scheffer, einde maximale termijn 
• lid Dirk Kramer, einde eerste termijn 
Voor informatie: Miehiel Scheffer (voorzitter, 020-6388115) 

ATIENTIE: Op congres 691iggen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk 
Reglement ter besluitvorming voor, waardoor de Programmacommissie een 
Hoofdbestuurseemmissie zal worden. De vacatures voor de Programma
commissie gelden voor de huidige situatie, waarin de Programmacommissie 
een eongrescommissie is. Bij aanname van de voorstellen op het congres 
vervallen beide vacatures. 
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Bestuur Stichting WetenschappeliJk Bureau D66 
• 1 lid Frans Hoefnagel, einde maximale termijn 
Voor informatie: Chrisliaan de Vries (dir. SWB, tel: 070-3566038) of Gerard 
Schouw (voorzitter SWB, tel: 078-6148509) 

Profielen 

regio-hoofdbestuurslid 
Taken: 
Het regio-hoofdbestuurslid verzorgt de communicatie tussen het 
Hoofdbestuur (HB) en de regio, met als speciaal aandachtspunt het overbren
gen van politieke en organisatorische signalen van regio en afdelingen naar 
het HB. 

Profiel: 
partijfuncties vervuld binnen de eigen regio; 
in staat zijn een netwerk van contacten binnen de eigen regio te onderhou
den; 

- voldoende tijd beschikbaar hebben voor het bijwonen van de vergaderingen 
van HB, regiobestuur en algemene regiovergadering, alsmede voor andere 
bijeenkomsten op regionaal niveau om op de hoogte te zijn van regionale 
en lokale problemen; 

- in staat zijn namens het HB problemen te helpen oplossen binnen de regio 
op het moment dat besturen en/ of fracties deze zelf niet kunnen oplossen; 

- in staat zijn politieke besluitvorming en visies van HB en Tweede
Kamerfractie te verwoorden op regionaal en lokaal niveau; 

- in staat zijn het voorzitterschap van HB-commissies te vervullen en contac
ten te onderhouden met het Landelijk Secretariaat. 

lid beslultvormlngscommlssle 
De besluitvormingseemmissie bewaakt de procedures inzake besluitvorming 
rond het congres en de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering. 
De commissie adviseert zowel het congres als het Hoofdbestuur. 
Het is prettig wanneer leden enige affiniteit met procedures hebben. 
Daarnaast is het gewenst dat zij inhoudelijk de mate van verstrekkendheid van 
amendementen en moties kunnen beoordelen. 
Tijdsbesteding: 2 avondvergaderingen en 1 weekend "huiswerk" voor elk 
congres. 
Daarnaast dienen alle leden van de besluitvormingseemmissie elk congres in 
functie aanwezig te zijn . 

lid flnanclêle commissie 
De financiële commissie oefent toezicht uit op het financieel beheer van het 
bestuur en adviseert de penningmeester. Zij brengt advies uit aan het congres 
m.b.t. goedkeuring en vaststelling van de begroting, de jaarrekening en de 
overige financiële aangelegenheden. 

lid geschillencollege 
Het geschillencollege beslecht geschillen in de partij, het beslist in beroep en 
geeft bij meningsverschillen tussen belanghebbende partijen desgevraagd uit
leg van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Het geschillencollege bestaat uit 
11 leden. Per geschil wordt een kamer van 3 of 5 leden ingesteld, die op 
korte termijn na het binnenkomen van een geschil bijeen moeten komen. Een 
van de leden van de kamer wordt gevraagd de gemotiveerde uitspraak uit te 
schrijven. Het aantal geschillen per jaar varieert sterk. 



lid landeliJke verkiezingscommissie De taken zijn: 
De landelijke verkiezingscommissie zorgt voor een goede voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen. De commissie is belast 
met controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de 
indiening van de kandidatenlijsten bij de Kiesraad. 

