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"Geheime gevangenis
sen, martelingen en 
ontvoeringen in 
Europa: het lijkt wel 
een slechte film." 
Sophie in 't Veld doet 
onderzoek naar de 
CIA-geruchten- 2 

en verder: 
de Partykit - 2 
wiskunde op 
HAVO/VWO- 2 
geen smaakpolitie - 3 

"Niemand wil zijn 
bedrijf vestigen in 
een New Orleans aan 
de Noordzee." Gerard 
Schouw wil dat het 
kabinet zich druk 
maakt over klimaat
verandering- 4 

en verder: 
column Boris Dittrich- 4 

"Het Kenniscentrum 
wil zorgdragen voor 
ontwikkeling en ver
nieuwing van het 
gedachtegoed van de 
partij." Zegt Gert van 
Dijk en organiseert 
daarom een jaarlijkse 
lezing- 5 

en verder: 
programmacommissie 
aan de slag - 5 
het Landelijk Bestuur- 5 

campagne 
Praattenten, cartoons 
en klimop-plantjes; 
D66 zet het allemaal 
in aan het verkie
zingsfront, in de 
strijd om de raadsze
tels~ 6 

en verder: 
Lousewies folderend in 
Delft- 6 
Gennep deelt klimop 
uit- 7 
Kies je bril in 
Terneuzen - 7 

We hebben een 
wereld te winnen 

In 2003 werd ze met maar liefst 58.588 voorkeursstemmeR gekozen in 
de Tweede Kamer. Méér dan Ayaan Hirsi Ali. 'Maar ik was dan ook de 
eerste vrouw op de lijst,' relativeert ze. Sinds 3 februari van dit jaar is 
ze fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. "Mij past nu vooral 
bescheidenheid, maar ik zal de partij ook niet aan haar lot overlaten." 
- door Andor Admiraal' 

"Toen Thom de Graaf na de verkiezin
gen in 2003 het partijleiderschap 
neerlegde, wilde ik geen fractievoor
zitter worden. Ik dacht niet dat het 
goed was voor D66 om iemand aan 
het roer te hebben zonder enige 
Haagse ervaring. Daar sta ik nog 
steeds achter. Natuurlijk, ook in 
Brussel wordt aan politiek gedaan en 
ik had inmiddels drie jaar in het 
Europees Parlement gezeten." 

"Maar Den Haag is, net als Brussel, 
een wereld op zich, met eigen 
geschreven en ongeschreven regels. 

Als in Den Haag geschaakt wordt, dan 
wordt er in Brussel gedamd. Het 
Parlement werkt anders, de media 
werkt anders, politiek werkt anders. 
Ik had nog nooit in Nederland 
gewóónd, op mijn studententijd in 
Leiden na." 

Brede blik 
"je kunt de ontwikkelingen in 
Nederland niet los zien van de rest van 
de wereld. Toen ik twee jaar geleden 
begon over godslastering en de vrij
heid van meningsuiting, begrepen heel 

veel mensen het belang van die discus
sie niet. Inmiddels is deze geüpgrade 
naar het niveau van Minister
President." 

"Het lijkt alsof de hele wereld naar 
aanleiding van de cartoonrellen praat 
over de spanning tussen godsdienst
vrijheid en vrijheid van meningsuiting. 
Ik noem het maar als voorbeeld; zelfs 
een onderwerp dat in Haagse kringen 
als klein en onbelangrijk wordt 
beschouwd kan eigenlijk niet goed 
besproken worden zonder de rest van 
de wereld in ogenschouw te nemen. 
Laat staan dat je zinvol over vergrij
zing, energiebeleid of werkgelegen
heid kunt debatteren zonder steeds 
één oog over de grens te houden." 

Nieuwe spelregels 
"Ik dacht eerst dat mijn niet-

Nederlandse manier om naar dingen 
te kijken alleen maar lastig was, maar 
het kan ook een groot voordeel zijn. 
Het stelt mij in staat de Haagse werke
lijkheid beter te relativeren, om van 
buiten naar binnen te kijken. Ik kom 
soms tot andere conclusies over wat 
belangrijk is. Ik ben van de post
Fortuyn generatie: pas een klein jaar 
na de moord kwam ik in de Kamer 
terecht." 

"Als de Haagse politiek een schaak
spel is, dan zijn de regels sinds 
Fortuyn veranderd. Details van beleid 
zijn minder belangrijk geworden, het 
gaat nu nog meer om de grote lijnen. 
Fouten maken is tot daar aan toe, 
maar er omheen draaien is een dood
zonde geworden. Politieke spelletjes 
worden genadeloos afgestraft. 
Politiek gaat om vertrouwen. Daarom 
was het Afghanistandebat ook zo 
schadelijk voor ons, mensen ervoeren 
het als onwaarachtig." 

"Een open en eerlijke manier van 
communiceren is véél belangrijker 
geworden. De verzuiling ken ik alleen 
vanuit de geschiedenisboekjes, maar 
als je alleen rekenschap hoeft af te 
leggen in je eigen parochieblaadje 
dan zijn communicatievaardigheden 
natuurlijk minder belangrijk. In zo'n 
traditie legt een goed partijnetwerk 
als snel meer gewicht in de schaal dan 
de vraag of je mensen kunt overtui
gen, of je kunt binden en inspireren. 
Maar Nederlanders vragen nu méér 
van hun politici." 

Politieke communicatie 
"Wie de revolutie van Fortuyn wil 
begrijpen moet goed naar Wouter Bos 
kijken. je kunt zeggen wat je wilt van 
de PvdA, maar ze hebben wel lessen 
durven trekken uit de nederlaag van 
2002. Meer dan één op de drie 
Nederlanders zou vandaag op Bos 
stemmen. Ik vind dat knap. Eigenlijk 
zou je iemand moeten hebben met 
het lef van Balkenende om te hervor
men, maar met het bindend vermogen 
van Bos om mensen daarin ook méé te 
nemen." 

"Of die nieuwe cultuur een verbete
ring is weet ik niet, het is een gege
ven. Maar wij maken ons druk over de 
betrokkenheid van mensen. Nou, dan 
is het winst als politici het contact 
met de bevolking niet langer als een 
soort sluitstuk van beleid zien. Het is 

>>> vervolg op pag. 3 

Meer grip genieenten op belastingen 
De Eerste Kamerfractie van D66 vindt dat het kabinet nog deze kabi
netsperiode er voor moet zorgen dat de gemeenten weer zicht krijgen 
op een eigen belastingdomein. Een D66-motie van deze strekking is 
door een grote meerderheid van de senaat aangenomen. Alleen de 
VVD stemde tegen het D66-voorstel. 

Aanleiding van de motie is het feit 
dat gemeenten een deel van hun belas
tinggebied verliezen door de afschaffing 
van het gebruikersdeel van de onroe-

rendzaakbelasting (OZB). D66 senator 
Hans Engels: "Wij willen dat de minister 
een onderzoek instelt naar het herstel
len van de omvang van het huidige loka-

Ie belastinggebied. Dit mag geen tech
nisch onderzoek zijn en moet binnen 
afzienbare termijn worden afgerond en 
uitzicht bieden op concreet resultaat." 
De fractie van D66 wil zo de positie van 
gemeenten, als in beginsel autonome en 
zelfstandige overheden binnen de gede
centraliseerde eenheidsstaat, waarbor
gen. 

Engels: "De fractie is voor het beheer-

sen van lokale lasten, maar vindt dat de 
verantwoordelijkheid daarvoor hoort te 
liggen bij de lokale besturen. De fractie 
heeft uit geen enkel onderzoek kunnen 
opmaken dat het de trend is dat de loka
le lasten de laatste jaren omhoog zijn 
gegaan. Het zou bovendien goed kun
nen dat juist door het afschaffen van 
een deel van de OZB andere gemeentelij
ke belastingen extra gaan stijgen. (lvW) 



2 maart 2006 I Democraat l 

de politiek, het nieuws van de D66-fracties in Den Haag en Brussel 

In 't Veld onderzoekt gerucht 
CIA-kampen 

Meer invloed 
gemeente 
op lokale 
ligheid 

. 
ve1-

Het Europees Parlement gaat 
zelf onderzoek doen naar de 
geruchten dat er geheime CIA
kampen zijn op het grondge
bied van de Europese Unie. "We 
moeten ons niet in slaap laten 
wiegen door sussende woorden 
van Condoleezza Rice over dit 
onderwerp," stelt Sopbie in 't 
Veld, D66 europarlementariër 
en lid van de tijdelijke onder
zoekscommissie. 

"De reactie van Rice is absoluut 
onvoldoende gezien de ernst van de 
aantijgingen," aldus In 't Veld. "Op 
deze zaak dient zoveel mogelijk 
licht te worden geschenen. De kwes
tie is simpelweg te belangrijk, het 
gaat teveel landen aan: het moet tot 
op de bodem worden uitgezocht." 

De tijdelijke commissie van het 
Europees Parlement moet antwoord 
gaan geven op de vraag of er in 
Europa geheime CIA-gevangenissen 
bestaan. Daarnaast kijkt men naar 
de geruchten dat de CIA Europese 
luchthavens gebruikt om van terro
risme verdachte personen naar 
plaatsen te vervoeren waar hun 
marteling te wachten staat. De com· 
missie onderzoekt ook of de rege
ringen van de lidstaten op de hoog
te waren van de vermeende CIA
praktijken en of EU-burgers er het 
slachtoffer van zijn geworden. 

Sophie in 't Veld: "Geheime 
gevangenissen, martelingen en ont
voeringen in Europa: het lijkt wel 
een slechte film. De onderzoeks
commissie zal dus geen steen op de 
andere laten staan om deze zaak uit 
te zoeken, overigens in nauwe 
samenwerking met de commissie 
van de Raad van Europa. Het signaal 
aan onze bondgenoot de VS is dui
delijk: wij laten onze burgerrechten 
niet zomaar verkwanselen." (PH) 

Kwaliteitseisen 
kinderopvang 

Meer wiskunde op 
Havo en VWO 

De gemeenteraad krijgt meer te 
zeggen over het lokale veilig
heidsbeleid. Dat is het gevolg 
van de nieuwe politiewet die 
door D66 is gesteund. 

Volgens Boris Dittrich kan er 
ook slagvaardiger gewerkt worden 
doordat de minister op sommige 
punten meer bevoegdheden krijgt. 
"Denk bijvoorbeeld aan de compu
tersystemen van de korpsen die nu 
nog niet allemaal op elkaar zijn 
aangesloten," aldus Dittrich. De 
wijzigingen staan los van de dis
cussie over een nationale politie, 
waar D66 overigens geen voorstan
der van is. (AA) 

Fiscaal voor

deel kleine 

landgoederen 

behouden 

"Kleine landgoederen die open
gesteld zijn voor het publiek 
moeten zoveel mogelijk hun fis
cale voordelen behouden," 
bepleitte Eddy Schuyer tijdens 
de financiële beschouwingen in 
de Eerste Kamer. 

Kleine landgoederen die onder 
het erfrecht vallen, zijn recent hun 
fiscale voordelen kwijtgeraakt. 
Landgoederen spelen volgens 
Schuyer een waardevolle rol in het 
Nederlandse natuurbehoud en zijn 
de fiscale voordelen daarom zeker 
waard. 

Toen VVD en PvdA voorstelden 
om scholen te verplichten voor
taan kinderopvang te bieden, 
stelde VVD-leider Van Aartsen 
dat werklozen daarbij zouden 
kunnen worden ingezet als 
begeleiders. Geen goed idee, 
vindt D66. 

De Tweede Kamer ging akkoord 
met een motie van Fatma Koser 

Kaya, die stelt dat de begeleiders 
aan dezelfde kwaliteitseisen moe
ten voldoen als die in de reguliere 
kinderopvang. Ook moeten de 
gebouwen daadwerkelijk geschikt 
zijn voor opvang. Koser Kaya blijft 
er daarnaast op aandringen dat alle 
werkgevers vetplicht wordt een 
financiële bijdrage te leveren aan de 
kinderopvang. (AA) 

Dankzij een motie van Ursie 
Lambrechts kan CDA-minister 
Van der Hoeven de eindexamen
eisen voor wiskunde niet met 
40% te reduceren. 

Dankzij D66 wordt ook de verla
ging van het aantal wiskunde-uren 
op Havo en VWO vrijwel 
geheel teruggedraaid. Lambrechts: 
"Studenten klagen dat zij hun 

studie niet goed kunnen volgen 
omdat zij te weinig en niet de juis
te wiskunde op school hebben 
gehad." 

Docenten en studenten zullen op 
initiatief van Lambrechts adviezen 
uitbrengen aan de minister om het 
wiskundeonderwijs ook inhoudelijk 
beter te laten aansluiten op het 
hoger onderwijs. (AA) 

Schuyer gaf verder aan er voor
stander van te zijn dat de kosten 
voor onderhoud aan eigen huis fis
caal aftrekbaar worden. Het fiscaal 
aftrekbaar maken van onderhouds
kosten aan het eigen huis stimu
leert volgens de D66-fractievoorzit
ter in de Eerste Kamer de werkgele
genheid. Daarnaast gaat het volgens 
hem het toenemende zwart werken 
door mensen uit de nieuw toegetre
den EU-landen tegen. Schuyer toon
de zich ook een voorstander van de 
invoering van een vlaktaks omdat 
het belastingontduiking bemoei
lijkt. (IvW) 

Na al dat gedoe over Afghanistan zie ik 
D66 niet meer zitten. 
D66 heeft hoog ingezet om de militaire mis
sie naar de Afghaanse provincie Uruzgan 
tegen te houden. Dat is mislukt en dat is een 
politieke nederlaag. D66 draait daar niet 
omheen en neemt er ook de verantwoorde
lijkheid voor. Boris Dittrich is afgetreden 
toen de missie dankzij steun van de PvdA 
toch doorging. Net zoals Thom de Graaf is 
afgetreden toen hij de gekozen burgemees
ter niet kon waarmaken. 

Hoe reageer je snel maar adequaat als een lastige SP'er of norsige CDA'er op 
het verjaarsfeestje van de overbuurman meent te weten waarom 066 niet 
deugt? De 066 partykit is uw eerste hulp bij misverstanden! Ook een vraag 
waar u de volgende keer in de partykit het antwoord wilt lezen? Mail de 

·vraag aan admiraal@tweedekamer.nl. 

Maar je kunt toch niet eerst tegen een 
missie zijn en dan vóór? 
D66 is nog steeds tegen de missie, onze 
kamerleden hebben daar ook tégen 
gestemd. Maar het is goed gebruik als een 
missie eenmaal doorgaat, dat de hele poli
tiek zich achter de militairen verenigt en er 
het beste van hoopt. Ook oppositiepartijen 
als Groenlinks en de SP doen dat. Boris 
Dittrich wilde daarom ook geen kabinets
crisis veroorzaken toen duidelijk was dat 
de missie hoe dan ook doorgang zou vin-

den. Omdat hij daar wel eerder op had 
gezinspeeld is hij afgetreden. 

Waar moet Nederland in de toekomst 
haar energie vandaan halen? 
Nederland moet inzetten op energiebespa
ring, duurzame energie en Co2 opslag 
onder de grond. Dankzij D66 is de 
Nederlandse ambitie om energie te bespa
ren fors verhoogd en is er l, 7 miljard euro 
extra uitgetrokken voor duurzame energie, 
waaronder windenergie op zee. D66 wil dat 

er meer wordt samengewerkt in Europa, 
zodat grootschalige zonne-energie moge
lijk wordt. Kernenergie stoot weliswaar 
geen Co2 uit, maar er zijn problemen met 
het afval. Daarom staat kernenergie hele
maal onderaan onze lijst van opties. D66 
steunt wel onderzoek naar nieuwe techno
logieën om het probleem met kernafval te 
beperken. Maar als Europa de komende 
jaren fors gaat investeren in duurzame 
energie zijn nieuwe kerncentrales niet 
nodig. 
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Ondersteuning ouderen 
en gehandicapten gega
randeerd 

Maak topsalarissen 
geprivatiseerde bedrijven 
openbaar 

Ouderen en gehandicapten hou
den recht op de ondersteuning 
die zij nodig hebben. In de zoge
naamde 'Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning', kortweg WMO, 
wilde de regering voorzieningen 
zoals rolstoelen helemaal overla
ten aan de gemeenten. 

Bert Bakker: "Op zichzelf is het 
goed dat de gemeente maatwerk 
kan leveren, maar in de wet zaten 

zoveel losse eindjes dat rechtson
zekerheid ontstond. Dan heeft een 
gehandicapte in de ene plaats wel 
recht op een lift bij de trap, terwijl 
een andere gemeente het geld liever 
uitgeeft aan rolstoelvervoer." Mede 
dankzij de inzet van 066 is de wet 
op vrijwel alle punten nu zo aange
past dat de rechten van ouderen en 
gehandicapten zijn veiliggesteld. 
(AA) 

Ook geprivatiseerde bedrijven 
die publieke taken uitvoeren 
moeten topsalarissen van hun 
medewerkers openbaar maken. 
Dit bepleitte D66 senator Hans 
Engels in de Eerste Kamer bij 
het debat over de openbaarma
king van publieke topinkomens. 

De Wet openbaarmaking uit 
publieke middelen gefinancierde 

D66 tegen smaakpolitie 

D66 heeft zich gekeerd tegen nieuwe CDA-voorstellen om de vrij
heid van meningsuiting aan banden te leggen. 

In haar notitie 'alles van waarde 
is weerbaar' stelt de CDA-fractie 
voor om een overheidscommissie 

in het leven te roepen om mensen 
die beledigende uitspraken doen, 
de maat te nemen. 

Boris van der Ham: " Er worden 
veel smakeloze dingen gezegd, 
maar dat kan de samenleving in het 
publieke debat prima zelf oplossen. 
Daar hebben we de overheid en het 
CDA niet voor nodig." (AA) 

Deal gegevensbescherming 
'slag in gezicht' Europese 
democratie 
"Zeer teleurstellend dat het Europees Parlement zoveel water bij 
de wijn heeft gedaan," reageert D66 Europarlementslid In 't Veld 
na afloop van de stemming in het EP over het voorstel tot gege
vensopslag. "Al met al een dikke onvoldoende en een slag in het 
gezicht van onze democratie." 

Het voorstel over gegevensop
slag betreft het opslaan en beschik
baar maken van gegevens van tele
foonverkeer, sms-berichten, e-mails 
en login gegevens op het internet. 
Deze gegevens kunnen worden 
gebruikt voor het opsporen en aan
klagen van misdadigers. In 't Veld: 
"Het voorlopige standpunt was een 
evenwichtig compromis tussen vei
ligheid en vrijheid. Het definitieve 
standpunt van het parlement, is 
echter doorgeslagen naar de kant 
van veiligheid, ten koste van de 
burgerrechten. Het is niet voor 
niets dat Europarlementariërs uit 

voormalige dictaturen grote 
bezorgdheid hebben geuit over dit 
voorstel." 

De 066-er erkent dat schurken 
die zich van moderne technologie 
bedienen, ook bestreden moeten 
worden. "Maar dan moeten er wel 
waterdichte garanties zijn voor de 
burgerrechten en de maatregelen 
moeten effectief zijn en leiden tot 
daadwerkelijk grotere veiligheid." 

In 't Veld heeft ook kritiek op de 
uitvoering van de maatregelen. 
Deze verschillen volgens haar te 
veel. "De gegevens mogen maxi
maal 24 maanden worden bewaard, 

maar de lidstaten mogen daar naar 
believen van afwijken. Er is niet 
uniform vastgelegd tegen welke 
misdaden deze gegevens mogen 
worden gebruikt. De lidstaten bepa
len zelf de voorwaarden om toe
gang te krijgen tot deze gegevens 
(bijv. gerechtelijk bevel), maar de 
gegevens worden wel gedeeld met 
andere landen." Ook ziet Sophie in 
't Veld verschillen in hoe de kosten 
worden verdeeld. Zo krijgen aan
bieders van telecomdiensten in het 
ene land wel en in het andere land 
geen compensatie voor de kosten 
die ze moeten maken. 

De D66-er vraagt zich af of dit 
allemaal wel zin heeft. "Een beetje 
slimme schurk kan dit alles gemak
kelijk omzeilen door bijvoorbeeld 
vanuit een internetcafé te mailen. 
Terwijl miljoenen onschuldige bur
gers kunnen worden bespied." (PH) 

topinkomens regelt dat salarissen 
in de publieke en semi-publieke 
sector openbaar moeten worden 
gemaakt. In de jaarverslagen moe
ten deze organisaties alle lonen 
melden die hoger zijn dan het sala
ris van een minister. Volgens Hans 
Engels gaat deze wet niet ver 
genoeg. Bedrijven die van oudsher 
publieke taken vervullen moeten 

niet iets dat afleidt van het echt 
werk, het is juist een integraal 
onderdeel van de politiek. Ook wij 
hebben dat niet voldoende erkend, 
daar ligt naar mijn idee een belang
rijke verklaring voor het feit dat wij 
al twaalf jaar verkiezingen verlie
zen. je schiet er niets mee op om de 
oorzaak buiten jezelf te zoeken. Ik 
ben allergisch voor van die Haagse 
dooddoeners, zoals dat 066 altijd 
verliest als we regeren. Als wij 
goede dingen doen in de regering 
dan moeten we mensen daar toch 
ook van kunnen overtuigen?'" 

Kleine partij met veel invloed 
"We zijn een kleine partij met heel 
veel invloed maar we worden 
gezien als een grote partij die wei
nig voor elkaar krijgt. Ja. met zes 
zetels kunnen we niet het héle rege
ringsbeleid naar onze hand zetten! 
Zelfs met drie keer meer invloed 
dan zetels zijn we nog de junior
partner in het kabinet. GroenLinks 
is groter, de SP is groter, de LPF is 
groter en in de peilingen streeft 
Rouvoet ons voorbij. Maar als je 
invloed wilt is 066 is nog altijd best 
value. Daar mogen we best eens wat 
trotser op zijn in plaats van zelf zo 
de nadruk te leggen op wat we alle
maal niet bereiken. Dan moet de 
kiezer ons maar groter maken. Ik 
ben van plan het maximale te doen 
voor de mensen die wel op ons 
gestemd hebben." 

"D66 is bij uitstek een idealisti
sche partij. Maar juist wie zijn idea
len serieus neemt, wil daadwerke
lijk wat bereiken. We moeten naar 
de grote, inhoudelijke lijnen kijken. 
Aan de ene kant gaat het in Den 
Haag over de waan van de dag, aan 
de andere kant over min of meer 
technisch details van beleid. Als we 
het goed doen, laten wij ons door 
beide niet afleiden. We hebben ons 
eigen visie." 

Kroonjuwelen 
"Oe kroonjuwelen zitten ons niet 
dwars, de democratie hóórt bij ons. 
We zouden gek zijn dat te laten val
len; de bevolking is het er mee eens, 
terwijl wij de enige partij zijn die er 
voor opkomt. Het is ook niet in 
tegenspraak met de verbreding die 
Boris heeft ingezet. Ook onderwijs 
hoort bij ons, net als het milieu, 
vrijzinnigheid, een open blik naar 
de buitenwereld en naar de toe
komst. Dat is ook allemaal niet 
nieuw, al legt de fractie er nu mis
schien meer nadruk op. Met elkaar 
is het één sociaal-liberale of vrijzin
nig-democratische visie. Ik kan mij 
geen enkele sociaal-liberaal voor
stellen die het normaal vindt dat de 
burgemeester van Boxmeer wordt 
benoemd in de achterkamer van 
Den Haag." 

volgens Engels ook de beloning in 
de top matigen. "Hoge beloningen 
in bijvoorbeeld energiebedrijven 
geven een volstrekt verkeerd beeld 
in de samenleving," zegt Engels. 
Minister van Binnenlandse Zaken 
Remkes heeft toegezegd uitbrei
ding van de werking van de wet bij 
de eerste evaluatie als mogelijkheid 
grondig te overwegen. (IvW) 

"Misschien komt het omdat we 
nog steeds niet alles hebben 
bereikt, maar er is weinig debat in 
de partij over de democratie. Daar 
mag best meer over worden nage
dacht. Europa, de WTO, er is zoveel 
aanleiding om ons democratiever
haal door te trekken. Daarom vind 
ik het goed dat Alexander met bij
voorbeeld het Burgerforum zoekt 
naar nieuwe wegen." 

Fortuyn 
'Terwijl Fortuyn met onderwerpen 
als het referendum hele massa's 
voor zich innam, zijn het bij ons 
politieke dingetjes geworden, stok
paardjes. Natuurlijk, Fortuyn speel
de in op angsten. Maar hij wist ook 
een dieper sentiment te raken, een 
roep om verandering die wel bij ons 
past. Van de LPF is alleen dat recht
se geweeklaag over. Dat blijkt niet 
genoeg om de kiezers aan te spre
ken, er was in 2002 meer aan de 
hand." 

"D66 is opgericht door een intel
lectuele voorhoede: studenten, opi
niemakers. Zij voelden zich buiten
gesloten en trokken zeer eloquent 
aan de bel. Nu is het de massa die 
zich niet gehoord voelt, maar in 
wezen gaat het om hetzelfde senti
ment. Die brug hebben wij nog niet 
weten te slaan. Wij willen het volk 
de macht geven, maar we zijn er 
ook een beetje bang voor. Elke par
tij moet haar intellectuele voorhoe
de koesteren als haar meest dierba
re bezit. Maar je moet ook de kiezer 
bereiken, het één kan niet zonder 
het ander. Wij zwelgen in onze 
exclusiviteit. Als een partij alleen 
maar hoogopgeleide kiezers trekt is 
dat geen pluspunt, maar een pro
bleem." 

Lijsttrekkerschap 
"Ik kom natuurlijk tussentijds op 
deze post terecht. Mij past nu voor
al bescheidenheid, al zal ik de par
tij niet aan haar lot overlaten. Die 
balans kan ik wel vinden, denk ik. Ja 
ik heb ideeën over de koers en het 
karakter van de partij. Maar die dis
cussie hoort thuis bij de strijd om 
het lijsttrekkerschap, deze zomer. 
Wie zich kandideert hoort een goed 
inhoudelijk verhaal te hebben: 066 
is geen partij van de poppetjes. Of 
ik me kandideer bedenk ik tegen die 
tijd wel. Nu is alle energie gericht 
op de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ik moet eerlijk gezegd ook even 
wennen aan mijn nieuwe plek, het 
fractievoorzitterschap brengt veel 
nieuwe verantwoordelijkheden met 
zich mee." 

"Ja, het is goed mis gegaan en het 
tekent Boris als mens en als politi
cus dat hij daar consequenties aan 
heeft verbonden. We moeten leren 
van fouten. Maar ik geloof in onze 
missie en in onze mensen. Dus 
wekenlang gaan somberen staat 
niet op mijn programma". 
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de mening, opinies van en door D66-leden 

Ka bi net bi i nd voor 
Het zal niemand ontgaan zijn: de Tweede 
Kamer heeft met een 2/3 meerderheid inge
stemd met het voorstel van de regering om 
Nederlandse militairen naar Uruzgan in 
Afghanistan te sturen. De 6 kamerleden van 
D66 stemden tegen, evenals de fracties van 
SP, GroenLinks en één PvdA-er. 

De weken voorafgaand aan het debat had ik 
namens de fractie hoog ingezet: we hadden ernsti
ge bezwaren tegen de kern van de missie. Volgens 
ons heeft wederopbouw in een gebied waar een 
guerilla-oorlog aan de gang is, geen redelijke kans 
van slagen. De mede op ons verzoek gehouden 
hoorzitting heeft ons alleen maar in die overtui
ging gesterkt. Zou er in de Kamer na de stemming 
een gewone meerderheid voor de missie zijn 
geweest (de PvdA zou in dat geval tegen de missie 
hebben gestemd), dan had D66 de steun aan het 
kabinet opgezegd, als het kabinet zelf al niet tot de 
conclusie zou zijn gekomen dat de missie bij 
gebrek aan een flink parlementair draagvlak zou 
moeten worden afgeblazen. 

Maar zoals bekend heeft de PvdA naar aanlei
ding van diezelfde hoorzitting en na gesprekken 
met het CDA, aanleiding gevonden om de missie te -
gaan steunen. En daarin vond ik weer aanleiding om te besluiten geen kabinetscrisis te 
veroorzaken. Ik vind dat de militairen recht op duidelijkheid hebben. Nu ze bij een 2/3 
meerderheid in alle scenario's toch naar Uruzgan gaan, zorgt een kabinetscrisis met een 
verkiezingscampagne die voor een belangrijk deel in het teken van de missie naar 
Uruzgan zou staan, alleen maar voor onrust aan het thuisfront. Terwijl de militairen zich 
moeten concentreren op hun nieuwe omgeving in Afghanistan, een missie die levensge
vaarlijk is. 

Nu ik namens de fractie zo hoog had ingezet, geen betekenisvolle minderheid in het 
parlement heb weten te overtuigen en bij de interruptie van Marijnissen in het debat de 
mist in ging, heb ik de volgende ochtend besloten als fractievoorzitter af te treden. Ik wil 
de volle verantwoordelijkheid op me nemen voor politiek-strategische fouten die in de 
aanloop naar het debat en in het debat zelf zijn gemaakt. Met dit gebaar hoop ik dat voor 
D66 het Afghanistan-hoofdstuk dichtgeslagen kan worden. Ik wil dat de partij met een 
schone lei de verkiezingscampagne in de aanloop naar 7 maart kan voeren. Als Kamerlid 
neem je soms anderen de maat, wanneer ze een fout hebben gemaakt. Dan moet je ook 
jezelf de maat durven nemen. Daarom heb ik mezelf afgerekend op het resultaat van de 
Afghanistankwestie. 

Leuk was het allemaal niet. Gedurende een week kreeg ik een tsunami van negatieve 
kritiek in de media over me heen. Maar opmerkelijk genoeg heb ik ontzettend veel posi
tieve reacties van mensen gekregen die het waardeerden dat ik voor mezelf politieke con
sequenties heb getrokken. Al die leden die me gemaild hebben via www.borisdittrich.nl 
wil ik hierbij nogmaals bedanken voor de steun en de aardige woorden. 

Denk niet dat ik thuis zielig op de bank zit. Op vrijdag 3 februari trad ik af, op maan
dag 6 februari zat ik alweer in de Kamer om me voor te bereiden op het debat over de poli
tiewet. Politiek is een hard, maar ook een mooi vak. Voor mensen met idealen biedt elke 
dag weer een nieuwe kans om je doel te bereiken. Ik heb mijn oude portefeuille weer opge
pakt en profiteer van de ervaring van 3 jaar fractievoorzitterschap. In d.eze kamerperiode 
zullen jullie nog veel van me horen! En verder wil ik iedereen veel succes wensen in de 
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laat je niet uit het veld slaan! Laat de 
mensen zien dat D66 veel te bieden heeft! The only way is up! 

Boris Dittrich 

Ingezonden mededeling: 

ELDR 30jaar 
Fellow European Liberal Democrats, 

lt is my great pleasure to invite you to celebrate the European Liheralllernocr ats 30'" Annil'ersary in 

Stuttgart, Gerrnany, on 17 March 2006. Frorn 1976 to 2006, the ELllR Party bas always sou~bt to 

bring positive energy to Europe, this is why we have entitled this event « Energising Europe "· 

The celebration will take placc in three stages: a conference on the role of the regions m tbc rT. a 

ma in anniversary eventand a walking dinner foliowed by a party with live orchestr,r 

We are looking torward to secing you in Stuttgart. 

\ l 

-----{'--

Armemie Neyts- Uyttebroeck, 
ELDR party President. ;\1 EP 

To register please go to . www.eldr.org/energising-europe 
and introduce the iollowing password: stuttgart 
Deadline t(Jr registration: Monday 27 February 2006 

Uw mening in democraat? 

klimaatverande 
e Gerard Schouw, Dordrecht 

Nijpende problemen zoals 
stijging van de zeespiegel, 
klimaatverandering en 
een tekort aan grondstof
fen worden door de rege
ring verwaarloosd. De 
plannen die er liggen voor 
de inrichting van Neder
land zijn teveel op de 
korte termijn gericht en 
missen zowel visie als een 
gevoel van urgentie. 

Bij de afgelopen klimaat
top in Montreal bleek dat het 
afhouden van een doortas
tende aanpak voor klimaats
verandering niet alleen een 
Nederlands probleem is. 
Bijna de hele internationale 
gemeenschap vertoont mas
saal struisvogelgedrag. 
Uiteindelijk besloten de 189 
aanwezige landen om een 
nieuwe gespreksronde te 
organiseren. Een wel heel 
mager resultaat voor een nij
pend probleem dat recht op 
ons afkomt! 

Deze internationale 
afhoudendheid werkt mis
schien ontmoedigend voor 
Nederlandse beleidsmakers 
en politici. Maat het hoofd in 
de schoot leggen is niet ver
standig. De problemen zijn 
grensoverschrijdend, maar 
als klein land kun je wel een 
vuist maken. Of een begin 
maken, bijvoorbeeld met de 
bestrijding van de toenemen
de uitstoot van kooldioxide. 
Nederland mag niet achter-

idee 

over leunen. Weliswaar kun
nen wij problemen als zee
spiegelstijging, klimaatver
andering en een dreigend 
tekort aan grondstoffen niet 
voorkomen, maar wat we wel 
kunnen is ons er goed op 
voorbereiden door plannen 
te maken en aan alternatie
ven te werken. En daar is iets 
merkwaardigs aan de hand. 
Het kabinet wil niet verder 
vooruit kijken dan zo'n tien á 
twintig jaar. Verder vooruit 
kijken zou speculatief zijn 
en daarmee zinloos, zo rede
neert de regering. 
Onverstandig. 

De Nederlandse overheid 
kan de ogen wel sluiten voor 
lange termijnproblemen, 
maar anderen doen dat niet. 
Bijvoorbeeld het internatio
nale bedrijfsleven, dat heeft
mede op grond van gezond 
eigen belang- wél oog voor 
een duurzaam vestigingskli
maat. Als de helft van een 
land onder het zeeniveau 
ligt, kijkt een investeerder in 
de eerste plaats of de over
heid zorgt voor droge voe
ten. Niemand wil zijn bedrijf 
vestigen in een 'New Orleans 
aan de Noordzee'. Een zand
opspuiting hier en daar en 
een handvol dijkverhogingen 
zijn onvoldoende om de pro
blemen over vijftig jaar ade
quaat aan te pakken. 

Hiervoor is wel daad
kracht en eendracht nodig. 

Op zoek naar meer meningen en opi
nies? Lees dan het politiek wetenschap
pelijk magazine van het Kenniscentrum 
van D66, Idee. Dit blad verschijnt zes 
maal per jaar onder verantwoordelijk
heid van een onafhankelijke redactie. 
Het biedt een forum voor de ontwikke
ling van het gedachtegoed van D66 en 
tevens voor een kritische ideeën- en 
gedachtewisseling. Door middel van 
beschouwingen, analyses en opiniearti
kelen wordt geprobeerd het denken bin
nen de partij te toetsen aan theoretische 
kritiek en maatschappelijke ontwikke
lingen. Daarbij wordt tevens gepoogd 
relevante ontwikkelingen op de politie
ke agenda te zetten. 

Voor € 33,- per jaar kunt u een abonne
ment nemen op het tijdschrift van het 
Kenniscentrum D66. Voor een abonne
ment op Idee stuurt u een e-mail aan 
info@d66.nl of belt u met 070 - 35 66 
066. Voor studenten geldt een aantrek-
kelijke korting. Zij betalen slechts 
€ 16,- per jaar. U kunt via bovenstaand 
telefoonnummer ook een proefnummer 
aanvragen. Zie ook: www.d66.nl/idee 

In de mening vindt u bijdragen van leden van D66. De inhoud 
van deze artikelen zijn de persoonlijke meningen van de 
auteurs. Wilt u een bijdrage leveren aan de mening? Mail uw 
mening I opinie over een actueel politiek onderwerp (met een 

maximale lengte van 300 woorden) naar democraat@d66.nl. 
De redactie houdt zich het recht voor om meningen te redi
geren, in te korten of te weigeren. Zie de colofon voor de slui
tingsdatum van democraat 2/2006. 

• 

ledereen komt nu nog met 
eigen ideeën zonder dat deze 
op elkaar af zijn gestemd. Of 
erger nog: elk departement 
en provincie maakt haar 
eigen beleidsnota. How 
wrong can it be. Er moet 
daarom een regeringscom
missaris komen die alle 
bestuurslagen, departemen
ten én ook het bedrijfsleven 
bijeen brengt en een natio
naal deltaplan klimaatveran
dering en zeespiegelstijging 
opstelt. Een plan dat vijftig 
jaar vooruit kijkt. Een toe
komstvisie hoeft zeker niet 
in steen gebeiteld te zijn. Het 
is zelfs beter als er met 
meerdere scenario's wordt 
gewerkt. Inzichten over lan
gere termijn problemen zijn 
namelijk niet statisch. 

Tot slot, laat het CPB 
erbuiten. Die rekenmeesters 
willen vooral weten wat de 
maatschappelijke kosten en 
baten zijn van investeringen. 
En het economische rende
ment van vooral duurzame. 
investeringen is op korte ter
mijn altijd laag. Dat wil niet 
zeggen dat deze investerin
gen op de lange termijn niet 
waardevol of zelfs noodzake
lijk kunnen zijn. 

Gerard Schouw is lid van de 
Eerste Kamerfractie van D66 
en was in de periode 1999 -
2002 voorzitter van het lan
delijk bestuur. 

JA.ARCA.NC 27 
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Kenniscentrum start jaarlijkse sociaal-liberale lezing 
Het Kenniscentrum D66 (het vroegere wetenschappelijk bureau) 
start met ingang van 2006 met een jaarlijkse lezing over het soci
aal-liberalisme: de ]ohn Rawlslezing. Met deze jaarlijkse lezing wil 
het Kenniscentrum het sociaal-liberale gedachtegoed een betere 
plek in de samenleving geven. 

De lezing, genoemd naar één van 
de belangrijkste denkers over recht
vaardigheid uit de twintigste eeuw, 
wordt jaarlijks gehouden door een 
internationale spreker met sociaal 
liberale affiniteit. De eerste lezing 
wordt gehouden rond het jubileum
congres in oktober 2006. 
Vermoedelijke spreker is Kenneth 
Binmore, een Engelse econoom en 
speltheoreticus die vanuit evolutio
nair perspectief zal ingaan op de 
functie van normen en waarden in 
de maatschappij. 

Onder leiding van twee nieuwe 
medewerkers (Gert van Dijk en 
Frank van Mil, zie kader) wordt ook 
gewerkt aan een versterking van de 
rol van het Kenniscentrum binnen 
D66. Gert van Dijk: "Het 
Kenniscentrum wil zorgdragen voor 
ontwikkeling en vernieuwing van 
het gedachtegoed van de partij. 
Daarnaast willen wij gevraagd en 
ongevraagd de partij en haar verte
genwoordigers inhoudelijk gaan 
adviseren. Zo gaan we bijvoorbeeld 
actief de samenwerking zoeken met 
de diverse platforms van D66 in de 
voorbereiding van publicaties of de 
organisatie van fringemeetings." 

Een andere prioriteit in 2006 is 
het opzetten van een systeem waar
mee de leden van D66 via internet 
op een laagdrempelige manier met 
elkaar contact kunnen leggen en 
kunnen profiteren van elkaars 'ken
nis en kunde'. Frank van Mil: 
"Binnen dit systeem krijgen alle 
deelnemers een eigen internetpagi
na, waarop zij kunnen aangeven 
over welke expertise zij beschik
ken. Dit maakt het voor leden een
voudig een eigen netwerk rond een 
bepaald onderwerp op te bouwen." 

Naast de doelstellingen voor dit 
jaar, worden ook de 'vaste' taken 
van het Kenniscentrum uitgevoerd. 
Van Dijk: "Allereerst heeft het 
Kenniscentrum een aantal reguliere 
taken, zoals het organiseren van de 
fringemeetings tijdens de congres
sen, de publicatie van IDEE en het 
organiseren van de trainingen en 
opleidingen van de partij. Maar 
daarnaast gaat het Kenniscentrum 
diverse partijcommissies onder
steunen, zoals de manifestcommis
sie en de verkiezingsprogramma
commissie." 

De uitgavenreeks sociaalliberale 
perspectieven krijgt een nieuw 

Nieuwe medewerkers Kenniscentrum 066 

Gert van Dijk, is sinds l januari de nieuwe coördinator 
van het Kenniscentrum van D66. Van huis uit is hij 
medisch analist, reisleider en filosoof. Zijn werkende 
leven heeft hij vooral doorgebracht bij het Humanistisch 
Verbond, het Rathenau Instituut en de Raad voor de 
Volksgezondheid en Zorg. 

rank van Mil is sinds l januari medewerker bij het 
Kenniscentrum. Na zijn studie cultuurgeschiedenis heeft 
hij ondermeer gewerkt als freelance journalist, voorlich
ter en communicatiemedewerker bij de Universiteit van 
Amsterdam. Frank is 29 jaar en houdt van voetballen, 
lezen en tangodansen. 

leven. Van Dijk: "Niet meer als een 
serie intern gerichte uitgaven, maar 
als publieksvriendelijke bundels 
die ook in de boekwinkel verkrijg-

baar zijn. We hopen de eerste uitga
ve voor de verkiezingen in 2007 in 
de boekwinkel te hebben. Rode 
draad van het boek is de problema-

tiek van insiders en outsiders, zoals 
de huizenmarkt, het landbouwsys
teem en het innovatiebeleid." 

Programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 
2007 aan de slag 

Oproep aan D66-ers 
woonachtig in Zuid· 
Holland! 

Het Landelijk Bestuur heeft een commissie van zeven partijleden 
benoemd om een conceptprogramma voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2007 te schrijven. 

Joris Backer (52) geeft leiding 
aan deze commissie. Backer is 
werkzaam als Director Corporate 
Legal van N.V. Luchthaven Schiphol. 
In het najaar van 2006 presenteert 
de commissie Backer het concept 
van het D66 verkiezingsprogram-

ma. De leden van D66 spreken zich 
dan tijdens het voorjaarscongres 
van de partij in februari 2007 uit 
over de tekst van het programma en 
stellen deze, na het eventueel wijzi
gen van de tekst, vast. 

Joris Backer heeft een achter-

landelijk Bestuur 2006 

Verdeling regio· s onder LB-Ieden 
Elk LB-lid is contactpersoon voor een bepaalde regio en de daarin gelegen 
afdelingen. De indeling is: 

Frank Dales: 
Jan Hoekema: 
Bart Robbers: 
Mark Sanders: 
Sirnone Filippini: 
Menno Witteveen: 
Wilco Wolfers: 

Utrecht I Gelderland 
Groningen I Drenthe 
Noord-Holland I Zeeland I Flevoland 
Limburg 
Noord-Brabant I België 
Friesland I Zuid-Holland 
Overijssel 

Het Landelijk Bestuur is te bereiken via het Landelijk Bureau van 066 in Den 
Haag: 070- 35 66 066 of t.maas@d66.nl. 

grond als advocaat en is werkzaam 
geweest voor Koninklijke OlieiShell 
en was o.a. in de Russische 
Federatie, het Midden Oosten en 
China betrokken bij onderhandelin
gen over pijplijn-, olie- en gaspro
jecten. Hij studeerde Nederlands 
Recht te Leiden en politieke weten
schappen in Parijs. Begin jaren 
tachtig was hij medewerker van 
Laurens Jan Brinkhorst in de 
Tweede Kamerfractie van D66. 

