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POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 

TWEEDECONGRESDEMOCRAAT 

VOORJAARSCONGRES 
Deze Democraat is de Tv1eede Congres
democraat en bevat dan ook de be
langrijkste congresstukken voor de 

24ste ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van D'66, die op vrijdagavond 23 
en zaterdag 24 maart 1979 in de 
congreszaal van Krasnapolsky in 
Amsterdam wordt gehouden. 

CONGRESSTUKKEN 
In de eerste Congresdemocraat zijn 
reeds gepubliceerd: 
ECD 1 - Concept-agenda blz. 3 
ECD 2 - Concept-congres-

reglement blz. 23 
- Kandidaten gevraagd blz. 23 
- Voorjaarscongres 

(toelichting) blz. 2 
- Stemrecht blz. 3 

In het hart van deze Congresdemocraat 
zijn de volgende stukken opgeno~en 

TCD l - Financieel jaarverslag 1978 
TCD 2 - Voorstel contributierege-

ling 1980 
TCD 3- Voorstel bijdrageregeling 

regio's 
TCO 4 - 1e Voorstel over Jongeren

organisatie D'66 ~ 
TCD 5 - 2e Voorstel over uongeren

organisatie D'66 
TCD 6 - Aanvulling van het beleids

program over Ru1mtelijke 
Ordening 

TCD 7 - Konklusies over Besluitvor
ming (met HB resolutie 2) 

TCD 8- Voorste1 tot instelling ad
viesco~nissie interne kan
didaatstelling (met HB re
solutie l) 

TCD 9- Voorstellen voor landelijke 
organisatiestructuur (met 
HB resolutie 3) 

TCD 10- Voordracht voor de program-
macommissie 

Bovendien zijn in deze Democraat nog 
de volgende artikelen opgenomen, 
die voor congresbezoekers van belang 
zijn 
- stemrecht 
- toegangsprijs 
- kandidaten gevraagd 
- logies 

Op de congresbalie ligt voor de con
gresbezoekers het congresboek ge
reed, waarin o.a. worden opgenomen: 
- de definitieve agenda 
- index van congresstukken 
- ingediende moties en amendementen 
- een overdruk van het rapport van 

de commissie Besluitvorming 
- overzicht van kandidaten VQOr be

stuursfuncties 
- voordracht voor de aanbevelings

commissie kandidaatstelling 
-toelichting op de voorstellen m.b. 

t. de jongerenorganisatie 
TOEGANGSPRIJS 

Het hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor dit voorjaars
congres te bepalen op f. 15,- per 
persoon. Deze prijs geldt voor beide 
dagen, zoals tot op heden gebruike
lijk. Het HB heeft bij de opstelling 
van de begroting voor 1979 het 
standpunt ingenomen, dat congressen 
kostendekkend moeten zijn en niet 
uit de algemene partijmiddelen moe
ten worden gefinantieerd. 
Het hoofdbestuur beseft, dat een 
dergelijke toegangsprijs vermeerderd 
met reis- en verblijfkosten voor 
sommige leden een drempel voor het 
congresbezoek kan vormen. De finan
ciele situatie van de partij en de 
begroting 1979 bieden momenteel 
geen mogelijkheden aan deze bezwaren 
tegemoet te komen. Het HB zal zich 
nader op dit aspect beraden en bij 
de opstelling van de concept-begro
t i ng 1980 overv1egen of een andere 
exploitatie-opzet van congressen 
mogelijk en gewenst is. 

STEMRECHT 

Alle leden van D'66 hebben op Alge
mene Ledenvergaderingen het recht 
hun stem uit te brengen, wanneer zij 
tenminste aan hun contributiever
plichtingen hebben voldaan. 
Deze verplichting geldt volgens het 
Huishoudelijk Reglement eerst op 
1 juli van het lopende jaar. Op het 
voorjaarscongres hebben dus ook le
den stemrecht, die nog niet over 
1979 , maar wel over 1978 hebben be
taald. 

veltvolg blz. 2 

0'66 AKTIVITEITEN 
Studiedag bestuurlijke 
reorgani sa tie 
Kr.asnapolsky A~1STERDN1 3 mrt 
Europadag 
Kobus a/ d Poort At1ERSFOORT 17 mrt 
Voorjaarscongres 
Krasnapolsky AMSTERDAI1 23-24 

maart 

De aangekondigde vergadering van de 
ADVIESRAAD van 10 maart gaat NIET 
door i.v.m. regio-congressen op die 
datum. 