- het bijwonen van de avondvergadering van de PC zelf; _ 
- enkele keren het bijwonen van vergaderingen van belendingen; 
- het zelf schrijven van teksten en redigeren van teksten ontvangen van 
werkgroepen. 

voorzitter en lid programmacommissie 
De voorzitter wordt geacht leiding te geven aan de werkzaamheden van 
Programmacommissie. 

De landelijke programmacommissie is verantwoordelijk voor de totstandko
ming van de landelijke verkiezingsprogramma's, zowel voor de Tweede 
Kamer als voor het Europees Parlement. U kunt rekenen op een maande
lijkse vergaderfrequentie, oplopend tot tweewekelijks in de periode voor 
verkiezingen. Tevens bereidt de Programmacommissie de congresdocu
menten voor. 

lid bestuur Stichting WetenschappeliJk Bureau 
In het algemeen is aangaande het lidmaatschap van het bestuur het vol
gende van belang. Men dient ervaring dan wel kennis te hebben van de we
tenschappelijk wereld. Een eigen wetenschappelijke achtergrond strekt hier
bij tot aanbeveling. Voorts is ervaring met bestuurlijke processen van be
lang. Ten slotte is affiniteit met of kennis van de politieke partij 066 een 
noodzakelijke voorwaarde. 

lOl-jaarverslag 1998 op D66-website 
Democraten met belangstelling voor de activiteiten 
van het IDI in Midden- en Oost-Europa kunnen nu 
het !Dl-jaarverslag 1998 downloaden van de offi
ciële D66-website. Hiervoor klikt u op de linkerhelft 
het hokje organisatie aan en klikt u vervolgens 
Stichting Internationaal Democratisch Initiatief aan. 
Op de daaropvolgende pagina vindt u de doelverkla
ring van de stichting en de mogelijkheid om de 
tekst van het jaarverslag te downloaden. 
Het jaarverslag geeft een goede indruk van alle acti
viteiten die het 101 in 1998 heeft uitgevoerd. Naast 
de uitvoering vindt u er informatie over het bestuur 
en de projectmanagers, welke D66-prominenten 
medewerking hebben verleend, en met welke poli
tieke partners IDI in de verschillende landen samen
werkt. 
Informatie over lOl is ook in het Engels beschikbaar. 
Hiervoor gaat u naar de D66-website en klikt u bij 
het keuzehokje <Ga Naar> de tekst <International 
Demoeratic lnitiative Foundation> aan. De tekst 
van het jaarverslag is helaas niet in het Engels be
schikbaar. 

Politiek podium 

IDI Publiek Debat 
Social Liberalism and Party ldentity 

Sinds het najaarscongres van 1998 wordt er binnen 
de partij gediscussieerd over de sociaal-liberale 
identiteit van D66. Voor het komende najaarscon
gres in Zutphen (20 november) staat de sociaal-li
berale doelverklaring op de agenda. De Stichting 
Internationaal Democratisch Initiatief D66, kortweg 
IDI, wenst een steentje bij te dragen aan deze dis
cussie door op vrijdag 12 november aanstaande in 
de Rode Hoed in Amsterdam een Internationaal 
Publiek Debat te organiseren over sociaal-libera
lisme en identiteit. Doel is het eigen sociaal-liberale 
denken te injecteren met sociaal-liberaal denken uit 
andere landen. Momenteel wordt er nog hard ge
werkt aan de inhoud van dit debat, maar de opzet is 
een interessante uitwisseling van ideeën over soci
aal-liberalisme in aanwezigheid van vertegenwoor
digers van (sociaal-)liberale zusterpartijen van D66 

l iDI I 

(zie 2e internationale IDI conferentie Strengthening 
Party ldentity) te organiseren. Van de aanwezigen 
wordt een actieve deelname aan het debat ver
wacht. De voertaal tijdens het debat is Engels. 

Internationaal Publiek Debat 
Social Liberalism and Party ldentity 
vrijdag 12 november 1999 
20.00-22.30 uur (zaal open om 19.30 uur) 
De Rode Hoed (Kleine Zaal, 2e etage) 
Keizersgracht 1 02, Amsterdam 
(ca. 10 minuten lopen van Amsterdam CS) 

Van tevoren aanmelden is niet noodzakelijk. De zaal 
biedt ruimte aan 60 personen, dus kom op tijd , 
want vol is vol. Aanvullende informatie over spre
kers en gespreksleider volgt via D66-Digitaal en 
komt op de D66-website te staan. 

