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G'ELUk V.O.OR IEDER EEN
Soma rolt er een traan over je wangen.
Je'weet niet waarom
t'is klein verlangen, stil verdriet
Het is alleen daarom
En·niemand die het ziet.

1. De P.G.I. stelt zich ten doel het geluk van iedereen op aarde na te streven.
Uiteraard dienen dan honger,armoede, oorlog, hebzucht, zelfzucht en de
'oorzaken hiervan te verdwijnen. Iedereen is immers geliJkwaardig. Zie ook :
de Universele Verklaring van de Rechten van 'de Mans.. .'2. Dieranlead en schada aan het milieu dienan ta'worBan varmeden.

3•.De P.G.I. stelt zich als taak daza doalen na te stravan d.m.v. het'
beInv~oaden van mensen.

4 •.Da P.G.I. 'is gebasaerd op universela liafde. Niamand is verplicht· mea te
werken aan het streven van de P.G.I. Iedereen is hierin vriJ alleen.op
basis van vrijwilligheid kunnen deze deelen worden bereikt.'
De P;G.I. gebruikt uitsluitend vreedzame middelen.

5. Wij zijn bereid tot praten en samenwerken met ieder persoon, elk land en
elke organisatie op basis van universele liefde •

.6. Het str~ven van da P.G.I. is uit te groeieJ1'tot een ~nternationale beweging~
WiJ ziJn immers allen broeders en zusters.

7. Op korte termiJn ste'lt de P.G.I. zich dan oak tot taak,. de honger op de
wereld te doen verdwiJnen, door middel van de uitvoering van een
internationaal plan, waarbiJ de beschikbare ~iddelen, krachten en kennis
dienen te worden ingezet, N

~. Cornelia ( Kee~) Dekker', geboren 04-09-1951 te ts-Gravenhage, is bevoegd
namens de P.G.I. als woordvoerder op ta treden, o~ b~ 'l~'" aJve.'tI''j h.e.(c{ .

cl e cLoo,.. h e ~ eta '" 9e.we~e V'\ p lacds Ver ~Q ~9e Y'"/s f:e.r • .

·P.G.I.
pia Keea Dekker
Kolenstraat 23
1201·HR Zutphen
tel: 05750-14631
Raborek:38.67.65.804



GELUk VOOR \EDER EEN
80ms rolt er een traan over je wangen.
Je weet niet waarom
t'is klein verlangen, stil verdriet
Het is alleen daarom
En niemand die het ziet. ( )P.J.
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Raborek:38.67.65.80h



men te vertoeven. '
Die verhuizing heeft echter nogal

wat voeten in de aarde gehad. Niet al-
leen blijkt ze uiterst stroef, te verlopen
- pas eind van dit jaar zullen alle
ambtenaren zijn verhuisd, maar ook
zijn de kosten nogal uit de hand gelo-
pen. De hele exercitie blijkt te komen
op een totale kostenpost van 60 mil-
joen gulden, bevestigt wvc-voorlichter
T. van Leeuwen.

60 miljoen gulden.
60.000 gulden per ambtenaar dus.

Beetje veel misschien?
- Het is blijkbaar al te simpeL te den-
ken dat zo'n verhuizing niet meer is
dan de verkassing van een stuk of dui-
zend bureaus?

Van Leeuwen: "Ja. Dat is te simpel.
Er moest een verbouwing plaatsvin-
den. En er moest een groot aantal ex-
tra voorzieningen worden aange-
bracht." '
- Zou u ze dan allemaal willen noe-
men?