Naast Joris Backer hebben de vol
gende personen zitting in de com
missie: 

Miehiel Herter, voorzitter directie 
Manaus Business Development 
bv, 
Wim Kokx, conrector HAVO/VWO, is 

Gezocht: 

in het verleden actief geweest bin
nen de D66-afdeling Roosendaal 
André Meiresonne, zelfstandig 
management trainer, publiceert 
met regelmaat in dagbladen en 
managementbladen 
jan Paternotte, student Int. 
Betrekkingen UvA, was tot het 
najaar van 2005 voorzitter van de 
politieke jongerenorganisatie 
Jonge Democraten 
Marijke Rem, senior beleidsadvi
seur Europese Zaken bij Verkeer 
en Waterstaat, is binnen D66 
actief geweest in de afdeling 
Amsterdam Zuid 
Maarten Schuurink, senior-advi
seur Berenschot, was in het verle
den voorzitter van de D66 afde
ling Den Haag 

kandidaten landelijke functies! 
Altijd al actief willen worden 
voor D66 op landelijk niveau. 
Grijp nu je kans. Ben je op 5 mei 
aanstaande een half jaar of lan
ger lid van D66 en wil je je inzet
ten voor de landelijke partijorga
nisatie? Kandideer je dan voor 5 
mei voor één van de onderstaan
de functies! 

vice-voorzitter politiek, landelijk 
bestuur (1 vacature) 
De vice-voorzitter politiek vervangt 
o.a. als eerste vice-voorzitter de par
tijvoorzitter zowel buiten als binnen 
de partij. Hij/zij stimuleert de politie
ke discussie binnen de partij en 
onderhoudt contacten met de politie
ke vertegenwoordigers van de partij. 

lid besluitvormingscommissie (3 vaca
tures) 
De Besluitvormingscommissie advi
seert het Landelijk Bestuur over de 

agendapunten van de het congres en 
bewaakt de vergaderprocedures, de 
uitvoering van besluiten en de samen
hang met statuten en huishoudelijk 
reglement. 

lid landelijke verkiezingscommissie (2 
vacatures) 
De Landelijke Verkiezingscommissie 
draagt o.m. zorg voor de goede voort
gang van de kandidaatstellingsproce
dure voor de verkiezingen van verte
genwoordigende lichamen en bestu
ren en ziet erop toe dat interne verkie
zingen ordentelijk verlopen. 

lid financiële commissie (1 vacature) 
De Financiële Commissie heeft o.a. tot 
taak toezicht uit te oefenen op het 
financieel beheer van het Landelijk 
Bestuur. 

lid geschillencollege (1 vacature) 
Leden en partijorganen kunnen een 

Woon je in Zuid-Holland en wil je 
iets betekenen voor D66? Help 
dan mee - de Provinciale 
Statenverkiezingen op te zetten. 
Dat kan door je aan te melden als 
kandidaat voor het nieuw te vor· 
men regiobestuur Zuid-Holland! 

Al enige tijd heeft Zuid-Holland 
geen functionerend regiobestuur. 
Met de Statenverkiezingen van 2007 
in het vooruitzicht dient er op korte 
termijn een nieuw bestuur gevormd 
te worden. Het landelijk bestuur 
heeft daarom besloten om in samen
spraak met de Statenfractie Zuid
Holland de formatie van een nieuw 
regiobestuur op zich te nemen. 

Het Landelijk Bureau, in de per
soon van Lars Nanninga, is van plan 
om de procedure op 23 maart 2006 
rond te hebben en heeft samen met 
de Statenfractie een algemene regio
vergadering gepland voor alle leden 
van D66 in Zuid-Holland op 21 
maart 2006. Per direct kunnen geïn
teresseerden voor een functie in het 
regiobestuur zich dan ook bij hem 
melden op het volgende emailadres: 
l.nanninga@d66.nl. Meer informatie 
over de exacte locatie en tijd van de 
bijeenkomst is binnenkort te vinden 
via www.d66.nl/ agenda of 
www.d66zuidholland.nl. (PH) 

beroep doen op het Geschillencollege 
als hun rechtspositie door een ander 
lid of ander partijorgaan geschaad 
wordt. 

De kandidaatstellingstermijn voor 
bovenstaande vacatures sluit op vrij
dag 5 mei om 10.00 uur. Kandidaten 
dienen het kandidaatstellingsformu
lier in te vullen, dat vanaf begin maart 
op www.d66.nl/ voorjaarscon
gres2006 te vinden is, en opvraag
baar via 070- 35 66 028. Op onze 
website vindt u ook de uitgebreide 
functieprofielen. 
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de campagne, nieuws van bet verkiezingstront 
• 

Meer dan 6.000 
ca m pag nek i lometers 

In totaal meer dan 6.000 cam
pagnekilometers leggen onder 
andere Boris Dittrich, Ursie 
Lambrechts, Lousewies van der 
Laan, Boris van der Ham en 
Laurens jan Brinkhorst af in 
het kader van de gemeente
raadscampagne. Drie zaterda-

gen lang trekken zij met de 
campagnekaravaan door 
Nederland. 

Tijdens de karavaan wordt 
samen met lokale campagneteams 
gefolderd, in debat gegaan met kie
zers, maar steekt men ook de han
den uit de mouwen. De nadruk tij-

dens de drie zaterdagen ligt op de 
thema's lokale economie, onderwijs 
en milieu. De sociaal-liberalen doen 
niet alleen alle grotere plaatsen aan, 
maar ook de kleinere gemeentes 
van Nederland. Naast de campagne
karavaan worden er ook nog eens 
ruim 300 werkbezoeken afgelegd. 

D66 Overbetuwe: 2 5 jaar een fractie beter 
In 2006 bestaat D66 in Over
betuwe 25 jaar. Lijsttrekker en 
fractievoorzitter Dik Ross geeft 
met veel succes leiding aan zijn 
fractie en ontving recent daar
voor de jet de Bussy - erepen
ning. 

Het geheim van deze succesvolle 
afdeling: permanent campagnevoe
ren. "In weer en wind, 12 maanden 
per jaar gaan we er op uit met de 
caravan om met de mensen op straat 
te praten over actuele onderwerpen," 
legt Niels Koster van de afdeling uit. " 
Dat is soms wel eens moeilijk 
(Afghanistan b.v. ) maar het geeft 
meestal veel energie en voldoening. 
Ook vanuit de gemeenschap is er veel 
waardering voor. Wie anders neemt 
de moeite om naar de mensen toe te 
komen7" 

Onder het moto "Een fractie beter" 
wordt in de gemeenteraadscampagne 
aandacht gevraagd voor goed en vei
lig wonen, leefbare en vitale dorpsker
nen en voor het opzetten van brede 
scholen met naschoolse opvang. 
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D66 net zo goed 
vertegenwoordigd als 
in 2002 
Bij de komende raadsverkiezin
gen kan procentueel in ongeveer 
hetzelfde aantal gemeenten als 
in 2002 op D66 gestemd worden. 

Konden in 2002 inwoners van 53 
procent van de gemeenten hun stem 
op een sociaal-liberale kandidaat uit
brengen, bij de verkiezingen van 7 
maart aanstaande is dit in 54 procent 
van de gemeenten mogelijk. In totaal 
staan ruim 2.400 D66-leden in 216 
(deel-)gemeenten kandidaat voor een 
plaats in de gemeente- of deelraad. 

"Veel cynici gingen er vanuit dat 
D66 moeite zou hebben om op het
zelfde niveau als in 2002 aan de 
gemeenteraadsverkiezingen deel te 
nemen. De cijfers loochenstraffen 

deze negatieve verwachtingen kei
hard. Ook de positieve uitslagen 
voor D66 bij tussentijdse verkiezin
gen in 2005 zorgen dat ik overtuigd 
ben van een gunstige uitslag op 7 
maart," reageert partijvoorzitter 
Frank Dales. 

Dales is tevreden over de bezet
ting van de lokale lijsten: 
"Gemiddeld staan op een D66-lijst 
zo'n 11 kandidaten. Natuurlijk zijn 
er wat uitschieters naar boven en 
onder, maar het geheel aan lijsten 
overziend is het gewoon goed. D66 
biedt de kiezer een goede mix van 
kandidaten uit alle lagen van de 
bevolking, uit alle leeftijdscatego
rieën." 

Brinkhorst geeft startschot 
Bredase campagne 
Minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst gaf in een volge
pakt café Oncle Jean het startschot voor de campagne van D66-Breda. De 
campagnestart vond plaats tijdens het dertigjarig jubileum van de afde
ling Breda. foto: Erald van der Aa 

Wijkraad in Westervoort wint D66 Valentijnsprijs 
De landelijke D66 Valentijnsprijs 
gaat dit jaar naar de Wijkraad 
Broeklanden in Westervoort. De 
D66-afdeling droeg de wijkraad 
voor omdat "zij eigen verant
woordelijkheid nemen voor hun 
leefomgeving, zelf keuzes 

maken en actief zijn om hun 
doelen te bereiken, zonder met
een naar de gemeente te wij
zen." 

Het landelijk campagneteam had 
een moeilijke keuze te maken uit een 
groot aantal genomineerden voor de 

D66 Valentijnsprijs 2006. Zo droeg 
de deelafdeling Rotterdam Delfs
haven de computervereniging oud
Delfshaven voor, wilde de afdeling 
Renkum dat de prijs ging naar Karen 
Molenaar een 17 jarige scholiere die 
een vereniging tegen mensenrech-

tenschendingen op Guantanamo Bay 
opgericht heeft en stelde Arnhem de 
gehandicapten scoutinggroep Luctor 
et Emergo voor als winnaar. 
Uiteindelijk streek Westervoort met 
de eer. 

Reeds vele jaren is Valentijnsdag 

voor D66 afdelingen het moment om 
een organisatie of persoon die zich 
op bijzondere wijze heeft onder
scheiden voor de lokale samenle
ving, in het zonnetje te zetten. De 
landelijke prijs bestaat uit een geld
bedrag van driehonderd euro. 
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de campagne, nieuws van het verkiezingstront 

OOG voor Terneuzen 

D66 Terneuzen werkt de 
komende vier jaar aan meer 
OOG voor Terneuzen. OOG 
staat daarbij voor Onderwijs, 
Ondernemen en Gemeenschap. 
Concreet bij het laatste speer
punt wil de afdeling dat de 
dorps- en wijkraden een grote
re rol krijgen bij de ontwikke
ling van plannen voor hun 
woonomgeving. 

"Maar," zegt lijsttrekker Patricia 
van Veen- de Rechter " dan moeten 
die dorps- en wijkraden wel demo
cratisch gekozen worden Wij heb
ben de indruk dat de dorpsraden 
niet overal een afspiegeling zijn 
van de bevolking." 

Een grotere rol voor de dorps- en 
wijkraden moet ad hoc beleid voor
komen "en geeft de gemeenschap 
een duidelijke invloed op de toe
komst van hun omgeving. Het zal 
ook voorkomen dat burgers het 
idee krijgen dat plannen 'gedropt' 

worden uit het niets," meent Van 
Veen. 

Verder wil de afdeling dat de 
Terneuzense dorps- en wijkraden 
een geldbedrag krijgen dat ze naar 
eigen inzicht kunnen besteden aan 
projecten in hun wijk of buurt. 
"Iedere raad moet een zogenaamd 
Kwaliteits-lmpuls-Plan (KIP) maken. 
Daarnaast willen we Buurt 
Verbeterings Dagen (BVD's). Als 
bewoners of buurtverenigingen 
extra onderhoud en/of aanpassin
gen nodig vinden, dient de gemeen
te materialen en gereedschappen 
beschikbaar te stellen." 

De afdeling in Terneuzen heet 
ook oog voor de ondernemers in de 
gemeente. "De gemeente moet 
klantvriendelijk zijn voor onderne
mers. Zo willen wij een apart onder
nemersloket en minder regeltjes. 
Met name startende ondernemers 
zien vaak door de bomen het bos 
niet meer." 

Klimop voor inwoners 
Gennep 

D66 Almere is files 
'spuugzat' 
Met een anti-file-petitie en een stickeractie maakt D66 Almere dui
delijk dat zij en de inwoners van Almere de files rondom de stad 
zat zijn. De actie lijkt een succes te worden. 

maart aanbieden aan het gemeente
bestuur én aan verkeersminister 
Peijs. Cocky Kuipers is er duidelijk 
in: "Voor D66 is de mobiliteit van 
Almeerders het allerbelangrijkste 
speerpunt. We verwachten dat nog 
veel meer mensen ons initiatief zul
len steunen, en dat we massaal kun
nen laten zien dat het zó niet langer 
kan. D66 Almere timmert aan de 
weg!" 

Alleen al op de eerste dag van de 
actie "Almere Filevrij" zetten hon
derden Almeerders hun handteke
ning onder de petitie, waarmee D66 
de overheid oproept véél meer te 
doen aan het groeiend aantal files 
vanuit Almere. Ook de gratis auto
stickers, waarmee automobilisten 
kunnen laten zien dat zij de files op 
de A6 "spuugzat" zijn, vonden gre
tig aftrek. 

"Het is ronduit belachelijk dat 
Almeerders steeds vaker en steeds 
langer met hun auto in de rij moe
ten staan om Almere uit te komen," 
vindt Cocky Kuipers, raadslid en 
lijsttrekker van D66 Almere. "De 
collegepartijen hebben de afgelo
pen vier jaar echt zitten slapen als 
het om mobiliteit gaat, er wordt 
veel te afwachtend gedaan. Als het 
aan D66 had gelegen, had er al lang 
en breed een nieuwe brug door het 
Urneer gelegen, en was de A6 al 
jaren geleden doorgetrokken naar 
de A91" aldus Kuipers. 

De D66-lijsttrekker maakt zich 
grote zorgen over mobiliteit en de 
toekomst van Almere: "Als je ziet 
dat de wegen nu al dichtslibben, en 
we moeten dan ook nog eens fors 
gaan doorgroeien, dan kun je op je 
vingers na-tellen dat dat een gigan
tisch probleem gaat worden. Er had 

Ouder-

na~uurlijk al lang iets moeten 
gebeuren, maar laten we nou alsje
blieft niet nog méér tijd verspillen'" 

Om duidelijk te maken dat de 
files een steeds groter probleem 
vormen voor Almeerders, zal D66 
de petitie "Almere Filevrij" begin 
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Via· de speciale website www.almere-filevrij .nl kunnen inwoners van 
Almere kenbaar maken het initiatief van D66 te steunen en een speciale 
autosticker bestellen. ' 

Am stel 

staat 

PRATEN 
METONS 

UDER·AMST 

klaar 

voor 

de 

kiezer De speciale folder waarmee D66 Ouder-Amstel inwoners van de gemeente naar de D66 
praattent lo~. bron: D66 Ouder-Amscel 

D66 in Ouder-Amstel trekt door 
de gemeente met een zogehe
ten praattent. De democraten 
nodigen door middel van fol
dertjes de inwoners uit om met 
hen in gesprek te gaan over de 

onderwerpen die hen bezig 
houden. 

De campagne in Ouder-Amstel 
startte met een bezoek van 
Alexander Pechtold. Pechtold 
bezocht ondermeer Duivendrecht. 

Op verzoek van de afdeling zette de 
minister een aantal inwoners van 
Duivendrecht in het zonnetje. Zij 
ontvingen een speciaal ontworpen 
t-shirt met de veelzeggende opdruk 
I Love PRouderamstel.. ... 

Democraat is een uitgave van het Landelijk Bestuur van D66. Deze democraat werd gemaakt 
door een redactie bestaande uit: Dorine van der Meij, Monique Huijdink, Peter Paul Witsen, 
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De kopijsluiting van democraat 2/2006 ligt op 13 maart 2006, 
dit nummer verschijnt op 4 april 2006. 
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"Drie op de vijf 
Nederlanders gaat 
nooit naar een 
museum en nieuwe 
Nederlanders vormen 
slechts 1 procent van 
alle museumbezoe
kers." Staatssecretaris 
Medy van der Laan 
over de daling in het 
Nederlandse museum
bezoek.- 2 

en verder: 
lokale inkomenspolitiek- 2 
de 066 energienota- 3 

"Nuance moet blijven, 
maar blijf alsjeblieft 
niet hangen in die 
nuance." Voorzitter van 
de Jonge Democraten, 
Reinout de Vries, roept 
D66 op haar traditione
le rol in de politiek 
terug te vinden. - 4 

en verder: 
column Lousewies van 
der Laan- 4 

Kom op zaterdag 13 
mei naar het voor
jaarscongres in 
Zutphen. Lees er over 
in het speciale con
greskatern. - 5 

en verder: 
speciale congreswebsite- 5 
bestuurderscongresdiner - 5 
de congresagenda- 6 

"Het product D66 is 
prima, maar als nie
mand dat weet dan 
koopt niemand ons." 
Lijsttrekker afdeling 
D66 Utrecht Alice van 
Rooij over wat er in 
veel D66 afdelingen 
mis ging bij de 
gemeenteraadsverkie
zingen. 

en verder: 
066 Zuid-Holland kiest 
regiobestuur- 7 
Column Frank Oales- 8 
Uitnodiging bezoek aan 
het Europees Parlement.- 8 

lPS I 

"De Gennepse 
burgers hebben 
voor de elfde keer 
gekozen voor D66 in 
de raad. Verklaring 
van het trouwe en 
soms tegen de 
stroom in opereren
de kiezerslegioen is 
te geven door de 
inwoners zelf. 
Dus: Kom gerust 
naar Gennep!" Paul 
Wessels, afdelings
voorzitter D66 
Gennep 

OYlP 

Hoe je verliest en je 
toch opgelucht voelt 
Radio Hoorn riep hem uit tot poli
ticus van het jaar. En dat terwijl 
zijn fractie van twee naar één 
zetel ging. Arthor Helling 
omschrijft hoe het is om je een 
winnende verliezer te voelen en 
blikt terug op vier succesvolle 
jaren als wethouder. - door Arthur 
Helling 

Tsja, daar sta je dan, van twee 
zetels naar één zetel, terwijl eigenlijk 
de uitslag me niet eens tegen viel. Van 
5,6 naar 4,5 procent gezakt. Gelet op 
de landelijke peilingen had ik ver
wacht dat we minimaal zouden halve
ren. Ondertussen word je door Radio 
Hoorn uitgeroepen tot politicus van 
het jaar en krijg je een prijs in handen 
gedrukt. Tegelijkertijd besef je dat je 
met deze uitslag echt wethouder af 
bent en zie je dat D66 haar positie in 
de raad van Hoorn in elk geval heeft 
gehouden. Verwarrend allemaal, je 
voelt je een winnende verliezer, het 
moet niet gekker worden. 

De film draai je 's nachts even 
terug. Vier jaar geleden kwam ik in 
het College van B&W terecht als 'toe
gevoegde waarde'. En dat terwijl ik 
juist bezig was anderen naar voren te 
schuiven, omdat ik mezelf meer poli
tiek leider dan bestuurder voelde. 
Maar 'men' wilde mij. Ve'rvolgens 
werkte ik vier jaar aan vernieuwingen: 
Als één van de drie gemeenten heeft 
Hoorn de Wet Werk en Bijstand in één 
klap ingevoerd; Sociale Diensten van 
andere gemeenten overgenomen; de 
stad werd met Stichting Poortwachter 
genomineerd door het ministerie van 
SZW; we ontvingen de EGEM-award 
voor onze !CT-dienstverlening aan 
derden; hielpen schoon schip maken 
in het kader van de bouwfraude; 
slechtten een 20-jarige ondernemers
oorlog; en haalden grote bedrijven 
binnen. 

Hoe heb ik dit bereikt? Heel simpel, 
door typische D66-eigenschappen te 
laten zien: door mij kwetsbaar op te 
stellen naar de raad, naar onderne
mers. Maar ook door op zoek te gaan 
naar deskundigen buiten de eigen 
partij en veel in de mens achter de 

ambtenaar te investeren. Door integer 
gedrag, betrouwbaarheid, duidelijk
heid, durf te tonen, humor te laten 
zien, discussies niet uit de weg te 
gaan en het tonen van een grote hoe
veelheid dossierkennis. 
En toch verlies je en tegelijk voelt het 

als een bevrijding. Als D66-wethouder 
heb ik bewezen dat we goede D66-
bestuurders. hebben. Maar ondanks 
mijn succes, voelde ik me ook opge
sloten in mijn portefeuilleonderdelen. 
Soms hoorde ik tandenknarsend de 

duale procesdiscussies in de raad aan 
en luisterde ik naar monologen die 
nooit echte debatten werden. 

Ik baal mee met de vele vrijwilli
gers die hebben gezorgd dat we echt 
een hele goede lokale campagne 
hebben gevoerd - met steun van 

Foto: D66 Hoorn 

Lousewies! Maar het landelijke is zo 
ontzettend dominant in het stemge
drag. Voor mij een bevestiging dat we 
vanuit onze basis, het lokale, aan het 
landelijk gezicht moeten gaan wer
ken, hoe druk we het op lokaal en pro-

vinciaal niveau ook hebben. juist 
daarom doet het mij pijn dat een 
belangrijk deel van onze basis is weg
geslagen: goede en integere D66-
gezichten. Zij waren de reden waarom 
ik in 2004 de rebellenclub opstartte; 
waarom ik nu nieuwe energie voel. 
Voor hen wil ik terug vechten en mijn 
bijdrage gaan leveren aan het lande
lijk herstel. 

D66 moet niet zo bang meer zijn, 
investeren in goede mensen vanuit de 
basis van de partij en vooral terug 
gaan naar haar kerncompetenties: 
integer en betrouwbaar zijn in combi
natie met het tonen van lef en durf. 
Radicale democratisering, de Andere 
Overheid, Milieu en Energie, Zorg, 
Onderwijs en Europa. Het zijn dé 
kernthema's voor de komende jaren. 

D66 kom op, durf weer positie te 
nemen! 

Arthur Helling was wethouder voor 
D66 in Hoorn. 

Extra 
partijcongres 
op 9 september 
2006 
D66 kiest de 

lijsttrekker in 

september 

Het Landelijk Bestuur van D66 
heeft besloten om de verkiezing 
van de lijsttrekker te houden op 
zaterdag 9 september in een bui
tengewoon partijcongres. 

De kandidaatstelling zal op 
mei aanstaande openen en sluit 

op 31 augustus. D66 wil het nieuwe 
parlementaire jaar ingaan met een 
lijsttrekker voor de Tweede Kamer
verkiezingen. 

De wake up call van 2006 
"Ronduit pet," noemde ze de uit
slag. Nog in haar wittebroods
weken als nieuwe fractievoorzit
ter werd Lousewies van der Laan 
geconfronteerd met gemeente
raadsverkiezingen waarbij D66 
zo'n 30 procent van haar raads
zetels verloor. "Pet met peren", 
zullen veel D66-ers met haar heb
ben gedacht. 

In ruim een jaar tijd vinden drie 
verkiezingen plaats, de gemeente
raadsverkiezingen van maart 2006 
waren de eerste in de rij. En D66 
bracht het er niet goed vanaf. Na
tuurlijk, er waren ook lichtpuntjes: 
Gennep, De Bîlt, Utrecht en nog wat 
afdelingen boekten een mooie winst •. 

en in sommige gemeenteraden keer
den de Democraten terug, na een tijd 
lang niet vertegenwoordigd te zijn 
geweest. Hier en daar doet D66 zelfs 
mee in de nieuw gevormde coalities. 
Maar over het algemeen deelde de par
tij in de electorale misère die alle rege
ringspartijen ten deel viel. De landelij
ke oppositiepartijen PvdA en SP kre
gen het dividend uitbetaald van hun 
verzet tegen de hervormingen van het 
huidige kabinet. 

"Natuurlijk waren dit gemeentelijke 
verkiezingen," zegt D66-minister 
Alexander Pechtold. "Maar dan wel 
lokale verkiezingen met een dikke lan
delijke saus. Moeilijk om te doorbre
ken. Daarom mijn voorstel voor sprei-

ding van de gemeenteraadsverkiezin
gen. Laten we lokale verkiezingen 
weer lokaal maken. Met herkenbare 
plaatselijke thema's en herkenbare 
lokale kopstukken. Als het meezit, in 
2010 in combinatie met de gekozen 
burgemeester." 

De landelijke campagne gaf bewust 
voorrang aan lokale verkiezings
thema's. Tijdens de campagne trokken 
ministers en kamerleden het land in 
om de lokale lijsttrekkers te onder
steunen in hun plaatselijke politieke 
wensen. Pechtold kent het gevoel 
waarmee veel lokale D66-ers na de uit
slag· werden geconfronteerd: "Na tien 
jaar lokale ervaring weet ik wat het is. 
je hebt je stinkende best gedaan, niet 

alleen in de campagne, maar vier jaar 
lang. En dan dat lamlendige gevoel dat 
je lokaal die landelijke trend niet hebt 
kunnen ombuigen. Aan de andere kant 
heb ik veel jonge mensen ontmoet die 
op D66-lijsten hebben gestaan. 
Enthousiaste mensen die veel werk 
hebben verzet. Ik hoop dat. we ze kun
nen vasthouden." Ook Van der Laan 
ziet hoop: "Wat zijn er toch ontzettend 
veel mensen, ervaren krachten, maar 
ook enorm veel jongeren, die zich met 
hart en ziel willen inzetten voor D66. 
We zijn een kleine partij, maar de 
mensen die voor ons kiezen doen dat 
heel bewust. Zeker onze nieuwe leden. 
In die gedrevenheid, in dat talent, daar 
ligt onze toekomst." 
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de politiek, het nieuws van de D66-fracties in Den Haag en Brussel 

Geen lokale 
inkomens
politiek 
Senator Hans Engels wijst plan
nen voor lokale inkomensaf
hankelijke belasting van de 
hand. De commissie Eenhoorn 
heeft hier plannen voor 
gemaakt die al zijn omarmd 
door de PvdA. Gemeenten kun
nen van de commissie opcen
ten inkomstenbelasting gaan 
heffen. 

Opcenten inkomstenbelasting is 
een opslag op de inkomensbelas
ting en premies volksverzekerin
gen die daarmee automatisch de 
hoogte van het belastbare inkomen 
volgt. De hoogte van de opcenten 
zou moeten worden bepaald door 
de gemeenteraad. Volgens de plan
nen van de commissie Eenhoorn 
moeten inwoners met de opcenten 
minstens vier procent van hun 
salaris aan de gemeente afdragen. 
Engels vindt het geen goede zaak 
als gemeenten een eigen inko
menspolitiek kunnen gaan voeren. 
"Alleen de Rij ksoverheid moet 
inkomenspolitiek kunnen voeren, 
anders krijg je cumulatie. 
Bovendien kan er dan rechtsonge
lijkheid tussen inwoners van ver
schillende gemeenten ontstaan." 

Het plan van de commissie 
Eenhoorn is ontwikkeld als vervan
ger van het gebruikersdeel van de 
onroerende-zaakbelasting (de OZB) 
die sinds l januari 2006 is afge
schaft. Engels is wel voorstander 
van een eigen belastinggebied voor 
lokale overheden. In het debat over 
deze wijziging heeft hij de hele 
Eerste Kamer (behalve de VVD) ach
ter een motie gekregen om onder
zoek te doen naar een nieuw 
gemeentelijk belastinggebied. Dit 
als alternatief voor het vervallen 
gebruikersdeel van de OZB. Engels 
waarschuwt dat er niet te snel naar 
het middel van inkomensafhanke
lijke belastingen moet worden 
gegrepen bij het uitvoeren van zijn 
motie. "Het is beter om het onder
zoek toe te spitsen op een objectie
vere manier van belasting hef
fen."(lvW) 

Medy van der Laan wil 
novatieve musea belonen • 1n 

Musea moeten meer rekening houden met de huidige, sterk ver
anderende samenleving en de behoeften en verwachtingen van 
jongeren en nieuwe Nederlanders. Daarvoor is de komende 
jaren een cultuuromslag nodig. - door Medy van der Laan 

De nota Museale Strategie, waar
over ik in april met de Kamer debat
teer. riep heftige reacties op. 
Verontruste D66-ers benaderden 
mij en in diverse kranten werd fel 
gedebatteerd. Ik zou Rembrandts 
'De Anatomische Les' willen vervan
gen door een flatscreen waarop 
bezoekers live een operatie kunnen 
volgen. Ik zou willen dat jongeren 
met verfpistolen door het Van Gogh 
mogen rennen om op de Zonne
bloemen te schieten. en ik zou zelfs 
vinden dat gewoon naar schilderij
en kijken saai is. 

Wellicht ten overvloede: ook ik 
vind dat schilderijen gewoon aan de 
muur horen en kwetsbare objecten 
in vitrines. Het gaat er niet om dat 
vitrines saai of stoffig zouden zijn. 
Ik heb er slechts op willen wijzen 
dat, zoals onlangs weer uit onder
zoek bleek, een grote groep 
Nederlanders het imago van musea 
helaas als 'saai' aanduidt. Ik wil 
musea niet voorschrijven hoe zij 
hun activiteiten moeten vormgeven, 
maar het is wel degelijk mijn taak 
om hen om een visie op dit pro
bleem te vragen. 

En daartoe is alle aanleiding. 
Bezoekcijfers zijn nu nog constant, 
maar hoe lang nog7 jongeren tussen 
de 20 en 35 jaar zijn notoire 
'museummijders' geworden. Voor
heen trok dat vanzelf weer aan 
boven de 45 jaar, nu niet meer. Drie 
op de vijf Nederlanders gaat nooit 
naar een museum en nieuwe 
Nederlanders vormen slechts l pro
cent van alle museumbezoekers. Dit 
probleem kunnen we niet serieus 
genoeg nemen. Het zou een gemiste 
kans zijn als een steeds groter deel 
van de samenleving vervreemd 
raakt van ons cultureel erfgoed 

en onze tastbare geschiedenis. 
Nog te vaak ontbreekt een duidelijk 
antwoord op dit probleem. Ik vraag 
musea daarom een heldere visie te 
ontwikkelen waaruit blijkt hoe de 

samenleving het museum ervaart, 
maar ook hoe het museum de 
samenleving wil ervaren. Welk 
publiek wil je bereiken en op welke 
manier7 Nu stranden pogingen hier
toe nog regelmatig op tegenstellin
gen in het museum tussen bewaren 
(collectiebeheer, onderzoek) en 
teweegbrengen (presentatie, educa
tie). Ik denk dat dit een schijntegen
stelling is: musea kunnen zowel 
topkwaliteit leveren áls een breed 

Foto.· Ministerie van OCW 

en divers publiek bereiken. 
Om de impasse te doorbreken, 

reikt de nota Museale Strategie een 
aantal nieuwe instrumenten aan. 
Musea kunnen in de toekomst 
gebruikmaken van visitatie door 
internationale deskundigen om de 
eigen werkwijze te toetsen. Er komt 
voor het eerst ook een duidelijk en 
reëel perspectief op een langlopen
de subsidie voor beheer en behoud 
van de collectie. Om jongeren in 
staat te stellen hun eigen smaak en 
belangstelling voor cultuur te ont
wikkelen, is er in deze kabinetsperi
ode bijna 50 miljoen euro extra 
beschikbaar voor cultuureducatie. 
Van museumdirecteuren heb ik 
begrepen dat zij zich over het alge
meen goed in de nieuwe voorstellen 
kunnen vinden. David Fleming, 
directeur van de National Museums 
Liverpool en voormalig voorzitter 
van de Britse museumvereniging, 
schreef onlangs zelfs in NRC 
Handelsblad dat we met deze nota 
baanbrekend werk verrichten. 

Musea die zelf op innovatieve 
wijze hun publiek voor zich winnen 
en een nieuwe band met de samen
leving aangaan. Daar gaat het mij 
om. Niet op de knieën voor het 
publiek, maar bezoekers de hand 
reiken. Zoals bijvoorbeeld Rudi 
Fuchs in het Rijksmuseum deed 
waar hij een klas VMBO-leerlingen 
de betekenis van Rembrandts 'Het 
Joodse Bruidje' leerde. Door nieuw
Nederlandse jongeren persóónlijk 
in je passie voor kunst te laten 
delen of door de educatieve dienst 
te versterken; niet alleen tijdens de 
schoolweek, maar ook in het week
end. Dat dat nog lang niet eenvou
dig is, ondervond ook Fuchs. Maar 
musea met zulke ambities hebben 
de toekomst en verdienen het om 
daarvoor financieel te worden 
beloond. 

Een eerdere versie van dit artikel 
verscheen in de Volkskrant van 
5 januari 2006 

D66 EP: 'Uitgeklede Dienstenrichtlijn gemiste kans' 
Europa moet de sterkste, meest 
concurrerende, duurzame ken
niseconomie te wereld worden. 
Daar waren de regeringsleiders 
van de lidstaten het in maart 
2000 in Lissabon roerend over 
eens. De Lissabon-strategie is 
sindsdien een mantra gewor
den, maar als het op actie aan
komt, laten de politieke leiders 
het afweten. - door Sophie in 't 

Veld 
Het had zo mooi kunnen zijn: ein

delijk zou de interne markt voor 
diensten, goed voor zo'n 70 procent 
van onze economie, tot stand komen 
in Europa. Eindelijk zou korte met
ten worden gemaakt met de protecti
onistische praktijken en nodeloze 
bureaucratische barrières en zou een 
heel scala aan nieuwe mogelijkheden 
voor dienstverlenende bedrijfjes 
ontstaan om overal in Europa zaken 
te doen. De verwachte oogst: hon
derdduizenden nieuwe kwaliteitsba
nen en een stevige impuls voor de 
economie. 

Kern van het voorstel. in 2004 
gelanceerd door toenmalig Euro
commissaris Bolkestein, was het 
zogenaamde 'Land van Oorsprong-

beginsel': als een dienstverlener in 
eigen land aan alle eisen voldoet om 
zijn activiteit uit te oefenen, wordt 
dat door de andere lidstaten erkend, 
zodat hij daar ook automatisch aan 
de slag mag. Een dienstverlener 
krijgt dus niet meer te maken met 
2 5 vestigingseisen, diploma-eisen, 
administratieve procedures en wets
systemen. Bij wijze van veiligheids
klep werden op dit principe een aan
tal uitzonderingen gemaakt: dienst
verleners moeten voldoen aan de 
plaatselijke regels voor minimum
loon, milieu, veiligheid, consumen
tenbescherming en zo meer. 

Helaas hadden we buiten de 
waard gerekend: de publieke opinie 
werd opgehitst tegen het voorstel 
met allerlei ongefundeerde spook
verhalen over invasies van Poolse 
loodgieters die tegen dumpprijzen 
werken. Noch de Raad, noch het 
Europees Parlement hadden de moed 
om deze verhalen publiekelijk te 
ontkrachten. D66 heeft zich de afge
lopen maanden in Europa wel hard 
gemaakt voor de Dienstenrichtlijn. 
Sophie in 't Veld in het Europees 
Parlement, en Laurens Jan Brinkhorst 
als Minister van Economische Zaken 

in de Raad. In het Europees Parle
ment stemde een krappe tweederde 
meerderheid echter voor een sterk 
afgezwakt voorstel. Opmerkelijk was 
dat zelfs de VVD het zwakke eindre
sultaat heeft gesteund. 

Er is een risico dat deze afgezwak
te richtlijn juist een juridische basis 
schept voor protectionistische prak
tijken, afscherming van markten en 
nieuwe obstakels voor het Midden
en Kleinbedrijf. Zoals het afscher
men van publieke diensten voor bui
tenlandse aanbieders, terwijl bin
nenlandse aanbieders wel mogen 
concurreren. En dan zijn we nog ver
der van huis. Want in een globale 
economie moeten we de Europese 
markt versterken. niet fragmenteren 
en verzwakken. Onze concurrenten 
zijn niet Slowakije en Letland, maar 
de VS. China, India en Brazilië. Alleen 
een sterke Europese markt kan die 
concurrentieslag aan. 

Natuurlijk ben ik teleurgesteld, 
maar ik ga met dubbele energie het 
protectionisme te lijf. juist in een 
sterke Europese dienstensector kun
nen we onze doelstellingen verwe
zenlijken: kwaliteitsbanen in een 
duurzame kenniseconomie. 

Foto. Kantoor Sophie in 't Veld 
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de politiek, het nieuws van de D66-fracties in Den Haag en Brussel 

D66 komt met plannen duurzame energie 
Er moet fors worden ingezet op duurza
me energie, in Nederland en in Europa. 
Dat stelt D66-kamerlid Boris van der Ham 
in de energienotitie die eind maart door 
de Kamerfractie werd gepresenteerd. 

Van der Ham: "De problemen rond klimaat
verandering en leveringszekerheid van ener
gie worden steeds nijpender. De toepassing 
van hernieuwbare energie blijft nu veelal ste
ken in te kleinschalige, nationale projecten. 
Door samenwerking kan er gebruik worden 
gemaakt van de geografische, geologische en 
de technologische voordelen van de verschil· 
lende Europese landen." 

Een aantal opvallende punten uit de nota: 
Er moet in Europa een EURENEW-verdrag 
komen met een forse financiële en weten
schappelijke impuls voor hernieuwbare ener· 
gie. D66 wil dat er de komende jaren in 
Europa net zoveel geld wordt geïnvesteerd in 
hernieuwbare energie als momenteel gebeurt 
voor kernenergie binnen het Euratom-ver·. 
drag: Euratom heeft de komende jaren 5 mil
jard euro tot zijn beschikking. Voor onder
zoek naar duurzame energie zijn in Europa 
slechts enkele honderden miljoenen euro's 
vrijgemaakt. Duurzame energie wordt dus 
achtergesteld in Europa, D66 wil dat dit wordt 
rechtgetrokken. 

Vergaande maatregelen om energieverkwis
ting tegen te gaan zijn onontkoombaar. De 
eisen aan energiezuinigheid van apparatuur 
en verlichting moeten worden aangescherpt, 
zo ook voor de energie-efficiency van auto's. 
Als de EU niet snel genoeg gaat, moet 
Nederland voorgaan, samen met eventueel 
gelijkgestemde Europese landen. Er dient een 
'European Sustainable City Transport 
lnitiative' te komen waarin de grote steden 

van Europa financieel worden geholpen om 
hun mobiliteit groener te maken. 

Bij nieuw te bouwen kolencentrales moet 
schone kolenvergassingtechnologie, de moge
lijkheid van het meevergassen van biomassa 
en het afvangen en ondergronds opslaan van 
C02, worden verplicht. Windenergie moet in 
de toekomst vooral op zee worden gewonnen. 
Hierbij moet gefaseerd worden gebouwd om 
optimaal te profiteren van technologische 
vernieuwingen. Nederland moet een vorm van 
teruglevergarantie voor zonne-energie intro
duceren, vergelijkbaar met de systemen in 
Duitsland en Spanje. Gebouwen van de over
heid en de semi-publieke sector moeten 
beginnen met grootschalige installatie van 
zonnepanelen. 

In opdracht van D66 heeft de TU Delft zich 
gebogen over Concentrating Solar Power, een 
vorm van zonne-energie die grootschalig kan 
worden toegepast in Zuid-Europa. Deze tech
nologie is nu al klaar om op grote schaal te 
worden gebruikt en leent zich uitstekend voor 
een gezamenlijke Europese aanpak. De TU
Delft suggereert het uitschrijven van tenders 
om de bouw van deze centrales te bespoedi
gen. 

Het rapport van de TU-Delft onderschrijft 
dus de stelling van D66 dat een Europese 
focus onontbeerlijk is voor de ontwikkeling 
van hernieuwbare energie. Nederlandse finan
ciële en technologische instellingen kunnen 
hierin een grote rol spelen. 

Wanneer de ontwikkeling van één geza
menlijk Europees duurzaam energiebeleid te 
langzaam gaat, moet Nederland met een aan
tal gelijkgestemde landen binnen de EU een 
kopgroep vormen, te beginnen in Noord
Europa. 

Faits divers uit de 
Tweede Kamer 
De huurplannen van minister 
Dekker van Volkshuisvesting hiel
den de gemoederen bezig, de afge
lopen tijd. Zo ook in de Tweede 
Kamer. Tijdens de gemeenteraads
campagne kreeg D66-Kamerlid 
Fatma Koser-Kaya van veel lokale 

D66-afdelin
gen het ver
zoek ervoor 
te zorgen dat 
gemeenten 
maximale 
vrijheid zou
den krijgen 
om de libera
lisatie zo 
probleem
loos moge
lijk in te voe
ren. Dankzij 
een motie 
van D66 kun-
nen gemeen

ten nu zelf bepalen hoe ze de libe
ralisatieopgave spreiden over de 
stad, zodat niet hele wijken tegelijk 
worden geliberaliseerd. 

Ursie Lambrechts heeft zich 
hard gemaakt voor de positie van 
HBO-docenten. De schoolbestuur
ders in het HBO willen nieuwe 
docenten aanzienlijk minder gaan 
betalen. De onderwijsvakbonden 
hebben zich hier niet tegen verzet, 
maar volgens D66 zou dit een ver
dere devaluatie van het beroep van 
leraar betekenen. Meer onderwijs-

nieuws: Staatssecretaris Rutte wil in 
het hoger 
onderwijs de 
zogenaamde 
leerrechten 
invoeren. 
Met leerrech
ten zouden 
studenten 
meer vrij
heid krijgen 
om te kiezen 
aan welke 
onderwijsin
stelling ze 
bepaalde 
vakken wil

len volgen, al naar gelang de kwali
teit van het onderwijs. 

D66-Kamerlid Bert Bakker vindt 
echter dat het voorstel zoals het er 
nu ligt nog te weinig zorgt voor 
kwaliteitsverbetering in het hoger 
onderwijs, 
en te weinig 
flexibiliteit 
biedt voor 
studenten: 
D66 wil dat 
studenten 
kunnen kie
zen per 
module, ter
wijl Rutte 
voorstelt om 
uitsluitend 
per half col
legejaar te 

kunnen veranderen van instelling. 
Een motie van Fatma Koser-Kaya 
heeft ertoe geleid dat het kabinet 
afspraken gaat maken met gemeen
ten over het tegengaan van discri
minatie in het uitgaansleven. 
Het zogenaamde deurbeleid zorgt 
vaak voor grote willekeur en frus
traties onder horecabezoekers. D66 
wil duidelijkheid over wat wél en 
wat niet mag aan de deur van de 
discotheek. 

De Nederlander Machiel Kuijt, 
die vastzit in een Thaise gevangenis 
wegens drugsmokkel, hing lang de 
doodstraf boven het hoofd. D66-
Kamerlid Boris Dittrich houdt zich 
al sinds 
2002 bezig 
met zijn lot. 
Inmiddels is 
duidelijk dat 
Kuijt niet de 
doodstraf, 
maar levens
lange gevan
genisstraf 
zal krijgen. 
D66 pro
beert er nu 
voor te zor
gen dat hij 
deze straf in 
een Nederlandse gevangenis zal 
kunnen uitzitten. 

Foto. Sofie Knijff 

Lessen 
uit India 

In maart bracht een aantal 
fractievoorzitters uit de 
Tweede Kamer gezamenlijk 
een werkbezoek aan India. 
Onder hen was ook Lousewies 
van der Laan. Belangrijke les: 
De concurrentie die 
Nederland van een land als 
India zal ondervinden in de 
komende decennia, ligt juist 
in activiteiten met een hoge 
toevoegde waarde. 