2e internationale IDI conferentie 
Strengthening Party ldentity 

Het publieke debat is onderdeel van de 2e interna-

tionale conferentie van het IDI , Strengthening Party 
ldentity, die van 11 tot 14 november in Amsterdam 
wordt gehouden. Voor deze conferentie zijn verte
genwoordigers van (sociaal) liberale zusterpartijen 
zoals de SzDSz (Hongarije) , Unia Wolnosci (Polen) , 
LOS (Slovenië) , LDP (Macedonië) , ERP (Estland) , 
SOP (Slowakije) , Liberal Dernocrats (VK), Det 
Rad i kale Venstre (Denemarken) , Venstre 
(Noorwegen), Folkpartiet Liberalna (Zweden), 
Liberal Party (Canada) en Shinui (Israël) uitgeno
digd. Het programma van de conferentie bestaat uit 
lezingen over sociaal-liberalisme in bovenstaande 
landen en workshops over aspecten van libera
lisme. 
Met betrekking tot bovenstaande informatie en/ of 
vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen 
met: 
Stichting Internationaal Democratisch Initiatief D66: 
Ralph E. de Vries coördinator, Postbus 660, 2501 
CR Den Haag, tel. 070-3566028, fax 070 -
3641917. E-mail: lsd66@d66.nl of 
r.de.vries@d66.ni 
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IDEE no 4, 1999 

In dit nummer: 
Minister Laurens Jan Brinkhorst 
"Ik zou nooit een benoemde burgemeester of 
commissaris van de koningin willen zijn - dat is 

, het vleesgeworden poldermodel, Zo iemand kan 
, niks; tekent brieven zonder verantwoordelijk te 
, zijn," 

"Onder de boerenstand en in de politiek is veel te 
lang de neiging geweest weg te vluchten van de 

, noodzakelijke koerswijziging, Het gaat om ons 

THEMABIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN EN 
TRAININGEN 

(aanmelden of informatie per e-mair opleidings
centrum@d66,nl, per taK' 070- 364 19 17 of 
telefonisch of via de antwoordbon in deze 
Democraat) 

Speech en presentatie, 13 november te 
Utrecht en 22 januari te Den Haag 

Spreken en presenteren in het openbaar zijn vaar
digheden waar menig lid van D66 regelmatig een 
beroep op moet doen, In deze cursus is er aan
dacht voor theorie, maar vooral voor de praktijk, U 
werkt aan de voorbereiding van een presentatie, 
de hulpmiddelen, de vorm en inhoud van de pre
sentatie, Eigen bijdrage: f 75,-

Kennismakingsdag, 13 november in Den 
Haag en 22 januari te Utrecht 

Twee prominente D66'ers, Tweede-Kamerlid Ursie 
Lambrechts en Miehiel Scheffer (voorzitter lande
lijke programmacommissie), zullen op î 3 novem
ber o,a, ingaan op de volgende vragen Wat zijn 
de belangrijkste doelen van D66? Wat is nu zo 
kenmerkend voor de manier van politiek bedrijven 

Wetenschappelijk bureau 

overleven, De kritiek is dat ik te snel zou gaan, 
maar we hebben vijftien jaar lang om de hete brei 
heen gedraaid," 
"Nederland is een beetje een land van doen alsor 
We moeten de gedoogcultuur ter discussie stellen, 
De rechtsstaat gaat ten onder als die de eigen wet
ten niet nakomt" 

Lex Michiels, voorzitter van de D66-commissie 
'Democratisering Lokaal Bestuur' 
"Gekozen burgemeester moet voor D66 breekpunt 
zijn," 
Over de staatscommissie-Eizinga: "Het zou mij 
niet verbazen als er iets waterigs uitkomt" 