"Om te beginnen", vertelt Van
Leeuwen, "moest het gebouw geschikt
worden gemaakt voor een huurder. Er
moest bij voorbeeld een kantine ko-
men. Daarnaast is het een gebouw van
voor de energiecrisis, zodat tal van
energiebesparende maatregelen moe,s-
ten worden genomen. Wegens de auto-
matisering van het ministerie moest

. een nieuw computercentrum worden
aangelegd. Het archief, dat tot nu toe
versnipperd in de binnenstad van Den
Haag was gevestigd, diende op het de-
partement te worden gehuisvest. En
daarnaast is er een nieuw brandvei-
ligheidssysteem aangelegd, omdat dat
wat er zat versnipperd enuit de tijd
was."
- En dat aLles samen heeft zestig miL-
joen gekost? '

"Ja.u
Nu wi! het geval dat het deel van

het gebouw waarin nu de volksge-
'zondheidsambt.enaren komen, voor-
dien aan een vijftiental' bedrijven en
instellingen werd verhuurd. Bij voor-
beeld de belastingdienst en KLM
maakten gebruik van delen van het
pando Werkten die niet, brandveilig?
Gebruikten die geen archief? Zeker
wel. Maar allemaal net iets anders
dan dat het ministerie het wil. En
zoiets kost 60.000gulden per ambte-
naar.

Dat is dus het resultaat van het
streven van het kabinet het aantal
ambtenaren te verminderen. Eerst al
nam dat aantal niet of nauwelijks af,
en vervolgens blijkt de exercitie die
dat ijdele doel moet bewerkstelligen
tientallen mi!joenen te kosten.

Met zo'n doel zit minister De Korte
dan nu weer in zijn hoofd. In Den
Haag gaat alweer een aantal geruch-
ten over nieuwe samenvoegingen en
opsplitsingen van departementen.
Blijkbaar heeft wvc - dat vaak on-
derwerp is van diegeruchten - plan-
nen in die richting in de kiem willen
smoren. Want hier en daar wi! men
van ambtelijke zijde best toegeven dat,
de kosten van de wvc-verhuizing be-
wust zo hoog mogelijk zijn gehouden,
zodat de politiek wat minder snel naar
'kostenbesparende' maatregelen op de-

partementen zal grijpen.
Dat gaat allemaal over de hoofden

van de meeste ambtenaren heen. Die
doen gewoon hun werk, hebben niets
te vertellen over wat het hogere over
ze beslist, en werken inmiddels voor
aanzienlijk minder salaris dan vroe-
ger.

De 'grappen over ambtenaren zijn
uit de tijd geraakt. (tjm)

Deimkeren
het Geluk voor
ledereen
"De meeste mensen zeggen nu nee te-
gen een soort hemel op aarde. Als alle
mensen echt gaan samenwerken en
elkaar als broeders en zusters zien,
krijg je een heel andere wereld dan
we nu hebben.i'

Het lijkt wel of de Zutphense imker
Kees Dekker (34)er echt in gelooft. Om
zijn hemel op aarde te bereiken heeft
de gedreven bijenboer Nederland een
nieuwe politieke partij geschonken
met de toepasselijke naam Partij Ge-
luk voor ledereen (PGI). De partij stelt
zich ten doel, zo valt in het partijpro-
gram te lezen, 'het geluk van iedereen
op aarde nate streven. Uiteraard die-
nen dan honger, armoede, oorlog, heb-
en zelfzucht te worden opgeheven.
Iedereen is immers gelijk'. Al dit
moois zou mogelijk moeten worden
door 'de universele liefde, die door-
dringt tot de harten van de mensen.
Alleen op basis van volledige vrijwil-
ligheid kunnen de doelen worden be-
reikt. De PGI gebruikt uitsluitend
vreedzame middelen'. Aan idealen is
duidelijk geen gebrek. Met grote spoed
wordt nu nog gezocht naar kandidaten
die zich onder lijsttrekker Dekker en
zijn tweede man, een zesdejaars poli-
ticologiestudent, verkiesbaar willen
stell en voor het goede doe!. Voorwaar-
de is natuurlijk wel dat ze geloven in
de doelstellingen van de PGI. En
daarmee in de persoon van Kees Dek-
ker, die zich naar eigen zeggen "in
bijna alle godsdiensten en stromingen
die er op de wereld bestaan" heeft
verdiept, en deze vervolgens in een
eigen programmaatje heeft laten sa-
menvloeien.