Het gaat daarbij vooral om 
kennisintensieve producten, bij
voorbeeld in de sfeer van de 
informatietechnologie. Voor elke 
goedopgeleide Nederlandse inge
nieur staan er in India wel tien 
klaar, tegen een fractie van de 
arbeidskosten. Ook nu al onder
vinden de West-Europese econo
mieën daarvan de gevolgen. In 
een willekeurig calleenter in 
Bangalare beantwoordt de help
desk mailtjes met vragen uit 
Duitsland keurig in het Duits; wie 
in Groot-Brittannië het informa
tienummer belt om een telefoon
nummer te achterhalen, krijgt een 
keurig Engels sprekende dame 
aan de lijn, maar dan wel eentje 
die duizenden kilometers verde
rop zit. 

Voor Lousewies is één ding in 
India duidelijk geworden: "De toe
komstgerichte, economische en 
sociale hervormingsagenda van 

D66 is ongelooflijk noodzakelijk. 
Als we onze welvaart op peil wil
len houden in een wereld die 
steeds kleiner wordt, dan is het 
nodig dat meer mensen aan de 
slag gaan. Dat het gemakkelijker 
wordt om een baan te krijgen, 
maar ook om personeel te laten 
gaan als dat nodig is. Dat we fors 
investeren in wetenschappelijk 
onderwijs en technologie, en dus 
geen eenheidsworst maken va.n 
universiteiten en HBO's. Dat we 
veel meer werk maken van kans
rijke economische activiteiten in 
Nederland, zoals weg- en water
bouw, tuinbouw, duurzame che
mische industrie, financiële 
dienstverlening, en de creatieve 
sector. Er staat ons nog een hoop 
te doen." 
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de mening, opinies van en door D66-leden 

Lousewies 

Open, 
eerlijk 
en 
genuanceerd 
Waarom verloren wij de afgelopen tien 
verkiezingen? Er zijn mensen die zeg
gen: regeringsdeelname wordt altijd 
bestraft. Volgens anderen komt het door Foto: Mace/ Minnee 

de strijd tussen de grote partijen, waar de nuance van het kleine D66 
door teniet wordt gedaan. Weer anderen vinden dat het vooral te 
maken heeft met het huidige kabinet, dat gezien wordt als hard en 
asociaal. 

Allemaal mogelijk. Maar het zijn ook allemaal analyses die weinig te maken hebben met 

D66 zélf: met wat we vinden, met hoe we dat vertellen. En zelf ben ik geneigd te denken dat 

dáár het probleem zit. Veel meer dan in het feit dat we altijd bereid zijn verantwoordelijk

heid te dragen, als dat ons helpt onze politieke agenda te realiseren. In plaats van aan de 

zijlijn te blijven roepen dat het allemaal niet deugt. Veel meer dan in het feit dat ons genu

anceerde en onafhankelijke geluid niet zou kunnen opvallen tussen het getoeter van rechts 

en het getoeter van links. Veel meer dan in het feit dat dit kabinet ook wel eens dingen doet 

waar wij het niet mee eens zijn. Als het gaat om een veel te harde toon jegens asielzoekers 

bijvoorbeeld, of niet effectieve antiterrorismemaatregelen. 

Maar goed: het is volkomen duidelijk dat teveel kiezers zich van ons hebben afgewend. 

De weg terug begint volgens mij met drie noodzakelijke, en onderling samenhangende stap

pen: een stevige herdefinitie van onze beginselen en politieke koers; het vinden van een een

duidige politieke houding; en de professionalisering van onze politieke communicatie. 

Binnenkort kiezen we een nieuwe lijsttrekker voor de Tweede-Kamerverkiezingen. Dat is 

een belangrijk moment, omdat duidelijkheid over het politieke leiderschap nodig is om bin

nen een partij de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Zolang die duidelijkheid er niet is, 

zullen de verschillende opvattingen over de richting van een partij over elkaar heen blijven 

buitelen, en dat draagt niet bij aan een coherent verhaal richting de kiezer. Elke partij heeft 

een duidelijke boodschap nodig, en een aansprekend gezicht dat die boodschap, samen met 

anderen, uitdraagt. 

Hoe de nieuwe lijsttrekker dan ook mag heten: hij of zij zal een hoopgevend en 

enthousiasmerend verhaal moeten hebben over het aanbod dat wij kiezers kunnen doen: 

wat voor partij is D66, wat is onze politieke agenda voor de komende jaren, en wat is onze 

manier van politiek bedrijven? 

Onze toekomst ligt bij het bevestigen van de positie van D66 als enige echte links-liberale 

partij van Nederland. Met een liberale sociaal-economische agenda die is gericht op het 

omvormen van Nederland van verzorgingsstaat tot ontplooiingstaat met een goed sociaal 

vangnet. Een open, internationale en duurzame economie, met een stevige en toekomstbe

stendige financiële basis. Maar ook met een progressief sociaal programma waarin het 

beschermen van immateriële waarden centraal staat. Het recht om je eigen leven in te rich

ten zonder onnodige bemoeienis van anderen. Een politiek bestuur en een overheid die er 

voor jou zijn, in plaats van andersom. Een maatschappij die uitgaat van zelfstandige, vrije 

individuen, in plaats van autochtonen en allochtonen. 

D66 is voor mij nog steeds de partij die zuivere politiek wil bedrijven. Oprecht, eerlijk, 

genuanceerd, en los van de waan van de dag. Problemen beschouwen op zichzelf, en de 

oplossing zoeken die het beste werkt, in plaats van de oplossing voorstellen die het best in je 

partijpolitieke straatje past. We gaan spannende tijden tegemoet. Gezien de positieve ener

gie die bij de gemeenteraadsverkiezingen van de campagnes afspatte heb ik er alle vertrou

wen in dat iedereen die houdt van D66 zal bijdragen aan het herstel van vertrouwen in onze 

- il? mijn ogen prachtige - partij. 

Uw mening in Democraat? 

D66 binnenstebuiten gekeerd; 

het Afghanistan-debat 
De afgelopen maanden stond de politieke discussie in het teken van de missie naar 
Afghanistan. Na de Gemeenteraadsverkiezingen is het tijd de balans op te maken. -
door Reinout de Vries 

D66 heeft tijdens het 
Afghanistandebat rake klap
pen gekregen, en daar hoeft 
ze alleen zichzelf voor te 
danken. Boris Dittrich gaf 
zelf al aan dat er politiek
strategische fouten zijn 
gemaakt. Maar dat is maar 
een deel van de waarheid. 
Feit is dat D66 in het 
Afghanistandebat haar tradi
tionele houding in de poli
tiek lijkt te zijn vergeten. De 
houding tegenover CDA, 
PvdA en VVD was er altijd 
één van zuivere, transparan
te politiek tegenover machts
strijd in de kaasstolp. Dat 
juist D66 in dit debat haar 
eerlijke politiek inruilde voor 
machtsspelletjes is moeilijk 
te begrijpen. 

De fractie concludeerde al 
voordat de regering een 
besluit nam, dat een missie 
naar Uruzgan onhaalbaar 

• 
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was. Het is ongebruikelijk 
dat een besluit zo vroeg 
wordt genomen en hierop 
kwam forse kritiek. Het 
getuigt echter allerminst van 
opportunisme, maar eerder 
van daadkracht en duidelijk
heid. Een dergelijke stelling
name is dan ook te verdedi
gen, juist omdat het D66 in 
het debat neerzet als partij 
die weet wat ze wil. 

Maar vervolgens ging het 
tijdens het debat mis. De 
dreiging met een kabinets
crisis werd vlak voor het 
debat teruggetrokken, waar
door D66 zwak overkwam. 
De strategische inschatting 
om te dreigen met een kabi
netscrisis was verkeerd en 
zette D66 alsnog neer als 
zwabberaar. D66 haalt zo het 
imago over zich heen van 
zwakke partij, en of het nu 
terecht is of niet, dat is een 

imago waar we toch al zoveel 
last van hebben. 

Kortom, we moeten er 
weer bovenop komen. Met de 
Raadsverkiezingen is dat in 
ieder geval niet gelukt, maar 
dat moet richting de Tweede
Kamerverkiezingen wel gaan 
lukken. Laten we zorgen dat 
we niet meer zwabberen of 
met kabinetscrises dreigen 
waar uiteindelijk niets van 
komt. Nuance moet blijven, 
maar blijf alsjeblieft niet 
hangen in die nuance. Laat 
D66 haar traditionele rol in 
de politiek weer terugvinden 
en dat ook overbrengen aan 
de kiezer. We moeten laten 
zien dat D66 eerlijke politiek 
bedrijft. Als D66 haar eigen
heid weer oppakt, zal dat 
vanzelf worden beloond 
door de kiezer! 
Reinout de Vries is voorzitter 
van de jonge Democraten 
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TijDSCHRIFT VAN HET KENNISCENTRUM 

Op zoek naar meer meningen en opinies? Lees dan het politiek 
wetenschappelijk magazine van het Kenniscentrum van D66, 
Idee. Dit blad verschijnt zes maal per jaar onder verantwoorde
lijkheid van een onafhankelijke redactie. Het biedt een forum 
voor de ontwikkeling van het 
gedachtegoed van D66 en tevens 
voor een kritische ideeën- en 
gedachtewisseling. Door middel 
van beschouwingen, analyses en 
opinieartikelen wordt geprobeerd 
het denken binnen de partij te 
toetsen aan theoretische kritiek 
en maatschappelijke ontwikkelin
gen. Daarbij wordt tevens gep
oogd relevante ontwikkelingen 
op de politieke agenda te zetten. 

Voor € 33,- per jaar kunt u een 
abonnement nemen op het tijd
schrift van het Kenniscentrum 
D66. Voor een abonnement op 
Idee stuurt u een e-mail aan 
info@d66.nl of belt u met 070 -
35 66 066. Voor studenten geldt 
een aantrekkelijke korting. Zij 
betalen slechts € 16,- per jaar. U 
kunt via bovenstaand telefoon
nummer ook een proefnummer 
aanvragen. Zie ook: 
www.d66.nl/idee 

In de mening vindt u bijdragen van leden van D66. De inhoud 
van deze artikelen zijn de persoonlijke meningen van de 
auteurs. Wilt u een bijdrage leveren aan de mening? Mail uw 
mening I opinie over een actueel politiek onderwerp (met een 

maximale lengte van 300 woorden) naar democraat@d66.nl. 
De redactie houdt zich het recht voor om meningen te redi
geren, in te korten of te weigeren. Zie de colofon voor de slui
tingsdatum van Democraat 3/2006. 
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bet congres, ,13 mei 2006 ·De Hanzehof ·Zutphen 

Voorjaarscongres 2006 • 1n 
Het voorjaarscongres 2006 van 
D66 vindt plaats op zaterdag 13 
mei in de Hanzehof in Zutphen. 
Tijdens dit congres nemen de 
aanwezige partijleden besluiten 
over het conceptmanifest. Werd 
op het najaarscongres van vorig 
jaar nog gesproken over de te 
maken hoofdkeuzes voor de 
middenlange termijn. Komend 
congres wordt de visie voor de 
langere termijn vastgesteld. 

Het voorjaarscongres 2006 draait 
om één centrale boodschap: D66 
stelt haar sociaal-liberale visie voor 

de komende decennia vast. Daarmee 
geeft de partij antwoord op de vra
gen en uitdagingen waar onze maat
schappij mee wordt geconfronteerd. 
De behandeling van de amendemen
ten op het conceptmanifest is 
gezichtsbepalend voor de agenda. 
Mede hierom is de vorm van het 
congres helemaal plenair. 

De amendementen worden 
voorbereid en behandeld per hoofd
stuk. De behandeling van het con
ceptmanifest wordt opgedeeld in 
drie delen. Verder is er dit congres 
gekozen voor een nieuwe opzet 

van het vragenuur, onder de titel 
vragenaankops tu kken@d66. nl. 

Wanneer hebt u stemrecht tijdens 
het congres? 
Om bij het voorjaarscongres te 
beschikken over stemrecht dient 
u aan de contributieverplichting 
te hebben voldaan. 

In de uitnodigingsbrief die u in 
de week voorafgaande aan het par-

tijcongres ontvangt, kunt u lezen of 
u wel of geen stemrecht heeft en tot 
welke datum de betalingsgegevens 
zijn bijgewerkt. Als u nog niet over 
stemrecht beschikt, staat in de brief 
vermeld hoe u dit bij de congresre-

gistratie kunt verkrijgen. Alle beno
digde formulieren zijn indien nodig 
bij de brief gevoegd. Ook als u vol
gens de brief nog geen stemrecht 
heeft bent u op 13 mei van harte 
welkom in Zutphen! 

Lunch en congresregistratie 
Tijdens het voorjaars is tegen 
inlevering van een lunchbon een 
lunchpakket verkrijgbaar. De 
benodigde lunchbonnen schaft u 
aan bij uw congresregistratie. 

De congresregistratie zelf gaat 
eenvoudig. In de week voorafgaand 

aan het congres ontvangt u een uit
nodigingsbrief voor het congres. 
Neem deze brief mee naar het con
gres. Op de achterzijde van de brief 
vindt u een machtiging om zowel de 
congrestoegangi-lunch als een 
eventuele contributieachterstand te 

voldoen. Indien u vooraf de machti
ging invult en uw bankpas ter verifi
catie van de gegevens meeneemt, 
gaat de congresregistratie soepel en 
snel. De registratiebalies zijn vanaf 
09.30 uur geopend, het congres 
begint om 10.00 uur! 

Termijnen indiening moties/ 
amendementen 
Deadline indiening algemene organisatorische moties, algemene politieke moties en amendementen 
Maandag 1 mei 2006, 8:00 uur 
De te amenderen congresvoorstellen zijn het conceptmanifest en de profielen voor de lijsttrekker Tweede
Kamerverkiezingen 2007 en de overige kandidaten voor de Tweede-Kamerverkiezingen 2007. 

Deadline indiening actuele politieke moties 
Maandag 8 mei 2006, 8:00 uur 

Publicatie op de website van alle moties en amendementen, behalve de actuele politieke moties 
Donderdag 11 mei 2006, 11:00 uur 

Publicatie op de website van de actuele politieke moties 
Vrijdag 12 mei 2006, 17.00 uur 

Speciale congreswebsite 
Op de website van de partij is een speci
ale pagina te vinden met alle informatie 
over het komende partijcongres. Via 
www.d66.nl/voorjaarscongres2006 vindt 
u snel de tekst van het conceptmanifest, 
de routebeschrijving, eventuele wijzi
gingen in de conceptagenda, enzovoort. 

Op de hoofdpagina van de congreswebsite 
vindt u het laatste nieuws over het congres. 
Daarnaast beschikt u via de rechterkolom 
over alle congresstukken. Daar kunt u ook de 
indieningsformulieren downloaden en de 
termijnen bekijken. Aan de onderzijde van 
de pagina wordt voor u bijgehouden wanneer 
de drie meest recente wijzigingen op de 
pagina plaatsvonden. 

Op www.d66.nl is aan de rechterkant een 
kolom te vinden met de kop 'voorjaarscon
gres 2006'. De speciale congreswebsite kunt 
u bereiken door in die kolom aan de onder
kant op de link met de tekst 'meer informa
tie op de speciale congrespagina's' te klik
ken. 
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verderop in deze Democraat. 
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Bestuurders-

congresdiner 
Aan de vooravond van het voor
jaarscongres 2006 vindt in 
Zutphen voor afdelings- en regio
bestuurders alsmede de politiek 
vertegenwoordigers van D66 het 
zogeheten bestuurderscongresdi
ner 2006 plaats. Via de speciale 
congressite www.d66.nl/voor
jaarscongres2006 kunt u meer 
informatie vinden over aanmel
ding, kosten van deelname, loca
tie en het programma van de 
avond. 

Kandidaten gevraagd voor 
een landelijke functie 
Tijdens het voorjaarscongres vinden er verkiezingen plaats voor diverse 
landelijke partijfuncties. Leden van D66 die de dag van sluiting van de kan
didaatstelling minimaal zes maanden lid zijn van de partij, en hun contri
butie hebben voldaan, kunnen zich kandidaat stellen. Het kandidaatstel
lingsformulier vindt u op www.d66.nl/voorjaarscongres2006. 

Deadline kandidaatstelling voor vacatures in besturen en commissies. 
Vrijdag 5 mei 2006, 8:00 uur 

Publicatie op de website van het kandidatenoverzicht 
Donderdag 11 mei 2006, 17.00 uur 

Eén van de taken van het congres is het kiezen van de leden van besturen 
en commissies. Op het voorjaarscongres van D66 (C83) worden verkiezin
gen gehouden voor de volgende functies: 

Lid Landelijk Bestuur, vice-voorzitter politiek 
Einde eerste termijn, de huidige vice-voorzitter politiek Jan Hoekema, stelt 
zich herkiesbaar. 

De vice-voorzitter politiek vervangt als eerste vice-voorzitter de partijvoor
zitter zowel buiten als binnen de partij. Hij/zij stimuleert de politieke discus
sie binnen de partij en onderhoudt contacten met de Eerste en Tweede
Kamerfractie (samen met de partijvoorzitter), Statenfracties en de raadsfrac
ties van de grote steden, met de Programmacommissie en over politieke 
onderwerpen met de Bestuurdersvereniging. Buiten de partij is de vice-voor
zitter politiek verantwoordelijk voor contacten met diverse maatschappelijke 
groeperingen. Hij/zij bezoekt partijcongressen van andere partijen en over
legt met diverse instanties over diverse politieke vraagstukken. 

Besluitvormingscommissie: 3 vacatures 
l vacature werd niet vervuld tijdens congres 82, 2 leden zijn aan het einde 
van hun eerste termijn, zij kunnen zich herkiesbaar stellen. 

De Besluitvormingscommissie (BSC) adviseert het Landelijk Bestuur over de 
agendapunten van de ledenvergadering en bewaakt de vergaderprocedures, 
de uitvoering van besluiten en de samenhang met statuten en huishoude
lijk reglement. Voor meer informatie over de vacatures en/of werkwijze, 
kunt u een email sturen naar besluitvormingscommissie@d66.nl 

Landelijke Verkiezingscommissie: 2 vacatures 
De 2 vacatures werden niet vervuld tijdens congres 82. 

De Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) draagt zorg voor de juiste voort
gang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen van verte
genwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne verkie
zingen ordentelijk verlopen, dat de kandidaten zich in voldoende mate aan 
de leden kunnen presenteren en dat de stemmen van de leden correct wor
den geteld. Daarna maakt de LVC de uitslag van de verkiezingen bekend. 
Voor meer informatie over de vacatures en/of werkwijze, kunt u een email 
sturen naar lvc@d66.nl 

Financiële Commissie: 1 vacature 
De vacature ontstaat omdat één lid aan de maximale termijn is. 

De Financiële Commissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het finan
cieel beheer van het Landelijk Bestuur. Verder adviseert zij de ledenverga
dering over de goedkeuring en vaststelling van begroting en jaarrekening. 
Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze, kunt u een email 
sturen naar financielecommissie@d66.nl 

Geschillencollege: 1 vacature 
De vacature ontstaat door opzegging lidmaatschap van een lid. 

Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege 
als hun rechtspositie door een ander lid of door een partijorgaan wordt 
geschaad. Voor meer informatie over de vacature en/of werkwijze, kunt u 
een email sturen naar geschillencollege@d66.nl 
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het congres, 13 mei 2006- De Hanzehof- Zutphen 

Nieuwe opzet 
• voorJaarscongres 

De congressen van de laatste twee jaar staan nog in het geheugen gegrift: record
aantallen deelnemers, maar ook veel kritiek. Het Landelijk Bestuur heeft zich daar
over gebogen en de tientallen reactiès en suggesties tegen elkaar afgewogen. - door 
Bart Robbers 

Op het voorjaarscongres in Zutphen op 13 
mei wil het LB een nieuwe werkwijze uitprobe
ren. 

Allereerst de verplichte uitgangspunten: 
- Het manifest moet door het congres worden 

vastgesteld. Dat betekent plenaire behande
ling van teksten en amendementen, volgens 
de reglementen. 

- Vaste periodieke besluiten van huishoudelij
ke aard zijn onmisbaar, zoals financiën, sta
tuten en huishoudelijk reglement, verkie
zing besturen en commissies en natuurlijk 
de organisatorische moties 

- Voldoende gelegenheid voor algemene en 
actuele politieke moties. 

Voor de verantwoording van de politieke 
kopstukken en vertegenwoordigers willen we 
een nieuwe opzet uitproberen. Een strakke, 
maar inhoudelijke aanpak, waarbij alle 'kop
stukken' een rol krijgen. Het LB wil de 'kop
stukken' van de partij op een nieuwe manier 
op het congres een plek geven. Er is al vaak 
gevraagd om een uitgesproken verantwoor
ding van hun activiteiten en standpunten. De 
bekende vragenrondjes, met de prominenten, 
al dan niet in een gezellig zitje op het podium, 
leverden zelden de spannende items en uit
spraken op waar we op zaten te wachten. Het 
LB stelt het volgende voor. 

In drie blokken krijgen groepen kopstuk
ken het spreekgestoelte voor zichzelf. Hij/zij 
bouwt die korte speech op rond twee uitspra
ken van maximaal 15 woorden per stuk, die in 

het congresboek worden afgedrukt. En hij/zij 
legt het congres een vraag of dilemma voor, 
waarover het congres direct wordt gepeild. 

Waarover moet dat dan gaan' De leden wor
den opgeroepen in de periode voor het con
gres rechtstreeks via het speciale emailadres 
vragenaankopstukken@d66.nl vragen te stel
len en thema's voor hun speech aan te dragen. 
Komen er zo indringende vragen over dezelf
de bepaalde punten naar voren, dan is het 
natuurlijk zaak daar in de speech op in te 
gaan en eventueel de vooraf te publiceren uit
spraak er aan te wijden. 

Maar er zullen ook vragen en thema's 
komen, waarvoor in een korte speech geen 
plaats meer is. Het spreekt natuurlijk vanzelf 
dat de prominenten over die onderwerpen 
direct met de leden communiceren. 
Al met al kan het een flitsende en plezierige 
werkwijze worden, mits iedereen zich aan de 
regels houdt. En het kan voor sommige onder
werpen ook een directere manier van stand
punten uitwisselen worden, althans: directer 
dan per gedetailleerde motie. Het betekent 
wel, dat er voor spontaan opkomende vragen 
in het congres geen ruimte meer is. Of dat een 
voordeel of een nadeel is, moeten we bij de 
evaluatie bekijken. Daarom beschouwt het LB 
de werkwijze echt als een experiment. 

Graag geef ik als er vragen zijn nadere toe
lichting. En met nog meer plezier roep ik de 
leden op hun opmerkingen, vragen en onder
werpen te sturen naar vragenaankopstuk
ken@d66.nl. 

Agenda Voorjaarscongres 
2006 "(C83). 
10.00 

10.10 

10.40 

10.50 

11.15 

12.15 

13.00 

[13.00 

13.05 

13.35 

14.35 

15.05 

16.15 

17.00 

17.05 

17.15 

19.00 

Welkom door Frank Dales, voorzitter Landelijk Bestuur D66 

Financiën & Organisatie 

Presentatie kandidaten voor de verschillende besturen en commissies 
De stembussen zijn tot 13.00 uur geopend! 

Vragenaankopstukken@d66.nl - deel 1 

Manifest 2006 - deel 1 

Pauze 

Bevestiging fractievoorzitter Tweede Kamerfractie 

Sluiting van de stembussen] 

Vragenaankopstukken@d66.nl - deel 2 

Manifest 2006 - deel 2 

Vragenaankopstukken@d66.nl - deel 3 

Toespraak Frank Dales, voorzitter Landelijk Bestuur D66 

Manifest 2006 - deel 3 

Actuele Politiek 
actuele politieke moties (APM) 
behandeling algemene politieke moties _(PM) 

Uitslagen interne verkiezingen voor besturen en commissies 

Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer 

Sluiting plenair congres, aansluitend congreshorreU 

Einde congres en borrel 

Attentie: bovenstaand is een conceptagenda." In het congresboek dat tijdens het congres 
beschikbaar is, vindt u de definitieve congresagenda. Tijden zijn bij benadering. 
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Behandeling concept
manifest op congres 1 3 

2006 • • me1 
Zutphen 
Het LB publiceerde op 31 maart 2006 het 
conceptmanifest op de website. Omdat 
het een belangrijk, richtinggevend partij
document is, wordt het door het congres 
vastgesteld. Dat doen we conform de 
regels in plenaire bespreking en eve
neens plenaire besluitvorming. 

Het congres kan daarbij wijzigingen aan
brengen in de tekst. De tekst zal worden toe
gelicht door de leden van de manifestcommis
sie. Wijzigingsvoorstellen kunnen worden 
ingediend door een AAV of een ARV of door ten 
minste 25 leden. De sluitingsdatum voor 
inzenden van amendementen op (en moties 
bij) het conceptmanifest is 1 mei 2006 (om 
8.00 uur!). De leden hebben dus 1 maand de 
tijd om het conceptmanifest te bespreken en 
voorstellen in te dienen. In deze periode zijn 
de leden van de manifestcommissie en het 
Landelijk Bestuur beschikbaar om toelichting 
te geven in AAV's en ARV's en bij platforms. 

Op het congres zal het conceptmanifest in 
drie blokken worden behandeld. Als opmaat 
wordt een inleiding gegeven door Frank Dates, 
partijvoorzitter. Vervolgens wordt een korte 

Foto: www.hanzehof.nl 

inleiding op het te behandelen blok gegeven, 
waarna eerst de voorgestelde amendementen 
worden behandeld en vervolgens de betreffen
de paragraaf wordt vastgesteld. 

Het kan zijn dat amendementen op een 
bepaalde passage elkaar overlappen. Hierop 
zal door de Besluitvormingscommissie wor
den gelet, en indien mogelijk zal de commissie 
de indieners voorstellen doen of met elkaar in 
contact brengen, om procedurele discussies 
op het congres zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het LB vertrouwt op een constructieve en 
inspirerende behandeling. 

Routebeschrijving 
Het congres vindt plaats in congrescentrum de Hanzehof in Zutphen, eoehoornsingel 1. Het 
congrescentrum is goed bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto. 

In Zutphen staat de route naar de Hanzehof met borden aangegeven. De borden hebben een 
donkerrode kleur. Heeft u een bord gemist, volgt u <;lan de ANWB-borden met daarop 'Station' 
en volg vanaf daar de routebeschrijving voor treinreizigers. Vanaf het station staat de route 
ook op de wegwijzers. 

Treinreizigers 

Vanaf het station is het voor treinreizigers slechts 5 tot 10 minuten lopen: Wanneer u de hal 
van het NS station uitloopt, slaat u linksaf, bij de stoplichten opnieuw links en op het eerst
volgende kruispunt links en onmiddellijk weer rechts. Het spoor NIET oversteken, maar me
teen voor de spoorwegovergang rechtsaf. U loopt nu op de eoehoornsingeL Als u deze weg ver
der inloopt, ziet u de Hanzehof aan uw linkerhand. Voor meer informatie zie www.9292ov.nl. 

Per auto 

Uit de richting: 

Amersfoort/ Amsterdam 

Al tot afslag 21, Voorst/Zutphen 
In Zutphen rechtdoor tot de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten linksaf, de Oude Ijsselbrug 
over. Daar moet u bij de verkeerslichten linksaf, vanaf hier de route vanaf NS Station volgen. 

Rotterdam/ Den Haag/ Utrecht/ Arnhem/ Dieren 

Al2 tot knooppunt Velperbroek, afslag Zutphen. Richting Dieren/Zutphen, afslag Zutphen-De 
Hoven. 
Oude Ijsselbrug over, bij verkeerslichten linksaf, vanaf hier route vanaf NS Station volgen. 

NOP I Kampen/ Zwolle 

ASO tot afslag 24, richting Zutphen. In Zutphen rechtdoor tot verkeerslichten. Bij verkeerslich
ten linksaf, Oude Ijsselbrug over. Bij verkeerslichten linksaf, vanaf hier route vanaf NS Station 
volgen. 

Groningen/ Assen/ Hoogeveen/ Deventer 

A28, N48/348, Hoogeveen/ Raalte/ Deventer. Ringweg Deventer, richting Zutphen (N348). In 
Zutphen rechtdoor tot rotonde, op rotonde rechtsaf. Aan uw rechterhand is de Hanzehof. 

Enschede/ Hengelo 

N346 Goor/ Lochem/ Zutphen. 
In Zutphen rechtdoor tot het tweede stoplicht, hier slaat u rechtsaf. Rechtdoor, voorbij de 
rotonde vindt u de Hanzehof. 

Parkeren 

Direct achter de Hanzehof vindt u circa 450 gratis parkeerplaatsen. 
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de partij, nieuws van de D66-afdelingen, repo's en de Jandelfjke·panijorlaal. 

D66 Zuid-Holland kiest Regiobestuur 
In een overvolle zaal aan het Haagse Plein hebben de Zuid-Hollandse leden 
op 21 maart een nieuw enthousiast regiobestuur gekozen. Het jonge zeskop
pige regiobestuur, onder leiding van voorzitter Roei Stubbe, zal de kieslijst 
voor de provinciale verkiezingen van 7 maart 2007 samenstellen. 

Het nieuwe regiobestuur zal nu al met 
een wervende campagne starten om, 
zoals dagvoorzitter van de avond vice
voorzitter Bart Robbers van het Landelijk 
Bestuur het zei, "een afvaardiging in de 
Provinciale Staten [te] kiezen die bij D66 
past en bij de invulling van Zuid-Holland." 

Het Landelijk Bestuur had, in samen
werking met de Zuid-Hollandse fractie, 
verkiezingen uitgeschreven voor een zes
koppig regiobestuur, een regioverkie
zingscommissie en een regioprogramma
commissie. Han Weber, fractievoorzitter 
van de Statenfractie Zuid-Holland: "We 
moeten een goede lijst samen stellen om 
sterk mee terug te kunnen komen." 

Het belang dat de leden stelden in een 

sterk D66 werd duidelijk door de grote 
belangstelling voor de verkiezing en de 
ruime interesse voor de verschillende ver
kiesbare functies. Uit hun midden kozen 
de 54 aanwezigen Roei Stubbe tot voorzit
ter van de regio, waarna de overige 15 
functies na verschillende stemronden 
werden bezet. Het regiobestuur bestaat 
naast Roei Stubbe uit de volgende perso
nen: Quirijn Bongaerts, secretaris, jako 
van Slooten, penningmeester, Geert jan 
Wenneker, secretaris politiek, Linda 
Carton en Matthijs Mahler, algemene 
bestuursleden. Met dit nieuwe gedreven 
bestuur en haar commissies is D66 Zuid
Holland klaar voor de Statenverkiezingen 
2007! 

Gezond verstand en geen extreme standpunten 
Tegen de landelijke trend in won D66 Utrecht bij de gemeente
raadsverkiezingen zeven procent van de stemmen en groeide van 
één naar drie zetels. Fractievoorzitter Alice van Rooij zat vijf jaar 
voor de eenmansfractie in de Utrechtse Raad. Zij werd door de 
lezers van het Utrechts Nieuwsblad verkozen tot beste raadslid, 
vanwege haar betrokkenheid en open houding, omdat zij geen 
politieke spelletjes speelt en respectvol met de burgers omgaat. 
Reden om aan haar te vragen hoe het wel moet. - door Monique 
Huijdink 

Hoe heb je dat gedaan? 
"Door heel selectief te kiezen waar je 
je tijd aan besteedt, vooral aan de 
échte problemen in de stad, aan de 
dingen waar mensen :zich druk over 
maken. Ik beantwoord ook altijd alle 
mailtjes, dat schijnt heel bijzonder 
te zijn. Mensen zijn te spreken over 
mijn bijdrage in de Raad en ik ga 
altijd naar bijeenkomsten in de wijk. 
Dat wordt ook zeer gewaardeerd. 
Maar wij hebben het ook heel goed 
gedaan bij de stemwijzer. Veel men
sen kwamen op D66 uit door een 
combi van gezond verstand en geen 
extreme standpunten." 

maal misgegaan bij het Afghanistan 
debat. Structureel gesproken is er 
iets grondig mis met het marketing
beleid. Ik mis een goede commercial 
voor de partij. Vertel nu eens wat er 
wel goed gaat' De meeste mensen 
weten alleen wat er fout gaat. Het 
product D66 is prima, maar als nie
mand dat weet dan koopt niemand 
ons." 

fan van haar geweest. Zij moet een 
eigen imago ontwikkelen. 
Daarnaast moeten er drie voorbeel
den van succesvol beleid worden 
gekozen die laten zien wat D66 nu 
echt heeft toegevoegd. En de cam
pagne moet gericht zijn op doel
groepen. Bijvoorbeeld op tweever
dieners met kinderen, D66 heeft 
tegen de Wet Kinderopvang 
gestemd, draag dat dan uit. Maar 
bovenal moet er een beeld worden 
verzonnen waarmee de partij 'ver
kocht' kan worden. Huur een goede 
marketingstrateeg in die het pro
duct D66 kan verkopen, want het 
gaat helaas bijna nooit meer over 
de inhoud. je moet dus iets anders 
verzinnen waardoor mensen jou 
onthouden: een beeld creëren waar
door mensen denken, 'hé dat is 
D66, leuk' 

Wat is het geheim van D66 Utrecht7 
"Er is hier met veel elan campagne 
gevoerd, vooral door een groep 
nieuwe, jonge mensen. Heel 
belangrijk is dat binnen het cam
pagneteam meerdere ludieke flyers 
met originele vormgeving zijn ont
wikkeld, die de inhoud op een juis
te manier hebben weten over te 
brengen. Wij hebben dat heel 
bewust op verschillende doelgroe-

pen gericht. Die flyers zijn massaal 
huis-aan-huis verspreid in de stad. 
We hebben daarnaast een extra 
zetel in Vleuten-De Meern veroverd 
dankzij een geweldige eigen cam
pagne van Gerda Oskam. En som
mige mensen zeggen dat we het 
ook te danken hebben aan de 
manier waarop ik de afgelopen vijf 
jaar zichtbaar ben geweest voor de 
inwoners." 

Is dat in Utrecht dan wel gebeurd7 
"Wij hebben heel doelgericht de 
boodschap verstuurd en dat was 
blijkbaar goed." 

Waarom is het elders zo slecht 
gegaan7 
"D66 is slecht in politieke spelletjes. 
En daar ben ik trots op. Wij kunnen 
dat niet. En dat is natuurlijk hele-

Hoe kan D66 bij de landelijke verzie
kingen de schade beperken? 
"Lousewies van der Laan moet naast 
die ideale schoonzonen Bos en 
Rutte een fris eigen geluid laten 
horen. Zij kan het, ik ben altijd een 

Woensdag 7 maart 2007: 

verkiezingen 
Provinciale Staten 
Op woensdag 7 maart 2007 zullen de Statenverkiezingen worden gehou
den. Om aan de verkiezingen mee te doen, moet aan een aantal voorwaar
den worden voldaan. 

Inmiddels hebben zes regio's het Landelijk Bestuur schriftelijk laten weten dat 
ze zullen meedoen aan de Statenverkiezingen. Het is nu de tijd om een en ander te 
regelen voor de verkiezingen, want er moet veel gebeuren. 
Voor twee van de drie mogelijke tijdpaden is vrijdag 23 juni de uiterlijke datum 
waarop de kandidaatstelling voor ofwel de lijsttrekker, ofwel de overige kandida
ten moet zijn geopend. Uiterlijk dinsdag 26 december 2006 moet de definitieve 
kandidatenlijst zijn opgemaakt. Uiterlijk zaterdag 30 december 2006 moeten de 
zogenaamdeH-formulieren bij het Landelijk Bureau zijn ingeleverd. In de week van 
15 januari 2007 vinden de proefindieningen van de kandidatenlijsten plaats. Op 
dinsdag 23 januari 2007 zal de definitieve indiening van de kandidatenlijsten 
plaatsvinden. 

Om ervoor te zorgen dat D66 in alle provincies goed is vertegenwoordigd, is het 
van groot belang dat de regiobesturen aan de slag gaan met het bemensen van alle 
posten in het regiobestuur, de regioverkiezingscommissie en de regioprogramma
commissie. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met uw regiobestuur. En 
natuurlijk willen we volle kandidatenlijsten. Nadere informatie is te vinden op 
www.kiesraad.nl en www.d66.nl/regiobestuur. Indien regiobesturen ondersteuning 
willen van het Landelijk Bureau kunnen zij contact opnemen met Lars Nanninga 
per email l.nanninga@d66.nl. 

Oproep 
Platform 
Ruimtelijke 
Ordening en 
Verkeer 

Binnen D66 bestaat interesse voor het 
oprichten van een wetenschappelijke 
denktank die zich uitstrekt over vakgebie
den betreffende de fysieke inrichting van 
Nederland: planologie, infrastructuur, 
stedenbouw en verkeer. 

Wilt u meedenken over gratis openbaar 
vervoer, digitale planontwikkeling, 
bereikbaarheid Randstad, veiligheid op 
het spoor? Of evalueert u liever de main
port ontwikkeling en het opgeven van het 
groene hart? Het kan allemaal in het 
Platform Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer. Het is de bedoeling dat bij het 
voorjaarscongres in Zutphen op zaterdag 
13 mei een eerste kennismaking plaats
vindt, waarna het platform wordt opge
richt. Belangstelling? Aarzel niet en neem 
contact op met Henk-Peter Koster, 
D66Rijswijk. h.p.koster@xs4all.nl 
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Trots 
Oproep Platform Bestuurlijke 
Vernieuwing & Rechtsstaat 
Het Platform Bestuurlijke Vernieuwing & Rechtsstaat wil voorstellen aandragen op 
het gebied van bestuurlijke vernieuwing en de rechtsstaat. 

Laten we eerlijk zijn. De afgelopen tijd 
was nou niet bepaald om over naar huis 
te schrijven. Nee, voor velen zelfs 
ronduit een absoluut dieptepunt binnen 
hun 'D66-carrière'. 

Namens D66 wil het plat
form een afvaardiging én 
inhoudelijk inbreng leveren 
voor de Nationale Conventie. 
Deze conventie zal zich uit
spreken over de vraag of 
belangrijke elementen van 
het huidige staatsbestel nog 
voldoen. Deelnemers aan de 
conventie zijn afkomstig uit 
politieke partijen, weten· 
schap en vertegenwoordigers 
uit maatschappelijke organi-

saties, journalisten/opinie
makers en jongeren. De con
ventie bepaalt de eigen agen
da en werkwijze. Van de con
ventie wordt verwacht dat zij 
het debat zoekt met burgers, 
belangstellenden en andere 
deskundigen. Het eindrap
port van de conventie vormt 
de constitutionele agenda 
voor de komende decennia. 

Uitgangspunt van het plat
form is zoveel mogelijk pun· 

ten in de conventie naar 
voren te brengen die op 
draagvlak kunnen rekenen in 
de landelijke algemene Ie· 
denvergaderingen van D66. 
Het platform komt minstens 
twee keer per jaar bijeen. 
Wilt u lid worden van het 
Platform Bestuurlijke Ver
nieuwing & Rechtsstaat, dan 
kunt u zich aanmelden bij 
jeroen Sterling: 
jeroensterling@supermail.nl. 

De oorzaken liggen niet bij de Jokale leden. Op hun inzet, betrokkenheid en creativiteit 

valt niets af te dingen. Integendeel zelfs. Ik ben bijzonder trots op wat de leden aan inzet 

hebben getoond. Soms, met een gevoel van 'in de kou te staan' en Jast van 'tegenwind' in 

plaats van 'wind in de rug' hebben velen hun uiterste best gedaan om de Jokale D66-stand

punten goed over te brengen. Soms leidde dat tot successen (terecht!), vaker echter bleven 

de successen weg (ten onrechte!). Maar een ieder kan zichzelf recht in de spiegel kijken en 

trots zijn. Ik ben ook bijzonder trots op Herbert jan Hiep en zijn 'leger' van vrijwilligers die 

nu een professionele campagne hebben gedraaid! Dat we dat binnen D66 hebben mogen 

meemaken! 
'Europa met eigen ogen z1en 

. 
1n Brussel' 

Met onze mensen is niets aan de hand. Onze ideeën zijn ook goed. Maar waar we hard 

aan moeten werken is communicatie, afstemming en regie. Het fundament en de bouwste

nen zijn goed, maar het cement lijkt meer op los zand dan op een bindmiddel. Hier zullen 

we de komende tijd hoge prioriteit aan moeten geven. Het rendement van onze inspannin

gen vergroten. Daar ligt de komende tijd de uitdaging. Iedereen zal zich hier de komende 

tijd bewust van moeten zijn. Voorlopig zijn alle ogen op D66 gericht: Komen ze toch weer 

terug of vechten ze elkaar de tent uit? Wordt de blik op de maatschappelijke problemen 

gericht of op elkaar? 

Op het najaarscongres op 5 november 2005 in Delft werd 
motie PM C82.2006, ingediend door de afdelingen België en 
Luxemburg, aangenomen. In de motie nodigen de afdelingen 
geïnteresseerde D66-afdelingen uit om naar Brussel te 
komen voor een bezoek aan het Europees Parlement. 

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

Laten we zorgen dat we de juiste keuzes maken. Samen, schouder aan schouder, ons 

richten op de zaken die er toe doen. Samen het D66-geluid helder en gecoördineerd naar 

buiten brengen. Samen het verloren terrein heroveren. Want het D66-geluid blijft nodig. 

juist nu en in de toekomst. Laten we trots zijn. Trots op D66, op onze ideeën en vooral op 

elkaar! En dan kunnen we straks samen trots zijn op het resultaat! Ik ga er voor' jij ook7 

Frank Dales 

Deze motie wordt nu uitge
voerd. Geïnteresseerde D66-
afdelingen kunnen zich aan
melden voor een bezoek op 
donderdag 1 juni of woens
dag 11 oktober 2006. Het 
minimum aantal deelnemers 
per datum is 15 (in totaal, niet 
per afdeling). Er wordt geen 
bezoek georganiseerd voor 
minder dan 12 personen. 

Het bezoek zal worden 
begeleid door het bestuur van 
de afdeling België en Europar-

lementariër Sophie in 't Veld, 
alsmede leden van de afde
ling werkzaam voor de ver
schillende Europese instellin
gen. Ook het Platform Europa 
www.D66europa.nl is betrok
ken bij de organisatie. 

Het doel van het bezoek is 
de leden te informeren over 
de werking van het Europees 
Parlement, de Raad en Com
missie en de interactie tussen 
deze drie instellingen. Boven
dien zal het belang van Euro-

pa worden onderstreept. 
Aanmeldingen worden aan

vaard tot uiterlijk twee weken 
voordat het bezoek plaats
vindt, in verband met veilig
heidsvoorschriften. De reis
kosten zijn voor rekening van 
de deelnemer. Voor vragen en 
aanmeldingen kunt u mailen 
naar Elzelien van der Steen: 
el ze I ie n. vanderstee n@ 
skynet.be. 