Tot onze spijt zijn de CAr1PAGNE
BIJEENKOMSTEN EUROPESE VERKIEZINGEN 
op 16 februari in Den Haag en op 
17 februari in Mepp~l niet door kun
nen gaan i.v.m. de barre weersom
standigheden. 
Oprechte excuses aan allen die voor 
niets aan de zaal gekomen zijn; het 
is helaas niet meer gelukt iedereen 
tijdig te waarschuwen. 

INHOUD 
STE~1RECHT blz. 1 
DE ADVIESRAAD 2 
PARTIJVOORZITTER 3 
UIT DE FRAKTIE 6 
DE GAST VAN D'66 8 
REGIONIEUWS 15 
DE PARTIJGANGER 18 
S~JB-NIEUl~S 20 
CAMPAGNE EUROPESE VER-

KIEZINGEN 28 
DE CONGRESSTUKKEN IN HET HART 
VAN DE DEMOCRAAT 

BEZUIDENHOUTSEWEG 195 
2594 AJ DEN HAAG 
TELEFOON: 070-858303 

Dit is het nieuwe adres van het lan
delijk secretariaat van D'66, van 
het Wetenschappelijk Bureau D'66 
en van het Politiek Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66. 



TWEEDECONGRESDEMOCRAAT 

VRIJDAGAVOND IN AMSTERDAM 

Het voor~aarscongres begint op vrijdag 23 maart 's-avonds om acht uur. Om elf uur wordt de 
vergader1ng ge~chorst. Wat ~an? Onderda~.in Amsterdam is schaars en duur. De terugreis naar 
uw woonpl~~ts 1s ver ~n saa1. De gastvrlJe Amsterdamse afdeling van D'66 biedt u een méér 
dan redellJk alternat1ef: 

SLAPEN EN FEESTEN IN AMSTERDAM 
Teneinde u in staat te stellen beide congresdagen bij te wonen, hebben op z'n minst 100 Am
sterdamse D'66-ers hun logeerkamer ter beschikking gesteld. Om hiervan gebruik te maken 
hoeft u slechts te bellen naar een van de twee volgende coördinatrices, die u in verbinding 
zullen stellen met degene die u passende logies kan bieden: 

Fiet Opdenberg 

Peggy Wilkinson 

020- 189813 

020-230669 

ná 11.00 uur 

van 11.00 tot 20.00 uur 

Eén hele avond en dan nog een héle dag congresseren zonder een vrolijke onderbreking, houdt 
bijna niemand vol. Daarom geeft de afdeling Amsterdam op vrijdagavond vanaf elf uur een 
GEWELDIG FEEST. 

De opzet van dit feest wordt nog angstvallig geheim gehouden. Maar, de Amsterdammers ken
nende, kunne~ wij alleen maar zeggen: 

DIT WORDT EEN GEWELDIGE VERRASSING! 

ALS U WILT STEMMEN BRENG DAN UW LIDMAATSCHAPSKAART MEE 

ZIE BLADZIJDE 1 VAN DEZE DEMOCRAAT 

kinderen 
KINVEROPVANG 

Ook de /UndeAen zijn weeA van hMte 
welkom (op za:teAdag) . UJ.li u voo!L 21 
maMt even aan het -beCJLeta!Uaa:t .ta:ten 
weten ofi uw /UndeAen hieAvan ge.btwA..k 
w~en maken? -



__ CQNGRE_SS_IUK L_ C D 1 

BALANS PER 31 DECHIBER 1978 VAN DE VERENIGING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66, 's-Gravenhage 

ACTIVA 

Kantoorinrichting en -machines 
Votometer 
Voorraad brochures, enz. 
Vorderingen: 

- contributies 1977 en 1978, 
respectievelijk 1977 

- subsidie omroep 
- depotbedrag P.T.T. 
- aanloopkosten pand Bezuidenhoutseweg 

f. 

per 31-12 

1978 

5.187 
-

p.m 

8.320 
1.845 
3.650 
7.854 

per 31-12 

f. 
1977 

-
10.038 

-
p.m 

8.222 
6.654 
-
-

1 - overige vorderingen 
1 - Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66, 

19.940 14.148 

I 's-Gravenhage 
I Geldmiddelen 

- 5.000 
195.896 152.995 

I 

242.692 

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 1978 

EN OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1978. 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
1. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen 

voor de nominale bedragen. 
2. Kantoorinrichting en -machines, votometer 

197.057 
=:;::===== 

Opgenomen voor de aanschaffingswaarde, c.q. taxatiewaarde 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen, berekend op basis 
van de aanschaffingswaarde en de geschatte economische 
levensduur. 