De Zutphense lijsttrekker heeftooit
nog een jaar andragologie gestudeerd,

. maar viel door zijn eigen uitzonderlij-
ke gedrag inongenade bij zijn mede-
studenten. Na groepsleider te zijn ge-
weest in tehuizen van verschillende

Het wachten is op een dub
anti-antifascisten.

pluimage kreeg Dekker pas bij zijn
bijtjes weer de tijd nieuwe plannen
uit te stippelen die deze wereld geluk-
kiger kunnen maken. De "negentien-
duizend gulden winst op de verkoop
van zijn huis stelden hem in staat zijn
eiJ;en geluk in de politiek te beproe-
Yen. Of geluk voor iedereen wel haal-
baar is?

"Natuurlijk is dat mogelijk. Er zit
iets goeds in alle mensen. Ik geloof dat
niet, ik weet het gewoon. Alles is mo-
gelijk. All you need is love." Op de
achtergrond koert een tortelduif. Dek-
ker: "Mijn vredesduifje." Hoeveel ze-
tels denkt de PGI bij de kamerverkie-
zingen te behalen? Dekker: "Het is
moeilijk daar nu een uitspraak over te
doen. Ik zou een gok kunnen wagen.
Het zit ergens tussen de een en de
honderdvijftig."
- Een tameLijk ruime schatting.

"Dat is een ruime schatting, maar ik
ben nogal wat dingen van plan die
Nederland enigszins zullen verbazen.
Ik ben van plan enige aandacht naar
mij, mijn partij en mijn streven toe te
trekken."
- Een grote advertentiecampagne?

"Neenee, want dat kost geld."
- lets wat geen geld kost.

"Nou ja, eenfotokopietje en een
postzegeltje enzo is nog wel te betalen.
De telefoonrekening krijg ik toch pas
over vier maanden, dus die teller laat
ik gewoon lekker doortikken. Daar
maak ik me niet zo veel zorgen over,';
- U wilt eerst het hongerprobleem in
de wereld aanpakken voLgens uw
plannen. Wat moet ik me daarbij
voorste LLen? "

"De grootste actie die er ooit op de
wereld is geweest," .
- Net zoiets aLs Een voor Afrika?

"Nou, een beetje groter he?"
- Een beetje groter.

"Ja, . een beetjegroter. Dat gaat
maar om tweehonderd miljoen enzo.
Nee, het. gaat echt om andere zaken.
Vanuit de internationale beweging
waar we naartoe moeten groeien wi!
ik dat opzetten,"
- Hebt u aL medestanders in het bui-
tenland?

"Daar ben ik mee bezig,"
- Maar u hebt er weL goede hoop op
dat uw partij uitgroeit tot een interna-
tionaLe beweging?

"Het w6rdt een internationale bewe-
ging. Op korte termijn kun je wel din-
gen verwachten die gaan gebeureI:\,"
- Hoezo?

"Vanwege mijn ingrijpen,"
- Wat gaat u dan doen?

"Ik ga proberen mijn invloed uit te
oefenen. Ik kan daar,nog wel aan toe-
voegen dat ik ook wil ingrijpen in
Iran-Irak, in Noord-Ierland en in Is-
rael. Nou ja, dan begrijp je het wel,"
- U denkt dat de mensen weL naar u
zuLLen Luisteren?

"Als de tijd er rijp voor is zullen ze
daarnaar luisteren. Er is maar een
ding wat het zou kunnen verhinde-
,ren."
- En dat is?

"Mijn dood. Ik moet dus heel voor-
zichtig zijn. Dus wees ook voorzichtig
wat u eventueel aan, andere mensen
hieroverzegt," (hv) •
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