Jan Vis, lid van de Raad van State: 
"Onze infrastructurele beslissingen zijn vaak slor
dig, slecht afgewogen, beladen met prestige, grote 
woorden en een beetje 'op hoop van zegen' De 
lotgevallen van de Betuwelijn zijn exemplarisch 
Betere beslissingen zullen pas genomen worden 
als we beter kunnen besturen," 

Thema: corporate governance, of te wel democra
tisering van het bedrijfsleven, met bijdragen van 
FNV-voorzitter Ladewijk de Waal, Nijenrode-pro
fessor Henk van Luijk en Kamerlid Jan van 
Walsem 

Wilt u dit nummer van Idee toegestuurd krijgen, 
bel dan naar 070-356604 î, fax 070-364 î 9î 7, 
e-mail: swb@d66,nl 

Opleidingscentrum 

van D66? Verder wordt er ingegaan op de organi
satiestructuur van D66 en de verschillende manie
ren waarop leden actief kunnen worden, Eigen bij
drage:j 25,-

Leren debatteren, 27 november te Den 
Haag en 8 januari te Amsterdam 

Debatvaardigheden zijn onontbeerlijk, vooral in de 
politiek, Hiermee kunt u in discussies uw stand
punten beter onderbouwen en uzelf (en D66) beter 
profileren, In deze training leert u hoe u uw argu
menten beter kunt verwoorden, uw standpunten 
duidelijk kunt onderbouwen en begrip te kweken, 
Eigen bijdrage: f 75,-

Leiden van een vergadering, 
27 november te Den Haag 

Vergaderingen en overlegsituaties kosten veel tijd, 
Een goede gespreksleider is daarom van groot be
lang, In deze training leert u hoe u de behandeling 
van onderwerpen efficiënt, harmonisch en suc
cesvol kunt laten verlopen, Er wordt aandacht be
steed aan de voorbereiding van een vergadering, 
sfeer, houding, prioriteitenstelling, deelnemers en 
het nemen van besluiten. Eigen bijdrage: f 75,-
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In november verschiJnt een nieuwe SWB-publica
tie: het Cahier Mensenrechten in Europees 
Perspectief, met hierin bijdragen van Herman 
Meijers en André Nollkaemper, Hans van Mierlo, 
Jan Glastra van Loon en Chrisliaan de Vries en als 
reacties daarop interviews met Pror van 
Genugten, ML Th, van Boven en Prot, R, Foqué 
U kunt dit cahier bestellen door middel van de ant
woordkaart elders in dit nummer of bij de SWB, 
tel. 070 356604î, fax 070 364î9î7. e-mail 
swb@d66 nl. Kosten: f î 5,- excl. porto 

Op vrijdagmiddag î 2 november a,s organiseert de 
SWB een conferentie getiteld 'Verdampt Neder
land?; naar een soc1aal-liberale visie op democra
tie en bestuur, Over verschuivende schaalniveaus 
en de transformatie van de nationale staat Drie 
verschillende thema's komen aan bod, namelijk: 

De impasse van de Europese Unie is de im
passe van de nationale staat: 
De stagnatie van de regio is de stagnatie van de 
nationale staat: 
De transformatic van de nationale staat 

Deelnemers zijn o,a, Jan Willem Holtslag, Rob 
Mei nes, Geert Jan sen, Theo Toonen, Han 
Entzinger, Jaap de Zwaan en Arthur Doeters van 
Leeuwen, 
Voor meer informatie of om u op te geven kunt u 
terecht bij de SWB, tel. 070- 356604 î. 