3. Voorraad brochures, enz. 

Wordt P.M. opgenomen. 

4. Vorderingen 
Opgenomen voor de nominale waarde onder aftrek van een 
voorziening voor oninbare debiteuren. 

5. Geldmiddelen 
Het bedrag van de beleggingsrekening bij de Rijkspostspaar
bank is verpand in verband met de verplichte aanbetaling bij 
de koopprijs van het pand Bezuidenhoutseweg 195, 's-Gravenhage. 

PASSIVA 
per 31-12 

f. 1978 

Verkiezingsfonds 
Gebouwenfonds 
Schulden en nog te betalen kosten: 

- crediteuren 
- vooruitontvangen contributies 
- ·vooruitontvangen abonnementen Democraat 
- nog te betalen kosten 
- nog te betalen belastingen 
- afdracht afdelingen 

·- subsidie verkiezingen Europees Parlement 
- Stichting Politiek Scholings- en Vormings

instituut 0'66, 's-Gravenhage 
!~Z§ !~ZZ 

Vermogen begin boekjaar 41.518 77.212 
Saldo dit boekjaar "/. 15.262 "/. 55.694 

Vermogen eind boekjaar 

Bezittingen en schulden afdelingen 
Koopverplichting pand Bezuidenhoutse
weg 195, 's-Gravenhage 
waarvan gedekt door hypotheek 

6. Verkiezingsfonds 

7.188 
50.000 

79.598 
10.680 

-
60.582 
12.842 

-
15.124 

422 

6.256 

242.692 
======= 

p.m. 

420.000 
350.000 

=ZQ,;QQQ 

per 31-12 

f. 

75.768 
-

46.619 
2.660 

100 
42.589 
6.267 
1. 536 
-

-

21.518 

197.057 
======= 

p.m. 

-
-

-======= 

Betreft naast het saldo uit 1977 de in 1978 ontvangen bij
dragen e.d. van derden en de bijdrage uit de partijkas onder 
aftrek van de ten laste van 1978 komende kosten. 

7. Gebouwenfonds 
Betreft een in 1978 gevormd fonds voor de verwerving van een 
eigen pand. 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1978 VAN DE VERENIGING POLITIEKE PP.RTIJ DD10CRATEN '66, 's-Gravenhage 
11-------

BATEN 1978 
begrotilig 

Contributies 
Nagekomen contributies voorgaande 

jaren 
Bijdragen en schenkingen 
Schenkingen middels niet te betalen 

declaraties 
Rente ·bank en giro 
Rente Stichtihg Wetenschappelijk 

Bureau D' 66, 's-Gra ven ha ge 
nagekomen over 1976 

Regeringssubsidie Radio en T.V. :1978 

Congresgelden en -bijdragen 
Opbrengst huur votometer 

, Democraat 
/Inkomsten secretariaat 

1977 

Inkomsten. financiële administratie 
Doorbelaste huisvestingskosten 
Overige inkomsten 

!Totaal baten 
Nadelig resultaat 1978 

Nadelig resultaat 1977 

f 
-667.189 

11. 118 
1.554 

129.513 
8. 521 

300 
5.845 
3.388 

18.055 
950 

30.580 
29.539 
2.756 
7.200 
4.467 

920.975 

15.262 

936.237 
·======= 

ADVIES VAN DE FINANCIELE COMMISSIE OVER DE 
JAARREKENING 1978 

f. 
700.000 

2.000 
2.000 

15.000 

15.000 
5.000 

20.000 
7.200 
2.000 

768.200 

768.200 

De financiële commissie adviseeYt de Algemene Leden
vergadering volgens artikel 58 van het Huishoudelijk 
Reglement, de jaarstukken over 1978, zoals hierboven 
gepresenteerd, ongewijzigd goed te keuren en vast te 
stellen. 

namens de financiële commissie, 
Riek ten Have, voorzitter 

1977 

f. 
397.631 

475 
1.984 

67.168 
3.589 

3.279 

13.654 
22.916 

9.499 
2.959 

~~I 5 

536.009 

55.694 

591. 703 

LASTEN 

Kosten secretariaat 
Kosten financiële adminis-

tratie 
Huisvestingskosten 
Kosten hoofdbestuur 
Democraat 
Publiciteitskasten 
Kosten congressen 
Kosten Adviesraad 
Bijdragen aan de regio's 
Bijdrage aan Verkiezingsfonds 
Subsidie Wetenschappelijk 

Bureau D'66,'s-Gravenhage 
Subsidie Stichting Politiek 

Scholings- en Vormings
instituut, 's-Gravenhage 
1978: 
1977: ·;. 