Nieuw, lokaal 
trainings
aanbod 

Uit het Landelijk Bureau 
Met ingang van het voorjaar van 

2006 biedt het Kenniscentrum de 
trainingen van D66 ook op regio
naal niveau aan. Een overzicht hier
van vindt u op: www.d66.nl/trainin
gen. Voortaan kunt u dus dichter bij 
u in de buurt leren debatteren, 
stemmen winnen of presenteren in 
het openbaar! Wij hopen hiermee 
beter in te spelen op de behoeftes 
van de regio's en de afdelingen. 
Het Kenniscentrum is van plan om 
in de toekomst het trainingsaanbod 
te vernieuwen. Om dat goed te kun
nen doen, is het van belang dat wij 
op de hoogte zijn van uw wensen en 
verlangens. Bent u op zoek naar een 
specifieke training? 

Heeft u al tijden één of meerdere 
onderwerpen in uw hoofd waarover 
u een training zou willen bijwonen 
(of organiseren!)? Laat het ons 
weten! Wij vernemen uw wensen 
graag via r.ploeger@d66.nl of 070-
3566057. 

In de afgelopen maanden is er veel 
veranderd op het Landelijk Bureau 
in Den Haag. Tineke Veenstra is na 
ruim 2 5 jaar als ambtelijk secretaris 
te hebben gewerkt, met pensioen 
gegaan. Zij is opgevolgd door Tessa 
Maas, die inmiddels haar plek in de 
organisatie heeft gevonden. Naast 
het bekende gezicht van jac
queline Wasmus, is Hans Korff bij 
de ledenadministratie in dienst 
gekomen als senior medewerker 
ledenadministratie. Ook op de 
receptie ziet het er anders uit. Naast 
Adrienne Warburg werkt ook 
jeanette van Soelen (weer) op de 
receptie. Herbert jan Hiep, de 
campagneleider, die de verkiezin
gen voor de gemeenteraad heeft 
ondersteund, blijft het team verster
ken tot en met de verkiezingen van 
2007. Emily van de Vijver was 
medewerker internationaal secreta
riaat tot aan 1 april. Zij heeft een 
nieuwe baan gevonden en is opge
volgd door Chantal Langejans en 
Elisabeth Oppenhuis de jong. Zij 

dragen nu beiden de titel 'internatio
nal officer'. Zij worden ondersteund 
door Tina Schulte, die naast haar 
internationale werk vooral veel 
organisatiewerk doet voor de con
gressen. Het Internationaal Secre
tariaat is op zoek naar een stagiaire. 
Meer informatie vindt u op 
www.d66.nl. In de vorige Democraat 
zijn Gert van Dijk en Frank van 
Mil, de twee nieuwe medewerkers 
van het Kenniscentrum al geïntrodu
ceerd. Zij worden ondersteund door 
Daniëlle Staps, die onder andere 
alle trainingen organiseert. Patriek 
Harms heeft per 1 april de organisa
tie verlaten. Er is nog geen opvolger. 
Vooralsnog wordt de persvoorlich
ting gedaan door Aletta Hekker, de 
directeur. De overige taken van 
Patriek Harms zijn binnen het 
bureau ondergebracht bij andere 
medewerkers. Naast de vaste mede
werkers zijn er volop stagiaires en 
vrijwilligers aan het werk. Dat 
bestand wisselt, maar is daarom 
zeker niet minder waardevol! 

De kopijsluiting van Democraat 3/2006 ligt op 26 mei, dit nummer verschijnt op 20 juni 2006. 
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"Het is natuurlijk 
prachtig wanneer mili
tairen bijvoorbeeld 
waterputten slaan, 
maar als zij tegelijker
tijd informatie van de 
lokale bevolking over 
de positie van de 
Taliban lospeuteren, 
kan dat indirect tegen 
de ngo's werken." D66 
Tweede Kamerlid Boris 
Dittrich- 2 

en verder: 
kijker centraal in nieuwe 
Mediawet- 2 
parlement kan grondwets
wijzigingen beter geza
menlijk behandelen - 2 
ondertussen in de Tweede 
Kamer- 3 
party kit- 3 

"De nieuwe lijsttrekker 
zal de bezielende per
sonificatie zijn van een 
vernieuwde partij met 
een vernieuwd pro
gram." D66-lid j. 
Geusebroek in 'De 
Mening'- 4 

en verder: 
column Lousewies van 
der Laan- 4 

Kom op zaterdag 24 
juni naar het lijsttrek
kercongres in Den 
Haag. Lees er over in 
het speciale congres
katern . - 5 

en verder: 
speciale congreswebsite - 5 
de congresagenda - 6 
vragenaankopstukken@ 
d66.nl - 6 

"Heel goed, en mis
schien wel de beste 
ervaring, zijn de con
tacten en de samen
werking met de dage
lijkse werkers op het 
partijbureau. De 
medewerkers op het 
bureau zijn zonder 
uitzondering toege
wijd, ook of juist in 
de mindere tijden van 
D66." jan Hoekema, 
oud vice-voorzitter 
politiek Landelijk 
Bestuur D66 - 7 

en verder: 
column Frank Dales - 7 
kennismaking Roelof van 
Netten- 7 
A6/A9: De Democraat laat 
D66 Almere en D66 Noord 
Holand aan het woord - 8 

lPS I 

"Minister Donner wil 
geen experiment, en 
beroept zich steeds op 
de weerstand hierregen 
uit het buitenland. Maar 
steeds meer lokale en 
nationale politici in het 
buitentand zien in dat 
her huidige beleid faalt. 
Het experiment moet zo 
snel mogelijk van start 
gaan." D66 Kamerlid 
Boris van der Ham over 
het experiment met 
gereguleerde wietteelt 

Alexander Pechtold: 
DOCUMENTATIECENTRUM 

• NEOER.LANDSE POLITIEKE 
--.. PARTIJEN 

.".__ 

met de partij gaat het nu al beter. 
De Democraat sprak met 
Alexander Pecbtold, minister 
voor Bestuurlijke Vernieuwing en 
Koninksrijksrelaties en kandi
daat-lijsttrekker voor de Tweede 
Kamerverkiezingen, over thema's 
als integratie, migratie en ver
nieuwing. 

Integratie, een belangrijk thema. 
Waarom? 
We waren ooit een vrijzinnige en tole
rante natie. Een toevluchtsoord voor 
andersdenkenden. Die naam hebben 
we allang niet meer. In het buitenland 
kijkt men met verbazing naar ons. 
Het was mijn thema al in de gemeen
teraadscampagne. In Zutphen sprak ik 
erover. Pal daarop was er een politie
ke storm van jewelste over het 
Nederlanderschap van Ayaan Hirsi 
Al i. 

In het buitenland sloeg de verba
zing om in verbijstering. Ik zag in een 
buitenlandse krant de kop "Dutch 
Disease". In Zutphen sprak ik nog 
over 'deuken' in onze reputatie. Dat is 
nu zwakjes uitgedrukt. 
Maar toch, van een 'total loss' hoeft 
geen sprake te zijn. Misschien is deze 
crisis nodig om tot bez inning te 
komen. 

Het ontbreekt aan de menselijke 
maat in de uitvoering van ons vreem
delingenbeleid. 

Een andere houding is nodig in het 
integratiedebat: eisen stellen als het 
gaat om onze basiswaarden, jazeker, 

Foto: Ministerie van BZK 

maar wel ruimte geven voor eigen 
identiteit. 

En laten we nu eens erkennen dat 
de meeste immigranten hier zullen 
blijven. Dat we ze hard nodig hebben. 
Dat ze daarom kansen moeten heb
ben. Goed onderwijs, stages, geen dis
criminatie bij sollicitaties, werk. Nu 
subsidiëren we daarvoor nog de werk
gevers, straks moet het vanzelfspre
kend zijn. 

D66 staat er slecht voor. Hoe wilt u dat 
veranderen? 
De partij maakt het nu al beter. We 

zijn het navelstaren en de zelfde
structie voorbij. 

De gretigheid waarmee anderen 
ons bestaansrecht ter discussie stel
len, bewijst dat we er toe doen. 
Kennelijk irriteren we. 

Moeten we niet vernieuwen? 
Altijd, zoals we al 40 jaar doen. Een 
complete 'make over' hebben we dus 
niet nodig. Laten we vooral onszelf 
zijn. De partij van de nuance en de 
dialoog, die voorop gaat in de analy
se, die mensen daarin meeneemt. 
Vrije denkers, die politiek bedrijven 
vanuit eigen kracht, niet vanuit angst. 
Ons bestaansrecht ligt in onze bijdra
ge aan de veranderende wereld om 
ons heen. Individualisering en inter
nationalisering beïnvloeden onze 
arbeidsmarkt. We kunnen misschien 
nog even Poolse werknemers tegen
houden, maar we weten dat het vrije 
verkeer binnen Europa alleen maar 
zal toenemen. Is dat erg? Nee. Want 
we kunnen anticiperen. Kijken waar 
we sterk in zijn en sterker kunnen 
worden. In de creatieve industrie, in 
de dienstverlening. 

Door migratie verandert onze 
nationale identiteit. Ook dat zie ik als 
een bron van vernieuwing. 

Nederland is naar binnen gekeerd, 
hebt u gezegd. 
We praten in termen van bedreiging, 
en onzekerheden. Daarmee bewijzen 
we mensen geen dienst. We praten ze 

lousewies van der Laan: 

angst aan voor de toekomst. 
Sommigen kiezen er bewust voor die 
angst te cultiveren en komen dan met 
forse maatregelen die schijnzekerhe-
den, schijnveiligheid creëren. 
Anderen zien heil in het 
Scandinavisch model. met een veel 
grotere publieke sector. In beide her
ken ik me niet. 

Welk model kiest u dan? 
De wereld laat zich niet vangen in 
modellen. En ik geloof er ook niets 
van dat de overheid sociale samen
hang kan afdwingen. Kijk naar 
Frankrijk, waar de rellen in de voor
steden lieten zien waar frustratie bij 
mensen over hun sociale positie toe 
kan leiden. Bovendien, onzekerheden 
wegregelen slaat inspiratie en avon
tuur dood. 

En daaraan hebben we juist behoef
te. Aan inspiratie en avontuur. Het 
maximale uit mensen en organisaties 
halen. In het onderwijs, waar we de 
mensen in de frontlinie de ruimte wil
len geven: de VMBO-docent, de klasse
nassistent, maar ook de ondernemen
de hoogleraar en de student die een 
bedrijf op wil zetten. Ideeën mogen 
niet stranden in regelzucht en 
bestuurlijke drukte. En discussies 
moeten we durven voeren, over hypo
theekrente en AOW. Ik vind het moei
lijk te verteren als die deuren op het 
nachtslot gaan. Want daarmee komen 
rechtvaardigheid en solidariteit met 
jongeren onder druk. 

'We moeten ons politieker opstellen' 
In een dampend politiek café van 
D66 Amsterdam stelt fractievoor
zitter Lousewies van der Laan 
zich begin mei kandidaat voor 
het lijsttrekkerschap van D66. 
Maar zelf spreekt ze liever over 
een kandidatuur voor het partij
leiderschap: 'We hebben nog een 
jaar te gaan tot 2007. Ik geloof 
dat de verkiezingsuitslag meer 
afhangt van boe de partij tot die 
tijd geleid wordt, dan van wiens 
hoofd er nou op de poster staat'. 

Om maar meteen met de deur in huis 
te vallen: wat is het verschil tussen u 
en Alexander Pechtold? 
'Die vraag is mij inmiddels honderd 
keer gesteld, maar het is geen twee
strijd. Het gaat over de koers en het 
karakter van de partij en ook andere 
kandidaten hebben daar hele goede 
ideeën over. Die moeten net zo goed 
in de discussie worden betrokken. Al 
is het maar omdat de meest kansrijke 
kandidaten dan moeten laten zien hoe 
zij zich daartoe verhouden. Zo kun
nen we de discussie in de volle breed
te voeren en hebben de leden het laat
ste woord als ze een nieuwe partijlei
der kiezen'. 

Maar als u zegt dat kandidaten moeten 
reageren op elkaars ideeën, dan kunt u 
toch ook reageren op de visie van kan
didaat Pechtold? 
'Met alle liefde, maar wel gewoon in het 
debat. Ik geloof niet dat ik de aangewe
zen persoon ben om de visie van 
Alexander samen te vatten, misschien 
zie ik die ook nog wel niet zo helder 
voor me. Dus laat ik nou maar gewoon 
zeggen wat ik wil: een brede politieke 

stroming waarin alle sociaalliberalen 
zich herkennen, ook mensen die nu 
nog buiten de partij staan. Dat lukt niet 
als we vooral gaan hameren op klassie
ke D66-onderwerpen als bestuurlijke 
vernieuwing en privacy. We moeten ons 
juist politieker gaan opstellen op 
onderwijs, milieu, economie, integra
tie ... Er zijn veel leuke, sociaalliberale 
mensen in Nederland die bij D66 hóren 
maar dat zelf nog niet weten. Dáár 
moeten wij ons op richten. Dat vereist 
een open blik naar de kiezer; we moe
ten onze inspiratie halen uit de samen
leving en niet uit ons partijverleden'_ 

Wat bedoelt u met 'we moeten ons poli
tieker opstellen'? 
'We moeten het verschil markeren met 
andere partijen, D66 moet weer span
nend worden. Geen politiek bedrijven 
op de vierkante millimeter, binnen de 
marges van de Haagse haalbaarheid. 
Want in de grond zijn we een idealisti
sche partij. Ik heb van binnenuit gezien 
hoe risicomijdend we soms werken. De 
gedachte is dan, dat we met een duide
lijk standpunt kiezers kunnen verlie
zen die het niet met ons eens zijn. Ik 
denk juist dat we met een duidelijk 
standpunt kiezers kunnen winnen die 

het wél met ons eens zijn. We moeten 
geloven in eigen kracht. Iedereen wéét 
dat Islamitische scholen slecht zijn 
voor de integratie, maar niemand durft 
het te zeggen. En natuurlijk is het ont
zettend ingewikkeld om de topinko
mens in de semipublieke sector bij wet 
te regelen, maar het kán wel. Zolang 
D66 een kleinere partij is naast grotere 
partijen, geloof ik dat het juist onze 
taak is om nieuwe onderwerpen op de 
agenda te zetten. Wij kunnen laten zien 
dat scherp en uitgesproken niet het
zelfde is als ongenuanceerd en populis
tisch'. 

Maar lenen niet juist typische 066-the
mas als het kiesstelsel en privacybe
scherming voor zo'n politiekere opstel
ling? 
'Ik geloof niet dat D66 toekomst heeft 
met zo'n beperkte agenda. Bovendien, 
mensen die helemaal voor het referen
dum en de gekozen burgemeester 
gaan, die wéten al dat ze bij ons moe
ten zijn. Ik wil juist méér mensen aan
spreken. Dat is de paradox: hoe minder 
wij ons opstellen als een one-issuepar
tij, hoe groter de kans dat wij ook op 
die terreinen wat gaan klaarspelen de 
komende jaren'. 
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Kijker centraal • 1n 
• n1euwe Mediawet 

Kijkers en luisteraars staan centràal, niet langer de traditionele 
omroepverenigingen. De publieke omroep wordt klaargestoomd 
voor het tijdperk van internet en digitale televisie, terwijl 
Hilversum voor jonge producenten en nieuwe omroepen geen 
onneembare vesting meer is. Dat is de kern van de nieuwe 
Mediawet die staatssecretaris Medy van der Laan (Cultuur en 
Media) op 24 mei naar de Tweede Kamer stuurde en waarover de 
Raad van State onlangs positief adviseerde. - door Philip Tijsma 

De nieuwe wet stelt televisiekijkers 
en radioluisteraars centraal. Die heb
ben vooral behoefte aan goede pro
gramma's op een gunstig tijdstip. Nu 
staan niet de behoeften van kijkers, 
maar de belangen van omroepver
enigingen voorop. Één instantie - de 
Raad van Bestuur van de Publieke 
Omroep - krijgt straks de bevoegd
heid om een voor kijkers en luiste
raars optimaal aanbod samen te stel
len. De Raad krijgt daarvoor de 
beschikking over bijna 80 procent 
van het omroepbudget (nu 25 pro
cent), omroepverenigingen behou
den 20 procent. 
'Zie het als een speelfilm', zegt Medy 
Van der Laan. 'We zetten een regis
seur- de Raad van Bestuur - in, die 
het beste uit acteurs - omroepen en 
producenten - haalt en ze optimaal 
laat samenspelen'. De nieuwe situa
tie vertoont sterke gelijkenissen met 
het Britse BBC -model, waar 1 OÖ pro
cent van het budget in handen van 
één 'regisseur' ligt. 
'We combineren het beste van twee 
werelden', stelt Van der Laan. 'Een 
sterke regie in het belang van de kij
ker en directe betrokkenheid van 
burgers middels de traditionele 
omroepverenigingen.' De ingrijpen
de veranderingen zijn volgens de 
staatssecretaris hard nodig: 'éénder
de van de kijkers onder de vijftig 
jaar haakte de afgelopen twee jaar 
af; die ontwikkeling moeten we 
keren.' 

De wet stoomt de Publieke 

Omroep klaar voor het tijdperk van 
internet en digitale televisie. 
'Jongeren willen straks op hun 
mobieltje naar BNN kijken en 
muziekliefhebbers willen op inter
net de uitvoeringen van het 
Concertgebouworkest terugzien.' 
zegt Van der Laan. 'Daarom heffen 

we alle belemmeringen om cross 
mediaal te programmeren op.' 

Voor jonge producenten en nieu
we omroepen wordt het bestel een 
stuk toegankelijker. Producenten 
kunnen direct met hun programma
voorstellen bij de Raad van Bestuur 
terecht en een nieuwe omroep met 
meer dan 50 duizend leden krijgt 
zendtijd. Dat is belangrijk voor 

niet-verzuilde omroepen 
als BNN en MAX. 

Ook in andere opzich
ten betekent de nieuwe 
wet het einde van de 
Hilversumse verzuiling. 
'De omroepenverenigin
gen behouden maar een 
beperkt deel van hun 
vaste budget en ze maken 
niet langer deel uit van 
het omroepbestuur', aldus 
Van der Laan. Verder komt 
er 35-40 miljoen euro 
beschikbaar voor culture
le programma's (opera
en concertregistraties, 
(jeugd)drama) en maakt 
de nieuwe mediawet een 
einde aan de reclame rond 
kinderprogramma's. 

NPS programma's als 
Sesamstraat en Klokhuis 
kunnen gewoon voortbe
staan. Dat geldt ook voor 
actualiteitenrubrieken als 
NOVA en Buitenhof, die in 
2008 moeten kiezen of ze 
vanuit het 'neutrale' per
spectief van de Publieke 
Omroep of vanuit het 

'gekleurde' perspectief van een 
ledenomroep willen werken. De NPS 
gaat op in de Publieke Omroep. Alle 
medewerkers die op 31 augustus 
2008 bij de NPS in dienst zijn -van 
programmamaker tot postkamer
medewerker - gaan zonder romp
slomp over. 
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Britse Lagerhuis en 
Afghanistan 
Op maandag ·22 mei 2006 mocht ik 
in het Britse Lagerhuis spreken over 
Afghanistan. Focus van de vergade
ring was de manier waarop het 
Nederlandse parlement de regering 
contr-oleert bij de missie in 
Uruzgan. Krijgen wij de relevante 
informatie? Wat bespreek je in het 
openbaar, als je weet dat de Taliban 
meeluisteren en op basis van open
bare informatie 
uit Nederland 
misschien een 
aanslag op 
onze militairen 
voorbereiden? 
Opvallend was 
dat er door de 
Britse collega's 
geen inhoude
lijke debatten 
met Tony Blair 
in het Lager
huis zijn ge
voerd. Nu de 
veiligheidssitu
atie in het zui
den van Af
ghanistan peni
bel is geworden 
en de vooruit
zichten ongun
stig zijn, willen 
de Britten door 
ervaringen uit 
te wisselen hun 
controlerende 
taak als volks
vertegenwoor
diging zorgvul
dig in gaan vul
len. 

Tijdens de 
bijeenkomst 
heb ik gewezen 
op de gevaren die voor non-gouver
nementele organisaties ontstaan, 
wanneer militairen in Afghanistan 
opbouwwerkzaamheden gaan ver
richten. Het is natuurlijk prachtig 
wanneer militairen bijvoorbeeld 
waterputten slaan, maar als zij tege-

lijkertijd informatie van de lokale 
bevolking over de positie van de 
Taliban lospeuteren, kan dat indirect 
tegen de ngo's werken. Waterputten 
slaan wordt dan een halve militaire 
operatie. De Taliban zien hulpverle
ners die zich met dezelfde soort 
activiteiten bezighouden, als hand
langers van de militairen. Er zijn het 
afgelopen half jaar al veel hulpverle-

ners, werk
zaam voor Af
ghaanse lokale 
organisaties 
gedood. Er is 
dan ook een 
roep van ngo's 
dat de NAVO
militairen zich 
primair met de 
veiligheid van 
de Afghaanse 
bevolking moe
ten bezig hou
den. De ngo's 
bepleiten vol
doende ruimte 
voor hun orga
nisaties om 
humanitaire 
activiteiten te 
ontplooien 
zonder militai
re bemoeienis. 
Dat impliceert 
overigens dat 
ngo's zich er
van bewust 
moeten zijn 
dat wanneer 
zij zelf infor
matie aan mili
tairen geven of 
militair ver
voer accepte

ren om bijvoorbeeld bouwmateriaal 
te vervoeren, zij daarmee zelf risico's 
nemen. Ik pleit ervoor dat de NAVO 
en de ngo's afspraken maken welke 
ruimte men elkaar laat. 

Boris Dittrich 

Parlement kan grondwetswijzigingen beter 
gezamenlijk behandelen 
In twee achtereenvolgende regeerperioden zijn er voor D66 belangrijke grondswetswijzigingen in de 
Eerste Kamer gesneuveld. Slechts 26 stemmen waren er nodig om deze wijzigingen te kunnen blokke
ren. Daarom is het volgens de fractievoorzitter in de Eerste Kamer Eddy Schuyer noodzakelijk om te 
kijken of de procedure voor grondwetswijzigingen verbeterd kan worden. Alexander Pechtold doet er 
volgens Schuyer dan ook goed aan om dit punt in het programma van bestuurlijke vernieuwing volle 
aandacht te geven. - door Ingrid van Wifferen 

Over een grondwetswijziging 
moet in Nederland twee keer 
gestemd worden, en tussen beide 
stemmingen moet er een verkiezing 
plaatsvinden. Een grondwetswijzi
ging moet bij de eerste stemming in 
het parlement een enkelvoudige 
meerderheid halen. Bij de tweede 
stemronde na de verkiezingen moet 
er in beide kamers een tweederde 
meerderheid zijn. Schuyer vindt dit 
systeem niet democratisch. "Het 
zorgt ervoor dat slechts 26 senato
ren een grondwetswijziging in 
Nederland kunnen blokkeren.·· 

In 1999 sneuvelde de invoering 
van een correctief referendum in de 
Eerste Kamer. Tijdens de 'Nacht van 

Wiegel' stemde VVD-senator Wiegel 
tegen de invoering, waardoor het 
voorstel met 26 stemmen tegen 
nipt werd verworpen . 

In het 'avondje van Van Thijn' op 
22 maart vorig jaar sneuvelde de 
grondwetswijziging die een geko
zen burgemeester mogelijk moest 
maken. Op de bewuste avond werd 
de grondwetswijziging voor de 
gekozen burgemeester na een 
hoofdelijke stemming met 42 stem
men voor en 31 stemmen tegen ver
worpen. 

Een grondwetswijziging kan dus 
door wel erg weinig mensen tegen 
worden gehouden. Om dit te veran
deren is het volgens Schuyer zin-

loos om te praten over het opheffen 
van de Eerste Kamer. "Daar is name
lijk echt geen meerderheid voor te 
vinden, laat staan de benodigde 
tweederde meerderheid." Daarom is 
het volgens Schuyer beter om de 
pijlen te richten op iets wat haal
baarder is, namelijk de tweede keer 
dat er over de grondwet gestemd 
moet worden de behandeling te 
laten doen door beide kamers tege
lijk in een zogenaamde verenigde 
vergadering. 

"Een tweederde meerderheid van 
deze vergadering zou dan bestaan 
uit 150 stemmen en dit zou beteke
nen dat er dan 75 mensen nodig 
zijn om een grondwetswijziging 

tegen te kunnen 
houden in plaats 
van de huidige 26. 
Hiermee wordt de 
invloed van de 
Eerste Kamer 
terecht afge-
zwakt." 

Samenwerking 
tussen beide 
kamers is niet 
nieuw, want in het 
parlement wordt 
er al vaker samen
gewerkt. Er is al 
een gemengde 
commissie waarin 
de Eerste Kamer en 
Tweede Kamer 
samenwerken. 
Deze commissie heeft als taak om 
wetsvoorstellen van de Europese 
Commissie te toetsen op het subsi
diariteits- en evenredigheidsbegin
sel (alleen datgene op Europees 
niveau regelen als dat het meest 

Foto.· Ab Stammeshaus/D66 

efficiënt is). "Na gezamenlijk over
leg wordt de zaak heel kunstmatig 
apart met een debat in de twee 
kamers behandeld. Het werken in 
gezamenlijkheid sluit dus goed aan 
op de bestaande praktijk." 
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Ondertussen in de Tweede Kamer 
Fatma Koser Kaya kaartte in de 
Tweede Kamer het horeca beleid 
van gemeenten aan. Onderzoek 
toont aan dat er veel wordt gedis
crimineerd door horecaportiers. 
Bovendien voelen veel jongeren 
zich begrijpelijkerwijs gediscrimi
neerd, wanneer hun om onduidelij
ke redenen de toegang tot discothe
ken en cafés wordt geweigerd. 
Vooral Marokkaanse jongens bekla
gen zich vaak over de manier waar
op ze door horecapersoneel worden 
bejegend. Ze voelen zich gediscri
mineerd en dit gevoel van onrecht
vaardigheid verpest de sfeer in uit
gaanscentra. Rotterdam heeft dit 
probleem serieus aangepakt en het 
aantal klachten over racisme flink. 
teruggedrongen. De gemeente, 
horeca, jongeren en anti-discrimi
natie organisatie Radar kwamen 
onder meer overeen, dat er heldere 
toegangsregels aan de deuren van 
clubs hangen. Wanneer een disco
theek iemand de toegang weigert, 
moet de portier een duidelijke 
reden geven. Onderdeel van de 
overeenkomst is ook dat jongeren 
zich op een spreekuur van de club 
kunnen beklagen over hun behan
deling. 

Fatma vroeg minister Verdonk 
dit beleid uit te dragen bij andere 
gemeenten. Verdonk weigerde hier 
gehoor aan te geven. Daarom roept 
Fatma gemeenteraadsfracties hier
bij op om zelf een beter horecabe
leid af te dwingen. Het goed wer
kende project Panel Deurbeleid uit 
Rotterdam is terug te lezen op: 
www.deurbeleid.nl 

Vooral in de grensstreek leidt het 
huidige softdrugsbeleid tot grote 
problemen; coffeeshops mogen wel 
drugs verkopen maar ze mogen het 
niet inkopen of produceren. De 
Nederlandse drugsmaffia springt in 
dit gat, met alle gevolgen van dien. 
D66-kamerlid Boris van der Ham 
heeft, samen met PvdA, VVD en bur
gemeester Leers van Maastricht, het 
initiatief genomen tot een experi
ment met gereguleerde wietteelt in 
Maastricht. Van der Ham zocht ook 
steun bij de Belgische links-liberale 
regeringspartij Spirit. Samen met 
Spirit-parlementariër Stijn Bex 
publiceerde hij een opinieartikel in 
de Belgische krant 'De Morgen'. Zij 
schreven hierin dat een dergelijk 
experiment grensoverschrijdende 
drugscriminaliteit kan terugdrin
gen. Daarnaast kan het een bijdrage 

leveren aan het voorkomen van 
gezondheidsproblemen. Ook de 
Belgische burgemeesters van Luik 
en Riemst zien een dergelijk experi
ment zitten. Van der Ham: "Minister 
Donner wil geen experiment, en 
beroept zich steeds op de weer
stand hiertegen uit het buitenland. 
Maar steeds meer lokale en nationa
le politici in het buitenland zien in 
dat het huidige beleid faalt. Het 
experiment moet zo snel mogelijk 
van start gaan." 

De huidige wettelijke regeling 
beschermt de burgers niet afdoen
de, wanneer de overheid vermoedt 
dat er een zelfmoordaanslag op 
handen is. Daarom heeft D66 voor 
het wetsvoorstel van de regering 
gestemd, waarin ruimere bevoegd· 
heden aan de politie en het 
Openbaar Ministerie worden ver
leend om een terroristische aanslag 
te voorkomen. Zijn er aanwijzingen 
dat een terreuraanslag op handen 
is, dan mag er bijvoorbeeld afge
luisterd worden. Op aandringen van 
Boris Dittrich heeft minister 

Donner verduidelijkt wat onder 
"aanwijzingen" moet worden ver
staan. Op grond hiervan konden 
D66, maar ook PvdA en SP hun fiat 
aan het voorstel geven. 

Ook nam de Kamer drie moties 
van Boris Dittrich aan waarin de 
positie van homoseksuelen in het 
onderwijs en de gezondheidszorg 
wordt verbeterd. Daarnaast wordt 
er een nieuw registratiesysteem 
ingevoerd bij de politie. Hierin 
wordt de homofobe achtergrond 
van misdrijven bijgehouden, zodat 
het beleid beter op de problemen 
kan worden toegespitst. De politie 
nam aangiftes van homoseksuelen 
over bedreiging tot nu toe niet 
altijd serieus. Het registratiesys
teem moet ervoor zorgen dat dit 
verandert en dat er zicht ontstaat 
op de omvang van homohaat. 

Bert Bakker wist de afgelopen tijd 
een meerderheid van de Kamer ach· 
ter zich te verzamelen voor zijn 
plan om lonen in de semi-publieke 
sector aan een maximum te binden. 
Deze meerderheid van SP, 

GroenLinks, PvdA, LPF, CU, SGP en 
D66 sprak zich al verschillende 
keren uit tegen de steeds maar stij
gende lonen in ziekenhuizen, bij 
woningbouwcorporaties en op uni
versiteiten. Eert Bakker werkt op dit 
moment aan een wetsvoorstel waar
aan zo veel mogelijk partijen mee
werken. De kern van het voorstel is 
om het salaris van de minister pre
sident als top-salaris vast te stellen 
in de semi-publieke sector, net als 
in de ambtenarij. Eert Bakker: "Het 
gaat hier om publiek geld en daar 
moeten we zorgvuldig en spaar· 
zaam mee omspringen. Natuurlijk 
moeten managers van bijvoorbeeld 
de IE-Groep een goed salaris krij
gen, maar het salaris van de minis
ter president moet genoeg zijn. Ik 
hoor vaak het argument dat direc
teuren van ziekenhuizen meer moe· 
ten verdienen, omdat ze anders 
overstappen naar het bedrijfsleven, 
maar dat is onzin. De laatste tijd is 
er zelfs een omgekeerde trend 
zichtbaar: managers uit de private 
sector stappen over naar de semi
publieke sector. Dat zet je toch aan 

Foto: Sebastiaan Ter Burg 

het denken. Bovendien is er een 
andere onwenselijke tendens die 
hiermee te maken heeft. 
Universiteiten en ziekenhuizen 
geven steeds meer geld uit aan 
management en minder aan onder
wijs en zorg. Met het initiatief
wetsvoorstel, dat ik deze zomer wil 
indienen, hoop ik ook hieraan iets 
te doen." 

Ursie Lambrechts werd op het 
congres gevraagd te werken aan 
een pardon voor asielzoekers die 
onder de oude asielwet vallen. D66 
heeft zich altijd sterk gemaakt voor 
een specifiek pardon voor de groep 
van 26000. Helaas was daar in de 
Tweede Kamer nooit een meerder
heid voor, omdat de PvdA D66 hie
rin niet wilde steunen. Wel is D66 
erin geslaagd bij minister Verdonk 
af te dwingen dat deze dossiers ver
sneld, voor medio 2006, afgehan
deld zullen worden. Aan die toezeg
ging zal D66 de minister houden. 
Doet zij haar belofte geen gestand, 
dan komt wat D66 betreft een par
donregeling opnieuw in beeld. 

Hoe reageer je snel maar adequaat als een lastige SP'er of norsige CDA'er op 
het verjaarsfeestje van de overbuurman meent te weten waarom D66 niet 
deugt? De D66 partykit is uw eerste hulp bij misverstanden! Ook een vraag 
waar u de volgende keer in de partykit het antwoord wilt lezen? Mail de 
vraag aan admiraal@tweedekamer.nl. 

Waarom wil D66 dat Ayaan Hirsi Ali 
Nederlandse mag blijven, terwijl andere 
vluchtelingen in gelijke gevallen wel het 
Nederlanderschap is afgenomen? 
D66 heeft ook in andere gevallen gepleit 
voor een barmhartige, menselijke en redelij
ke toepassing van de regels. Ursie 
Lambrechts heeft bijvoorbeeld in de zaak 
rond Taida Pasic aangedrongen op een tijde
lijk uitstel van de uitzetting. D66 vindt dat 
Taida Pasic haar examen had kunnen doen 
in Nederland. Natuurlijk zijn er regels, maar 

het is hardvochtig om een scholiere na zes 
jaar leren vlak voor haar eindexamen uit te 
zetten. Lousewies van der Laan heeft hier
over in het debat over Ayaan Hirsi Ali 
gezegd: "Wie zich blind wil staren op regels, 
wie niet in staat is de menselijke maat te 
houden, wie alleen maar bang is voor alles 
wat van buiten komt, is bij D66 aan het ver
keerde adres." 

Nee. Voor D66 geldt: gelijke monniken, gelij· 
ke kappen. D66 benadrukt echter wel dat 
Ayaan Hirsi Ali zich in heel andere omstan· 
digheden bevindt dan andere vluchtelingen. 
Zo heeft de rechter net besloten Ayaan Hirsi 
Ali uit haar huis te zetten, omdat haar buren 
zich onveilig voelen. Bovendien wordt ze al 
enkele jaren bedreigd met de dood. Tel hier· 
bij op dat Ayaan Hirsi Ali Kamerlid is en 
iedereen zal beamen dat dit een bijzonder 
geval is. Wanneer haar het Neder
landerschap wordt ontnomen, kan dat ook 

gevolgen hebben voor de besluiten die de 
Tweede Kamer de afgelopen 3 jaar heeft 
genomen. Dit alles bij elkaar noopt tot grote 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid, vindt 
D66. 

juist daarom verweet Lousewies van der 
Laan de minister dat zij al na 48 uur met een 
beslissing was gekomen. D66 acht het onge
loofwaardig dat op zo'n korte termijn deze 
zeer bijzondere omstandigheden goed 
tegen elkaar zijn afgewogen. 

Geeft D66 Ayaan Hirsi Ali een voorkeurs
behandeling, omdat ze Kamerlid is? 
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de mening, opinies van en door D66-leden 

Lousewies 

In de mode 

In 2004 was het enorm in de mode om 
tegen de economische hervormingen 
van het kabinet te zijn. De vakbonden 
beleefden voor het eerst in decennia 
weer hoogtijdagen en het Museumplein 
in Amsterdam stroomde vol boze men
sen. Want dat je niet langer subsidie 
krijgt om ruim vóór je 6sste al te stop
pen met werken, dat was toch wel bui
tengewoon asociaal. ja, politici kunnen 
natuurlijk wel tot hun pensioen door
werken. Maar van een stratenmaker kun Foto: Macel Minnee 

je toch niet vragen om op een gegeven moment een minder zwaar 
beroep te gaan uitoefenen? Die moet je toch afschrijven op z'n ssste, 
zo was de heersende opinie. En was het niet een schande dat mensen 
die niet arbeidsongeschikt zijn niet langer recht hebben op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering? Afijn, het ongenoegen was groot. 
Dus stonden naast jan Marijnissen ook Femke Halsema en Wouter Bos 
fier mee te protesteren. Nederland verdient beter! 

Femke Ha/sema kwam al binnen een jaar op haar stevige stellingname terug. Want hoe· 

wel het protest was vermond als een protest vóór solidariteit, was het eigenlijk een protest 

tégen solidariteit tussen de generaties en vóór het doorschuiven van de rekeningen naar de 

jongeren. Achteraf was het dus niet zo gelukkig om daar tussen te staan, oordeelde 

Halsema zelfkritisch. 

Wouter Bos had iets langer nodig, maar na drie jaar te hebben beweerd dat het kabi

netsbeleid véél te ver gaat, gaat het nu opeens niet ver genóeg. Ik moet zeggen: op zo'n 

moment is de verleiding om te schamperen erg groot. Maar misschien is het toch beter om 

deze late bekering van de grootste oppositiepartij ruimhartig te incasseren. Want we zijn er 

nog lang niet met de economische hervorming van Nederland en dus is het van niet te 

onderschatten betekenis dat nu ook de grootste oppositiepartij zich voorzichtig achter het 

hervormingsbeleid schaart. Hoe minder politieke spelletjes, hoe makkelijker het wordt om 

samen iets goeds te doen voor de toekomst. Want de problemen zijn op zichzelf aliastig 

genoeg. 

Maar hoe dat dan precies moet, daarover zal nog wel een stevig robbertje moeten wor

den gevochten. Want inmiddels is de nieuwe zomercollectie van modieuze politieke ideeën 

binnen. En het Scandinavisch model, dat wordt het helemaal dit jaar. Dus is ook Wouter Bos 

lyrisch over het recept van een grote overheid, hoge uitkeringen in combinatie met een flin· 

ke investering in mensen door scholing en voorzieningen zoals kinderopvang. 

Hoewel elementen uit dat model (onderwijs en kinderopvang) ook hoog op de prioriteitenlijst 

van D66 staan, is het de vraag of het wel zo verstandig is om likkebaardend naar de 

Scandinaviërs te kijken. Want niet alleen is de belastingdruk in Nederland lager, wij kennen 

ook minder werklozen en een hoger inkomen per hoofd van de bevolking. Nederlanders zijn 

productiever en onze export is meer op kennis gericht. Bovendien is het ook in Zweden en 

Denemarken de vraag hoe lang het Scandinavische model nog houdbaar is. 

In de jaren '90 was het Nederlandse poldermodel nog the hottest thing in town. Daarvoor 

was het Frankrijk hip onder economen en politici zoals vlak na de oorlog de Duitse economi

sche boom de trend zette. 

Soms zou het prettig zijn als de politiek niet zo modebewust was, maar dat het gewoon 

zou gaan om een strijd om ideeën en om goed onderzoeken wat werkt en wat niet. 

Nederland heeft - onder zware verwijten van Wouter Bos -snel ingegrepen toen aan het 

begin van deze kabinetsperiode duidelijk werd dat de economie er aanzienlijk slechter voor

stond dan we eerder dachten. Daardoor doen wij het nu al weer een stuk beter dan de Jan· 

den om ons heen en is de pijn per saldo minder groot. 

Zou het trouwens toeval zijn dat juist Nederlandse modeontwerpers internationaal veel meer 

aan de weg timmeren dan de Scandinavische? 

Uw mening in Democraat? 

D66: van brede democratische 
beweging tot Haagse kaasstolppartij. 

Terug naar de oorspron
kelijke inspiratiebronnen. 
D66 in het slop. Nodig is imagoherstel en inspirerend politiek leiderschap. In dit 
profiel past Lousewies van der Laan niet; aldus Menno van der Land (NRC 24 april). 
Twee historische personificaties van D66: van Mierlo met zijn bevlogen vernieu
wingsdrang en verzet tegen verstarde structuren; Terlouw met zijn intellectuele 
integriteit en pragmatische redelijkheid. De twee pijlers en tegelijk de twee polen 
van D66.- ].H.C. Geusebroek, Doorn 

Waar ging het ook weer om? 
Het moet anders! Weg met 
verstikkende gezagsverhou
dingen. "De macht" moet ver
antwoording afleggen op alle 
levensterreinen. Weg met de 
ideologische vooroordelen 
die het zicht op concrete pro
blemen alleen maar belemme
ren. Een politiek van de fei
ten. Creatieve en tegelijk 
doelmatige oplossingen zoe
ken. Het redelijk alternatief. 
Op lokaal en provinciaal 
niveau is nog veel van deze 
benadering bewaard. 

Heeft de Haagse kaasstolp de 
partij vervreemd van haar 
potentiële achterban? 
Hoeveel aandacht is er van 
grachtengordel en groen 

• 

suburbia voor de zwaarte van 
het bestaan in de volkswijk? 
De vrees van vooral laag 
opgeleiden voor banenverlies 
in de storm van globalisering 
en privatisering. Het harde 
Angelsaksische model boven 
het Rijnlandse model? Het 
kritiekloos achter "Europa" 
aanhollen zonder aandacht 
voor concrete nadelen. 
Bureaucratische structuren 
die de mens tot nummer 
maken en hem zijn waardig
heid ontnemen (zie het recen
te rapport van de Ombuds
man). De aantasting van 
beroepstrots en plezier in het 
werk door verstikkende 
managementstructuren. De 
vroeger scherp bestreden 
"ideologie" nu aanbeden in 

I ee 

haar vermomming als "poli
tieke correct". Wat heeft de 
"yuppenclub van de Rand
stad" te bieden aan de rest 
van Nederland? 

Als D66 geconcentreerde aan
dacht zou richten op dit soort 
onderwerpen zou wellicht 
een deel van de uit frustratie 
weggelopen aanhang weer 
iets zien in "het redelijk alter
natief". De oorspronkelijke 
inspiratie heeft in de afgelo
pen vijftig jaar velen bezield 
en zal dat naar mijn vaste 
overtuiging ook nu weer kun
nen doen. De nieuwe lijsttrek
ker zal de bezielende personi
ficatie zijn van een vernieuw
de partij met een vernieuwd 
program. Het roer moet om! 

TIJDSCHRIFT VAN HET KENNISCENTRUM 

Op zoek naar meer meningen en opinies? Lees dan het politiek wetenschappelijk 

magazine van het Kenniscentrum van D66, Idee. Dit blad verschijnt zes maal per 

jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. Het biedt een 

forum voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van D66 en tevens voor een kriti

sche ideeën- en gedachtewisseling. 

Door middel van beschouwingen, 

analyses en opiniew·tikelen wordt 

geprobeerd het denken binnen de 

partij te toetsen aan theoretische kri

tiek en maatschappelijke ontwikke-

lingen. Daarbij wordt tevens gep

oogd relevante ontwikkelingen op de 

politieke agenda te zetten. 