Conflicthantering, 18 december en 15 
januari 2000 te Utrecht 

Hoe gaat u om met 'lastige· situaties en mensen. 
wat is hierbij uw opstelling? In deze training wor
den aan de hand van praktijkgerichte situaties op
lossingen aangereikt om conflicten en conflictsitu
aties in de hand te houden en beter nog, om ze te 
voorkomen, U leert effectieve vaardigheden, onder 
meer aan de hand van een leerzame videopresen
tatie, Eigen bijdrage f 75.-
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Partijagenda 
za 23 okt Jaarlijkse Statendag voor Provinciale

Statenleden, door Statenfractie Flevoland 
i.s.m. de Bestuurdersvereniging 

ma 25 okt Toespraak van Thom de Graaf over politieke 
actualiteiten. Daarna discussie met het pu
bliek. Rotterdam, NIVON-centrum, Dirk 
Smitstraat 76. Tijd: 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. (Routebeschrijving: vanaf CS bus 
38 richting Crooswijk, halte Noorderbrug. 
Vanaf station Blaak: tram 6 (Kleiweg), halte 
Noorderbrug). Voor meer informatie, bel: 
Tamara van de Wijdeven 010-477 40 64 of 
Jan Piet de Vries 078- 617 34 54. 
- Bijeenkomst werkgroep Vrouwenrechten/ 
Mensenrechten in het Tweede-Kamergebouw 
over de Basiswet Vliegenthart Kinderopvang 

za 30 okt Training Speech en presentatie (OC) in 
Nijmegen 
- Vergadering Adviesraad (AR) in Trianon in 
Utrecht. 10.15 uur 

zo 31 okt 02.00 einde zomertijd, klok uur terug 
vrij 5 nov 17.30 D66 borrel in Westerpaviljoen, 

Nwe.Binnenweg 136, Rotterdam. Organisatie: 
afdeling Rotterdam 

za/zo 6/7 nov Landelijk Congres Jonge Democraten in Den 
Haag, m.m.v. Laurens Jan Brinkhorst 

di 9 nov Politiek café 'Gezondheidszorg in de grote 
stad', m.m.v. Els Borst. Plaats: 'De Haagse 
Kluis', Plein 20, Den Haag. Organisatie: D66-
afdeling Den Haag. Bel voor meer informatie 
met Patricia Bode: 070 389 29 38. 
- Congres 69: sluiting moties I amendementen 
financiële stukken 

do/zo 11/14 nov lOl-conferentie (openbaar) inzake sociaal
liberalisme en identiteit in Amsterdam 

vr 12 nov Conferentie sociaal-liberale visie op het open
baar bestuur (SWB). Verdampt Nederland? In 
Utrecht 

za 13 nov 

ma15nov 

di 16 nov 

do 18 nov 

za 20 nov 
di 23 nov 
za 27 nov 
ma 28 nov 
vr 3 dec 

vr 17 dec Vm 
ma 3 jan 
za 18 dec 

wo 22 dec 

2000 

za 8jan 
wo 12 jan 

za 22 jan 2000 

lnformatienummers: 

Servleepagina's 

Kennismakingsdag D66 (OC) in Den Haag 
- Training Speech en presentatie (OC) in 
Utrecht 
17.52 - 17.55 Ned.3 Televisie zendtijd D66 
(PP) 
- 15.53 - 15.56 Ned.2 Televisie zendtijd D66 
(PP) herhaling 
19.45 vergadering Ondernemerskring. Plaats: 
Tweede-Kamergebouw. Organisatie: OKR 
11.54-11.57 Ned.1 Televisie zendtijd D66 
(PP) herhaling 
- Congres 69 sluiting APM 
-19.00 -19.03 Ned.1 Televisie zendtijd D66 
(PP) 
Partijcongres (69) in Zutphen 
Excursie JD naar het Binnenhof 
Training Leren debatteren (OC) in Den Haag 
Bijeenkomst Vrouwenrechten/Mensenrechten 
17.30 D66 borrel in Westerpaviljoen, 
Nwe. Binnenweg 136, Rotterdam 

Kerstreces 
Vergadering Adviesraad (AR) in Kargadoor in 
Utrecht. 10.15 uur 
21.52 - 21.55 Ned.3 Televisie zendtijd D66 
(PP) 

Training Leren debatteren (OC) in Amsterdam 
Democraat 2000/1 bij leden, met congres
voorstellen 
Dag op Locatie voor alle D66-bestuurders. 
Georganiseerd door de Bestuurdersvereniging 
- Training Speech en presentatie (OC) in Den 
Haag 
- Kennismakingsdag D66 (OC) in Utrecht 