Accountantskosten 
Toevoeging aan voorziening on-

inbare debiteuren 
Toevoeging aan gebouwenfonds 
Overige lasten 
Onvoorzien en reserveringen 

1978 

f. 

228.555 

77.352 
20.151 

149.487 
92.672 
54.555 
28.394 
9.946 

97.470 
50.000 

48.769 

11.464 
1.860 

15.796 

629 
50.000 
2.857 

936.237 

ACCOUNTANTSVERKLARING 

begrüt1 nn 
f. -

175.600 

58.000 
17.400 
32.000 
70.000 
95.000 

18.000 
80.000 
50.000 

50.000 

31.000 

15.000 

50.000 

262 00 

768.200 

1977 

f. 
209.203 

26.320 
15.053 
73.959 
53.788 
52.868 
21.075 
2.614 

22.360 
60.000 

32.000 

2.509 
15.080 

2.000 

2.874 

591.703 

Wij hebben de jaarrekening 1978 van de Vereniging Politieke 
Partij Democraten '66, 's-Gravenhage, gecontroleerd. 
Op grond van dit onderzoek zijn wij van oord~el, d~t deze 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de Vereniging op 31 de
cember 1978 en van het resultaat over 1978. 
In de jaarrekening zijn de jaa~rekeningen van de - zelfst~ 
dig optredende- regio's en afdelingen niet ·begrepen. 

Haarlem, 26 januari 1979 
Klynveld Kraayenhof en co. 
accountants 



IV 

VERKIEZINGSFONDS 
RESULTATENOVERZICHT OVER 1978 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN BATEN EN LASTEN 
1. Baten 

Saldo begin 1978 75.768 
Bij: - bijdrage uit de partijkas 

- intrest postgirorekeningen 
f. 50.000 

545 

~aten van een boekjaar worden verantwoord de 
op dat boekjaar betrekking hebbende ontvangsten, 
ook wanneer deze in een ander boekjaar worden 
ontvangen, met uitzo'ndering van: 

- opbrengst verkoop verkie-
zingsmateriaal 

- bijdragen, donaties en 
schenkingen 

- diverse baten 

Af: - personeelskosten campagne-

58.852 

98.606 
9.733 

217.736 

f.293.504 

- ontvangen giften, ~onaties en bijdragen 
- opbrengsten Democraat 
- opbrengsten verhuur votometer 
waarvoor het kasstelsel wordt gehanteerd. 

2. Afsçhrijvingen. Lineaire afschrijving over de 
aanschaffingswaarde, c.q. taxatiewaarde op basis 
van 33 1/3 %, c.q. 20 %. 

3. Overige lasten. Komen ten laste van het boekjaar 
waarop zij betrekking hebben. 

secretariaat f. 32.706 
- kosten werklocatie campag-

ne-secretaria at 3. 200 
- instructie- en vergader-

kosten 9.215 
-materiaal, advertenties 

e.d. voor ProVinciale 
Statenverkiezingen 160.616 d~~ De partijdie 

aan MORGEN denkt. 