Voor € 33,- per jaar kunt u een 

abonnement nemen op het tijdschrift 

van het Kenniscentrum D66. Vool' 

een abonnement op Idee stuurt u een 

e-mail aan info@d66.nl of belt u met 

070- 35 66 066. Voor studenten 

geldt een aantrekkelijke korting. Zij 

betalen slechts € 16,- per jaar. U 

kunt via bovenstaand telefoonnum

mer ook een proefnummer aanvra-

gen. Zie ook: www.d66.nl/idee 

JAARGANG 27 
NUMMER 2 
MEt 2006 

In de mening vindt u bijdragen van leden van D66. De inhoud 
van deze artikelen zijn de persoonlijke meningen van de 
auteurs. Wilt u een bijdrage leveren aan de mening? Mail uw 
mening I opinie over een actueel politiek onderwerp (met een 

maximale lengte van 300 woorden) naar democraat@d66.nl. 
De redactie houdt zich het recht voor om meningen te redi
geren, in te korten of te weigeren. Zie de colofon voor de slui
tingsdatum van Democraat 4/2006. 

~~~-le;-x;~;~;d;e;~--P.-ec.-;h;to;l;d;:;;-.;;~ .. 
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bet congres, 24juni 2006 · World Forum Convention Ceutre ·Den Haag 

• 1n Lijsttrekkercongres 24 juni 2006 Den Haag 

Op zaterdag 24 juni 2006 vindt in het World 
Forum Convention Centre (voorheen Nederlands 
Congres Centrum) in Den Haag een extra con
gres (c83A) plaats voor de verkiezing van de 
lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen 
op 13 mei 2007. Ook zal een wijzigingsvoorstel 
voor het Huishoudelijk Reglement voorliggen. 
Tevens zullen organisatorische, algemene poli-

tieke en actuele politieke moties worden behan
deld. 

meer, dat de gebruikelijke vergaderwijze van 
een congres wordt gevolgd. Echter, van de ter
mijnen met betrekking tot moties, amendemen
ten en congresvoorstellen heeft kunnen worden 
afgeweken. Verderop in deze Democraat staan 
alle termijnen voor congres 83A. 

Op congres 83 in Zutphen is een motie aange
nomen (AOM 83.0000), die bepaalt dat het extra 
congres op 24 juni een congres in speciale zit
ting is conform artikel 4.3.2 van het 
Huishoudelijk Reglement. Dit betekent onder 

Als op alle D66 partijcongressen zal er kinder
opvang aanwezig zijn. 

Registratie op het lijsttrekWanneer hebt u stemrecht 
www.worldforumcc.nl 

tijdens het congres? 
kerscongres 
De congresregistratie gaat eenvou
dig. In de week voorafgaand aan het 
congres ontvangt u een uitnodigings

-:- ~- ~' ~ 
- " . 

1· · .. . . . ......_ 

Om bij het lijsttrekkercongres te beschikken over stemrecht dient u aan de contributieverplichting te 
hebben voldaan. brief voor het congres. Neem deze brief mee naar het congres. Op de achter

zijde van de brief vindt u een machtiging om zowel de congrestoegang als 
een eventuele contributieachterstand te voldoen. Indien u vooraf de machti
ging invult en uw bankpas ter verificatie van de gegevens meeneemt, gaat 
de congresregistratie soepel en snel. De rer;Jistratiebalies ziin vanaf 12 15 
uur r;Jeonend het conr;Jres ber;Jint om 1 3 00 uurl 

In de uitnodigingsbrief die u in de week voorafgaande aan het partijcongres heeft ontvangen, kunt u lezen of u 
wel of geen stemrecht heeft en tot welke datum de betalingsgegevens zijn bijgewerkt. Als u nog niet over stem
recht beschikt, staat in de brief vermeld hoe u dit bij de congresregistratie kunt verkrijgen. Alle benodigde formu
lieren zijn indien nodig bij de brief gevoegd. 
Ook als u volr;Jens de brief no!J r;Jeen stemrecht heeft bent u on 24 iuni van harte welkom in Den Haar;J' 

Conceptagenda 
Lijsttrekkercongres 2006 
(C83a) 
13.00 

13.05 

13.10 

Welkom door Frank Dales, voorzitter Landelijk Bestuur 
D66 

· • benoeming congresvoorzitters 
• benoeming notulen- en stemcommissie · 

Voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie: toelichting op 
de procedures voor de te houden verkiezingen en opening 
stembussen 

Presentatie en slotdebat lijsttrekkerkandidaten Tweede 
Kamerverkiezingen 2007 

14.10-14.30 Schorsing i.v.m. sluiting stembussen 

14.30 

14.45 

15.15 

15.30 

Toespraak Frank Dales, voorzitter Landelijk Bestuur D66 

Organisatie 
• Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement 
• Instellingsbesluit Stemadviescommissie TK07 (STK07) 
• Instellingsbesluit Stemadviescommissie EK07 (SEK07) 
• Voordrachten"STK07 en SEK07 
• Algemene organisatorische moties 

Speech Sophie in 't Veld, delegatieleider D66 in het 
Europees Parlement 

Actuele Politiek 
• actuele politieke moties (APM) 
• behandeling algemene politieke moties (PM) 

rond 17.00 Uitslag benoeming Stemadviescommissies TK07 en EK07 
èn uitslag verkiezing lijsttrekker Tweede 
Kamerverkiezingen 200_7, 

gevolgd door Toespraak lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 2007 

Attentje· hovenstaand js een conrepta(Jenda In het con(Jreshoek dat tii-

=:e;;r:~==•r i< viadt u dE. dE.fiaiUeve """Q""''""" 

Termijnen indiening moties/amendementen 
vanaf/uiterlijk 
Uiterlijk vrijdag 19 mei 2006 

Uiterlijk 26 mei 2006 

uiterlijk donderdag 1 juni 2006, 
17.00 uur 

donderdag 8 juni 2006, 8.00 uur 

maandag 19 juni 2006, 
8.00 uur 

omschrijving 
bekendmaking aan alle leden van datum, locatie en deadlines congres op 
www d66 nl 

conform art. 4.8.4 HR moeten congresvoorstellen, ingediend door ledenverga
deringen van (sub)regio's, afdelingen of platforms, op het Landelijk Bureau van 
D66 zijn ontvangen. 

publicatie voorlopige agenda, congresreglement, voorstellen Landelijk Bestuur 
(SHR-wijzigingsvoorstellen), (deel)afdeiingen, (sub)regio's en platforms of door 
de Landelijke Verkiezingscommissie ingediende voorstellen. 

deadline indiening algemene organisatorische moties, algemene politieke 
moties en evt. amendementen m.b.t de SHR-wijzigingsvoorstellen. 

Als moties ingediend worden namens een afdeling waarvan de voorzitter en/of 
secretaris lokaal lid is/zijn, moet tegelijk met de indiening van de moties een 
afschrift van de lokale ledenlijst worden meegezonden, waaruit blijkt dat betrok
ken leden inderdaad geregistreerd lokaal lid zijn en dat zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Op basis van art. 2.5.3 HR hebben lokale leden 
uitsluitend lokale rechten en mogen daarom niet als woordvoerder en niet als 
mede-ondertekenaar, anders dan in de functie van voorzitter of secretaris van de 
afdeling, van moties optreden. 

deadline indiening actuele politieke moties (APM's) 

Als moties ingediend worden namens een afdeling waarvan de voorzitter en/of 
secretaris lokaal lid is/zijn, moet tegelijk met de indiening van de moties een 
afschrift van de lokale ledenlijst worden meegezonden, waaruit blijkt dat betrok
ken leden inderdaad geregistreerd lokaallid zijn en dat zij aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. Op basis van art. 2.5.3 HR hebben lokale leden 
uitsluitend lokale rechten en mogen daarom niet als woordvoerder en niet als 
mede-ondertekenaar, anders dan in de functie van voorzitter of secretaris van de 
afdeling, van moties optreden. 

maandag 19 juni 2006, 17.00 uur publicatie moties en amendementen (behalve de APM's) 

vrijdag 23 juni 2006, 17.00 uur publicatie actuele politieke moties (APM's) 

maandag 26 juni 2006 

Vrijdag 11 augustus 2006 

(onder voorbehoud goedkeuring Besluitvormingscommissie) teksten aangeno
men algemene en actuele politieke moties 

eindversie bundel besluitvorming congres 83A, met goedgekeurd verslag, actie
puntenlijst, besluitenlijst en alle aangenomen en verworpen teksten, formele 
processen-verbaal verkiezingen 

De congresleiding heeft de bevoegdheid ten congresse aanvullende regels te stellen. Bovendien zijn de artikelen 
4.1 t/m 4.18 HR specifiek van toepassing op het congres. 

Speciale congreswebsite 
Op de website van de partij is een speciale pagina te vinden met alle informatie over het komende partijcongres. Via 
http:/ /www.d66.nl/lijsttrel<l<erverl<iezingTK07 de routebeschrijving, eventuele wijzigingen in de conceptagenda, 
enzovoort. 

Op de hoofdpagina van de congreswebsite vindt u het laatste nieuws over het congres. Daarnaast beschikt u via de rechterko
lom over alle congresstukken. Daar kunt u ook de indieningsformulieren downloaden en de termijnen bekijken. Aan de onderzij
de van de pagina wordt voor u bijgehouden wanneer de drie meest recente wijzigingen op de pagina plaatsvonden. 
De speciale congreswebsite kunt u vanaf elke plek in de partijsite bereiken door op het blauwe tabje met de tekst 'congres' aan 
de bovenzijde van elke webpagina te klikken. 

Extr• Cong.-.. Verkiezing Lijsttrekker TK '07 

Op z..terdaq 24 juni 2006 ondt on oiiOrid FQn.Jm Con""'ntoo" C~ntre 1 ,oom~"" fjederi.onds 
run9res C~n!rum) on Oen Haa<J een e-tr~ çon9r~s (ç!IJJI.J pl~dU .oor ,j., eo\'"'""9 .ar de 
loj<!treller oor de hr~~de Kamer.~rilezongen op 13 me• 200" OOI UI""" SHR 

~-...... -•... WIJZ•9•ngs.oo,.tel.oor1•99""·datuhoerluntdo•nl<>"d'"n Te.en,zull,.norganoHtorosche 
~K\ol<"'''r'.....,, Algemene pohtoel een actuele pol1t1ele motoes •or·jen beh.:ond~ld Als u .an plan bent om 
· ,_",..."._,...;...,..,., motoes en of amendementen'" te doenen, lees u d .. n eer<! de Instructieindiening 

~:::;::.!-::.:! n•otlu(hl<'r) 

·lh•""'"'"..-...,. ...,._ Op ,_onqres 93 on Zutphen •• e,.n motoe "'""'"""omen (AOM B3 0000). do• bep,.aH dal het 
t-.&n-o<k e•tr.o ~oflgrn op 2~ Juno een conqres on spet:•ale 2ittlnq « conform art1l•l ~ 3 2 an het 

Hullh<JudeloJI Reql,.ment Oot bet,.l<>nt onder m""' ddl de 9ebruolei•JI• er~ader"'l'" .on 
e~n congru "'ordt 9'"·olgd Echter .. iln de termrl"'"" mb I mot•n .on>end'"m'"nten en 
congres,o»rs!ellenlan "ordenafgewel<>n lnhetcongrnreglement !<> ond,.nonder 
Oo,.nlo.ods,srunall@term•Jnen.c-orcongres83A 

VerkieLing * 
*liJsttrekker 

--···'·"·'"'"""*"" """'""'""''"""O""",jo 
'"'"'""'•'••••doToooOo 
"""'""""''""~o•" ::oo? 
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het congres, 24 juai 2006 · World Forum Coaveatloa CeDtre · Dea Haag 

Kandidaten lijsttrekker 
Simone Kuiter 

Wil jij een D66 leider die durft te dromen van een mondiale samen
leving, waarin niemand meer het slachtoffer hoeft te zijn van 
armoede, onderdrukking en oorlog (nu 70% van de wereldbevol
king!)? Dat ben ik, ik word gedreven door een innerlijk verlangen 

en heb de ambitie D66 te laten uitgroeien tot de grootste partij van 
Nederland. Het is een kwestie van goed luisteren naar mensen, hen 
erbij betrekken en vervolgens de juiste dingen gaan doen. Het is tijd 
voor nieuw dienend leiderschap in Nederland. Politici, bestuurders 

en ambtenaren met een open en eerlijke geest, die handelen van
uit hun hart, leven vanuit hun passie. Dat zijn wij! 

Lousewies van der Laan 
Is er tussen Rutte en Bos nog ruimte voor een sociaal-liberale partij? 
Natuurlijk! 
Alleen D66 is consequent toekomstgericht. Of het gaat om milieu of 

sociaal-economisch beleid, wij stellen komende generaties voorop. 
En wij houden steeds één oog over de grens. 

D66 wil het beste uit mensen halen. Daarom staan wij voor zelf
beschikking en beter onderwijs. Ook is D66 de énige partij die 
de democratie bij de tijd wil brengen: meer zeggenschap en 
meer afrekenbaarheid. 
Dat alles maakt D66 uniek, net als onze onconventionele, onaf
hankelijke en eerlijke manier van politiek bedrijven. D66 heeft 
toekomst, als we die maar durven pakken! 

Alexander Pechtold 
Alexander Pechtold voor Andere Politiek 
Het aantal kiezers op D66 is de afgelopen jaren dramatisch gedaald. Ik ga 
me inzetten om dit tij te keren, om gezamenlijk de stijgende lijn op te 
pakken. Daarbij zijn visie, durf en daadkracht nodig. Ik geloof niet in 
opportunistische en korte termijn politiek. Daarom zal ik 
-verder bouwen op de identiteit van D66: zelfbewust, analyserend en kritisch 
- kiezers zoeken bij ónze opvattingen, en niet andersom 
- de politieke ideeën van jonge en nieuwe leden laten doorklinken in de 

Tweede Kamer. Op mijn website staan de inhoudelijke thema's die dui
delijk maken wat ik wil. Ik noem hier: een integratiepolitiek om 
mensen te verbinden en niet om te verwijderen; een onderwijs- en 
kennisbeleid, en een eigen sociale hervormingsagenda, waardoor 

Nederland weer koploper wordt in Europa. 

Carlo Strijk 
Ambitie, groei en concrete resultaten. 
D66 moet met minimaall 0 zetels terugkomen in de kamer. 
D66 moet weer gaan staan waar zij voor staat; democratisering, prag
matisme, individuele ontplooiing en deregulering. Het werk van D66 is 
nog lang niet af. 

Kernthema · s: 
l. D66, niet consolideren. Durven te groeien! 
2. Sterk en dynamisch onderwijs/effectievere arbeidsparticipatie. 
3. Diversiteit. Culturele/Ouderenbeleid/Vergrijzing 
4. Maatschappelijk ondernemen 

Strijk noemt zichzelf een 'politikos · Hij staat voor alles wat de bur
ger betreft en ziet alle jaren met zijn "voeten in de modder" in de 
media en als ondernemer nu als belangrijkste reden, dat om te zet
ten in effectief beleid. 
Meer informatie over Carlo Strijk vindt u op www.carlostrijk.nl. 

Routebeschrijving 
Het lijsttrekkercongres vindt plaats in het World Forum Convention Center in Den Haag. Het 
adres is Churchillplein l 0. Hieronder volgt de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u 
de website van het World Forum Convention Center raadplegen op: www.worldforumcc.nl. 

Per openbaar vervoer 
Vanaf Den Haag Centraal Station 
U neemt tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. 
Vanaf Den Haag Hollands Spoor (HS) 
U neemt tramlijn 17. U stapt uit bij halte Statenplein. 
U neemt tramlijn l. U stapt uit bij halte Nederlands Congres Centrum. 

Per auto 
Vanuit Utrecht/ Amsterdam 
U volgt de Al2 richting Den Haag. De Al2 gaat over in de Utrechtsebaan. Deze volgt u tot het 
einde. Bij de stoplichten slaat u linksaf. U rijdt dan op de Zuid Hollandlaan. Aan het einde gaat 
u bij de stoplichten naar rechts. Dit is de Koningskade, die overgaat in de Raamweg. U rijdt 
onder het viaduct door en gaat daarna onmiddellijk naar rechts met de bocht mee het Hubertus 

André van Wanrooij 
D66 is mijn ding! Toch moet ik vaststellen dat een aantal van de beweeg
redenen om destijds tot kabinetsdeelname over te gaan een lagere pri
oriteit heeft gekregen bij onze fra<;tie en bewindslieden. De gekozen 
burgemeester haalde het niet, het referendum werd afgeserveerd en het 
geloofwaardige en sociale gezicht van onze partij is verbleekt. 
Ik ben ervan overtuigd dat D66 meer aandacht aan haar oorspronkelij
ke uitgangspunten moet besteden. Het sociale gezicht van D66 hoort 
daar bij. Onze vorige partijvoorzitter noemde D66 ':de linkerbuiten
boordmotor van deze coalitie". Ik heb aangezien hoe het sputterde maar 
op het 'moment suprême' stil viel. Het is tijd voor een motorrevisie. 

Hein Westerouen van Meeteren 
Veranderen = NU! 
Miljoen kiezers verloren, ledenverlies, een cynische pers, gehoon in de kamer. 

Genoeg is genoeg. 
De stroming die de veren draagt van vrijzinnigheid, democratie, soci-

ale bewogenheid en vrijheidsdrang mag niet wegkwijnen. Wake Up! 
Het is tijd voor verandering, échte verandering. 
D66 gaat Liberaal Democraten heten. Zich aansluiten bij de 
Europese stroming. Weg met teveel overheid, regelzucht, inper
king van individuele vrijheid en bestuurdersarrogantie. 
D66 wordt De Liberaal Democraten, een partij die vecht voor 
democratische vernieuwingen en die innovatie stevig koppelt aan 

sociale bewogenheid. Die lucht schept waar benauwenis heerst, en 
hartelijke, slimme meiden en kerels, senior&junior, in vertegen

woordigende functies lanceert. Uw lijsttrekker: Hein van 
Meeteren. 

jan Zelle 
jan Zelle, Zwolse D66 fractievoorzitter, wil ondermeer : 
-verbindende schakel zijn tussen Den Haag en de leden 
-afstand tot de leden verkleinen 
-klankbord zijn voor lokale politiek 
-politiek bedrijven vanuit het hart in plaats van technocratisch 
denken en handelen en hierdoor potentiële kiezers aan D66 bin

den 
-wetten/regelgeving vereenvoudigen en waar nodig afschaffen 
-minder en sterkere ministeries 

Daarom denk ik lijsttrekker van D66 te moeten zijn. 

Ricardo Gomila Vergara 
Ricardo is voor: 
Een overheid die zich facilitair opstelt. Immers regels en de overheid 
zelf horen de mensen te dienen en niet andersom 
Transparantie en openheid, te beginnen bij de top. Onze gegevens zijn 
elders bekend. De techniek maakt dit onvermijdelijk. Ons enige ver
weer tegen misbruik is mijn oude moto "geen macht zonder controle". 
Dit zou ook voor de rechterlijke macht dienen te gelden (denk aan 
video in de rechtzaal). 
Het legaliseren van drugs. Omdat een bedrijfstak die veel winst maakt 

ook hard. 
onderwijsstelsel zonder subsidiëring van bijzonder onderwijs. 
rechtvaardige wereld zonder armoede nog angst. 

Viaduct op. Deze komt uit op de Prof. B.M. Teldersweg en gaat vervolgens over in de Johan de 
Wittlaan. U volgt de borden World Forum Convention Center. 

Vanuit Amsterdam/Leiden 
U volgt de A44 richting Centrum Den Haag/Scheveningen. De A44 gaat achtereenvolgens over 
in de N44, de Benoordenhoutseweg en de Zuid Holland laan .. U volgt verder de omschrijving als 
hiervoor aangegeven. 

Vanuit Rotterdam 
Vanaf de Al3 volgt u bij verkeersplein Ypenburg de borden richting Amsterdam (=A4). Bij het 
Prins Clausplein volgt u Den Haag/Voorburg. 
U rijdt het viaduct over en volgt de borden 
Den Haag. Dan komt u op de Utrechtsebaan. U 
volgt verder de omschrijving als hiervoor aan-
gegeven. 

Parl<eergelegenheid 
Het World Forum Convention Center beschikt 
over een eigen parkeergarage. 

www. worldforumcc.nl 

: 

) 
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En weer 
campagne! 
D66 is weer volop in beweging! Hebben 
we net de gemeenteraadsverkiezingen 
achter de rug, zijn we nu bezig met de 
voorbereidingen van maar liefst drie verkiezingen. Eerst de 
Provinciale Statenverkiezingen, dan de verkiezingen voor de Eerste 
Kamer en dan, last but not least, de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. En om in de tussenliggende tijd ook nog wat te doen te heb· 
ben, onze eigen lijsttrekkerverkiezing! 

Veel activiteiten zijn zichtbaar. Zo hebben we diverse levendige bijeenkomsten waarbij kan· 

didaten zich presenteren en in debat gaan. Regio's en afdelingen organiseren allerlei acti· 

viteiten. Maar er gebeurt nog veel meer. De medewerkers op het Jandelijk secretariaat en 

de vele vrijwilligers binnen de partij zijn achter de schermen bezig om te zorgen dat D66 

straks 'start klaar' is voor de verkiezingen. Ik heb bewondering voor de inzet en betrokken

heid van de (veel te) kleine groep medewerkers op het landelijk secretariaat. Veelleden heb

ben werkelijk geen idee hoeveel werk daar wordt verzet. En vaak ook 'onzichtbaar' maar 

wel noodzakelijk werk. Klasse! En minstens zoveel waardering heb ik voor de leden van het 

campagneteam en de ontelbare vrijwilligers in het land. Zonder jullie inzet is er geen D66! 

Ook jullie verrichten vaak noodzakelijk maar 'onzichtbaar' werk. En daar mag best eens 

aandacht aan besteed worden. En waardering voor uitgesproken worden' 

Want laten we niet vergeten: wij zijn met z'n allen D66! En dat is wat ons bindt! En dat gaan 

we ook na 24 juni uitstralen! Nederland Jet op, D66 komt eraan! Eensgezind en overtuigend! 

En met heel veel inzet door heel veel leden! 

Het begint met ambitie 
Het begint met ambitie. En met de durf gevoelige thema's aan te snijden en daar 
duurzame oplossingen voor neer te zetten. 
Met deze woorden begon ik mijn toelichting om tot vice-voorzitter politiek te worden 
gekozen. 

D66 voegt iets bijzonders toe 
aan het politieke landschap. 
Wel links, niet rood, geen 
dogma's' 

We staan voor de uitdaging 
om vast te houden aan ons 
inhoudelijk verhaal, het 
terugbrengen van vertrouwen 
binnen de partij en het terug
brengen van een open en toe· 
gankelijke debat-cultuur. 

Met u wil ik ervoor zorgen 
dat D66 het voortouw neemt 
in het politiek inhoudelijke 
debat in Nederland. Het 
homohuwelijk, het beperken 
van de gevolgen bij pensioen
breuk, medezeggenschap van 
werknemers. Typische D66-
punten die de afgelopen 
decennia dankzij D66 zijn 
doorgevoerd. Maar er liggen 
tientallen andere onderwer
pen te wachten die vragen 
om uitgebalanceerde en rea
listische antwoorden. 

Integratie, veiligheid, 
onderwijs, internationale 
concurrentiepositie, consu
mentenbescherming, ener
gievoorziening en milieu zijn 
geen onderwerpen die zich 
makkelijk laten vertalen naar 
one-liners en zogenaamde 
oplossingen die binnen de 
vierjaarlijkse verkiezingency
clus zijn te realiseren. D66 
moet blijven zorgen voor ver
nieuwende en duurzame 
voorstellen op deze onder· 
werpen. 

U mag van mij hierin een 
zichtbare voortrekkersrol 
verwachten' 

Het congres in Zuthpen 
liet zien dat D66 leeft' D66 is 
meer dan onze vertegen
woordigers in Den Haag. 
Kritische en constructieve 
afdelingen en platforms zijn 
nodig om ons denken als dé 
sociaal-liberale partij van 
Nederland te scherpen. Om 
onze politiek aan de man te 
brengen. En om de D66-verte· 
genwaardigers in Den Haag 
scherp te houden. 

Als vice-voorzitter politiek 
kan ik alleen goed functione· 
ren als ik gevoed wordt met 
de gevoelens uit de afdelin
gen en de platforms. Dus 
door contact met de afdelin· 
gen, met de leden. Niet 
(alleen) door uit de krant te 
lezen wat u van iets vindt. 
Maar door direct contact. 

Mijn emailadres is: 
R.vanNetten@D66.nl 
Via www.roelofvannetten.nl 
zal ik regelmatig verslag 
doen wat mij zoal bezig 
houdt. 
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Terugblik op drie jaar vice
voorzitterschap politiek 
Ik wil niet verhelen dat het 
wel een domper was om 
zaterdag 13 mei niet te wor
den herkozen als vice-voor
zitter politiek van het 
Landelijk Bestuur van D66. 
Zutphen was zowel in 
februari 2003 het begin, als 
in mei 2006 het einde, won
derlijk toeval. Tegelijk is dat 
ook weer het mooie van de 
democratie, en de in D66 
nog steeds unieke interne 
partijdemocratie. De meeste 
stemmen gelden en iedereen 
kan zich voor elke functie, 
van bestuurslid tot lijsttrek
ker, kandidaat stellen. De 
leden beslissen, zo is het 
gebeurd en zo is het ook 
goed. 

Mijn entree in het 
Landelijk Bestuur was op 
uitnodiging van Alexander 
Pechtold, die bij het vertrek 
van Ingrid van Engelshoven 
graag een goede (oude) 
bekende in het Bestuur 
wilde. Vriendjespolitiek? 
Misschien, maar zo werken 
die dingen toch een beetje, 
zelfs binnen D66. Bijzonder 
leuk was dat mijn gewaar
deerde en gevreesde tegen
strever Constantijn Dolmans, 
die nipt verloor, projectbe
stuurslid in het LB kon wor
den. We hebben veel plezier 
gehad van zijn ijveren voor 
de verwezenlijking van de 
inhoudelijke vernieuwings
agenda uit het rapport waar
van iedereen de titel is ver
geten, maar waar de woor
den "hoofd en hart" nog bij 
menigeen bekend zijn. 

Een bestuursfunctie in 
een politieke partij levert 
vermoedelijk altijd een mix 
op van goede en minder 
goede ervaringen. Goed 
waren de collegialiteit in het 
bestuur en de inzet van wat 
in essentie toch vrijwilligers 
met vaak een " echte" baan 
zijn. Heel goed, en mis
schien wel de beste erva
ring, zijn de contacten en de 
samenwerking met de dage
lijkse werkers op het partij
bureau. Kort na mijn aantre
den werd Aletta Hekker 
gerekruteerd, die het daar 
fantastisch doet. De mede
werkers op het bureau zijn 
zonder uitzondering toege
wijd, ook of juist in de min
dere tijden van D66. Ik prijs 
me gelukkig het fenomeen -
maar achter een fenomeen 
schuilt een mens- Tineke 
Veenstra te hebben meege
maakt met haar onnavolgba
re werkmethodes en kennis 
van het Huishoudelijk 
Reglement en de Statuten. 
De nummering van stukken 
voor het LB zal ik mijn leven 
niet meer vergeten: een con
sequent doorgezet systeem 
waaronder wij een enkele 
keer moesten lijden, maar 
waar we meestal van profi
teerden. Dank dus voor de 
Tessa's, de Elisabeth's, de 
Erik's, de Leo's, sommigen 
zijn alweer weg, de een 
onder wat makkelijker 
omstandigheden dan de 
ander. Het blijft mensen
werk. 

Moeilijke jaren voor de 
partij. Op kleiner schaal was 
het moeilijk de ambitieuze 

inhoudelijke vernieuwings
agenda uit te voeren. De staf 
was na de desastreuze ver
kiezingen van 2002 en 2003 
drastisch in aantal terugge
bracht. De leden knorden 
nog na over de sanering van 
werkgroepen en platforms 
en zaten niet echt te wachten 
op goed bedachte projecten 
over woningbouwcorpora
ties en wat niet al. Het 
Kenniscentrum -Klaartje !!
had het niet makkelijk in een 
situatie van krimp en andere 
prioriteiten. 

Soms was het dweilen met 
de kraan open, dweilen om 
de tranen van boosheid en 
verdriet bij de leden over de 
koers van de partij en de 
opstelling t.o. het kabinet 
Balkenende 11 nog wat te 
dempen. Ik herinner me een 
bezoek van Alexander en mij 
aan mijn geliefde Groningen 
waar we in het sobere buurt
huis de wind van voren kre
gen. Later herhaalde zich dat 
over de gasboringen in de 
Waddenzee. Toch was er 
altijd dialoog met en soms 
zelfs enig begrip voor "Den 
Haag". We moesten dan wel 
de blaren van de tong praten 
en de mailboxen tot diep in 
de nacht vullen, zonder dat 
de BV mail daar diep van 
onder de indruk was. En zo 
hoort het ook in een politie
ke partij. De Paascrisis van 
2005, met de tragische val 
van Thom de Graaf, was een 
dieptepunt. Ik heb mij als 
waarnemend voorzitter niet 
prettig gevoeld onder zoveel 
tegenstrijdige en soms hefti· 
ge opinies en adviezen. Toch 
zijn we ook daaruit als partij 
goed naar voren gekomen. 
Een uniek live op TV uitge
zonden congres met 2600 

leden op een mooie zater
dag, dat was wel wat. 

In mei 2005 werd Frank 
Dales als voorzitter gekozen. 
Hij versloeg onder meer 
ondergetekende. Ook dat is 
goed in de democratie. Maar 
het werd geen makkelijke 
periode ondanks de econo
mische groei en enkele suc
cesjes voor D66. Alexander 
trok en sleurde aan de demo
cratische agenda, maar de 
andere coalitiefracties gun
den en gunnen ons weinig. 
Het drama Uruzgan was voor 
mij eerlijk gezegd wel een 
dieptepunt, dat zijn sporen 
nog dieper in de partij heeft 
getrokken. De uitslag van 7 
maart was een enorme kater 
en wierp de vraag op hoe ver 
D66 nog moet zakken om de 
slag terug met succes te 
maken. 

We zitten nu midden in 
dat proces met als U dit leest 
een lijsttrekker onder hand
bereik. Er komt een goed ver
kiezingsprogramma aan 
onder leiding van Joris 
Backer, en nu gaat het erom 
de niche te vullen maar voor
al het vertrouwen te herwin
nen. Dat zal niet snel en niet 
spectaculair gaan, maar als 
je heel diep bent gezakt is er 
alleen maar een weg 
omhoog. 

Jammer om dat niet meer 
in de functie van vice-voor
zitter politiek mee te maken, 
maar diegenen die mij ken
nen weten dat ik niet prui
lend in een hoekje ga zitten. 
Daar moet wel veel meer 
voor gebeuren. Partij, jullie 
zijn nog niet van me af, met 
twee verkiezingen in een jaar 
te gaan is iedereen nodig' 

Jan Hoekerna 
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Deel je kennis op Plein66.nl 
Het Kenniscentrum van D66 heeft een nieuwe digitale ontmoetingsplek ontwikkeld: Plein66. 
Op dit virtuele plein kun je aan de hand van persoonlijke 'bladwijzers' een eigen profiel 
opbouwen. Deze bladwijzers verwijzen naar interessante websites, specifieke webpagina's, 
online documenten of bijvoorbeeld weblogs. je kunt ze ook van een persoonlijk commen
taar voorzien. 

Als je veel goede verwijzingen 
toevoegt, kunnen andere gebrui
kers je als expert gaan beschou
wen en je bijvoorbeeld voor 
advies benaderen. Zo hopen wij 
de kennisuitwisseling tussen de 
leden van D66 te vergemakkelij
ken. 
Let wel, Plein66 is nu nog in een 
testfase. Bij bewezen succes zal 
de toegang tot Plein66 gekop
peld worden aan het lidmaat
schap van D66, waarvan je dan 
ook zelf de gegevens kunt gaan 
beheren. Hoe het inloggen tij
dens de testfase in z'n werk gaat 
kun je hieronder lezen. 

Direct aan de slag! 

.OU_t ..... l>LHJlJ<tNN" -c===J 

ji·.·· 

Ga naar www.plein66.nl. User: d66. Wachtwoord: kenniseconomie. 
Als je bent ingelogd moet je een 'profiel' aanmaken. Ook is het handig om de Plein66 werk
balk aan je browser toe te voegen, waarmee je gemakkelijk sites en commentaar aan Plein66 
kan toevoegen. Het installeren van deze balk duurt nog geen dertig seconden en gaat volle
dig automatisch. 

Op dit moment hebben zich al zo'n vijfenzeventig gebruikers van Plein66 gemeld, met uit
eenlopende interessegebieden als Kyoto, time-management, archeologie of online democra
tie. Het lukt sommige gebruikers al goed om zichzelf, door de keuze van geposte pagina's 
en trefwoorden, neer te zetten met een scherp profiel dat hun interesse en kennis inzichte
lijk maakt. Naarmate meer mensen dit doen, wordt Plein66 steeds bruikbaarder en een 
goede manier om andere D66'ers te leren kennen. 

We nodigen je uit om te komen kijken op het plein en je kennis te delen met partijgenoten. 
Heb je tips of vragen tijdens deze test? We horen ze graag. Stuur een email aan kenniscen
trum@d66.nl. Veel plezier op Plein66' 

Gert van Dijk 
Frank van Mil 

Sinds mijn aantreden als Europarlementariër heb ik door het hele land 
Eurospreekuren gehouden. Wegens groot succes heb ik opnieuw een aantal 
nieuwe data ingepland om deze bijeenkomsten te houden. Wilt u samen met 
mij een Eurospreekuur in uw gemeente organiseren? 

Eurospreekuren zijn laagdrempelige inloopbijeenkomsten in openbare gele
genheden zoals bibliotheken, scholen, cafés, sportkantines etc. waar ieder
een (ook niet -leden !) welkom is. Mensen kunnen langskomen om te vertel
len hoe zij denken over Europa, wat voor vragen ze hebben en wat ze ver
wachten van het Europees beleid of omdat ze gewoon kennis willen maken 
met een Europarlementariër. Open staan voor de vragen van burgers, onze 
standpunten uitdragen, maar bovenal: aanspreekbaar zijn voor de kiezer en 
achterban. De politiek, en vooral Europa, is geen ver-van-je-bed-show maar 
gaat over concrete zaken. Bovendien zijn de Eurospreekuren voor mijzelf 
een goed klankbord. 

Een Eurospreekuur is een uitgelezen mogelijkheid voor iedereen om met 
eigen vragen en opmerkingen te komen. Er is dus geen thema of speech of 
iets dergelijks. Indien u bereid bent om samen met mij een spreekuur te 
organiseren krijgt u van tevoren een standaard informatiepakket toegezon

Meerdere wegen leiden 
naar Almere 
Het kabinet besluit binnenkort over een verbetering van de wegverbinding tussen 
Almere en Amsterdam. De hoofdkeuze hierbij is: komt er een nieuwe tunnel die de 
A6 en A9 rechtstreeks met elkaar verbindt, of verbeteren we de bestaande wegen A6, 
Al en A9 (stroomlijnvariant)? D66 Almere pleit voor de tunnel, terwijl D66 Noord
Holland voor de stroomlijnvariant kiest. De Democraat laat beide partijen aan het 
woord. 

Leo Cornelissen (vice-fractie
voorzitter D66 Noord
Holland): 'Wij willen dat de 
verbinding tussen Amster
dam en Almere wordt verbe
terd, zonder de natuur extra 
te belasten. De stroomlijnva
riant is namelijk de beste 
optie voor het Naardermeer, 
het Gein, en voor het leefkli
maat in Amsterdam Zuid
Oost. De Gaasperdammerweg 
wordt in dit geval overkapt, 
zodat de geluids- en stank
overlast afnemen. Bij de eer
ste plannen was er sprake van 
een weg op maaiveldniveau 
door het gebied van het 
Naardermeer en het Gein. Dat 
was totaal onbespreekbaar 
voor ons, maar ook de huidi
ge tunnelvariant tast het Gein 
en het Naardermeer aan. 

Een ander argument is ver
keerstechnisch; welk pro
bleem los je op wanneer je 
Almere rechtstreeks met de 
A9 verbindt? In onze ogen 
niet het hoofdprobleem van 
de regio. Op de kaart ziet een 
tunnel er logisch uit, omdat 

deze een rechte lijn vormt 
richting A9, maar het meeste 
verkeer gaat richting 
Amsterdam en niet richting 
Schiphol. Het gaat hier om 
veel geld en dat kunnen we 
beter investeren in een verbe
tering van de bestaande tra
jecten die deze hoofdstroom 
bedienen. Een tunnel zal 
ervoor zorgen dat er grotere 
files komen bij de kruisingen 
van de A9 met de A2 en de 
A4. Slechts 3% van het ver
keer bij Schiphol komt uit 
Almere. De meeste mensen 
zullen dus afslaan naar 
Amsterdam. 

Cocky Kuipers (fractievoorzit
ter D66 Almere): 'Onder
zoeken tonen aan dat de tun
nelvariant het beste is voor 
het milieu. Een tunnel zorgt 
voor een kortere verbinding 
en dat spaart benzine uit. 
Andere voordelen zijn dat het 
fijnstof wordt opgevangen en 
dat een ondergrondse weg 
geen lawaai- en stankoverlast 
oplevert. Veel anderen 

vooral andere partijen - bew
eren dat een tunnel het 
Naardermeer en het Gein aan
tast, maar milieueffectrap
portages bestrijden dit. Het 
milieu is het meest gebaat bij 
een tunnel. 

We kiezen ook voor een 
rechtstreekse verbinding van 
de A6-A9, omdat dit alterna
tief het meest toekomstbe
stendig is. Nu is de route 
Almere-Schiphol misschien 
niet even druk als het traject 
Almere-Amsterdam. Almere 
heeft echter een groeiop
dracht van het Rijk en zal 
daarom zeer snel 300.000 
inwoners hebben. Dit kan 
alleen wanneer er -goede ver
bindingen zijn met de rest 
van de Randstad. Anders gaan 
mensen uit de noordelijke 
Randstad niet meer in Almere 
wonen, maar in het Groene 
Hart. De verwachting is, dat 
met het groeien van Almere 
en van de bedrijvigheid rond
om Schiphol, de verkeers
stroom Almere-Schiphol sterk 
zal groeien. 

Word vriend van 
de jonge 

Democraten 
den met daarin aankondigingsposters, het 'D66 in het Europees Parlement'-boekje, informatiemateriaal over de 
Europese Unie en dergelijke. De lokale D66-afdeling is verantwoordelijk voor de lokatie, de aankondiging en pers
activiteiten. 

De jonge Democraten is de grootste niet-confessionele jongerenor
ganisatie van Nederland. Het is een kweekvijver van nieuwe ideeën 
en jonge mensen. Maar helaas met wel erg weinig geld. Wilt u de 
activiteiten van de jD ondersteunen, wordt dan 'Vriend van de jonge 
Democraten'. Voor 50 euro per jaar (meer mag altijd) helpt u de jD 
met hun belangrijke werk. 

Een Eurospreekuur vindt plaats op een vrijdagmiddag of op zaterdagochtend. 
De volgende data zijn alvast gereserveerd: 

Vrijdagen (17.00 tot 20.00): 30/06,01/09, 15/09, 10/10, 01/12 
Zaterdagen (10.00 tot 13.00): 01/07,02/09, 16/09,21/10, 11/11,02/12, 16/12 

Democraat is een uitgave van het Landelijk Bestuur van D66. Deze Democraat werd gemaakt 
door Monique Huijdink en Anctor Admiraal (redactie), Aletta Hekker, Roy Kramer en 
Elisabeth Oppenhuis de jong 
Fotografie: André van de Bosch, tenzij anders vermeld 
Druk- en zetwerk: Drukkerij Uleman-De Residentie, Zoetermeer 
E-mail: democraat@d66.nl 
www.d66.nl/democraat 
ISSN: 0167-0034 

Mail naar vrienden@jongedemocraten.nl voor meer informatie. 

De kopijsluiting van Democraat 4/2006 ligt op 25 augustus, dit nummer verschijnt op 19 september 2006. 

Landelijk Bureau D66 
Postadres: 
Postbus 660, 2501 CR Den Haag 
Bezoekadres: 
Laan van Meerdervoort 50, Den Haag 
Telefoon: 070- 356 60 66 
Fax: 070-364 19 17 
info@d66.nl, www.d66.nl 

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw lidgegevens: ledenadministra
tie@d66.nl of per brief via bovenstaand postadres. Vermeld duidelijk uw 
lidmaatschapsnummer en naam. Het lidmaatschapsnummer treft u aan 
op de adresdrager van deze Democraat. Opzeggen van het partijlidmaat
schap dient schriftelijk te geschieden per e-mail, post of fax. 

Gedrukt op Reviva Offset 100% recycled papier 
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"Hoe wreed is het om 
iemand te ontvoeren 
en jaren geïsoleerd te 
houden. Laf en 
onmenselijk. En hoe 
lang gaat het nog 
duren?" D66 Tweede 
Kamerlid Boris 
Dittrich over de ont
voeri ng van de 
Co lombiaanse presi
dentskandidate lngrid 
Betancourt. - 2 

en verder: 
Europa niet bemoeizuch
tig genoeg - 2 
Adieu confectiedenkers! 
- 3 

'D66 heeft het juiste 
antwoord op het 
populisme' jasper 
Veen, Secretary 
General van Liberal 
International - 4 

en verder: 
Column Lousewies van 
der Laan - 4 

Kom op 6 en 7 okto
ber naar het jubileum
weekend in 
Amsterdam. Lees 
erover in het speciale 
congreskatern 
,... 5 en 6 

en verder: 
Internationaal 
Symposium 'New 
Challenges to European 
Democracy'- 6 
Fringemeetings tijdens 
het congres - 6 

'en bovenal: voer 
campagne tegen het 
inhumane asielbeleid 
van minister Verdonk 
(De Rita-doctrine!). 
Druk haar in de verde
diging. Confronteer 
haar met de dagelijkse 
praktijk. Laat een 
ander geluid horen. 
Een D66-geluid!" 
Laurens Verspuij, D66 
wethouder in Tiel - 8 

en verder: 
Column Frank Dates - 7 
Vraag het de Arubaan zelf 
maar- 7 
Bericht van de 
Programmacommissie - 7 

lPS 

'Straf de 
onfatsoenlijke 
partijen, stem 

D66' - Prem 
Radhakishun 

in 
''Het Parool" 

Er is meer dan genoeg 
• • ,;"_1-:-"E~ 

om trots op te ZIJn (Ql 
·"'~av 'J" 

Alexander Pechtold ki~EYRlllrr.f!e campàgne 
NE.DER.lA."iDSE PCU.T~i(i 

Vrij en vrijzinnig in de achtertuin 
Dat is de kop van een van de kranten 
op 6 september. Die achtertuin heeft 
de gemoederen behoorlijk bezig 
gehouden, eerst al een klein weekje 
binnen de partij en op 4 en .5 septem
ber bij de verzamelde pers. Het idee 
van Alexander Pechtold om de presen
tatie van het verkiezingsprogramma 
en van de advieslijst met kandidaten 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 22 november in zijn eigen achter
tuin te organiseren, is niet meteen 
omarmd . Bij velen heerste de vrees 
dat deze locatie tot allerlei meewarige 
opmerkingen zou leiden. 'Geen geld 
om een -zaaltje te huren, zeker?'. 'En 
wat als het regent?!' was ook een veel
gehoorde tegenwerping. Onze lijst
trekker echter voelde instinctief aan 
dat deze 'tongue in cheeck' aanpak 
goed zou vallen bij journalisten. 
Achtergrond van de locatiekeuze 
waren de opmerkingen die op de dag 
dat het kabinet Balkenende ll viel en 
de bewindspersonen van D66 zich 
terugtrokken. ' Laat hij maar lekker 
vanuit zijn eigen achtertuin campag
ne gaan voeren' sneerden, natuurlijk 
'off the record', ex-collega's uit het 
kabinet tegen de pers. 
Op maandag 4 september verstuur
den we de aankondiging van de pers-

conferentie naar alle kranten, radio
en TV-programma's en binnen de kort
ste keren gonsde het in Politiek Den 
Haag. De persconferentie van D66 is 
in Wageningen, maar waar? Heel veel 
journalisten belden op om het te veri 
fiëren. En de meeste vonden het een 
geweldige grap. Gevolg was dat ze 
ook allemaal een reporter stuurden. 
En dat is voor een 'klein' partijtje als 
D66 - ja we moeten op dit moment 
geen grote broek aantrekken - echt 
niet vanzelfsprekend. Niet - alleen 
barstte het van de journalisten 
op dinsdagmorgen 5 september in 
de bescheiden tuin van Alexander 
Pechtold, er waren ook flink wat foto 
grafen en camerateams. Direct na de 
persconferentie gaven we ruim 
anderhalf uur lang interviews. In de 
achtertuin, in de voortuin, op het ter
ras, bij de schommel ; alle program
ma's wilden natuurlijk hun eigen 
'angle'. Niet lang daarna barstte het 
los op de radio en op de televisie. De 
hele dag waren we op het journaal 
(NOS) en op het Nieuws (RTL 4 en?) 
en 's avonds laat nog bij Den Haag 
Vandaag. Op allerlei nieuwssites op 
internet domineerden we de homepa
ges, met vooral onze 5 miljard extra 
voor het onderwijs . Op de radio ein_-

digde alle aandacht voor D66 zelfs 
midden in de nacht met een interview 
met een tuinarchitect die zijn kritisch 
licht over het ontwerp liet schijnen. 
ja, ja. Op woensdagmorgen renden 
we natuurlijk naar de bus om de 
kranten te scannen op D66-berichten. 
Ook hier weer werd het snel duidelijk 
dat Alexander terecht had doorgezet. 
Heel veel kranten hadden artikelen 
over het verkiezingsprogramma en 
velen hadden er een mooie foto bij. 
Absolute topper was de enorme foto 
op de voorpagina van de Volkskrant 
met het logo van D66 prominent in 
beeld . De Christenunie, die er in de 
peilingen heel wat beter voorstaat, en 
die op dezelfde dag als D66 naar bui
ten kwam met het verkiezingspro
gramma, had voor het veilige Nieuws
poort gekozen als locatie. Zij staken 
er een beetje smalletjes bij af met hier 
en daar een paar kolommetjes en vrij
wel nergens een foto. Kortom, we 
hebben gegokt en gewonnen! D66 
moet zijn plekje in het publieke debat 
bevechten, we zijn even geen vanzelf
sprekende keus voor de pers. Bereidt 
u zich er maar vast op voor dat we de 
komende maanden nog wel vaker 
voor een onorthodoxe aanpak zullen 
kiezen . 

Lijsttrekker Alexander Pechtold 
sprak een week voor de presenta
tie van het verkiezingsprogram
ma en de kandidaten met de 
Democraat. De presentatie van 
het verkiezingsprogramma en het 
jubileumcongres zullen volgens 
hem grote momenten in de cam
pagne zijn. - door Wouter-jan Oosten 
en Marianne Wilschut 

Pechtold wil vooral gaan werken aan 
vertrouwen. "Het wordt niet alleen 
terugkijken op 40 jaar D66 maar ook 
vooruitkijken. Er is meer dan genoeg 
om trots op te zijn. Onze kandidaten 
voor de Tweede Kamer horen die trots 
uit te stralen - niet alleen omdat ze de 
behaalde successen kunnen noemen, 
maar zeker ook omdat er nog tal van 
momenten in het verschiet liggen 
waarop D66 een verschil kan maken. 
Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing. 
Solidariteit tusse n generaties en meer 
zeggenschap voor mensen over hun 
eigen pensioenfonds zijn van grote 
betekenis. Ook de leden daag ik uit 
om hun trots op de partij uit te stra
len. Al voelen D66-ers zich misschien 
meer lid van een beweging dan van 
een partijorganisatie, ze moeten 
weten dat die 10.000 in onze achter
ban van essentieel belang zijn. Het 
folderen en de gesprekken op verjaar
dagsfeestjes horen ook bij de campag
ne." 

In het verkiezingsprogramma zal vol
gens Pechtold de traditie van D66 her
kenbaar zijn. "Ons pragmatische poli
tiek perspectief en onze visie op 
democratie zullen zeker aan de orde 
komen. De partij zal wat dit betreft 
niemand teleurstellen. Andere onder
werpen zijn niet minder belangrijk; 
aandacht voor duurzame ontwikke
ling en respect voor de persoonlijke 
levenssfeer behoren net zo goed tot 
de D66-traditie. Voor de campagne wil 
ik 10 punten selecteren waarmee we 
onszelf naar voren kunnen brengen. 
Ik hoop dat daarvan zeker 3 onde~ 
werpen bij mensen 'blijven hangen' op 
het moment dat ze voor de stemma
chine staan. Ik wil in geen geval dat 
D66 zich als een 'one issue'-partij in 
een hoek laat wegdrukken .. In de cam
pagne wil ik bijvoorbeeld zeker ons 
sociale profiel benadrukken." 

Na de verkiezingen is Pechtold van 
plan om de kamerfractie een eigen 
ritme te laten volgen. "Minder dage
lijkse politiek en meer lange termijn. 
Niet meer als er 's ochtends een tbs-er 
is ontsnapt om 12 uur in het Radio 1 
journaal je commentaar leveren. Maar 
wel: na een paar dagen een beschou
wing geven waarin je aangeeft dat 
angsten en zorgen begrijpelijk zijn, 
maar waarin je ook de beweegredenen 
durft te noemen waarom het tbs-sys
teem is ingericht zoals het nu is . Ik 
ben ervan overtuigd dat met die werk
wijze het debat zowel in de Kamer als 
in de media minder hijgerig wordt en 
meer over de hoofdlijnen gaat." 
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Bevrijd lngrid 
Betancourt 

Op uitnodiging van Pax Christi was Boris Dittrich eind augustus op 
werkbezoek in Colombia. Daar heeft hij speciale aandacht besteed 
aan problemen rondom armoede, drugs en ontvoeringen. Deze 
laatste vormen een plaag in het door burgeroorlog geteisterde 
land. 

Één van de prominente ontvoerden 
is de presidentskandidate lngrid 
Betancourt. FARC (een gewapende 
communistische groepering) houdt 
haar al meer dan vier jaar gevangen 
in de jungle. Dittrich brengt de 
moeder van Betancourt brieven van 
Nederlandse en Belgische sympa
thisanten. Met deze actie wil 
Dittrich ten eerste de moeder van 
Betancourt een hart onder de riem 
te steken, maar vooral ook aan
dacht vragen voor de verschrikke
lijke situatie in Colombia. Dittrich: 
"Hoe wreed is het om iemand te 
ontvoeren en jaren geïsoleerd te 
houden. Laf en onmenselijk. En hoe 
lang gaat het nog duren? Volgens 
vice-president Santos bij wie ik de 
zaak heb aangekaart, is er hoop dat 
er onderhandeld kan gaan worden. 
Maar wanneer kon hij niet zeggen. 
En garanties kon hij al helemaal 
niet geven." 

De moeder van Betancourt was ver
heugd over de Nederlandse en 
Belgische aandacht: "De Colom
biaanse regering belooft al jaren te 
onderhandelen met FARC, maar er 
gebeurt steeds maar niets. Ik geloof 
de politiek in Colombia niet meer. 
jullie aandacht doet ons goed. Het 
houdt ons op de been. Wij familiele
den van ontvoerden staan machte
loos. We worden verteerd door zor
gen en verdriet. Wilt u alle mensen 
in Nederland bedanken die een 
brief hebben geschreven. Hun 
medeleven is een lichtpuntje". 

'Harlem' voorbeeld voor 
Ned~rlands onderwijs 
In de meeste 'probleemwijken' zijn de klassen nog te groot om de broodnodige persoonlijke begelei
ding te geven. Daarnaast is de leefomgeving van de kinderen vaak instabiel waardoor het geringe dat 
ze op school leren teniet wordt gedaan. Of het nu in het Amsterdamse Bos en Lommer is, de 
Schilderswijk en de Transvaal in Den Haag of achterstandswijken in Tilburg of Groningen: De vicieu
ze cirkel van verloedering, criminaliteit en achterstand blijft gesloten.- door Boris van der Ham 

Hoe het ook anders kan, bewijst de 
New Yorkse wijk 'Harlem'. Deze wijk 
stond jarenlang bekend als slecht
ste wijk van New York. De criminali
teit en de werkloosheid waren er 
hoog en de schooluitval enorm. Het 
leek onbegonnen werk om het tij 
kunnen te keren. Zo'n jaar of tien 

geleden sloegen de overheid, het 
bedrijfsleven en scholen echter de 
handen ineen om een poging te 
wagen. De formule was eenvoudig: 
de problemen van de wijk worden 
als één geheel aangepakt. Dus geen 
eenmalig, kortdurend 'pilot-project' 
op een enkele school, zoals dat in 
Nederland vaak gebeurt, maar een 
sociale golfslag door de wijk, waar-

bij niet één school werd onder
steund, maar allemaal. Het pro
gramma, de 'Harlem Children's 
Zone', zette een netwerk op waarin 
artsen werden betrokken, kerken, 
vrijwilligersorganisaties, bedrijven 
en de lokale overheid. Niet alleen 
aan onderwijs werd aandacht 

besteed maar ook aan het leren 
opknappen van huizen en naschool
se opvang. Er werd een eigen televi
siezender gestart, een buurtkrant 
en zomerkampen om de sociale 
samenhang te verbeteren. Van 0 tot 
18 werden de kinderen voortdurend 
in de gaten gehouden en onder
steund. Op sommige scholen was de 
begeleiding zelfs zó intens dat op 

elke drie leerlingen er een begelei
der was. Alle moeite was niet voor 
niets. De onderwijsresultaten van 
de kinderen stegen spectaculair en 
de criminaliteitscijfers daalden met 
een duikvlucht. Het laatste jaar zijn 
steeds meer bestuurders en weten
schappers van over de hele wereld 
op bezoek gegaan in Harlem om de 
resultaten te ervaren. 

Ook Nederland kan hier iets van 
leren. Er is al een begin gemaakt 
met de zogenaamde 'weekendscho
len'. Daar krijgen gemotiveerde jon
geren uit achterstandsbuurten les 
van professionals die met plezier 
hun beroep uitoefenen en daar aan 
jongeren over komen vertellen. Ze 
zijn erg succesvol, maar er moet 
veel meer gebeuren. Om minder 
gemotiveerde jongeren bij hun nek
vel te kunnen pakken moet vooral 
het integrale denken van het Harlem 
Children Zone worden overgeno
men. Daar moeten dan wel bureau
cratische muren voor worden 
geslecht. Het geld dat nu in verko
kerde vorm naar gemeentes en 
jeugdbeleid gaat zou door de steden 
zelf gericht moeten kunnen worden 
besteed aan naschoolse opvang, 
opvoedingsondersteuning, gezins
coaching, huisbezoeken en de voor
school. Verschillende D66-ers in de 
grote steden pleiten hiervoor en de 
stad Amsterdam zou hier nu mee 
willen beginnen. Laat de rijksover
heid hen die gelegenheid geven. Als 
ergens de noodzaak van 'bestuurlij
ke vernieuwing' en individuele ont
plooiing samensmelten, is het wei· 
hier. Een mooi punt voor ons verkie
zingsprogramma. 
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Europa niet 
bemoeizuchtig 
genoeg 
"Europa moet zich niet met interne nationale aangelegenheden 
bemoeien," is een veel gehoorde reactie uit de lidstaten. Maar voor 
Sopbie in 't Veld kan Europa niet bemoeizuchtig genoeg zijn als het 
gaat om de behandeling van homo's. In de afgelopen maanden 
heeft het Europees Parlement (EP) discriminatie en homohaat in 
een aantal landen scherp aan de kaak gesteld. Overal in Europa 
neemt discriminatie en geweld tegen homoseksuelen toe. De 
zomers van 2005 en 2006 stonden in het teken van gay prides die 
werden verboden of gewelddadig verstoord. De steun vanuit het 
Europees Parlement was een hart onder de riem van de voorvech
ters van de mensenrechten. 

In 't Veld: "Europa mag niet de ande
re kant opkijken als de 
Grondrechten van Europese burgers 
worden geschonden. Dat is niet 
alleen een morele, maar ook een 
wettelijke plicht. Alle lidstaten heb
ben hun handtekening gezet onder 
het Verdrag, dat discriminatie op 
grond van seksuele oriëntatie ver
biedt. De lidstaten hebben zich daar 
dus aan te houden. Grondrechten 
zijn universeel, er is geen nationale 
"light" versie van." Democratie en 
Grondrechten zijn geen extraatje 
voor de EU, naast de interne markt: 
ze vormen juist de reden van 
bestaan van de EU! 

Het verbod op een aantal gay prides 
is een schending van het recht 
vreedzaam te demonstreren en het 
recht op vrije meningsuiting. Zelfs 
als een verboden gay pride toch 
plaats vindt, is de overheid wettelij-

ke verplicht de deelnemers te 
beschermen. 

"De Commissie en de Raad hebben 
een taak toe te zien op deze ver
plichting. Er is voldoende reden om 
sancties op te leggen aan de verant
woordelijke ministers en inbreuk
procedures te starten tegen lidsta
ten die nog steeds de Europese anti
discriminatierichtlijnen niet hebben 
omgezet in nationale wetgeving. 
Commissievoorzitter Barroso zou 
net zo ambitieus moeten zijn op het 
gebied van de Grondrechten als op 

de interne markt!" vindt In 't Veld. 
Naast de genoemde sancties, kan en 
moet de Commissie beter toezien 
op de uitvoering van bestaande wet
geving. Daarnaast wordt het hoog 
tijd dat het Handvest van de 
Grondrechten (onderdeel van de 
afgewezen Europese Grondwet) 
juridisch afdwingbaar wordt. 

In 't Veld hekelt de laffe houding 
van de Europese leiders. "In de 
strijd tegen terrorisme heeft ieder
een de mond vol van onze moderne 
democratische waarden. Maar als 
het erop aankomt die ook zelf in de 
praktijk te brengen en uit te dragen, 
geven ze niet thuis". Ten tijde van 
de gewelddadige incidenten rond 
de gay pride in Moskou waren de 
Europese leiders bij Poetin op 
bezoek. Er werden afspraken 
gemaakt over de levering van gas, 
maar er is met geen woord gerept 

over het door de burgemeester 
opgehitste geweld tegen homo's. 
Voorzitter Van der Linden (CDA) van 
de Raad van Europa - het hoogste 
mensenrechteno~gaan' - presteerde 
het zelfs om Poetin te prijzen om de 
vooruitgang op het gebied van men
senrechten! 
Balkenende en Donner lopen niet 
voorop bij de verdediging van de 
Grondrechten. Verkiezingen op 22 
november: een gouden kans om te 
kiezen voor een partij die op de 
bres staat voor gelijkheid van àlle 
EU burgers! 
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Adieu confectiedenkers! 
Het afgelopen half jaar was ik vice
voorzitter van de VNG-commissie 
'Toekomst lokaal bestuur'. Ons 
rapport 'Wil tot verschil', is een 
indringend pleidooi voor meer ver
antwoordelijkheden en bevoegdhe
den voor het lokaal bestuur. En dat 
is hard nodig' De gemeenten staan 
immers het dichtst bij de burger 
én de gemeenten trekken steeds 
meer samen op met hun burgers. 
De commissie - die onder andere 
bestond uit vertegenwoordigers 

van de verschillende politieke stro
mingen - wil een grotere autono
mie, meer decentralisatie en een 
ruimere financiële armslag voor 
het lokaal bestuur. Echter, het 
meest opmerkelijke advies is om 
gemeenten vrij te laten hun eigen 
bestuursstructuur te kiezen. Een 
kleine revolutie dus. De bevolking 
die een burgemeester kiest7, de 
gemeente bepaalt het zelf. De 
omvang van de gemeenteraad?, de 
gemeente bepaalt het zelf. Tijde-

lijk extra projectwethouders7, de 
gemeente bepaalt het zelf. Door 
meer verantwoordelijkheid te 
geven aan gemeenten en niet alles 
vanuit 'Den Haag' te bepalen is een 
breed politiek draagvlak ontstaan 
voor bestuurlijke vernieuwing. En 
wat is er tegen om tie terreur van 
de eenheidsworst te doorbreken 
met meer variëteit? In landen als 
Amerika en Engeland is dat al lan
ger common sense, Nederland zou 
dat eens moeten volgen' Ook bin-

nen D66 werd tot nu toe teveel in 
één model voor álle gemeenten 
gedacht. Waarom zou je de geko
zen burgemeester pas invoeren als 
dat voor alle gemeenten tegelijk 
kan7 Geen idee' Dit confectieden
ken ontkent in feite de eigen dyna
miek en kracht van gemeenten. 
Het bevordert eenheidsworst en is 
een sta-in-de-weg om de herken
baarheid van de gemeente te ver
goten. Het zal mij benieuwen wat 
Alexander vindt. 
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Fiscaliseren AOW kan altijd nog 

Verruim de openingstijden 
van de dienstensector 
Mensen moeten ook buiten kantooruren hun huisarts, apotheker en tandarts kunnen bezoeken. Dat 
vindt Fatma Koser Kaya en daarom vraagt zij de regering alle obstakels weg te nemen die ruimere 
openingstijden in de weg staan. 

Een meer dan ruime meerderheid 
van de bevolking steunt een verrui
ming van de openingstijden van de 
dienstensector. Dit blijkt uit een 
onderzoek van NIPO in opdracht 
van RTL 4. Wie is Den Haag dan om 
de Nederlandse bevolking deze ver
ruiming te ontzeggen? Ik vind dat 
mensen het recht moeten hebben 
om hun leven in te richten, zoals ze 
zelf willen. Veel andere partijen 
hebben ethische bezwaren tegen 
"'de 24-uurs economie", maar alle 
economische acti\·iteiten tussen 
negen en vijf proppen past niet 
meer bij de huidige tijdgeest. D66 
staat voor een vrije ontplooiing van 
de mens. Wat ons betreft bepaalt 
iedereen dus zelf of hij 's avonds 
een afspraak maakt met de tandarts 
of 's ochtends vroeg bij de bank. We 
gunnen iedereen het recht om dat 
niet te doen en zelfs om het af te 
keuren, maar we gunnen anderen 

niet het recht om het te verbieden. 
Hiernaast heeft een verruiming 

van de openingstijden van de dien
sten sector ook praktische voorde
len. De economie zal er een boost 
van krijgen. Een ruimere beschik
baarheid van diensten betekent 
eenvoudigweg dat mensen er meer 
gebruik van maken. Behalve econo
mische groei heeft dit ook een stij
ging van de werkgelegenheid tot 
gevolg. Het Centraal Plan Bureau 
had in het kader van de 
Winkelsluitingstijdenwet berekend 
dat verruiming van de openingstij
den ongeveer 15.000 banen zouden 
opleveren. Hiermee werk ik in de 
lijn die door Kamerlid Louise 
Groenman en D66-minister Wijers is 
ingezet. Verruiming van de ope
ningstijden van winkels was ook 
een stimulans van de economie in 
de jaren '90. 

Ten slotte werkt een verruiming 

van de openingstijden van de dien
stensector emanciperend. Ouders 
hebben immers meer tijd om hun 
werkuren over uit te smeren: ze kun
nen vroeger beginnen en later stop
pen met werken. Hierdoor kunnen 
ze hun werktijden minder laten 
overlappen, zodat ze minder kinder
opvang nodig hebben en ze meer 
zelf voor hun kinderen kunnen zor
gen. Dit laatste laat trouwens onver
let, dat ik me in de Kamer hard blijf 
maken voor een betere kinderop
vang. Ik wil de mensen alleen de 
mogelijkheid bieden om zelf keuzes 
te maken en hun leven in te richten, 
zoals ze dat zelf willen. 

Dit is, helaas, vooral goed 
nieuws voor de Nederlandse vrouw. 
In de praktijk zorgen vooral vrou
wen voor de kinderen, waardoor ze 
ervoor "'kiezen'" parttime te werken. 
Ruimere openingstijden en dus rui
mere werktijden bieden ouders de 

Om de vergrijzing financieel aan te kunnen moet de politiek nu 
reeds maatregelen nemen. De kop-in-het-zand-politiek van CDA en 
VVD maakt de problemen alleen maar groter. Maar ook het fiscalise
ren van de AOW, zoals hoge ambtenaren van het ministerie van 
Financiën vorige maand voorstelden, is volgens D66-kamerlid Bert 
Bakker niet de beste oplossing. 'We moeten solidair met jongere 
generaties. Maar omdat die electoraal in de minderheid zijn, vinden 
sommige politici het wel makkelijk om de rekening naar hen door te 
schuiven. De meeste kiezers zijn nou eenmaal wat ouder. Maar soli
dariteit gaat er juist om, dat we bereid zijn te delen'. 

Bakker wijst er op, dat D66 als eerste 
partij de discussie over de AOW durfde 
te starten. 'In zijn pamflet "'Op weg 
naar nieuwe solidariteit" stelde Boris 
Dittrich voor de AOW-leeftijd elk jaar 
één maand op de schuiven, tot deze 
over 24 jaar bij 67 ligt. Dat plan heb
ben wij in de K<>mer verdedigd en het 
is nog steeds de slimste oplossing. je 
bent dan in één klap van de twee duur
ste AOW-jaren af. Tegelijkertijd ver
groot je het arbeidsaanbod, waarmee 
we tegemoet komen aan een ander 
groot probleem voor de komende 
jaren. We moeten leren mensen niet te 
snel af te schrijven'. 

In navolging van Dittrich pleitte ook 
VVD-minister Zalm voor een geleide
lijke ophoging van de AOW-leeftijd, 
maar partijleider Mark Rutte durfde 

mogelijkheid om zonder stress 
meer dan parttime te werken. 
Hierdoor zullen vrouwen makkelij
ker doorstoten naar leidinggevende 

het niet aan om dat standpunt over 
te nemen. Het fiscaliseren van de 
AOW, zoals Groenlinks voorstelt, 
noemt Bakker een luie oplossing. 
'Wat nodig is, is dat we meer mensen 
langer aan de slag houden. Mensen 
leven langer en zijn ook steeds lan
ger gezond. Dat is het ook normaal 
dat ze wat langer kunnen werken. Als 
alle andere maatregelen mislukken 
kunnen we altijd nog aan fiscaliseren 
denken, want dat is simpel. Maar 
door daar nu al op dit te zetten, gaat 
ook Groenlinks de echte discussie 
uit de weg'. 

Eerder pleitte ook PvdA-leider 
Wouter Bos voor fiscalisering van de 
AOW, maar daar kwam hij na een 
lichte daling van zijn partij in de pei
lingen op terug. 

functies en zal de arbeidsparticipa
tie van nouwen toenemen. En 
zeker dat laatste is ook goed nieuws 
voor de Nederlandse man' 
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de· mening, opinies van en door D66-leden 

Lousewies 

Normen en Waarden? 
Geef mij maar 
principes! 

Om de hete brij heen draaien, daar ben ik 

nooit goed in geweest: het was een heftige 

zomer. Kabinetten laten vallen, dat doe je 

niet in één zucht. Maar na het zomerreces is 

de rook weer wat opgetrokken, en kunnen 

we zien dat we er helemaal niet zo slecht 

voorstaan. We hebben tenslotte een goede 

lijsttrekker, en een éénduidige politieke 

boodschap. En met de kabinetscrisis hebben 

we laten zien dat D66 weldegelijk in staat is 

om een streep in het zand te trekken. 

Foto: Macel Minnee 

Alexander is een man die beschikt over grote politieke vaardigheden. En als zün koers, en 

zün manier van politiek bedrüven op een onversneden manier en met gelükgezinde mensen 

in de praktük worden gebracht, dan weet ik zeker dat er voor ons nog een wereld te winnen 

valt bü de komende verkiezingen. 

Dat vertrouwen in Alexander, maar ook de grote behoefte aan een éénduidige boodschap 

en politieke stül voor D66, deden mü besluiten om mü niet opnieuw te kandideren. De lüst

trekkersverkiezingen werden vervroegd omdat een groot deel van de leden snelle duidelük

heid en vooral éénduidigheid wilden. Daarom ging de lüsttrekkersverkiezing niet alleen 

maar over personen, maar ook over koers en karakter van de partij. Ook ik was daar vó~r. 

Alexander moet de ruimte hebben om straks, in een nieuwe fractie, zün ideeën in de praktük 

te brengen. En ik heb het gevoel dat het beter is als ik dan een stap opzü doe. 

Ik ben ervan overtuigd dat de verkiezingscampagne ons volop kansen gaat bieden om het 

vertrouwen van de kiezer in de geloofwaardigheid en de ideeën van D66 te herstellen. De 

politieke crisis rond Rita Verdonk, die vlak voor de zomer tot de val van het kabinet leidde, 

zal in de campagne ongetwüfeld ook nog een rol spelen. Op dat soort momenten voel je de 

verantwoordelükheid van een volksvertegenwoordiger het zwaarst op je schouders drukken. 

Voor müzelf kan ik precies dat ene moment aanduiden waarna het eigenlijk volkomen duide

lük werd wat er moest gebeuren. Dat was het moment waarop in volle omvang bekend werd 

met welke mate van willekeur de minister, afgedekt door een hele rits van andere VVD-ers, 

had gehandeld tegenover een individuele burger, die van Verdonks macht afhankelük was. 

En toen Maxime Verhagen van het CDA zei dat zo'n incident toch geen kabinetscrisis waard 

was, want: we zouderr nu juist "gaan oogsten". Toen was het voor mü volkomen helder: als 

we dit steunen, dan zakken we moreel volkomen dqor het üs. Als ministeriële bevoegdheden 

·tegenover individuele burgers worden gebruikt voor politiek gewin, als afkeer van onrecht

vaardigheid nie! meer opweegt tegen electorale overwegingen: dan wordt het tüd dat 

iemand "Nee" zegt. 

Dus, Democraten: weet dat we straks sterk staan, in de kraampjes op de verkiezings

markten. Een stem op de VVD is een stem op verdeeldheid en willekeur. En over het CDA 

weten we sinds de val van het kabinet dit: voor hen betekenen normen en waarden niets 

meer dan opstaan voor iemand in de tram. Voor ons betekenen ze: pal staan voor mensen

rechten en democratie. Het CDA mag normen en waarden hebben; D66 heeft principes. 

Op 7 oktober zal ik met trots ons veertigjarig bestaan vieren. Tot 22 november zal ik met 

hartstocht campagne voeren. En als we dat allemaal doen, hebben we op 23 november een 

versterkte Tweede-Kamerfractie. 

Uw mening in de Democraat? 
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D66 heeft het juiste antwoord 
op het populisme 
Democratie als idee is populairder dan ooit, maar burgers in democratieën lijken ontgoo
cheld door het politieke proces. Dit heeft zich vertaald over de gehele wereld in de toename 
van het populisme. 

Populisten zien zichzelf als de ware democraten, in de bres springend voor de genegeerde 
belangen van het volk, maar bieden weinig dat bijdraagt tot een tolerant en (vrij)zinnige 
benadering van de politiek. 

Het voornaamste probleem met het populisme is dat het telkens het onmogelijke vraagt van 
het politieke systeem; politiek werkt niet op de manier die populisten eisen, en het faalt in 
het onderkennen van de complexiteit van de samenleving. 

Politiek is ontworpen om teleur te stellen, dat is nu eenmaal de consequentie van de nood
zaak tot het sluiten van compromissen. Politiek bestaat immers omdat het we het niet met 
elkaar eens zijn. 

Populisme faalt ook omdat het niet toestaat dat er verschillen zijn tussen burgers. Het stelt 
dat het volk één is en dat zolang het gehoord en begrepen wordt het land weer een eenheid 
kan worden. Partijen als 'one nation' (Australië) en 'Eén NL' zijn hier een voorbeeld van. 

Om zogenaamd tegemoet te komen aan de 'stem van het volk' hebben de meeste gevestigde 
partijen in Nederland hun eigen populistische persoonlijkheden en adviezen geaccen
tueerd. Deze partijen misleiden eigenlijk het 'volk' nog meer daar zij én de complexiteit van 
de politiek begrijpen én de noodzaak tot het sluiten van compromissen. De teleurstelling zal 
slechts groter zijn daar de beloftes voortkomend uit simplistische electorale retoriek niet 
ingelost kunnen worden. 

Juist in een klimaat van algehele maatschappelijke 'dumbing down' - waarin zelfs VPRO's 
zomergasten het nodig vindt om een 'gele kaart' te trekken bij een woord van meer dan vijf 
lettergrepen- onderstreept de noodzaak voor een partij zoals D66 met een optimistisch, kri
tisch en intellectueel geluid. 

Met het huidige verkiezingsprogramma in de hand voel ik me gesterkt de Londense D66 
sympathisanten die -naar eigen zeggen- uitzien naar een antwoord op het valse anti-intellec
tuele sentiment, over de streep te trekken om voor D66 te stemmen. 

jasper Veen is Secretary General van Liberal International 

• 
I ee 
TIJDSCHRIFT VAN HET KENNISCENTRUM 

Op zoek naar meer meningen en opinies? Lees dan het politiek wetenschappelijk 

magazine van het Kenniscentrum van D66, Idee. Dit blad verschijnt zesmaal per 

jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie. Het biedt een 

forum voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van D66 en tevens voor een kriti

sche ideeën- en gedachtewisseling. 

Door middel van beschouwingen, 

analyses en opinieartikelen wordt 

geprobeerd het denken binnen de 

partij te toetsen aan theoretische kri

tiek en maatschappelijke ontwikke

lingen. Daarbij wordt tevens gep

oogd relevante ontwikkelingen op de 

politieke agenda te zetten. 

Voor € 33,- per jaar kÛnt u een 

abonnement nemen op het tijdschrift 

van het Kenniscentrum D66. Voor 

een abonnement op Idee stuurt u een 

e-mail aan in{o@d66.nl of belt u met 

070- 35 66 066. Voor studenten 

geldt een aantrekkelijke korting. Zij 

betalen slechts € 16,- per jaar. U 

kunt via bovenstaand telefoonnum

mer ook een proefnummer aanvrà

gen. Zie ook: www.d66.rll/idee 
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In 'de mening' vindt u bijdragen van leden van D66. De 
inhoud van deze artikelen zijn de persoOnlijke meningen van 
de auteurs. Wilt u een bijdrage leveren aan 'de mening'? Mail 
uw mening/opinie over een actueel politiek onderwerp 

(met een maximale lengte van 300 woorden) naar 
democraat@d66.nl. De redactie houdt zich het recht voor om 
meningen te redigeren, in te korten of te weigeren. Zie de 
colofon voor de sluitingsdatum van Democraat 5/2006. 

OÊr is m~er dan=g;~oeg 
trots op te ZIJn om d Pechraid klaar voor de campagne 

Alexan er 