- 101 openbaar politiek podium over sociaal
liberalisme en identiteit. M.m.v. internationale 
gasten. Plaats: Rode Hoed in Amsterdam. 
Aanvang: 20.00 uur 

OC I Opleidingscentrum 070 - 3566046; 

Politieke impulsen 

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid 
hield op 9 september jl. een overleg met minister 
Borst over haar plannen voor snellere behandeling 
van werknemers. Volgens sommigen wordt hier
mee een 'tweedeling ' in de gezondheidszorg te
weeggebracht. Zou de D66-fractie de eigen minis
ter steunen of de plannen afwijzen? En hoe zou 
dat bij de achterban van D66 liggen? Welnu , de 
D66-fractie drong er bij minister Borst nadrukke
lijk op aan een tweedeling in de zorg te voorko
men en beschikte daarbij over een belangrijke in
dicatie voor de mening in de achterban. De zater
dag ervoor had de Landelijke Adviesraad de 
fractie geadviseerd om minister Borst te verzoe-

SWB I Wetenschappelijk bureau 070 - 3566041; 
JO 070 - 3622162 

I Landelijke Adviesraad I 
ken haar plannen terug te nemen. Dit, uit vrees 
voor die tweedeling. 
In die Adviesraadsvergadering hebben we over 
nog meer actuele onderwerpen politieke uitspra
ken gedaan. Zo hebben wij , op vragen van Boris 
Dittrich, een positief advies gegeven over de 
kwestie van het gaan aanleggen van een DNA-da
tabank voor justitiële doeleinden. Daarbij kan het 
belang van de opsporing van strafbare feiten bot
sen met de grondrechten van privacy en de inte
griteit van het menselijk lichaam. Maar de 
Adviesraad was in grote meerderheid van mening 
dat het justitiële belang hier zwaarder moet we
gen. Niet iedereen was ervan overtuigd dat het 
daarvoor ook nodig is het celmateriaal te bewa
ren. Boris zegde toe daaraan aandacht te geven. 

Nuttig, zo 'n Adviesraad? Wij, de D66-leden die 
ons gekozen hebben en de betrokken Kamerleden 
vinden van wel. Vooral omdat er in de Adviesraad 
nog tijd is voor een grondige meningsvorming. 
Voor discussie over actuele politiek zoals een 
DNA-databank of de tweedeling in de gezond
heidszorg, is op een congres geen plaats. En poli
tieke podia zijn niet zo representatief als de 
Adviesraad en kunnen ook niet, in een stemming, 
duidelijke uitspraken doen. 
Zaterdag 30 oktober a.s. komt de Adviesraad op
nieuw bijeen. Minister Laurens Jan Brinkhorst wil 
dan met de Adviesraad spreken over zijn land
bouwbeleid. Utrecht, Trianon. 10. 15 uur. 

Presidium Landelijke Adviesraad 
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BROCHURES 
(bestellen via bon) 

Vaardigheden voor het politieke vak 
Deze brochure besteedt aandacht aan 
de specifieke vaardigheden die van be
lang zijn voor een politicus: spreken in n 
het openbaar, debatteren, vergaderen, 
omgaan met conflicten of lastige men( 
sen en onderhandelen. Bevat tevens 
een profielschets van het raads- en 
statenlid. Prijs: f 10,-

Gemeente en financiën 
Een praktische handleiding voor ge
meenteraadsleden die meer inzicht wil
len hebben in de gemeentelijke geld
stromen. Prijs: f 10,-

Leidraad voor de afdeling (herziene 
versie, juni 1999) 
Handleiding waarin voorschriften en 
regels uit Statuten en Huishoudelijk 
Reglement van D66 inzichtelijk worden 
gemaakt. Prijs: f 15,-

D66 en de praktijk van de gemeente
raad 
In deze publicatie leest u meer over: de 
gemeenteraad in relatie tot het college 
en het ambtelijk apparaat; de raad in 
relatie tot de burger, de belangengroe
pering en de media; de techniek van de 
raadsvergadering, spreekrecht, recht 
van initiatief, amendementen en mo
ties. Prijs: f 17,50 

Prijzen zijn exclusief porto. 