-materiaal, advertenties 
e.d. voor Gemeenteraads-
verkiezingen 73.279 

- kosten Europese Verkie-
zingen 1.479 

--voorziening voor oninbare 
debiteuren 5.000 

-diverse algemene kosten .821 

Saldo ultimo 1978 

CONGRESSTUK T C D 2 

VOORSTEL CONTRIBUTIEREGELING 1980 

Voorzover het op dit moment reeds 
valt te beoordelen,' werkt de contri
butieregeling voor 1979 niet onbevre
digend. Het blijft echter de vraag 
of het gemiddelde van f. 70,- con
tributie per lid, waarvan bij de op
stelling van de begroting voor 1979 
is uitgegaan, zal worden gehaald. 
Op het Voorjaarscongres zullen- de 
dan bekende cijfers en de prognose 
voor het verdere jaar, hierover na
der inzicht moeten verschaffen. 
Voor 1980 wordt voorgesteld,.uitgaan
de van de regeling voor 1979, enige 
verfijningen aan te brengen, tenein
de met name de systematiek en dnar
m~e de duidelijkheid en herkenbaar
heid van de contributieregeling te 
bevorderen. 
Voorgesteld wordt de·contributie 
voor jongeren tot 20 jaar zonder 
eigen inkomen, té handhaven op f.15.
maar daarnaast een nieuwe contribu
tieklasse in te voeren van f. 25,
voor jongeren van 20 tot 25 jaar 
zonder eigen inkomen, en onder deze 
klasse tevens de volgende twee cate
gorieënte brengen, te weten bejaar
den met alleen AOW-inkomsten en werk
lozen. Van d~ze categorieën vraagt, 
gezien de frequente v,erzoeken tot 
contributievermindering aan de pen-

286.316 

f. 7.188 

ningmeester, ook de minimumcontribu
tie een onevenredig groot offer. 
De derving aan inkomsten die invoe-

.ring van de nieuwe contributieklasse 
met zich brengt, kan worden gecompen
seerd door een verhoging van de con
tributieklasse voor belastbare inko
mens tot f. 20.000,- van f. 35,- naar 
f. 40,-. 
Ook huisvrouwen zonder eigen inkomen, 
vallen in principe in de klasse van 
f. 40,-, maar kunnen bij een (ter 
eigen beoordeling) moeilijke finan
ciële gezinssituatie opteren voor de 
nieuwe f. 2-5,- klasse. 
Voor andere leden met financiële pro
blemen, blijft de mogelijkheid be-

staan om de penningmeester schrifte
lijk vermindering c.q. ontheffing 
van de contributieverplichting te 
verzoeken. 
De huidige progressie in de contri
butietarieven naar gelang van het be
lastbare inkomen toeneemt, verloopt 
onregelmatig. De sterkste progressie 
treedt op bij de middencategorieën. 
Voor de contributieregeling 1980 
wordt voorgesteld een uniforme ·stij
ging van de contributie van f. 30,
per f. 10.000,- stijging van het be
lastbare inkomen. Dit resulteert in 
de volgende contributieklassen: 

1980 1979 
belastbaar inkomen tot f. 20.000,- contributie f. w.= f. 35;-

11 boven 20.000,- 11 

30.000,-
40.000,-
50.000,-
60.000,-
70.000,-
80.000,-

Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
De contributie dient te zijn voldaan vóór 1 juli. 

60,- 55,-
90,- 90,-

120,- 140,-
150,-
180,- 175,-
210,-
240~- 210,-

Degenen die in de tweede helft van het jaar lid worden, betalen de helft 
van de jaarcontributie. Degenen die nà 1 november lid worden, zijn geen 
contributie verschuldigd over het lopende jaar, maar worden opgewekt een 
(vrijwillige) bijdrage te storten in het Verkiezingsfonds giro 1.000.000. 

JAN PREVOO, penningmeester 



CONGRESSTUK T C D 3 

VOORSTEL FINANCIELE BIJDRAGE AAN DE REGIO'S IN 1980 

Het Hoofdbestuur stelt de ALV voor om voor 1980 de aanvullende bijdrage op 
f. 2,- per contributiebetalend lid vast te stellen, zodat, tezamen met het 
basisbedrag van f. 10,- per lid, in 1980 f. 12,- per contributiebetalend lid 
aan de regio zal worden uitgekeerd, met dien verstande dat, als het contri
butiebetalende ledental x f. 12,- voor een regio een kleiner bedrag dan 
f. 5.000,- (resp.· voor de Zuidelijke IJsselmeerpolders f. 1.000,-) oplevert, 
een bedrag van f. 5.000,- (ZIJP f. 1.000,-) aan de betreffende regio zal 
worden uitgekeerd. 
Onder contributiebetalende leden als hier bedoeld, vallen niet de leden, 
die f. 15,- contributie bet?len. 
TOELICHTING 
Uit het overleg van de landelijke penningmeesters met de regiopenningmees
ters is gebleken dat de meeste regio's behoorlijk uit de voeten kunnen met 
de bijdrage van f. 12,- per 1 id. Er bestaan echter knelpunten in een aantal 
regio's met een klein aantal leden en· een grote geografische spreiding van 
de leden over de regio. · 
Ter illustratie de navolgende cijfers: 