~~~~ 
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het . congre 5' Jubileumcongres 6 8r 7 oktober 2006 in: Amsterdam 

jubileumcongres 6 & 7 oktober 2006 in Amsterdam 

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober 2006 vindt in het RAl-gebouw in Amsterdam het jubileumcongres plaats ter gele
genheid van het 40 jarig bestaan van de partij. Naast de feestelijkheden rond het 40-jarig bestaan van de partij komen er 
tevens de gebruikelijke organisatorische, algemene politieke en actuele politieke moties aan de orde, alsmede het verkie
zingsprogramma van de partij voor de komende vier jaar en de verkiezing van de lijsttrekker Eerste Kamer. 

Verderop in deze Democraat staan alle termijnen voor congres 84. 

Wanneer heeft u stemrecht op het congres? 
Om bij het jubileumcongres te beschikken over stemrecht dient u aan ·de contributieverplichting te hebben 
voldaan. 
In de uitnodigingsbrief die u in de week voorafgaande aan het partijcongres heeft ontvangen, kunt u lezen of u wel of 
geen stemrecht heeft en tot welke datum de betalingsgegevens zijn bijgewerkt. Als u nog niet over stemrecht beschikt, 
staat in de brief vermeld hoe u dit bij de congresregistratie kunt verkrijgen. Alle benodigde formulieren zijn indien nodig 
bij de brief gevoegd. 

Ook als u volgens de brief nog geen stemrecht heeft, bent u op 6 & ?oktober van harte welkom in Amsterdam! 

Registratie op het jubileumcongres 
De congresregistratie gaat eenvoudig. In de week voorafgaand aan het con
gres ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het congres. Neem deze brief 
mee naar het congres. Op de achterzijde van de brief vindt u een machti
ging om zowel de congrestoegang als een eventuele contributieachterstand 
te voldoen. Indien u vooraf de machtiging invult en uw bankpas ter verifi
catie van de gegevens meeneemt, gaat de congresregistratie soepel en snel. 

De registratiebalies zijn vanaf 8.45 uur geopend, het congres begint 
om 9.30 uur. 

Internationaal 
Symposium 
"New Challenges to European Democracy" 

Vijf jaar na 9/ll maakt de internatio
nale politiek de balans op: sinds wat 
door velen wordt gezien als het 
begin van het mondiaal terrorisme, 
is de publieke houding ten opzichte 
van liberale grondrechten drastisch 
verschoven. Waar twintig jaar gele
den mensen nog de straat opgingen 
om het recht op privacy te verdedi
gen, worden tegenwoordig berichten 
dat de CIA inzicht heeft in bankver
keer ontvangen met berusting en 
onverschilligheid. Vrijheid van 
meningsuiting is eenzelfde lot 
beschoren: de "polities of fear·· die de 
burger angstig en gedwee houdt, zet 
een rem op elke vorm van controver
se teneinde de gemoederen laag te 
houden. Zo veroordeelde Javier 
Solana in de Deense cartoonaffaire 
publiekelijk de publicatie van gevoe
lige afbeeldingen in dagblad Jyllands 
Posten, impliciet een pleidooi voor 
pappen en nathouden. In een vrije 
democratie, waar de discussie altijd 
gevoerd moet kunnen worden, lijkt 
een dergelijke oproep onacceptabel. 
Maar hoe definieer je de grens van 
vrijheid van meningsuiting7 

Eenzelfde dilemma confronteert 
de democratie. Extreem rechts 
maakt z'n opmars, de toon in het 
asieldebat verhardt, en de stem van 
het populisme wordt immer sterker. 
In België heeft men het Vlaams 
Belang middels een cordon sanitaire 
buiten spel gezet. Haar groeiende 
populariteit suggereert echter een 
averechts effect, en bovendien is de 
maatregel ondemocratisch. 

Eenzelfde situatie doet zich voor 
in het Midden Oosten: Harnas is 
gekozen door de Palestijnen, maar 
wordt internationaal niet erkend. 
Gevolg: subsidie wordt stopgezet, 
geweld laait op in de regio, een bur
geroorlog lijkt onvermijdelijk. In een 
recent rapport suggereert de WRR 
dat erkenning van een dergelijke par
tij leidt tot stabiliteit, en, uiteinde-

lijk, nuancering en relativering. Een 
dergelijke suggestie wordt echter 
met angst en woede ontvangen. 
Kennelijk is democratie pas accepta
bel als de gekozen partij onze voor
keur heeft. Hoe valt dat als liberaal te 
verdedigen? 

D66 is bij uitstek een internatio
nale partij. In het kader van een 
immer groeiende internationale 
samenwerking is het noodzakelijk 
om landelijk beleid in een groter ver
band te zien. Het debat dient daarbij 
niet uit de weg te worden gegaan. De 
uitdagingen die Europese liberaal 
democratische partijen tegemoet 
zien zijn dan ook het onderwerp van 
het Internationale Symposium dat 
D66 op vrijdag 6 oktober organi
seert in het stadhuis te Amsterdam. 
Te gast zijn onder andere: 

Gijs de Vries, EU coördinator voor 
terrorismebestrijding 
Graham Watson, leider van de libera
le ALDE fractie in het Europees 
Parlement 

Alastair Crooke, gerenommeerd 
Midden Oosten expert en bemidde
laar in diverse conflicten aldaar 

Niels Helveg Petersen, Deens parle
mentslid en voormalig Minister van 
Buitenlandse Zaken 

Verscheidene D66 prominenten zul
len aanschuiven bij de discussie, die 
wordt geleid door Laurens Jan 
Brinkhorst. Het Internationaal Sym
posium wordt mede mogelijk 
gemaakt met financiële steun van de 
European Liberal Dernocrat and 
Reform Party (ELDR Party), aisbl. 

Wilt u het Internationaal Symposium 
bijwonen? 
Toegang is gratis maar beperkt. 
U kunt zich tot 30 september aan
melden via s.casse@d66.nl. 

Vacatures 
Besluitvormingscommissie, voorzitter 
De voorzitter is aan het einde van zijn eerste termijn en stelt zich herkiesbaar. 

De Besluitvormingscommissie adviseert het Landelijk Bestuur over de agendapunten van de ledenvergadering en 
bewaakt de vergaderpro~edures, de uitvoering van besluiten en de samenhang met statuten en huishoudelijk 
reglement. Voor meer informatie over de vacatures en/ of werkwijze, stuurt u een email naar besluitvormingscom-
missie@d66.nl · 

Landelijke Ver.dezingscommissie: 2 vacatures . 
De vacatures zijn ontstaan omdat twee leden hun zetel in de LVC voor het einde van de termijn hebben opgegeven. 

De Landelijke Verkiezingscommissie draagt onder meer zorg voor de goede voortgang van de kandidaatstellings
procedure voor- de verkiezingen van vertegenwoordigende lichamen en besturen en ziet erop toe dat interne ver
kiezingen ordentelijk verlopen, dat de .kandidaten zich in voldoende mate aande leden kunnen presenteren en 
dat de stemmen van de leden correct geteld worden. Als dat allemaal gebeurd is maakt de LVC de Uitslag van de 
verkiezingen bekend .. Voor meer informatie over de vacatures en/ of werkwijze, stuurt u een email naar 
lvc@d66.nl 

Geschillencollege: 3 vacatures (voorzitter en twee leden) 
De voorzitter is aan het einde van zijn twee termijnen en is daarmee .niet meer herkiesbaar. De twee leden zijn 

· aan het einde van hun eerste t~rmijn en stellen zich niet herkiesbaar. 

Leden en partijorganen kunne~· een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een ander 
lid of ander partijorgaan geschaad wordt. Voor meer informatie over de vacature en/ of werkwijze, stuurt u een 
email_naar geschülencollege@d66.nl · 

Bestuur Internationaal Democratisch Initiatief (IDI), I vacature 
Een lid is aan het einde van zijn eerste termijn en stelt zich niet herkiesbaar. 

!Dl is een stichting gelieerd aan D66, waar de partij haar betrokkenheid bij democratiseringsprocessen en inter
nationale samenwerking vorm geeft. De achterliggende gedachte is enerzijds dat D66 praktische ondersteuning 
biedt aan geestverwante politieke organisaties. Anderzijds wordt de gedachtevorming over democratie en inter
nationale samenwerking binnen D66 gevoed door een scala aan nieuw~ ideeën .en ervaringen. De stichting IDI is 
met name actief in de Balkan en sinds kort in het Midden-Oosten. Het driekoppig bestuur ziet toe op de projec
ten en activiteiten van de stichting lDI, het vormgeven van nieuw beleid, verdere draagvlakvergroting en de aan
sturing van de internationale beleidsmedewerkers en vrijwillige projectmanagers. 

De kandidaatstellingstermijn voor bovenstaande vacatures sluit op donderdag 28 september om B oo uur. 
Kandidaten dienen het kandidaatstellingsformulier in te vullen, dat op de congreswebsite te vinden is. 

Routebeschrijving 
Per trein 
NS-station Amsterdam RAl ligt op 
300 meter van de RAl en heeft regel
matig verbinding met station 
Amsterdam-Duivendrecht, station 
Amsterdam-Amstel en station 
Schiphol, die zijn aangesloten op 
het internationale intercitynet. 

Per tram en bus 
Iedere tien minuten onderhoudt 
tram 4 van Amsterdam een dienst 
tussen het centrum van Amsterdam, 
Amsterdam CS, en de RAl (halte 
Europaplein). Vanaf NS-station 
Amsterdam Amstel kunt u de RAl 
het beste bereiken via metrolijn 51 
of bus 15. Metrolijn 51 heeft tevens 
verbinding met Amsterdam Centraal 
Station. Vanaf Amsterdam Sloterdijk 
kunt u de RAl het beste bereiken via 
sneltram 50. 

Per auto 
Direct bij het naderen van 
Amsterdam via de auto
snelweg Al (Amersfoort/ 
Amsterdam), A2 (Utrecht/ 
Amsterdam) of A4 (Den 
Haag/Amsterdam) is op de 
ringweg rond de hoofdstad 
(AlO) de RAl aangegeven op 
de ANWB-borden, die de 
route aangeven naar de RAl 
parkeergarages. De RAl ligt 
direct aan de ringweg 
(afslag S l 09). 

Ingangen en Parkeergarages 
Voor parkeren in de RAl-garages en 
op de terreinen rond het RAl-gebouw 
geldt een tarief van 12,00 per keer. 
Bij betaling via een van de automa
ten in de garage of op het parkeer
terrein of aan de entree kassa ont-

vangt u een uitrijkaart. De parkeer
garages sluiten twee uur na de offici
ële sluitingstijd van het evenement. 
De overdekte parkeergarages zijn 
onderverdeeld in secties en vakken. 
Onderstaand overzicht geeft aan 
welke secties en vakken in welke 
parkeergarage terug zijn te vinden. 
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Conceptagenda 
jubileumcongresweekend 6 en 7 oktober 

Vrijdagmiddag 6 oktober: internationaal symposium 
Vrijdagavond 6 oktober: diner met (oud) politici 
Zaterdag 7 oktober Algemene Leden Vergadering 

9.30 

9.40 

10.10 

10.50 

11.50 

12.10 

Welkom door Frank Dales, voorzitter Landelijk Bestuur D66 
• benoeming congresvoorzitters 
• benoeming notulen- en stemcommissie 
• voorzitter Landelijke Verkiezingscommissie: toelichting op de procedures 

voor de te houden verkiezingen · 

Financiën & Organisatie 
• Begroting 2007 
·• Algemene organisatorische moties 

Presentatie kandidaten voor de verschillende besturen en commissies en lijst
trekker EK 
• Besturen en commissies 
• lijsttrekker EK 

Behandeling concept-verkiezingsprogramma 
• deel 1 · 

Presentatie kandidaten TK 

Speech partijvoorzitter Frank Dales 

12.25 Pauze 
sluiting stembussen 13.00 

13.10 

14.10 

14.20 

14.55 

15.55 

16.05 

16.25 

Behandeling concept-verkiezingsprogramma 
• deel 2 

Uitreiking jan Glastra van Loon-penningen 

Actuele politiek: 
• Actuele politieke moties (APM's' 
• Algemene politieke moties (PM's) 

Behandeling concept-verkiezingsprogramma 
• deel 3 

Uitslag verkiezingen: besturen en commissies en lijsttrekker EK (incl. aanvaar
dingsspeech) 

Speech lijsttrekker Tweede Kamer 

Sluiting plenair congres, aansluitend feest 

Attentie: bovenstaand is een conceptagenda. In het congresboek dat tijdens het congres 
beschikbaar is, vindt u de definitieve congresagenda. Tijden z(jn b(j benadering. 