Oproep 

SWB Werkgroep Verkeersveiligheid en Openbaar Vervoer 
"Als ruslig rijden norm wordt in Nederland zullen er honderden verkeers
slachtoffers minder zijn." 

Deze werkgroep vergadert eens in de twee maanden, meestal in utrecht, een 
keer per jaar met fractiespecialisten op het gebied van verkeer en vervoer in 
Den Haag. 
Een aantal van onze uitgangspunten zijn op Congressen aangenomen: 
• maximumsnelheid van 30 km in de bebouwde kom (met uitzondering van 

50 en 70 km-wegen); 
• maximumsnelheid van 1 00 km op alle autosnelwegen 
• sterke uitbreiding van het aantal raillijnen (sneltrams en lightrail). 

Wie zich bij onze werkgroep wil aansluiten is van harte welkom. 
Inlichtingen: 
• Luc Veeger, voorzitter, Krayenhofflaan 40, 6541 PT Nijmegen, 

tel. 024-3779781 
• Gerrit Sipkes, secretaris, Sellingerstraat 65, 9561 TA Ter Apel, 

tel. 0599-583984 

Discussie met de Tweede-Kamerfractie 
over het belastingstelsel 21-ste eeuw 

In november debatteert de Tweede Kamer over het belastingstelsel 21-ste 
eeuw. Daarom organiseert de fractie een interne partijdiscussie. 
Woordvoerder Francine Giskes wil graag uw mening horen en beantwoordt 
vragen. De bijeenkomst is op zaterdag 30 oktober in het gebouw van de 
Tweede Kamer van 10.30-14.30 uur. 

Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen: 
• Economische zelfstandigheid 
• Vergroening 
• De fiscale oudedagsparaplu 
• Vermogensrendementsheffing 

SVP voor 29 oktober aanmelden in verband met de organisatie op E-mail: 
o.vandeweegh@tk.oarlement.nl of op telefoonnummer 070-318 30 66. 
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WIJZIGING AGENDA MILLENNIUMCONGRES 

Het agendapunt 'Uitgangspunten van de Democraten (doel
verklaring)' wordt verplaatst naar het voorjaarscongres 2000. 
Het Hoofdbestuur wil ruimer de tijd bieden voor de discussie in de 
partij over deze verklaring. 

Jonge Democraten 

Sluit je aan bij de Jonge Democraten! 

Kom naar het landelijk congres van de JD op 6 en 7 november 

in de Jeugdherberg in Den Haag. Onze gast is Laurens Jan 

Brinkhorst, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 

Of ga mee op excursie naar het Binnenhof (23 november) en 

het Europees Parlement, reis met ons mee naar Denem.arken 

(28 Vm 31 oktober), word internationaal actief, oefen invloed 

uit op de politiek in de landelijke 'schaduwfraclie' of in jouw 

lokale afdeling! 

Ben je tussen de 14 en de 30 jaar? Word dan lid van de Jonge 

Democraten! Als je nu lid wordt, betaal je slechts 10 gulden 

(normaal25 gulden per jaar!). 

Bel of mail voor een infopakket 070-3622162 of 

<jd@dds.nl>. 

Bezoek ook www.welcome.to/jongedemocraten 

Jaarverslag Tweede-Kamerfractie 

binnenkort beschikbaar 

De Tweede-Kamerfractie van D66 presenteert binnenkort het jaar
verslag over het parlementaire jaar 1998/1999. Het jaarverslag 
wordt via het Internet digitaal beschikbaar gemaakt. ledereen die 
een papieren versie van het jaarverslag wil ontvangen, wordt uit
genodigd een briefje te sturen aan de Tweede-Kamerfractie van 
D66, Postbus 20018, 2500 EA in Den Haag. Graag met duidelijke 
vermelding van het adres. 
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