1. 2. 3. 4. 5. 
Groningen 4.395 596 103 493 x f .12 f. 5.916 
Friesland 2.980 375 59 316 x 12 3.792 
Drenthe 2.889 355 54 301 x 12 3.612 
Overijssel 5. 725 707 - 105 602 x 12 7.224 
Gelderland 9.995 1215 157 1058 x 12 12.696 
Utrecht 11.340 1285 138 1147 x 12 13.764 
Noord ho 11 and 21.660 2462 - 384 2078 x 12 24.936 
Zuid-Holland 25.850 2941 369 2572 x 12 30.864 
Noord-Brabant 8.000 989 123 866 x 12 10.392 
Limburg 2.475 316 - 47 269 x 12 3.228 
Zeeland 1.565 196 - 25 171 x 12 2.052 
Zuidelijke IJsselmeerp. 605 71 - 13 58 x 12 696 

f. 97.470 11485 1581 9931 f.119.172 

1. Ontvangen bedrag over 1978 
2. Leden per 1-1-1979, excl. niet-contributiebetalers 1977' incl.niet-

betalers 1978 
3. niet betalers 1978 per 1-1-1979 
4. betalende leden per 1-1-1979 
5. uit te betalen bedrag over 1979, afgezien van ledengroei van 1 januari op 

1 augustus 1979. De hefft van dit bedrag, t.w. f. 59.586,- is begin fe
bruari jl. aan de regio's overgemaakt. 

Uit bovenstaande cijfers blijkt een 
groei van het totale bedrag aan re
giobijdragen van 1978 op 1979 van 
ruim 22% (nog afgezien van enige 
groei in het ledental tussen 1 janu
ari en 1 augustus 1979), met echter 
vrij aanzienlijke regionale verschil
len. 
Het lijkt gewenst elke regio een fi
nancieel bestaansminimum te garande
ren, in die zin dat een minimumbe
drag in de regiobijdrage wordt inge
bouwd, overeenkomende met de min of 
meer vaste lasten die het functione
ren van een regio met zich brengt. 
Hoewel op dit moment een exact iri
zicht in de kostenstructuur van de 
regio's nog ontbreekt, lijkt het de 
landelijke penningmeesters niet ir
reëel deze lasten voorshands op 
f. 5.000,- te stellen (voor de Zuide
lijke IJsselmeerpolders, met een ui
termate gering aantal inwoners, 
f. 1.000,-). ' 
Als illustratie van de orde van groot
te van de verhoging van het totale be
drag aan regiobijdragen, die uit bo
venstaande minimumbijdrage-regeling 
kan voortvloeien, volgt hieronder 

een berekening van de bedragen die 
extra zouden worden uitgekeerd, als 
de regeling reeds op dit moment van 
kracht was (en ~r geen groei van het 
ledenbestand op zou treden tussen 
1 januari en 1 augustus 1979): 
Friesland f.5000- f.3792 = f.1208 
Drenthe 3612 1388 
Limburg 3228 1772 
Zee 1 and 2052 2948 
ZIJP 1000 - 696 304 

f. 7620 
De werkelijke bedragen voor 1980 zijn 
afhankelijk van het ledental per 1 
januari en 1 augustus 1980, de peil
data voor de regiobijdragen over 1980. 
In de op het najaarscongres in te 
dienen begroting voor 1980, zal bij 
aanname van het voorstel een zo goed 
mogelijk ingeschat bedrag aan eventu
ele meerkosten worden,verwerkt. 
De regio's dienen ervan doordrongen 
te blijven dat zij een verdere ver
hoging van de regiobijdragen zelf in 
de hand hebben via een succesvolle 
ledenwerving. PREVOO,penningmeester 