Termijnen moties en amendementen 
donderdag 21 september 2006, 8.00 uur 
deadline indiening algemene organisatorische moties, algemene politieke 
moties en moties en amendementen bij alle voorstellen. 

maandag 2 oktober 2006, 
8.00 uur deadline indiening actuele politieke moties (APM's) 

dinsdag 3 oktober 2006, 
17.00 uur 
publicatie moties en amendementen (behalve de APM's) 

vrijdag 6 oktober 2006, 17.00 uur 
publicatie actuele politieke moties (APM's) 

Voor meer informatie, bezoek de congreswebsite via http:/ /www.d66.nl/najaarscon
gres2006. 

Fr i ngemeeti ng s 
Parallel aan het congres zullen diverse fringemeetings plaatsvinden: Houdt u voor de 
aanvangstijd van de fringemeetings de agenda op de speciale congreswebsite in de gaten. 

Fringemeeting LB 
Leden van het Landelijk Bestuur zijn beschikbaar om uw vragen over de vereniging D66 te 
beantwoorden. Deze fringemeeting is een direct resultaat van de motie AOM 83.0010, waarin 
het LB gevraagd wordt om expliciet verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid in 
2005. U kunt uw vragen ter plekke stellen of uiterlijk op donderdag 5 oktober om 17.00 uur 
stellen via vragenaanLB@d66.nl 

Fringemeeting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI) 
Een bestuurslid van Stichting !Dl en de secretaris Buitenland van het LB zal tijdens deze frin· 
gemeeting aanwezig zijn om uw vragen over het werk van lDl te beantwoorden. Deze fringe· 
meeting is het resultaat van de motie AOM 83.0005, waarin wordt gevraagd om een gedegen 
verantwoording over het buitenlandbeleid. 

Fringemeeting kopstukken 
U kunt uw vragen aan de leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement 
tijdens deze meeting stellen of van te voren via vragenaankopstukken@d66.nl 
De vragen per email moeten echter wel uiterlijk op donderdag 5 oktober om 17.00 uur ont
vangen zijn. 

Speciale congreswebsite 
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Najaarscongres 2006 

Op zaterdag 7 oktober 2006 ,·1ndt het JUbileumcongres (C84) plaats rn dE" Rar audrtonum rn 
{ontact opnemen Amsterdam 

Ter gelegenherd ,,ari het 40 Jarrg bestaan ·.an de partrJ wordt , oorafgaand .aan het congres 
Parb}Organosa- op ··riJdagmrdd.ag 6 oktober een Internatronaal Svmposrum georganrseerd onder de trtel ""\r•w 

~rb...K.2!!!l.~ 1 lr,lll,·rHJt>.,. ,, 1 ur"l"''''' In c,,, y" Hrer.oor wordt een groot .aant-al burtenl.andse 
·l'!••aa,.lOH• Ht_~l g-asten urtgenodrgd Het Internatron-a-al Svmposrum vrndt pl-aats rn de Raadsz-a-al •.an het 

·Vacatures bestu .... n en stadhurs te Amsterdam, en duurt ,,an lS 00 tot 17· 30 Voor meer rnform.atre zre 

http://www.d66internationaal.nl 
· tnstn.ocbe indoemng Mob"" 
• Downloads (84 

· {ong,...sverlo<Oez•ng 

hJst:lnokk .. ,.(Ul/1.) 

·VoorJ;oal"lUC>(CIIl) 

• Na)aa,.liO"i ({81) 

• Vool"jaal"liO"i (t81) 

• hb-a congnos ({ 1011.) 

•NaJaal"l004((80) 

• Rappori•ge mtvo .. nng 

beslulbon 

. ve .. lgest..ld ......... genov., .. 

Het .aan,angs- en slurtrngstrjdstrp .an de aanmeldrngstermrJn 
De aanmeldrngstermrp ;oor de lrjsttre~ ~er opent op 27 JUni 2006 en slurt op 4 september 
2006 om 8 00 uur 

Vaststelling 1Jan het conceptprofrel 
Het profrel hjsttre~ ~er IS •, astgesteld op congres 83, 13 me1 2006 1n Zutphen en is hier te 
vinden 

t...t DU·con9"""s De WIJZe 1an aanmeldrng en de WIJZe Jan het ;en nJgen 1an het .aanmeldrngsformulrer 
verlon .. z•ngenT .. eedeKame,. Het formulrer •,oor de land1daatstelhng ,•oor de rnterne .erk1e11ng .an de lrjsttre~ler IS hier 

"'""'""'""9"" P...,vmc•al.. •.erl.rrJgbaar 

v .. ri<oezongen Eei"'St.. Ka".,..r Klik hier voor meer informatie o .·er de I andrdaatstellrng 
lnt..rnabon"al SO!cl"etan.,at 

Webshop DC>C> Vd( .1ttJrP'> lld lddr't• onqn''> 2(J0h 
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Op de website van de partij is een speciale pagina te vinden met alle informatie 
over het komende partijcongres. Via http:/ /www.d66.nl/najaarscongres2006 vindt u 
de routebeschrijving, eventuele wijzigingen in de conceptagenda, enzovoort. 

Op de hoofdpagina van de congreswebsite vindt u het laatste nieuws over het congres. 
Daarnaast beschikt u via de rechterkolom over alle congresstukken. Daar kunt u ook de indie· 
ningsformulieren downloaden en de termijnen bekijken. Aan de onderzijde van de pagina 
wordt voor u bijgehouden wanneer de drie meest recente wijzigingen op de pagina plaatsvon· 
den. 
De speciale congreswebsite kunt u vanaf elke plek in de partijsite bereiken door op het blau· 
we tabje met de tekst 'congres' aan de bovenzijde van elke webpagina te klikken. 

D66 Platform Europa officieel opgericht 
D66 kan met recht de enige écht pro-Europese partij van Nederland worden genoemd. In perioden van oorverdovende stilte rondom de belangrijke vraagstukken van de 
Europese Unie durft D66 stelling ~e nemen en bet debat aan te slingeren. · 

Dit maakt natuurlijk niet dat het 
Europees beleid van D66 reeds vol
maakt is en het neemt bovendien 
niet weg dat er ruimte voor interne 
discussie moet zijn. Hierom is beslo
ten om het landelijke D66 Platform 
Europa op te richten. Vanuit een uit
gesproken pro-Europese visie is het 
Platform nu officieel opgericht. Het 
Platform fungeert als een onafhanke
lijke connectie tussen de Europese 

delegatie van D66, de nationale ver
tegenwoordiging van de partij en 
haar achterban. Wel zijn met het oog 
op de gewenste effectiviteit partij
vertegenwoordigers uit de Eerste 
Kamer, Tweede Kamer en het 
Europees Parlement direct betrokken 
bij het Platform. 

De visie op Europa schept doelstel
lingen. Binnen het Platform zal 

intensief gezocht worden naar 
manieren om de doelstellingen te 
bereiken. Platform Europa dient 
zodoende een denktank te zijn maar 
ook een initiator van concrete aanbe
velingen en adviezen. Het zal zich 
puur en alleen richten op de 
Europese Unie. Ook zal het actief 
zoeken naar mogelijkheden van 
samenwerking met andere Platforms 
teneinde de verwevenheid van 

Europa met nationale beleidsterrei
nen zoveel mogelijk voor het voet
licht te brengen. 

Conform Modelreglement Platform 
zal het Platform Europa openstaan 
voor alle leden van de partij. Als 
gewenste eigenschappen van de 
leden wordt echter gevraagd om een 
degelijke kennis van (aspecten van) 
de Europese Unie en een sterke affi-

niteit met de internationale politiek 
en de EU in het bijzonder. Bovendien 
wordt gestreefd naar een zo divers 
mogelijke samenstelling van het 
Platform. Ieder die geïnteresseerd is 
om deel te nemen kan contact opne
men met Erik Veldman via erikveld
man@d66.nl. Voor meer informatie 
over het Platform bent u bovendien 
van harte welkom om een kijkje te 
nemen op www.d66europa.nl. 
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S ., 7 N '' t1 te. ee, storm .. 
Na alle turbulentie rond de val van het kabinet 

Balkenende 11, was er een periode van stilte. Alsof 

we in het oog van een orkaan zaten. Nog bijkomend 

van alles wat over en rond ons was gebeurd vlak 

voor het Kamerreces en wetend dat er daarna nog 

een turbulente periode aan zou komen. Een dergelij

ke periode van stilte heeft verschillende uitwerkin

gen. Voor sommigen kwam het als geroepen. Er was 

dringend behoefte om weer op krachten te komen. 

Om het hoofd leeg te maken en inspiratie op te 

doen. En dat geeft kracht en rust. Voor anderen 

© Gemeente Breukelen 

geeft zo'n periode juist onrust. Men maakt zich zorgen en wordt ongeduldig. Er 

moet nog zoveel en er gebeurt niets! Er ontstaat een gevoel van (lichte) paniek. 

Wat is de feitelijke situatie? Sommigen hebben inderdaad even de tijd genomen om weer 

op te laden. Verstandig want er komen 'tropenweken' aan. Anderen hebben keihard 

gewerkt. Misschien niet voor iedereen duidelijk zichtbaar, maar wel noodzakelijk. Zo is er 

keihard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Ook hebben de leden van de stemad

viescommissie op volle kracht gewerkt aan een doordacht advies voor de leden. Verder is 

er gewerkt aan de voorbereidingen van het jubileumcongres. En uiteraard ook aan de 

verkiezingscampagne. 

Kortom, hierbij een woord van dank en waardering voor al diegenen die de afgelopen 

weken keihard hebben gewerkt. Voor hen was er geen periode van stilte. En is het voor u 

te stil? Maak dan een storm los in uw eigen gemeente. Want D66 profileren gebeurt niet 

alleen in Den Haag. Dat gebeurt ook in uw eigen gemeente! Het is voor D66 tijd voor stor

machtige ontwikkelingen! 

Vraag het de 
Arubaan zelf maar 
Sinds 1986 vaart Aruba een 
eigen koers met de Status 
aparte. Resultaat is een 
eigenzinnig eiland met een 
eigen beleid. Amerikaanse 
toeristen brengen veel geld 
in het laatje. De afhankelijk
heid van de raffinaderij die 
nu Valera heet, is vermin
derd. Een miljoen toeristen, 
voornamelijk uit de VS, 
bedruipen de intussen 
106.000 inwoners. Vier poli
tieke partijen zijn met 21 
leden in het Parlement verte
genwoordigd. Sinds 2001 
regeert de monopolistische 

• MEP, met 11 zetels een wei
nig democratische groepe
ring. AVP, meer Nederlands 
gezind, voor 2001 aan de 
macht, heeft nu 8 vertegen
woordigers. De RED is met 1 
zetel een partij die tegen 
Groen links, soms tegen D66 
aan hangt. 

Onderwijspriester Rudy 
Lampe staat aan het roer. In 
het Parlement legt hij veel 
zaken van mis functioneren 
bloot. Meer transparantie in 
regeren en beleid is zijn 
credo. Daarvoor verdient hij 
onze steun. 

Aruba staat model voor 
het Caribische toerisme. 
Tegelijkertijd is het kwets
baar door alleen op dit kom
pas te varen. De onopgeloste 
moord op Natalee Holloway 
blijkt al een terugloop van 
het aantal Amerikaanse toe
risten op te leveren. 
Nederland heeft een langere 
band met Aruba dan met bij-

voorbeeld onze provincie 
Limburg. Alleen redt Aruba 
het niet. De schaal van dit 
tropische eiland van de 
omvang van Texel vraagt om 
hulp. Deze bestaat uit die 
van defensie en kustwacht, 
uit een bewaking van de 
rechtsgang, uit hulp bij het 
fiscale apparaat. Aruba lost 
zelf onderwijs op. 

Basiscyclus is gestart met 
een geheel eigen invulling. 
De tweede fase staat in de 
steigers. Het leert van de 
onderwijsvraagstukken in 

deze van Nederland. En zal 
nog steeds om aanvulling uit 
Nederland vragen om de 
kwaliteit van onderwijs te 
waarborgen. 

Hulpvragen liggen op het 

terrein van bestuur, manage
ment, financieel overheids
beheer. Milieuzorg is een hot 
item. Beleid op dit terrein is 
nog een ondergeschoven 
kindje. Onderwijs op niveau 
brengen blijft het hoofd
punt. Een hoger onderwijs
niveau biedt meer kans op 
eigen boontjes doppen, 
levert ruimte voor transpa
rantie en minder kans achter 
de leiders aan te lopen. 
Cultuurverschil zal blijven. 
Daarvan kan de Nederlander 
leren. Dat levert de meer-

waarde voor de aandachtige 
Nederlander die zich in de 
Arubaanse zaak verdiept. 

Erik }ongejan, erik.jonge
jan@gmail.com 
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Bericht van de Programma-

commissie Tweede 

Kamerverkiezingen 2006 
Het concept-programma 2006-2010 voor de Tweede Kamerverkiezingen is af. Door de 
val van het Kabinet Balkenende 11 en de vaststelling van de verkiezingsdatum op 22 
november aanstaande is de Programmacommissie (PC) in de hoogste versnelling aan 
de gang gegaan. Voor ons was er geen twijfel over dat de PC ook in een '(ast track' 
een zorgvuldig proces diende te volgen: gewoon een beetje harder werken! 
Desondanks had de PC enkele dagen meer nodig om de financiële onderbouwing 
voor het CPB op te stellen en input van meelezers te verwerken dan gepland. Ik 
vraag U daarvoor begrip. Volgens de bijgestelde planning wordt nu op 5 september 
2006 het concept gepubliceerd. Presentaties in het land volgen in de dagen daarna. 

Veel inspiratie werd geput uit 
een aantal aangenomen con
gresmoties in het afgelopen 
jaar met inhoudelijke aanwij
zingen, uit vele gesprekken 
met D66-ers en sympathisan
ten buiten de partij, de plat
forms en werkgroepen en de 
D66 leden van Tweede, Eerste 
Kamer en het Europees parle
ment. Maar vooral ook veel 
leden die ons gevraagd en 
ongevraagd van adviezen 
hebben voorzien, soms op 
hele korte termijn. Stimu
lerend voor de PC was de 
ervaring dat we een beroep 
konden doen op de expertise 

en infrastructuur van het D66 
Kenniscentrum, op het vele 
talent en het ongebroken 
optimisme dat in D66 in 
ruime mate voorradig is, 
waarvoor dank! 

De PC heeft met het LB 
besproken dat na de verkie
zing van Alexander Pechtold 
tot lijsttrekker het Ver
kiezingsprogramma de eerste 
mogelijkheid bood tot een 
politieke plaatsbepaling. 
Daaraan bestaat behoefte in 
de partij. De PC heeft zijn 
best gedaan om een authen
tiek, helder en inspirerend 

programma te schrijven om 
daarin te voorzien. Het is aan 
U om te beoordelen of dat 
gelukt is_ Het congres is er 
voor om samen dit proces af 
te ronden. Samen met de ver
tolking daarvan door 
Alexander Pechtold moet dit 
de basis leggen voor electo
raal herstel. 

Wij spreken elkaar op het 
Jubileumcongres! 

Namens de PC, 

Joris Backer 
Voorzitter PC 

Alexander Rinnooy Kan 
geïnstalleerd als voorzitter van 

de Sociaal Economische Raad 

Op 25 augustus werd Alexander 
Rinnooy Kan geïnstalleerd 
als voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad (SER). In 
zijn toespraak ging hij onder 
meer in op 'de rol van de SER 
in het voor Nederland zo 
essentiële strategische debat': 
"Ik geloof hartstochtelijk in 
de mogelijkheid om in een 
rationeel debat tegenstellin
gen te overbruggen, en in de 
bereidheid van Nederlandse 
werkgevers en werknemers 

om hun oordelen en vooroor
delen bij te buigen in een 
serieuze poging tot een geza
menlijke conclusie. [ ......... ] 
Het resultaat van al die 
inspanningen kan en zal, 
wat de SER betreft, nooit 
meer zijn dan een advies 
aan regering en parlement. 
Het primaat van de politiek 
als eindverantwoordelijke 
beslisser heeft wat mij 
betreft nooit ter discussie 
gestaan. Een advies is geen 

dictaat en het bevat al hele
maal geen ultimatum. Maar 
van de politiek kan wel wor
den gevraagd om respect te 
tonen voor de inspanningen 
die in het bijzonder achter 
een unaniem advies schuil
gaan, en om de toekomstige 
inschikkelijkheid van partij
en binnen de SER niet al te 
zeer op de proef te stellen 
door selectief te winkelen in 
de door hen gedane conces
sies.". 

D66 gaat voor winst 
ALLE provincies 

• 1n 

Op woensdag 7 maart 2007 worden de 
Statenverkiezingen gehouden. 

Inmiddels hebben alle regio's het Landelijk Bestuur schriftelijk laten weten dat ze 
zullen meedoen aan de Statenverkiezingen. Het tijdspad ziet er als volgt uit: 

Op dinsdag 26 december 2006 
moet de definitieve kandida
tenlijst uiterlijk zijn opge
maakt. 

Uiterlijk zaterdag 30 decem
ber 2006 moeten de zoge
naamde H3-1-formulieren bij 
het Landelijk Bureau zijn inge
leverd voor de indiening van 
de kandidatenlijst op de dag 
der kandidaatstelling op 23 

januari 2007. In de week van 
15 januari 2007 vinden de 
proefindieningen van de kan
didatenlijsten plaats. 

Om er voor te zorgen dat de 
D66 in alle Provincies goed 
vertegenwoordigd is roepen 
wij leden op om zich kandi
daat te stellen want we willen 
volle kandidatenlijsten' 

Nadere informatie is te verkrij
gen bij uw Regiobestuur en 
kunt u vinden op www.kies
raad.nl en www. d66.nl/regio
bestuur. 

Voor nadere informatie van 
het Landelijk Bureau kunt u 
contact opnemen met Lars 
Nanninga l.nanninga@d66.nl. 



8 september 2006 I Democraat 4 

• 

Drie kersverse wethouders 
aan het woord over hun ervaringen 
Betty van Oortmerssen - Schutte 
Hoe bevalt het wethouderschap? 
"Het wethouderschap is heel boei
end. Zeker in het dualistische sys
teem waarmee we nu verder erva
ring gaan opdoen moet je het als 
college van Burgemeester en 
Wethouders met elkaar kunnen vin
den en de "kar gaan trekken". Dat 
betekent dus dat er sprake moet 
zijn van collegialiteit. Het monu
mentale gemeentehuis van 
Oegstgeest is een voormalig inrich
ting voor zenuwzieken, de zogehe
ten jelgersmakliniek. Eén van mijn 
collega's stelde dan ook laatst voor 
om, als het even politiek tegen zou 
zitten, dan maar samen aan het ori
ginele hekwerk rondom de vide te 
gaan rammelen. Zo kun je door 

Pieter Smit 

Hoe bevalt het wethouder
schap? 
"Ik heb het ontzettend naar mijn 
zin. Het is wel wennen ondanks het 
feit dat ik al enige tijd meeloop in 
de lokale politiek. Het begint 
natuurlijk al bij de onderhandelin
gen. Hou krijg je een portefeuille 
die ook het best aansluit bij de 
ideeën en wensen van D66? Wat dat 
betreft heeft Flip Huisman (lijst
trekker en l e onderhandelaar) uit
stekend werk verric!J.t en dus een 
prima resultaat voor D66 binnen 
gehaald. Voordat ik wethouder 
werd, werkte ik als hoofdinspec
teur van politie, bureauchef 
Verkeer en was ik daarnaast lid van 
de raad. Samen toch goed voor 
gemiddeld 60 tot 70 uur werk pff 

wederzijds begrip het plezier in je 
werk houden." 

Waarom willen de andere partij
en met Progressief Oegstgeest 
besturen? 
"Om sterker te staan in de meer 
rechts van het midden opererende 
politiek van Oegstgeest nemen we 
hier sinds 2002 samen met 
GroenLinks en de PvdA deel aan de 
verkiezingen als PrO, en met suc
ces. PrO kwam als winnaar van de 
recente gemeenteraadsverkiezin
gen uit de bus. Onze fractievoorzit
ter Lia de Ridder, tevens D66-lid, 
kon daardoor het initiatief nemen 
tot de collegeonderhandelingen. Op 
basis van de pa~tijprogramma' s en 

week. Ik dacht dan ook dat ik het 
rustiger zou krijgen. Sinds ik wet
houder ben is dit echter opgelopen 
tot gemiddeld bijna 80 uur." 

Laurens Verspuij 
Hoe bevalt het wethouderschap? 
'Toen wij bij de gemeenteraadsver
kiezingen geen zetel en nauwelijks 
stemmen verloren was dat voor ons 
een beloning van de kiezer voor 
acht jaar kwaliteitsoppositie. Zelf 
was ik pas anderhalf jaar fractie
voorzitter in de gemeenteraad. 
Namens D66 ben ik wethouder 
geworden. Mijn portefeuille ziet er 
als volgt uit: volkshuisvesting en 
woonwagenzaken, cultuur, muse
umstichting, evenementen- en 
mediabeleid, monumentenzorg en 
archeologie, algemeen en dagelijks 
bestuur Regionaal Archief, wijkcon
tactwethouder Tiel-Noord. De over
gang naar het_ wethouderschap is 
groot. Voor de verkiezingen had ik 
een full-time baan als docent econo
mie op een Tielse school voor 
voortgezet onderwijs. Ik moest 

voor een flink deel van die baan 
abrupt afscheid nemen. Ik heb met 
een groot aantal klassen het school
jaar niet af kunnen maken. 
Daarnaast speelde nog het leeftijds
verschil. Met mijn zesentwintig 
jaren ben ik de jongste wethouder 
ooit in Tiel. Dit was voor de college
partijen echter geen probleem. Het 
getuigde juist van vernieuwing. Een 
bewijs dat het wethouderschap niet 
alleen iets hoeft te zijn voor senio
ren' Ik vind het overigens geen toe
val dat dit juist een D66 ·er is. Ik 
hoop dat ik ook jongeren op deze 
manier aanspoor om politiek actief 
te worden. De sfeer binnen het col
lege is vanaf dag één meteen goed. 
Geen vliegen van elkaar afvangen. 
Elkaar het succes gunnen. Er is een 
hecht team ontstaan dat met elkaar 
de schouders eronder wil zetten." 

de bereidheid knopen door te hak
ken over een aantal langlopende 
zaken, kwam er in een vlot tempo 
een coalitieakkoord met de VVD en 
het CDA tot stand. Voor het eerst 
sinds jaren bleef Leefbaar 
Oegstgeest, tot de verkiezingen de 
grootste partij, buiten het college." 

Wat is je hoofddoel deze vier 
jaar? 
"Een goede invoering van de WMO 
en het versterken van het welzijns
aanbod voor ouderen en jeugd- en 
jongeren. Daarbij het vergroten van 
het jeugdcultuuraanbod. Ook het 
realiseren van goede onderwijs
huisvesting en het uitwerken van 
de brede school zijn speerpunten, 

Waarom willen de andere partij
en met D66 besturen? 
'Tegen de landelijke trend in, haal
den wij 4 jaar geleden een enorme 

Waarom willen de andere partijen 
met D66 besturen? 
"De regie tot het komen van een nieu
we coalitie lag bij de PvdA, veruit de 
grootste partij. D66 zette in op een 
links-liberaal college. Binnen vier 
weken kende Tiel een regenboogcoa
litie van PvdA, VVD, D66 en 
GroenLinks. Het CDA en de plaatselij
ke partij ProTiel vielen dit keer buiten 
de boot." 

Wat is je hoofddoel deze vier 
jaar? 
"Ik heb de afgelopen maanden 
gebruikt om mij in te lezen in de dos
siers en mijn visie uit te stippelen op 
wat ik in de komende vier jaar wil 
bereiken. In het najaar verschijnen al 
de eerste nota· s, waaronder de Tielse 
cultuurnota, het nieuwe evenemen
tenbeleid en een herijkte woonvisie." 

Maar bovenal het bevorderen van 
integraal, helder en overzichtelijk 
bestuur." 

Hoe wint D66 de komende ver
kiezingen? 
Door integer te blijven in woord en 
daad en dit politiek uit te dragen. 
De partij moet vasthouden aan waar 
zij eens om is ontstaan. Uiteraard 
gaat het dan over helder, democra
tisch bestuur, maar ook onze ande
re hoofdthema's staan onverkort 
overeind: milieu, het onderwijs en 
de daarbij horende voorzieningen 
en het openbaar vervoer. Wij willen 
onze individuele verantwoordelijk
heid dragen, met oog voor de zwak-

. ken en zieken in einze samenleving. 
Zorgen voor een democratisch 
Nederland dat een plaats heeft in 
een democratisch Europa." 

winst op van 7 zetels (wij waren 
toen de grootse D66 fractie van 
Nederland!) vanwege ons standpunt 
over het afvalsysteem Diftar. 
Vanwege de tegenstellingen met de 
andere partijen (die wel voor invoe
ring van Diftar waren) hebben wij 
ons uit de onderhandelingen terug
getrokken. We zijn op een uiterst 
kritische, maar constructieve 
manier oppositie blijven voeren. 
Dit heeft er onder andere toe geleid 
dat Diftar niet is doorgegaan. Onze 
manier van werken zorgde ervoor 
dat na de afgelopen verkiezingen 
D66 Zoetermeer een gewilde kandi
daat was voor collegedeelname." 

Wat is je hoofddoel deze vier 
jaar? 
"Ik ben onder andere. projectwethou
der voor de 'Culturele As' een plan 
voor de versterking van het oude 
dorp (Dorpsstraat) en het nieuwe 
Stadshart, die nu nog gescheiden zijn 

Hoe wint D66 
de komende 
verkiezingen? 
"Voor D66 is het 
in november er 
op of er onder. 
D66 moet zich
zelf opnieuw uit
vinden. Zich dui
delijker profile
ren als een links
liberale partij. 
Met trots uitdra
gen dat je kiest 
voor een federaal 
Europa, het 
afschaffen van 
landbouwsubsidies, voor Nederland 
als kennisland, voor het afschaffen 
van artikel 23 uit de grondwet 
(schoolstrijd) en bovenal: voer cam
pagne tegen het inhumane asielbe-

door een plas. Onderdeel van deze As 
is ook een nieuw museum. De lokale 
economie is hier zeer bij gebaat. Voor 
mij is dit project een grote uitdaging. 
Ook het creëren van goed openbaar 
vervoer is voor mij een belangrijk 
thema. 

Hoe wint D66 de komende verkie
zingen? 
"Met onze lijsttrekker moeten we een 
aansprekende kandidatenlijst samen
stellen en onze ideeën goed over het 
voetlicht brengen. Persoonlijk vind ik 
de komende verkiezingen minder 
belangrijk. Wat wel belangrijk is dat 
we de komende jaren laten zien dat 
we nog steeds goed, stevig en con
structief oppositie kunnen voeren. Zo 
zijn we in het verleden ook groot 
geworden. Wat dat betreft zou ik wil
len zeggen: steek je licht eens op in 
Zoetermeer. Onze lokale campagne
leider Willem Bos heeft campagne 
voeren tot ware kunst verheven' 

leid van minister Verdonk (De Rita
doctrine!). Druk haar in de verdedi
ging. Confronteer haar met de dage
lijkse praktijk. Laat een ander geluid 
horen. Een D66-geluid!" 
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30% van de Nederlanders stemde ooit op D66. 
Waarom eigenlijk? 

Als we Maurice de Hond moeten geloven, en dat doen we graag als 
het öns uitkomt, stemde 30% van alle stemgerechtigde 
Nederlanders ooit op D66. Dat is bijna één op de drie. Ofwel ruim 
3 miljoen stemmen, bijna 50 zetels in het parlement. 

D66 staat nu, volgens dezelfde 
Maurice de Hond, op een krappe 
twee zetels. Hoe kan dat? Waar zijn 
al die vrijzinnige sociaalliberalen 
gebleven? 

optreden. U wilde goede scholen, 
waar iedereen het beste uit zichzelf 
kan halen. U wilde een goede abor
tus- en euthanasiewetgeving, u wilde 
zelf bepalen wanneer u gaat winke
len en het voor iedereen mogelijk 
maken om te trouwen, welke geaard
heid je ook hebt. U wilde aandacht 
voor natuur en milieu. Dit, en nog 
veel meer, stond op uw agenda. En 
het aardige is: veel daarvan hebben 
we bereikt. Maar er is nog veel te 
doen. Dat leest u allemaal in ons par
tijprogramma op www.D66.nl. 

ma's tegenkomt. Op die toon van 'het 
moet maar eens gezegd worden', 
zonder er even bij na te denken. 
Want wie goed leest, ziet dat wan
trouwen de plaats heeft Ingenomen 
van vertrouwen, en uitsluiting de 
plaats van tolerantie. D66 verzet 
zich daar fel tegen. 

Ten slotte, en dat laat zich altijd wat 
minder goed op papier zetten, is er 
ook nog zoiets als 'het D66 gevoel'. 
En dan bedoelen we de manier waar
op vrijzinnige, eigenzinnige mensen 
in het leven staan. Zonder vooroor
deel. Zonder al te veel regeltjes en 
betutteling. Zonder angst voor 'het 

buitenland', of voor de toekomst. 
Zonder de in deze tijd zo alomte
genwoordige verongelijktheid. Die 
mensen hebben altijd D66 gestemd. 
En die mensen heeft dit land juist 
nû zo hard nodig. 

D66. Eigenzinnig liberaal. 

Het antwoord is simpel. Ze zijn 
teleurgesteld. D66 heeft, we geven 
het toe, een aantal fouten gemaakt. 
Maar we zijn er ook eerlijk over 
geweest. En ondertussen hebben we 
veel bereikt - beter onderwijs, meer 
schone energie, en een economie die 
weer banen oplevert. Toch twijfelen 
veel D66-ers over hun stem. 

De liefde voor D66, laten we het 
maar eens hardop zeggen, is een 
beetje over. En zoals dat met oude 
liefdes gaat, vraagt u zich zelfs wel 
eens af: wat heb ik er ooit in gezien? 
Laten we uw geheugen eens opfris
sen. U wilde een vrije en open 
samenleving, met meer democratie. 
Wars van verzuiling en regentesk 

Inmiddels heeft D66 met een groten
deels verfriste ploeg zijn missie ver
nieuwd. Of beter gezegd: hervon
den. Want het wordt weer tijd om 
gevestigde structuren open te bre
ken. D66 werpt een dam op tegen 
de verharding van het huidige poli
tieke klimaat. Tegen het 'nieuwe rea
lisme' dat je in veel partijprogram-

EIGENZINNIG 
LIBERAAL 

Word lid! 
D66 verwelkomt u graag als lid van de enige sociaal-liberale partij van het land. Door 
onderstaand formulier in te vullen, wordt u lid van de partij. De contributie voldoet u op 
basis van een contributieregeling waarbij u aan een ondergrens van € 30,- per jaar dient 
te voldoen. Indien dit bedrag voor u te hoog is, dan kunt u vertrouwelijk bij de penning
meester een verzoek tot mindering van dit bedrag indienen. Voor algemene informatie 
over het lidmaatschap van D66 gaat u naar www.d66.nl. 

Jonger dan 28 jaar? Word dan voor € 25,- per jaar lid van zowel D66 als de jonge 
Democraten! 
Voor jongeren tot en met 27 jaar is er het combilidmaatschap. Voor € 25,- per jaar ben je 
lid van zowel D66 als van de zich met D66 verbonden voelende politieke jongerenorgani
satie jonge Democraten. Kruis bij je opgave het vakje combi-lidmaatschap en vermeld je 
geboortedatum. (Geboortedatum is ivm wettelijke regelingen verplicht bij het combi-lid
maatschap). 

Soort Lidmaatschap 

D Lidmaatschap D66 

D Combi- lidmaatschap jonge Democraten 

Persoonsgegevens 

Geslacht: 

Voornaam'': 

Voorletters*: 

Tussenvoegsels: 

Achternaam: 

Geboortedatum: 

Adresgegevens 

Straat: 

Huisnummer: 

Toevoeging: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Land: 

Overigegegevens 

D Man 

D Vrouw 

Bank/Giro nummer*: 

Telefoonnummer'': 

06- nummer: 

E-mailadres'': 

Stuur het volledig 
ingevulde formulier naar: 

Postbus 660 
2501 CR Den Haag 

De met een '' gemarkeerde velden zijn verplicht voor aanmelding 

N.B. U kunt zich ook aanmelden als lid op www.d66.nl 

Op zoek naar meer meningen en opinies? Lees dan het politiek 

wetenschappelijk magazine van het Kenniscentrum van D66, Idee. Dit blad ver

schijnt zesmaal per jaar onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke 

redactie. Het biedt een forum voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van 

D66 en tevens voor een kritische ideeën- en gedachtewisseling. Door middel van 

beschouwingen, analyses en 

opinieartikelen wordt geprobeerd het denken binnen de partij te 

toetsen aan theoretische kritiek en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij 

wordt tevens gepoogd relevante ontwikkelingen op de 

politieke agenda te zetten. 

De balans zoeken tussen economie en milieu 

Met kleinere klassen zijn l~rlingen, leraren én ouders gelukkiger 

Niet de angst regeert, maar het geloof in eigen kracht 

Als je honger lijdt ben je nid vrij 

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meed~t 
Onze traditie blijft actueel 

De vrijheid van het individu blijft een belangrijk thema 

Als men~n de boodsch<~p~r niet vertrouwen, zullen ze niets gdoven 
Mensen waarderen het als je- een open houding hebt 

Niet links of rechts maar de beste oplossing 

The path is made by walking 

Herformuleren wat je als parrij belangrijk vindt 

Leiderschap vereist dat je mensen meeneemt in je verhaal 

Een rotsvast vertrouwen in het menselijk vernuft 

doen 

Heb je iets te mopperen, doe er 

Een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van studenten 

Vrije collegegelden weerspiegelen de kwaliteit van het onderwijs 

We moeten een luis in de pels blijven 

Een vrijzinnig liberale provincie van de Europese Unie 

Wat is er mis met het binnenhalen vm Poolse loodgieters 

Ein partij z.al de regie moeten nemen 

Het functioneren van de democratie centraal steUen 

In een tijd van culturele vervlakking is weinig ruimte voor genuanceerd denken 

Is er toekomst voor de Nederlandse landbouw 

De overheid dient zich verantwoordelijk te voelen voor schone energie 

Voor € 33,- per jaar 

kunt u een 

abonnement nemen op 

het tijdschrift van het 

Kenniscentrum D66. 

Voor een 

abonnement op Idee 

stuurt u een e-mail aan 

info@d66.nl of belt u 

met 070 - 35 66 066. 

Voor 

studenten geldt een aan

trekkelijke 

korting. Zij betalen 

slechts €16,- per jaar. U 

kunt via 

bovenstaand 

telefoonnummer ook 

een proefnummer 

aanvragen. Zie ook: 

www.d66.nl/idee 
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Pechtold • • 
'Vrijzinnigheid niet inruilen 
voor behoudzucht' 

"We waren nog nooit zo nodig als nu," zei Alexander Pechtold tijdens zijn toespraak op het afgelopen 
jubileumcongres. D66 moet volgens Pechtold blijven strijden voor openheid en tolerantie en een tegen
wicht bieden dan de angst voor vreemdelingen, een groter Europa en de opkomst van China en India. 

Jen wij niet inruilen voor behoud
zucht." 

blijft het in ons land angstig stil. 
Maatschappelijke en culturele ver
nieuwing vindt nu plaats in subcultu
ren buiten de politiek. Daar leggen wij 
ons niet bij neer." 

--
www.d66.nl/democraat 

succesvolle hervormingen, de miljar
den voor onderwijs en milieu wogen 
niet op tegen het beeld dat we onze 
geboortepapieren hebben verspeeld." 
Pechtold denkt echter wel dat het 
mogelijk is om het geschonden ver
trouwen te herstellen. "Zes zetels, 
daar ging ik voor en daar ga ik voor." 

Behalve Van Mierlo en Pechtold hield 
ook Lousewies van der Laan een toe
spraak op het jubileumcongres. 
Daarin ging zij in op de val van het 
kabinet. "Toen Maxime Verhagen zei: 
'Hoe kun je een kabinet nou laten val
len op het moment dat je gaat oog
sten?' gaf hij een kijkje in de denkwij
ze van het CDA," zei zij. "Kon het hem 
echt niet schelen dat wat er gebeurd 
was niet juist en fatsoenlijk was? Ik 
ben er trots op dat wij wel hebben 
gekozen voor politieke integriteit." 

::s L_ __________________ ~ 

"Mijn D66 is eigenzinnig liberaal," zei 
de lijsttrekker. "Omdat we onafhan
kelijk zijn en tegen de stroom in dur
ven gaan. Omdat we de vanzelfspre
kendheid van de macht ter discussie 
durven stellen en omdat we opko
men voor het eigenzinnige in elk 
individu." Pechtold brak nadrukkelijk 
een lans voor meer tolerantie en een 
andere toonzetting van het integra
tiedebat. "We moeten niet vluchten in 
een integratiepolitiek die is geba
seerd op wij-zij denken en niet ver
der komt dan inburgeringscursussen 
en een naturalisatiedag. Integratie is 
ook erkennen dat mensen anders 
mogen zijn en dat integratie tijd 
kost. Dat is vrijzinnigheid en die wil-

Pechtold hekelde tijdens zijn toe
spraak de onderwerpen waarop de 
andere partijen in de campagne de 
nadruk leggen. Het gaat te veel over 
hypes en de portemonnee, aldus de 
lijsttrekker. "Waar blijft de bezieling, 
de controverse, de ideeën? We hypen 
wel over 'De Gouden Kooi' van john de 
Mol, maar als Dorien Pessers de 
'regels zijn regels' mentaliteit hekelt, 
filmmaker Eddy Terstal met een mani
fest voor de vrijheid van meningsui
ting komt en Al Gore de wereld wak
ker schudt met een verontrustend 
pleidooi over klimaatverandering dan 

Tijdens zijn toespraak ging Pechtold 
ook in op de vraag over de toekomst 
van de partij die Hans van Mierlo eer
der op de dag tijdens zijn toespraak 
had gesteld. Volgens Van Mierlo is het 
voor het terugwinnen van het vertrou
wen van de kiezers van belang om de 
eigen fouten te erkennen. Pechtold 
stak de hand in eigen boezem. Hij 
erkende dat de partij door deelname 
aan het kabinet Balkenende-H de kie
zers van zich heeft vervreemd. "De 

Verder werd een aantal prominente 
D66'ers op het jubileumcongres in 
het zonnetje gezet. Partijvoorzitter 
Frank Dales benoemde Laurens jan 
Brinkhorst tot erelid van de partij en 
reikte de jan Glastra van Loon-pen
ning uit aan jacob Kohnstamm en 
Erwin Nypels. Het was voor het eerst 
dat deze onderscheiding die bedoeld 
is voor leden die zich door hun inzet 
voor de partij hebben onderscheiden, 
werd uitgereikt. 

Het gaat om mensen. 
De 1 5 belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma 

1. Onderwijs, Onderwijs, Onderwijs! 
Een samenleving die drijft op kennis moet het beste uit mensen halen. Goed onderwijs is de beste garantie voor integratie en persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikke
ling. Wie goed is opgeleid en zelfstandig keuzes kan maken, hoeft geen achterstand te vrezen. Zo hoog mogelijk opgeleide mensen die niet bang zijn voor de toekomst, dat is waar het 
om gaat. D66 wil dat Nederland weer koploper wordt op onderwijsgebied. Dat onderwijs biedt kwaliteit en ruimte voor verschil. Scholen en leerkrachten, universiteiten en wetenschap
pers hebben meer vrijheid nodig om onderwijs naar hun eigen professionele inzicht in te richten. Ouders, leerlingen en studenten krijgen meer ruimte om volwaardig mee te beslissen. 
Om Nederland weer aan kop te krijgen op onderwijsgebied zijn miljardeninvesteringen nodig voor: 
• Betere doorstroming in het hoger onderwijs; 
• Betere betaling van goed opgeleide en goed functionerende leraren; 

Kinderen met ·taalachterstand eerder naar school te laten gaan; 
• Een landelijke opknapbeurt voor alle scholen; 
• Een conciërge op alle basisscholen. 

2. Solidariteit tussen generaties 
De levensverwachting is sinds de invoering van de AOW gestegen van 65 naar 80 jaar. We volgen langer onderwijs en gaan op latere leeftijd werken. Maar door VUT en prepensioen hou
den we ook eerder op met werken. We genieten dus steeds langer van ons pensioen, maar hebben minder tijd om aan de AOW-premie mee te betalen. Om toekomstige generaties niet op 
te zadelen met het probleem van de vergrijzing, moeten we nu actie ondernemen. Solidariteit tussen generaties. Ook wil D66 maatregelen nemen die het voor ouderen makkelijker maken 
om actief te blijven op de arbeidsmarkt. 
• Belemmeringen om langer door te werken wegnemen; 
• Individuele pensioenregelingen mogelijk maken; 
• De AOW-leeftijd de komende 24 jaar met 1 maand per jaar te laten toenemen tot 67 jaar; 
• De levensloopregeling uitbreiden zodat mensen zelf kunnen sparen voor scholing. 

3. Lastenverzwaring compenseren 
De komende jaren zullen onder andere de zorgpremies en de energierekening omhoog gaan. Ook de 'vergroening' van het belastingstelsel waar D66 voor staat zal de lasten verhogen. 
Om deze extra lasten te compenseren en een evenwichtige inkomensverdeling te bereiken wil D66 de inkomstenbelasting met 2 procent-punt verlagen in de eerste twee schijven. 

4. Werken aantrekkelijker maken voor lage inkomens 
Werk is het beste middel voor maatschappelijke integratie. Maar mensen met een uitkering gaan er door het verlies van allerlei subsidies vaak netto op achteruit als ze gaan werken. Ook 
is het nauwelijks aantrekkelijk om meer uren te gaan werken. Deze ·armoedeval· wil D66 tegengaan door de laagste inkomens een arbeidskorting te geven op hun inkomstenbelasting. 
Dit belastingvoordeel is een goed middel tegen sociale onrechtvaardigheid en maatschappelijke uitsluiting. 

S. Barrières arbeidsmarkt wegnemen 
D66 wil dat Nederland een concurrerende, innoverende en flexibele economie heeft. Dat is goed voor de arbeidsparticipatie en de maatschappelijke integratie van mensen die nu aan de 
zijlijn staan. Daarom is het nodig markten te openen voor nieuwkomers, de arbeidsmarkt te flexibiliseren en barrières op de arbeidsmarkt weg te nemen. 
• Kwalitatief goede kinderopvang die betaalbaar is voor iedereen; 
• Flexibilisering arbeidsmarkt; 
• Vrijmaken van de markt voor producten en diensten binnen de EU; 
• Individualiseren overdraagbare heffingskorting (afschaffen 'thuiszitbonus'); 

6. Gekozen bestuurders op alle niveaus 
Burgers moeten zich kunnen herkennen in de politiek. Daardoor ontstaat vertrouwen in de politiek en dat is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van de democratie. In die 
democratie moeten de juiste bestuurders op de juiste plaatsen zitten. Wie dat zijn wordt bepaald door de burgers zelf. Mensen weten immers zelf het beste wat goed voor hen is en daar
om moeten zij zelf kunnen bepalen hoe hun leven en land worden ingericht en wie hen bestuurt. D66 wil gekozen bestuurders op alle niveaus: burgemeesters, commissarissen van de 
Koningin, de minister president en de voorzitter van de Europese Commissie. 