KANTTEKENINGEN BIJ DE JAAR~ 

REKENING OVER 1978 

V 

Het stemt tot tevredenheid dat het 
voor het eerst mogelijk is om aan 
het voorjaarscongres het financiële 
verslag over het voorafgaande jaar 
ter goedkeuring en vaststelling voor 
te leggen. Tezamen met de eveneens 
in het voorjaarscongres vast te stel
len contributieregeling en de rege
ling voor de bijdrage aan de regio's, 
wordt zo het fundament gelegd voor 
de in het najaarscongres aan de orde 
te stellen begroting voor het komen
de jaar. 
Het jaar 1978, met dubbele verkie
zingen en een snelle groei van het 
activiteitenprogramma van de partij, 
heeft grote financiële eisen gesteld. 
Desondanks is het gelukt om het na
delige saldo tot een relatief ge
ringe omvang beperkt te houden en is 
een verdere stap gezet op de weg 
naar een gezonde financiële struc
tuur. 
Wat minder tot tevredenheid stemt, 
is het grote aantal leden van de par
tij dat geen contributie betaalt. 
Het aantal betalende leden van de 
partij bedroeg per 31 december jl. 
9.957, na aftrek van 630 leden die 
noch over 1977, noch over 1978 hun 
contributie hadden voldaan, en 1552 
leden die alleen over 1978 hun con
tributie niet hadden betaald. Ge
zien deze aantallen, heeft de begro
ting voor 1979, die uitgaat van 
14.000 betalende leden per einde 
1979, een nog ambitieuzer karakter 
dan reeds werd verondersteld. 
Eerste zorg van de penningmeester 
blijven de contributie-inkomsten. 
Het aantal leden van de partij möét 
groeien en alle leden möéten meebe
talen. Gezien de electorale succes
sen die verschillende enquêtes ons 
toedenken en gezien het ledenbestand 
van andere partijen, moet er een 
groot reservoir van potentiële leden 
bestaan, dat op alle mogelijke ma
nieren zal moeten worden aangeboord. 

. Leden en verkiezingen zijn de twee, 
overigens samenhangende, items die 
de ·positie van de partij, ook finan
cieel, bepalen. 
Zorg voor de inkomstenkant is des te 
meer·geboden, gezien het uit de jaar
cijfers te halen beeld van een ver
dere verschuiving aan de uitgaven
kant naar vaste, in de zin van min 
of meer onvermijdbare lasten, bepaald 
o.a. door genomen en te nemen beslui
ten van de ALV en andere partij-or
ganen. Hierbij valt te denken aan 
de "vaste"organisatiekosten, de per
soneelskosten en de huisvestingskos
ten. 
De meerjarenraming, zoals deze op het 
afgelop~n najaarscongres in Breda 
aan de orde is gesteld, lijkt op dit 
moment nog geen herziening te behoe
ven. 
Er hebben het afgelopen jaar geen 
schenkingen van f. 2.500 of meer 
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plaatsgevonden, anders dan middels 
door de partij niet te betalen de
claraties. 
Goedkeuring van de jaarrekening 1978 
houdt dêcharge in van Erna Maas als 
penningmeester tot 3 november 1978 
en van de hujdige penningmeester 
voor de rest van het jaar. 
Wij willen op deze plaats Erna nog 
eens bedanken voor het ongelooflijk 
vele en voortreffelijke werk dat hij 
heeft verricht. In zeer korte tijd 
is door hem een uitermate efficiënt 
werkend financieel apparaat opge
boUwd. Hij heeft zijn opvolger een 
voorbeeldig beheerde boedel nagela
ten. 
Tevens past een woord van dank aan 
de financiële administrateur, die 
met grote inzet aan het financiële 
front, de in $nel tempo toenemende 
werkzaamheden is blijven beheersen. 
Tenslotte een woord van dank aan de 
leden van de Financiële Commissie, 
die o.a. via talrijke formele en 
informele adviezen het financiële 
beleid van de partij mede vorm heb
ben willen geven. 

JAN PREVOO, penningmeester 

0'66 EN DE JONGEREN 

De najaars-ALV verstrekte de volgen
de opdracht: 
in breed overleg met andere partij

leden zoeken naar een organisatie
vorm waarin de jongeren zich thuis 
kunnen voelen. 
Er zijn daarna een 100-tal jongeren 
aan het werk gegaan; veel vergaderd 
en veel papier gebruikt. 
Het resultaat is nu twee voorstellen 
waar de Algemene Ledenvergadering 
op 23 en 24 maart a.s. over moet 
beslissen. 

CONGRESSTUK .TC D 4 
De werkgroep Groenewegen e.a. legt 
het volgendepesluit voor: 
Oe Algemene Ledenvergadering van 
de politieke partij D'66 op 23 en 
a4 maàrt 1979 in Amsterdam in ver-
gà~ering bijeen, · 
Overwegende 
- dat er bij de D'66 jongeren een 

behoefte bestaat aan een vorm van 
organisatie binnen de partij 

- dat de commissie D'66 jongeren 
duidelijk in haar rapport aan
geeft welke deze behoefte precies 
is en waardoor zij veroorzaakt 
wordt 

- tevens in haar rapport aangeeft 
hoe een dergelijke organisatie 
binnen de bestaande partijstruc
tuur kan functioneren. 

van oordeel zijnde 
- dat een organis~tieverband van 

jongeren binnen D'66 tegemoet komt 
aan de wensen van veel jonge par
tijleden. 