[lees verder op pagina 8] 
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Alexander Pechtold (40, Wageningen) 
Kunsthistoricus en veilingmeester Alexander Pechtold werd in 2004 minister van bestuurlijke vernieuwing. 'Van alle ministerschappen was dat ook de porte
feuille die mij het meest aansprak,' zegt Pechtold. 'Het bij de tijd brengen van de democratie, mensen meer te zeggen geven; het is hard nodig. Maar de mar
ges zijn smal, omdat de grote partijen natuurlijk niet zomaar hun macht afstaan. D.oordat de PvdA de gekozen burgemeester om zeep hielp, kunnen de grote 
partijen de steden en dorpen van Nederland nog gezellig onderling verdelen aan de Haagse vergadertafel. Wel zo makkelijk voor ze, maar het deugt natuur
lijk niet'. 

Voor zijn ministerschap was Alexander Pechtold voorzitter van D66 en burgemeester van Wageningen. Daar woont hij ook, samen met zijn vrouw Froukje en 
zijn twee kinderen Elske en Jacco. 

Alexander Pechtold was pas 24 jaar toen hij lid werd van D66. 'De reden om voor die partij te kiezen is de genuanceerde manier van politiek bedrijven en het 
feit dat ik ben opgevoed met de idee dat je macht en ge~ag niet als vanzelfsprekend moet beschouwen. Hoe dichter bij de macht ik ben geweest, hoe meer ik 
daar trouwens van overtuigd ben geraakt'. 

Boris van der Ham (33, Amsterdam) 
Op zijn 15de werd Boris van der Ham lid van D66. Bij de lokale afdeling ondersteunde hij het werk in de gemeenteraad. Ook werd hij actief bij de jonge 
Democraten en werd later landelijk voorzitter. In die functie kreeg hij nationale aandacht met acties rond milieu en onderwijs. In 2002 werd hij op 28-jarige 
leeftijd lid van de Tweéde Kamer. 

In de Kamer houdt Boris van der Ham zich met veel verschillende onderwerpen bezig: Van milieuvriendelijke energie en klimaat, tot vrijheid van meningsui
ting, cultuur en onderwijs. Als echte D66-activist is hij vaak op straat te vinden, maar heeft ook acties opgestart met collega links-liberalen uit het buitenland. 

'Voor mij is D66 toch in de eerste plaats een vrijzinnige partij,' zegt Boris van der Ham. 'Wij zitten niet vastgeroest aan allerlei ideeën uit oude boeken, maar 
wij kijken naar mensen zelf. Wat is praktisch? Mensen moeten niet langs de kant staan. Dus willen wij betaalare kinderopvang voor mensen die werken, omdat 
vrouwen die lang buiten de arbeidsmarkt staan er bijna nooit meer op komen. Sociaal-liberaal betekent dat je oog hebt voor de mensen die het moeilijk heb
ben. Dat gaat niet alleen over inkomensgroepen. Het gaat ook om asielzoekers die hier soms al jaren zijn en toch nog het land uit moeten. Het gaat om gehan
dicapten en ouderen die graag willen, maar niet de middelen hebben om volwaardig mee te blijven doen in de maatschappij. Dat zijn dingen die mij raken'. 

Bert Bakker (48, Den Haag) 
Toen hij 13 was, mocht Bert Bakker niet naar de film Turks Fruit. Want een instantie, genaamd dè filmkeuring, had bepaald dat hij daarvoor 14 jaar moest 
zijn. Of het daardoor komt weet hij niet, maar sinds die tijd vecht Bakker tegen alles wa.t ruikt naar betutteling en overregulering. Vandaar ook dat hij lid werd 
van D66. 'D66 wil mensen zelf ruimte geven. Er zijn zoveel instellingen en mensen die denken het allemaal beter te weten. We slaan op dat punt echt door in 
Nederland; regelen, organiseren. Maar je kunt nu eenmaal niet alle risico's uitbannen, dat is een illusie. Uiteindelijk doodt het de creativiteit en de dynamiek 
die we zo nodig hebben in de samenleving'. 

Voordat hij Kamerlid werd, was Bert Bakker woordvoerder van de Sociaal-Economische Raad (SER). Een interessante baan voor iemand die bekend staat als cri
ticaster van het poldermodel. 'Overleg is prima. Maar in Nederland is bijna alles een collectieve verantwoordelijkheid geworden. Dus kun je niemand aanspre
ken als er wat misgaat. We hebben meer afrekenbaarheid nodig. Lastige beslissingen worden bij voorkeur vooruit geschoven. Kijk naar de AOW en de hypo
theekrenteaftrek. Iedereen weet dat het niet houdbaar is. Maar zowel voor links als rechts zijn het politieke speeltjes geworden. D66 doet daar niet aan mee. 
Wij zijn ook over die onderwerpen eerlijk. Als je solidair bent met jongere generaties dan móet je de hypotheekrente durven te beperken. Niet als nivelle
ringsoperatie, maar om de huizenmarkt goed te laten functioneren. Er zijn steeds meer ouderen, die gelukkig steeds ouder worden en langer gezond blijven. 
Dus willen wij de AOW-leeftijd elk jaar met een maand verhogen, uiteindelijk tot 67 jaar. Dat is veel eerlijker dan de bejaardenbelasting die links wil, of de 
kop in het zand steken zoals rechts probeert'. 

Ageeth Telleman (36, Amsterdam) 
Ageeth Telleman werd in 1970 geboren in het Noord-Hollandse Schagen. Naast haar werk als sportinstructeur studeert zij politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Als managementconsultant leert zij zowe_l het bedrijfsleven als de publieke sector kennen, waarna zij op het ministerie van Economische Zaken 
verantwoordelijk wordt voör het begeleiden van veranderingsprocessen bij de overheid. 'Gevestigde structuren doorbreken gaat niet vanzelf, maar het kán 
wel,' zegt Telleman. Ook binnen D66 wordt zij actief als voorvrouw van een vernieuwingsbeweging, Opschudding. 'Als je niet gelooft dat het anders en beter 
kan, heb je in de politiek niets te zoeken'. 

Ageeth Telleman gelooft er niets van dat veiligheid alleen maar een thema is van rechts. 'Iedereen wil toch veilig over straat kunnen lopen? De vraag is alleen 
hoe je denkt dat te bereiken. Ik geloof dat het bestrijden van schooluitval op het vmbo veel meer zoden aan de dijk zet dan een identificatieplicht. Die wil 
D66.dan ook afschaffen, net als die idiote prestatiecontracten bij de politie. je moet steeds kijken naar wat er effectief en proportioneel is, niet stoere maat
regelen aankondigen die politiek leuk klinken maar die in de praktijk geen zoden aan de dijk zetten'. 

Met haar zoontje Philippè en dochtertje Alexander woont Ageeth in de Amsterdamse Jordaan. 

Kajsa Ollongren (39, Amsterdam) 
Kajsa Ollongren gaat naar school in Oegstgeest en studeert daarna achtereenvolgens in Amsterdam (geschiedenis en internationale betrekkingen), in Den Haag 
(buitenlands beleid) en in Parijs aan de fameuze Ecole National d'Administration. Het is Hans Wijers die haar op haar 33ste benoemd tot directeur Europese 
Integratie op het ministerie van Economische Zaken. 

'Nederland heeft behoefte aan een partij die over de grenzen kijkt,' zegt Kajsa, die haar naam dank aan haar Zweedse achtergrond. 'Een partij voor wie Europa 
geen buitenland is, maar gewoon binnenland'. Inmiddels woont Kajsa met haar vriendin en hun twee kinderen in Amsterdam. 

Als topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken ziet Kajsa hoe sterk Nederlandse bedrijven zijn. 'Veel is te danken aan de lastige maatregelen die 
D66 samen met CDA en VVD heeft durven nemen in het vorige kabinet. Maar ook aan individuele bedrijven. Ik denk dat Nederland als geheel nog veel ster
ker en innovatiever kan worden. Dat begint bij beter onderwijs. Want we doen het nog lang niet zo goed als we kunnen. Dus moeten leraren meer eigen ver
antwoordelijkheid krijgen en het salaris dat daar bij past. Dan maken we het vak weer interessanter voor the bestand the brightest. Maar we willen ook bete
re begeleiding voor jonge wetenschappers. En waarom mogen universiteiten extra geld vragen voor opleidingen die aantoonbaar beter zijn? We moeten inzet
ten op kwaliteit als we concurrerend en welvarend willen blijven'. 
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TIEN KEER. EIGENZINNIG LIBERAAL 

Fatma Koser Kaya n Haag 
Fatma Koser Kaya komt op haar zesde vanuit Turkije naar Bergen op Zoom, samen met haar moeder, drie broers en twee zussen. Zij studeert rechten aan de 
Katholieke Universiteit Brabant en doet onderzoek aan het Max Planck Instituut in Freiburg. Ze wordt advocaat en daarna jurist voor de FNV. 2004 is voor haar 
een topjaar: zij wordt beëdigd als kantonrechter én als lid van de Tweede Kamer. Daar houdt zü zich onder andere bezig met sociaaleconomisch öeleid, volks
gezondheid en buitenlands beleid. Met haar man en hun zoontje Baran woont zij in Den Haag. 

'Eén van de dingen die mij aanspreken in D66 is dat iedereen gewoon als individu wordt behandeld,' zegt Koser Kaya. 'Zo wordt in ons systeem de kandida
tenlijst samengesteld door de stemmen van individuele partijleden op te tellen. Excuustruusen of voorkeursallochtonen bestaan bij ons dus niet, maar ieder
een heeft een gelijke kans. Toch zie je bij ons altijd automatisch een veel eerlijker verdeling ontstaan naar geslacht, afkomst, geaardheid en religie dan bij al 
die partijen die daar zoveel kunst en vliegwerk op loslaten. Dat is toch veel beter?' 

D66 laat zich niet leiden door de waan van de dag. 'Kijk naar het doorgeslagen maakbaarheidsdenken over integratie. Alsof je met een paar strenge regeltjes 
en een inburgeringscursus de integratieproblemen kunt oplossen. Zo simpel werkt het niet, mevrouw Verdonk! Of denk aan zo'n hype, waarbij iedereen die 
toevallig Turks bloed heeft opeens door de partij wordt gedwongen verantwoording af te leggen over wat er 100 jaar geleden is gebeurd. Het is te absurd voor 
woorden! Wij gaan toch ook niet opeens alle parlementariërs met Nederlands bloed vragen of zij opeens de fouten van de VOC willen erkennen? Gelukkig doet 
D66 niet aan dat soort onzin mee'. 

Mar 34, Utrec 
Wetenschapper Mark Sanders is geboren in Brabant maar studeerde in Limburg. Hij werd in 2002 lid van D66 omdat hij een statement wilde maken voor fat
soenlijke politiek. Mark Sander~ is als econoom gepromoveerd op de arbeidsmarkteffecten van technologische vooruitgang. 

Na in Duitsland en de Verenigde Staten gewerkt te hebben belandde hij in Utrecht. Daar staat hij dagelijks voor de collegezaal. 'Ik werk in het onderwijs en 
zie hoe de investeringen die D66 de afgelopen jaren heeft afgedwongen effect sorteren. Maar er is nog meer nodig. D66 wil de komende jaren 5 miljard extra 
in onderwijs investeren, veel meer dan andere partijen, Voor ons is onderwijs meer dan een middel, want ons doel is de persoonlijke ontwikkeling van men
sen. Als je een samenleving wilt van vrije en verantwoordelijke burgers dan moet je investeren in mensen zelf'. 

Maar ook in kunst en cultuur. 'Dat is vaak het ondergeschoven kindje, er is altijd wel iets dat belangrijker of urgenter is. Daarom stelt D66 voor om altijd 1% 
van de rijksbegroting aan kunst en cultuur te besteden. En musea worden gratis voor iedereen onder de 18'. 

lngr1 
juriste Ingrid van Engelshoven werd geboren in Delftzijl, maar groeide op in België. Als studente was ze voorzitter van D66 in Nijmegen. Ze werkte voor de 
Tweede-Kamerfractie van D66, ondermeer als secretaris van toenmalig fractievoorzitter Thom de Graaf. Sinds 2004 is lngrid van Engelshoven directeur van 
de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. Daarmee is zij medeverantwoordelijk voor de bekende BOB-campagne en de slogan 'Geniet, maar drink met mate'. 

Van Engelshoven maakt zich zorgen over het gemak waarmee rechten en vrijheden terzijde worden geschoven. 'Veiligheid voor alles is het credo. Ik wil opko
men voor rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, het voorkomen van willekeur en onnodige ingrepen in burgerlijke vrijheden. In Nederland, maar ook internatio
naal. Want natuurlijk vechten we samen met Amerika tegen terreur. Maar dat moeten we wel op een slimme en effectieve manier doen. We moeten dus niet 
als de regering klakkeloos achter Bush aanlopen. Marteling en illegale gevangenissen zijn misdadig. D66 is de partij die aan de belt trekt als de internationa
le rechtsorde in gevaar is'. 

Maar waken over de internationale rechtsorde betekent niet voortdurend op de rem staan. 'Er kan nog veel gebeuren om de wereld veiliger te maken. Waarom 
is er nog niet één Europees buitenlands beleid? Laten we beginnen met de veto's van de Europese landen af te schaffen in de strijd tegen misdaad en terreur. 
Dan kan er meteen een betere democratische controle plaats vinden door het Europees Parlement'. 

an Ger en Haag 
Volgens Gerben jan Gerbrandy is een politieke partij meer dan een verzameling standpunten. 'Het karakter van een partij wordt bepaald door de manier van 
politiek bedrijven. Zo is eerlijkheid en integriteit voor mij altijd de grote aantrekkingskracht van D66 geweest'. 

Gerben jan Gerbrandy woont met zijn vrouw en drie kinderen in Den Haag, waar hij werkt op het ministerie van Landbouw. Daarvoor werkt hij lange tijd in 
Brussel, als lobbyist voor McDonalds en als medewerker in het Europees Parlement. Daar hield hij zich vooral met natuur en milieu bezig. 

'Ik vind D66 bij uitstek een milieupartij, omdat wij ook echt iets willen bereiken. Door uit te zoeken hoe het echt zit. Je hoort teveel flauwekul over milieu. 
Bijvoorbeeld dat als je voor het milieu bent, je tegen economische vooruitgang moet zijn. Onzin! Dat gaat juist heel goed samen. Niemand wil 50 of 100 jaar 
terug in de tijd. Toen stond het milieu er echt een stuk slechter voor. We boeken milieuwinst door nieuwe technologieën toe te passen, door vooruit te kij
ken'. 

Maar milieubeleid is ook keuzes maken. 'Om de wegenbelasting te vervangen door de kilometerheffing, bijvoorbeeld. Om geen snelweg langs het Naardermeer 
aan te leggen. Om landbouwsteun af te schaffen of door die te richten op milieuvriendelijke bedrijven. En door 1 miljard in te zetten voor de overgang naar 
echt duurzame energie'. 

Salima Belhaj (28, Rotterdam) 
De van oorsprong Harderwijkse Salima Belhaj woont al lange tijd in Rotterdam. Daar werkt zij als personeelscoördinator bij het Museum Boijmans van 
Beuningen en studeert zij sociologie aan de Erasmus universiteit. 

'D66 ziet mensen als vrij, betrokken en gelijkwaardig. Dus ben ik geen jongere, vrouw of Marokkaanse, maar gewoon Salima Belhaj uit Rotterdam. Ik vind dat 
erg prettig'. 

Salima Belhaj kwam eerder in het nieuws toen zij met de Jonge Democraten protesteerde tegen het jongerenbeleid van de vakbond en daarom het FNV-gebouw 
bezette. Zij gelooft dat je realistisch kunt zijn zonder je idealisme te verliezen. 'Er zijn zoveel dingen die ik wil verbeteren! We moeten er voor zorgen dat ver
grijzing niet de ondergang wordt van jongeren, de oudedagvoorzieningen en de gezondheidszorg. En ik wil er aan bijdragen dat alle mensen kansen krijgen 
om zichzelf te emanciperen en te ontwikkelen. Ongeacht hun geslacht, afkomst, seksuele voorkeur, levensovertuiging of bijvoorbeeld fysieke beperkingen. 
Daar is echt nog een wereld te winnen, ook in Nederland'. 
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Columns 

Alexander 

Op campagne! 
't Is hard werken maar het levert meer ener
gie op dan het kost, campagne voeren. Na een 
zeer geslaagd congres, het eerste weekend 
van oktober zijn we aan de slag gegaan met 
onze regiotours. In 3 weken zijn we het hele 
land door geweest. In elke provincie waren we 
minstens een hele dag, soms vaker dan 1 
keer. De programma's van die dagen zijn 
gevuld in overleg met de afdelingen en de 
regio's. Ik ben op veel leuke en interessante 
plaatsen geweest, heb vrijwel overal met de 
lokale omroep en regionale krant gesproken, 
debatten gevoerd en heb vooral ook veel 
'geflyerd'. 

Noem het ouderwets maar ik geloof heilig in deze vorm 

van campagne voeren. Gewoon met een stapel folders 

bij een station of een winkelcentrum gaan staan, vro

Foto: Brenda van Leeuwen 

lijke groene 066-das om, en dan maar zien wat er gebeurt. Zo deed ik het in Leiden en in 

Wageningen al en nu dus ook. Op veel plaatsen worden de folders gewoon uit onze handen 

getrokken. En echt niet om ze een paar meter verder in de papierbak te gooien. Niets te merken 

van het cynisme dat de boventoon voert in sommige media. Veel mensen willen graag een 

gesprekje met je aanknopen. Vaak hebben ze kritiek, terecht kritiek, over de fouten die er door 

D66 de laatste paar jaar gemaakt zijn in het politieke speelveld. Maar ze sporen ons ook aan om 

het vrijzinnige geluid goed te laten doorklinken. De open transparante samenleving waar wij 

voor staan is niet een hobby van een paar oude hippies. Van jong tot oud zijn er mensen te vin

den die niet bang zijn voor Europa en de rest van de wereld. Die vinden dat iedereen het recht 

heeft zich te ontplooien en volop deel te nemen aan onze samenleving. Die weten dat economie 

en duurzaamheid helemaal geen tegenstelling hoeven te zijn. En die zich doodergeren aan de 

gesloten regentencultuur in dit land waarin een beperkte groep mensen en partijen de strategi

sche posities verdelen. Mensen die zelf als dat nodig is, de moeilijke keus willen kunnen maken 

voor abortus of euthanasie, die zelf bepalen of en met wie ze willen trouwen, zelfs als dat iemand 

van hetzelfde geslacht zou zijn en die zelf uitmaken wanneer ze willen winkelen. 

Met dat verhaal ben ik op pad. Geld is belangrijk, maar toch vooral als middel en niet als doel! Ik 

hamer ook deze weken op onderwijs en integratie, op duurzaamheid en verdraagzaamheid en op 

de immateriële rechten die D66 de laatste 20 jaar heeft weten te realiseren, ook als de andere 

partijen en de media het eigenlijk alleen maar willen hebben over de portemonnee. 

Alexander Pechtold 

Lousewies 
Het toelatingsbeleid voor de Gouden Kooi, het 
voortbestaan van Ungo, de hypotheekrenteaf
trek, de AOW, een snelweg door het 
Naardermeer: het lijkt soms tijdens .verkiezin
gen alsof de buitenwereld nauwelijks bestaat. 
Toch merk ik op campagne dat veel 
Nederlanders juist verlangen naar een interna
tionale partij als D66. Mensen maken zich zor
gen over de massale slachtpartijen in Darfur. 
Ze willen een sterk Europees geluid op het 
internationale toneel tegenover de regering 
Bush die mensenrechten aan de laars lapt en 
verdachten jarenlang zonder proces opsluit. 
Geïnspireerd door Al Gore en zijn film An 
lnconvenient Truth zoekt men naar politici die 
zien dat internationale klimaatverandering 
juist voor een laagliggend land als Nederland 
een topprioriteit in ons politieke handelen zou 
moeten zijn. En iedereen weet dat een land 

Foto: Marcel Minnee 

wiens welvaart afhankelijk is van internationale handel en export gebaat is bij 

een stabiele wereld die gebaseerd is op internationale rechtsorde. 

Op al deze punten heeft 066 een sterke staat van dienst en een unieke positie in het politieke 

spectrum. De rechtse partijen zijn verworden tot schoothondjes van Bush en de linkse partijen 

zijn ongeloofwaardig door hun eenzijdige anti-Amerikanisme. Het lijkt wel alsof ze vergeten dat 

Niet altijd even makkelijk 

"Het schip is het veiligst als het in de haven 

ligt, maar daarvoor zijn schepen niet 

gebouwd" is een uitspraak van Paulo Coelho. 

D66 is ook zo'n schip. We zoeken voortdu

rend grenzen op en verleggen ze. We waaien 

niet met alle winden mee. We gaan niet onbe

zonnen op weg maar benaderen een pro

bleem kritisch en zijn bereid verschillende 

invalshoeken te bekijken. Wij denken na, 

analyseren en praten met betrokkenen die 

feitelijk met het probleem te maken hebben. 

Allemaal factoren die van invloed zijn op de 
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uitkomst. We moeten er daarbij wel voor waken dat we op koers blijven. 

En dat is niet gemakkelijk in deze tijd. Oplossingen worden panklaar aangeboden. Oneliners wor

den gepresenteerd als de oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. En als D66 

daaraan niet meedoet, wordt ons vervolgens verweten te vaag te zijn, niet in het bezit te zijn van 

een eigen mening en te veel te blijven hangen in abstractheden. 

Andere politieke partijen lijken voor alle problemen een oplossing te hebben. Maar als het zo sim

pel is, waarom hebben zij er dan nog steeds niet voor gezorgd dat de problemen opgelost zijn? 

Of is het toch niet zo simpel? D66 had de afgelopen tijd soms de wind mee, soms ook stormen te 

trotseren. Voor D66 staat echter duurzaamheid voorop. En draagvlak bij de betrokkenen. Dat 

gaat niet altijd snel. En niet altijd makkelijk. Maar het biedt wel kwaliteit! 

D66 wil u een grote rol geven. U bent zelf in staat om keuzes te maken. U heeft ook oog voor uw 

medemens en de maatschappij waarin wij leven. Onderwijs, milieu, gezondheidszorg en ook onze 

rechtstaat zijn zaken die op de agenda moeten blijven. Voor nu en voor de toekomst. 

D66 wil zich inzetten voor deze kwesties. En heeft u daarbij nodig. Komt u aan boord? 

U beslist! 

Frank Dates 

Voorzitter Landelijk Bestuur 

Uw mening in de Democraat? 
In 'de mening' vindt u bijdragen van 
leden van D66. De inhoud van deze 
artikelen zijn de persoonlijke menin
gen van de auteurs. Wilt u een bijdrage 
leveren aan 'de mening'? Mail uw 
mening/opinie over een actueel poli
tiek onderwerp (met een maximale 

lengte van 300 woorden) naar 
democraat@d66.nl. De redactie houdt 
zich het recht voor om meningen te 
redigeren, in te korten of te weigeren. 
Zie het colofon voor de sluitingsdatum 
van Democraat 6/2006. 

de helft van de Amerikanen ook niets opheeft met Bush. Het meest hypocriet is de houding van 

de PvdA die nog steeds probeert de verdoezelen dat zij de oorlog in Irak gesteund hebben. Bos 

zat op dat moment in coalitieonderhandelingen met het CDA en was bereid een illegale oorlog 

te steunen in ruil voor een plek op het pluche. Dus stemde de PvdA niet voor de motie Dittrich 

die uitsprak dat de regering geen militaire of politieke steun mocht verlenen aan de invasie van 

Irak. 

Behalve dat 066 altijd consequent aan de kant van mensenrechten en de internationale rechts

orde heeft gestaan zijn wij ook de enige overgebleven pro-Europese partij. Nu ook PvdA en VVD 

vinden dat Europa wel ver genoeg is gegaan lijkt het alsof niemand zich realiseert dat een klein 

land juist meer invloed krijgt door Europese samenwerking, omdat anders de grote landen alles 

met elkaar bekokstoven. 

Twee weken geleden was ik in Boekarest voor het congres van de Europese Liberaal-Democraten. 

Wat een ongelooflijke ontwikkeling heeft Roemenie doorgemaakt sinds ik daar vijftien jaar gele

den als jonge projectmanager onderhandelde over het milieu. Natuurlijk moet er nog erg veel 

gebeuren, maar het illustreert de softpower van de Europese Unie, waarbij de wortel van het 

lidmaatschap leidt tot regime change, democratie en welvaart zonder dat er een schot hoeft te 

vallen of een mensenleven eisende en miljardenverslindende oorlog mee gepaard hoeft te gaan. 

D66 blijft als enige partij vechten voor een sterk Europa, in ons eigen belang en in ons gemeen

schappelijk belang. Vorig jaar stemde 31% van de Nederlanders voor een Europese Grondwet. 

Als we die mensen deze laatste campagneweken kunnen bereiken met onze internationale bood

schap kunnen we zeker bogen op een mooi verkiezingsresultaat. 
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Waar staat D66 voor? 
We zijn een partij van eerst rustig nadenken en dan met een effectieve oplossing komen. Een eerlijke partij ook, die al voor de 

verkiezingen durft te zeggen dat pijnlijke ingrepen nodig zijn. We gaan er vanuit dat mensen zelf het beste weten wat goed voor hen is en daarom 

geven we hen zelf de touwtjes in handen. Bijvoorbeeld doordat wij politici direct afrekenbaar maken voor de kiezer. 066 kiest 

consequent voor de toekomst in plaats van zich blind te staren op gevestigde belangen. En wie nu buiten de boot valt, betrekken we er weer bij. 

Vaag hoor, nu graag even COncreet! 
Veel mensen zijn vooral bang om te verliezen wat ze hebben. Hun baan, hun huis, hun pensioen. Heel begrijpelijk, maar wie zich vooral door angst laat leiden komt nooit een stap verder. D66 heeft 
ook oog voor de mensen die nu geen toegang hebben. Toegang tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Of de woningmarkt en het openbaar bestuur. Of mensen verder weg, die bij Europa willen horen, of 
die uit de armoede willen komen door hun landbouwproducten hier te verkopen. Overal worden gevestigde belangen ten koste van nieuwkomers verdedigd. Maar ondertussen groeit daardoor de tegen
stelling tussen jong en oud, arm en rijk, zwart en wit, burger en politicus. Dat deugt niet! Dus willen wij de arbeidsmarkt flexibiliseren, de woningmarkt reorganiseren, werknemers uit alle EU-landen 
toelaten, de AOW-leeftijd verhogen, mensen met lage inkomens een belastingaftrek geven en landbouwsubsidies afschaffen. En natuurlijk maken wij ons sterk voor het referendum en de gekozen, afre
kenbare burgemeester en extra belastingaftrek. 

jullie komen toch altijd op je standpunten terug? 
D66 zet het denken nooit stil. Wij zijn de enige politieke partij die niet is verbonden aan belangengroepen. Of dat nu de kerk is, de vakbond, de werkgeversorganisaties of de milieubeweging. 
Het gaat ons er niet om goede sier te maken, het gaat ons om de beste oplossing. Door gasboringen in de Waddenzee toe te staan, is er een eind gekomen aan de veel schadelijker kokkelvisse
rij en is er geld om eindelijk achterstallig onderhoud te plegen. Dus is de waddenzee er per saldo op vooruit gegaan. Wij blijven nadenken en gaan dan voor de best mogelijke oplossing. Want 
de beste maar onmogelijke oplossing klinkt misschien wel leuk, maar daar schiet niemand uiteindelijk iets mee op! Dat noemen wij pragmatisch. 

jullie zijn toch alleen maar voor het referendum en de gekozen burgemeester? 
D66 is inderdaad opgericht om mensen meer te zeggen te geven over hoe zij hun eigen land en leven inrichten. Maar wij willen op alle terreinen van de samenleving de barrières tussen insiders en 
oudsiders opheffen. Want iedereen moet de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Daarom vinden wij onderwijs ook zo belangrijk. Goed onderwijs is de beste garantie voor maatschappelijke 
vooruitgang, integratie en samenhang. En als wij iets belangrijk vinden doen wij het ook: er is de afgelopen periode dankzij D66 méér in onderwijs geïnvesteerd dan CDA. VVD en PvdA bij elkaar opge
teld hadden beloofd in hun programma's! 

ja, en wat levert dat dan op? 
... meer keuzevrijheid 
Zonder D66 zouden homo's nog steeds niet mogen trouwen en zouden artsen die meewerken 
aan abortus of euthanasie nog altijd strafbaar zijn. Zonder D66 zouden slachtoffers van mis
drijven nog altijd geen woord mogen zeggen in de rechtzaal en waren alle winkels verplicht 
klokslag zes uur de deur te sluiten. 

.. . een beter milieu 
D66 staat voor een slim en concreet milieubeleid. Sterker nog, geen partij heeft in de afgelo
pen jaren zoveel waargemaakt voor het milieu als D66. Dankzij ons kwam er zevenhonderd 
miljoen euro extra voor natuurontwikkeling, iets waar Natuurmonumenten ons van harte mee 
complimenteerde. Wij hebben ervoor gezorgd dat er bijna twee miljard is geïnvesteerd in 
milieuvriendelijke energie, zoals windmolenparken en zonnepanelen. De komende jaren wil 
D66 ook een verdubbeling van het bedrag dat uitgetrokken wordt voor schone energie. Dit 
geld willen we vooral inzetten voor langdurige steun voor zonne-energie en energiebespa
ring. D66 wil dat binnen tien jaar het hele autopark schoon is. 

.. . een democratischer Europa 
D66 is de laatste pro-Europese partij in Nederland, maar wel één die wil dat de kiezer daar
over het laatste woord heeft. Daarom maakten wij .het referendum over de Europese 
Grondwet mogelijk. 

En wat vindenjullie van: 

.. . de val van het kabinet 

... meer veiligheid op straat 
Veelplegers, die met elkaar voor een meerderheid van de misdrijven zorgen, kunnen tegen
woordig veel effectiever worden aangepakt en behandeld. Daardoor is het veiliger op straat 
geworden. 
Een chronisch heroïneverslaafde die niet behandeld wordt, gaat elke dag uit stelen. Dankzij 
D66 zijn er honderd extra behandelplaatsen gekomen waar heroïne onder medisch toezicht 
wordt verstrekt. Dat is praktisch: zonder ideologie of onderbuikgevoelens zorgen wij voor 
nuchtere oplossingen voor concrete problemen. 

... meer geld voor studenten 
Toen CDA-minister Van der Hoeven en VVD-minister Zalm de gratis OV-kaart voor studenten 
wilden afschaffen, stak D66 daar een stokje voor. Net als voor de geplande verhoging van het 
collegegeld met 200 euro. In plaats daarvan zorgden wij ervoor dat de studiefinanciering 
voor iedereen met 150 euro werd verhoogd. 

. .. minder gezeur over allochtonen 
Voor ons bestaan 'allochtonen' niet, voor ons bestaan er alleen individuele mensen met hun 
eigen kwaliteiten en problemen. Verwacht van D66 dus geen speciale acties voor nieuwe 
Nederlanders, of juist eindeloos gezeur over 'vreemdelingen'. Wij plaatsen mensen niet in hok
jes en verwachten geen heil van symboolpolitiek als een verplichte inburgeringscursus of het 
afschaffen van de dubbele nationaliteit. Waar wij wel in geloven, is in goed onderwijs en werk 
voor iedereen. Dan schep je ruimte voor mensen om zichzelf te integreren. Dát werkt wel! 

D66 is een hervormingspartij, dus zijn wij er trots op dat wij het vorige hervormingskabinet mogelijk hebben gemaakt. Want mede dankzij die hervormingen staat de Nederlandse economie er 
nu een stuk sterker voor. Wij wilden het k~binet dan ook niet laten vallen. Maar wij konden natuurlijk ook geen oogje toeknijpen toen minister Verdonk haar macht misbruikte. Want integriteit 
gaat vóór politiek opportunisme . 

... Irak en Uruzgan 
D66 is altijd ondubbelzinnig tegen de oorlog in Irak geweest. Niet omdat wij voor Saddam Hoessein waren, maar omdat wij dachten dat er niet veel goeds van zou komen. Helaas krijgen wij 
daar steeds meer gelijk in. D66 stemde tegen de wederopbouwmissie in Uruzgan, omdat wij geloofden dat die missie geen serieuze kans van slagen zou hebben. Wij hopen natuurlijk dat wij 
daarin ongelijk krijgen, maar de eerste tekenen zijn niet zo gunstig. Wij zijn van harte bereid om steun te verlenen aan moeilijke missies in het buitenland. Maar alleen als die uiteindelijk tot 
een goed resultaat kunnen leiden . 

. . . de Armeense genocide 
Wij vinden het onzin om zomaar uit het niets aan alle politici die toevallig een Turkse achtergrond hebben een analyse te vragen van historische gebeurtenissen die 100 jaar geleden hebben 
plaatsgevonden. Een massamoord is geen politiek speeltje waarvoor mensen langs etnische lijnen opeens verantwoordelijkheid moeten ervaren. We vragen Balkenende en Bos toch ook niet 
zonder aanleiding om een uitgebreide erkenning van de misstanden uit de VOC-tijd? 

.. . Bos of Balkenende als premier? 
Liever Pechtold natuurlijk, maar inderdaad, die kans is niet zo groot. Anderzijds: zou het niet mooi zijn als u de minister president zelf zou kunnen kiezen? Zodat u echt tussen Bos of Balkenende 
kunt kiezen? Als u dat wilt is er maar één keus: D66. 
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[vervolg van pagina 3} 

7. Invoeren correctief en raadgevend referendum 
Om de band tussen mensen en hun omgeving te versterken is het van belang dat mensen op meer manieren dan alleen via verkiezingen betrokken zijn bij politieke beslissingen. Daarom 
wil D66 dat mensen op buurt, stadsdeel, gemeentelijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau zelf kunnen meebeslissen. D66 wil een correctief en raadgevend referendum invoeren 
en het volksinitiatief met een reële drempel. Ook is D66 voorstander van het raadplegend referendum ('preferendum'). Wij willen ook dat politieke partijen zich vooraf verbinden aan 
de uitslag van een referendum. 

8. Europees energiebeleid 
Investeren in duurzame energie is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Maar Nederland kan dat niet alleen. Europa wordt steeds meer ons binnenland en D66 is daarom een groot 
voorstander van verdere Europese samenwerking, óók bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke energie. Met een gemeenschappelijk en duurzaam Europees energiebeleid kunnen we 
meer investeren in het ontwikkelen van zonnekrachtcentrales, toepassing van waterstoftechnologie en het verbeteren van de elektriciteitsnetten. Het bedrag voor gezamenlijk onder
zoek moet worden vertienvoudigd naar 5 miljard euro tot 2013. Maar Nederland moet niet wachten op Europa: D66 wil twee keer zo veel geld voor schone energie. 

9. Landbouw en Natuur 
In de 21 ste eeuw leeft een groot deel van de wereldbevolking nog steeds in armoede·. Dat komt gedeeltelijk omdat boeren in ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren met in het 
westen geproduceerde goederen. De exportsubsidies op landbouwproducten vanuit de Europese Unie hebben een zeer negatief effect op boeren in ontwikkelingslanden. D66 wil dat 
Nederland zich hard maakt om deze landbouwsubsidies zo spoedig mogelijk af te bouwen. D66 wil ook extra blijven investeren in de uitbreiding van natuurgebieden in Nederland. 

10. Geen gedwongen inburgering 
Nederland heeft een hardvochtig integratiebeleid gevoerd. Dat heeft veel vluchtelingen en immigranten onnodig hard getroffen, groot persoonlijk leed teweeggebracht en het interna
tionale aanzien van Nederland geschaad. Volgens D66 kan een streng beleid echter ook humaan worden uitgevoerd. Krampachtig vasthouden aan zogenaamde 'gezamenlijke' Nederlandse 
gebruiken zorgt ervoor dat we grote groepen van de Nederlandse bevolking uitsluiten. D66 wil mensen niet 'onder dwang' laten integreren en inburgeren. Een open samenleving biedt 
ruimte voor verschil - natuurlijk zonder te marchanderen met wezenlijke (grond)rechten! 

11. Afschaffen prestatiecontracten politie 
D66 wil af van de prestatiecontracten bij de politie. Prestatiecontracten leiden tot agenten die 'bonnenjagers', of erger nog, 'illegalenjagers' worden om hun quotum te halen. Planning 
en rekenschap afleggen zijn betere prestatie-instrumenten. 

12. Afschaffen identificatieplicht 
In Nederland is er de laatste jaren een verlies aan tolerantie, een gemakzuchtig koketteren met ultrarechtse sentimenten rond veiligheid en het vraagstuk van de multiculturele samen
leving. D66 is ook voor meer veiligheid, maar wil dat alleen doen via maatregelen die effectief zijn. Wij willen geen symboolpolitiek, geen regeltjes die schijnveiligheid creëren terwijl 
ze onze vrijheid en privacy aantasten. Op angst en onzekerheid gebaseerde maatregelen tasten de fundamentele vrijheden en rechten aan die we juist willen verdedigen. D66 vindt de 
huidige identificatieplicht geen effectief middel in de strijd voor meer veiligheid op straat. Daarom willen wij deze plicht afschaffen. 

13. Kunst en cultuur als bindmiddel 
Kunst en cultuur vormen het DNA van de samenleving die D66 voor ogen staat. Daarom willen wij structureel één procent van de Rijksbegroting besteden aan kunst en cultuur. Een brui
send cultureel leven zorgt ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse werknemers en bedrijven. Zo dringt Nederland door tot de internationale voorhoede van de 
creatieve industrie. jong geleerd is oud gedaan en daarom willen we musea voor jongeren gratis maken en populaire jongerencultuur zoals popmuziek ondersteunen. 

14. Minister voor deregulering 
Het is al vaak gezegd: in Nederland bestaat een overdaad aan regels en voorschriften. Om daadwerkelijk daaraan een halt toe te roepen wil D66 een minister voor deregulering aanstel
len. Die moet Nederland ruimte geven en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven met tenminste vijfenwintig procent verminderen. 

15. Een woningmarkt die toegankelijk is voor iedereen 
De woningmarkt functioneert niet goed: starters kunnen geen huis kopen en de huurmarkt zit op slot. Tegelijkertijd bemoeit de overheid zich op veel te veel verschillende manieren 
met de huizenmarkt. Dat leidt tot een wirwar aan regelingen waarvan niemand meer weet wat de bedoeling er ooit van was en hoe het in de praktijk precies uitpakt. Het wordt hoog tijd 
om dathele stelsel - ook de hypotheekrenteaftrek - kritisch onder de loep te nemen. Om te beginnen wil D66 de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken beperken tot 500.000 
euro. Uiteindelijk willen wij toe naar een woningmarkt die toegankelijk is voor starters en andere woningzoekenden. Tegelijkertijd willen wij rechtszekerheid voor de huidige woning
bezitters en huurders. 

Maak Soph ie Europarlementariër van het jaar! 
D66-Europarlementariër Sopbie in 't Veld is door The European 
Voice (EV) genomineerd voor de prijs "Europarlementariër van het 
jaar". EV heeft In 't Veld op de shortlist gezet "vanwege haar 
standvastige opkomen voor de burgerlijke vrijheden". 

In 't Veld pleitte dit jaar voor een 
beperking van de informatieover
dracht over vliegtuigpassagiers aan 
de Verenigde Staten. "Er worden veel 
meer passagiersgegevens aan de 
Amerikanen overgedragen dan nodig 
is, en een reiziger die het slachtoffer 
wordt van misbruik of fouten met 
zijn gegevens heeft geen poot om op 
te staan. Voor het identificeren van 
verdachten en potentiële terroristen 
zijn simpele gegevens als naam en 
paspoortnummer voldoende". De 
Europese regeringsleiders en de 
Europese Commissie hebben nauwe
lijks verzet geboden tegen de onre
delijke eisen van de VS, maar In 't 
Veld wist een meerderheid van het 
Europees Parlement (EP) achter haar 
standpunt te krijgen. In 't Veld: " 

'. 'l 

Raad en Commissie moeten in de 
eerste plaats de rechten van de 
Europese burgers beschermen . In 't 
Veld hekelt de manier waarop Raad 
en Commissie achter gesloten deu
ren een slecht akkoord sluiten met 
de VS, waarbij ze parlementaire con
trole door zowel de nationale parle
menten als het Europees Parlement 
omzeilen. 

Hiernaast heeft In 't Veld steeds het 
lakse optreden van de Europese 
regeringsleiders tegen de geheime 
CIA-gevangenissen , ontvoeringen 
en martelpraktijken op Europese 
bodem bekritiseerd. In 't Veld: 
"Democratie, de rechtsstaat en men
senrechten zijn niet onderhandel
baar. Wanneer we die opgeven in de 

strijd tegen het terrorisme, hebben 
de terroristen gewonnen." 
Ten slotte heeft In 't Veld het laatste 
jaar veel aandacht gehad voor haar 
strijd voor homorechten. Zo demon
streerde ze in Warschau, Vilnius en 
Moskou voor gelijke burgerrechten 
voor homo's. 

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold: 
"Ik ben blij dat Sophie in 't Veld in 
Brussel en op allerlei plaatsen in 
Europa zo succesvol is geweest in 
het beschermen van burgerrechten. 
D66 maakt zich hard voor een open 
en tolerante samenleving, en de bur
gerrechten zijn daarvoor onontbeer
lijk. Ik herinner me vooral ook 
Sophie's optreden op de Italiaanse 
televisie waarin zij - in het Italiaans 
-het Nederlandse abortusbeleid met 
verve verdedigde tegenover een 
Italiaanse minister. Sophie is een 
ware Europeaan!" 

Tot 10 november kunt u uw stem uit
brengen via: www.ev50.com. 

Foto: Kantoor Sophie in 't Veld 

De kopijsluiting van Democraat 6/2006 ligt op 24 november, dit nummer verschijnt op 21 december 2006. 
Democraat is een uitgave van het Landelijk Bestuur van D66. Deze Democraat werd 

-·~ gemaakt door Monique Huijdink, Anctor Admiraal (redactie) Bert Bakker, Sabeth de Boer, 
., Gert van Dijk, Annelou van Egmond, jenny ten Hartog, Aletta Hekker, Roy Kramer, Frank 
'-t van Mil, Elisabeth Oppenhuis de jong en Marianne Wilschut (eindredactie) t Fotografie: André van den Bosch, tenzij anders vermeld 
~ Druk- en zetwerk: Drukkerij Uleman-De Residentie, Zoetermeer 

Landelijk Bureau D66 
Postadres: 
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Bezoekadres: 
Laan van Meerdervoort 50, Den Haag 
Telefoon: 070- 356 60 66 

Voor het doorgeven van wijzigingen in uw lidgegevens: ledenadministra
tie@d66.nl of per brief via bovenstaand postadres. Vermeld duidelijk uw 
lidmaatschapsnummer en naam. Het lidmaatschapsnummer treft u aan 
op de adresdrager van deze Democraat. Opzeggen van het partijlid
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