Besluit 
een commissie ad hoc, bestaande uit 
jongeren en in nauwe samenwerking 
met het hoofdbestuur, opdracht te 
geven de nauw aan de partij verbon
den jongerenorganisatie verder uit 
te werken en het najaarscongres in 
1979 een voorstel te doen omtrent 
Statuten en·Huishoudelijk Reglement 
van die jongerenorganisatie. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

CONGRESSTUK T t D 5 

De werkgroep Bas van Vliet e.a. legt 
het volgende besluit voor: 
De Algemene Ledenvergadering van de 
politieke partij D'66 op 23 en 24 
maart 1979 in Amsterdam in vergade
ring bijeen, 

Besluit 
het hoofdbestuur op te dragen uit
voering te geven aan het voorstel 
van een door de werkgroep voorgesteld 
organisatie-model van het jongeren
verband, in nauwe samenwerking met 
de door de ALV in Breda in het leven 
geroepen commissie. 
En gaat over tot de orde van de dag. 

De beide werkgroepen hebben bij de 
door hen voorgestelde besluiten zeer 
uitvoerige toelichtingen geschreven. 
Zö uitvoe~ig, dat het in deze Con
gresdemocraat niet meer v1as in te 
passen. 
De toelichtingen op beide voorstel
len zullen aan de congresgangers 
ter hand worden gesteld. 

Congresstuk T C D fi . 
vindt u op blz. VIII 

CONGRESSTUK T C D 7 

niet uitgesloten moet worden, dat in 
een later stadium - bijv. als D'66 
meer dan 20.000 leden zal hebben een 
verdere aanpassing van de procedures 
gewenst is. In deze fase volstaat 
het Hoofdbestuur echter graag met 
het volgende. 

De kriteria, die de kommissie heeft 
geformuleerd voor haar voorstellen, 
zijn naar hun geest en hun formele 
inpoud zozeer tekenend voor onze 
partij, dat het Hoofdbestuu~ ze on
verkort aan het congres wil presen
teren. 
Deze kriteria luiden als volgt: 
- het besluitvormingsproces moet zo 

gelijk mogelijk toegankelijk zijn 
voor alle leden 

- het proces moet eenvoudig en door
zichtig zijn 

- het moet administratief en organi
satorisch zo eenvoudig mogelijk 
zijn en op zijn minst niet reeds 
op het eerste gezicht onuitvoer
baar. 

- het moet een voortvarende besluit
vorming niet meer belemmeren dan 
nodig is voor dè participatie van 
alle leden 

- het moet stimulerend en inspirerend 
werken voor de leden. 

Voorts on~erschrijft het Hoofdbestuur 
van harte de gedachte, dat deALV's 
essentieel zijn voor het funktione
ren van een partij met de achter
gronden van D'66. Een ALV met een 
andere grondslag dan een volstrekte 
openheid, participatie en beslissings· 
bevoegdheid zal .daarom zolang moge
lijk vermeden moeten worden. \Jel 
moet er voor worden zorg gedragen, 
datdeALV's met overzichtelijke 
en belangrijke besluitvormingsproces
sen aan de slag kunnen en niet be
landen in een wirwar van besluitjes; · 
ook dat is een eis van funktionerende 
demokratie.\Dit leidt ertoe, dat de 
belangrijke besluiten zich op over
zichtelijke wijze moeten aftekenen 
en dat de besluitvorming daaromtrent 
helder en begrijpelijk moet zijn. 
Het Hoofdbestuur sluit zich dan ook 
aan bij de volgende algemene konklu
sies van de kommissie: 

KONKLUSlES OVER BESLUITVORMING a) handhaaf deALVals hoogste par
tij-orgaan 

Het Hoofdbestuur heeft met erg veel 
waardering kennis genomen van de·re
sultaten van de werkzaamheden van de 
Hoofdbestuurs-kommissie Besluitvor
ming. Deze resultaten zijn voor het 
eerst gepresenteerd in de Democraat 
8/78 en zijn daarna voorzien van 
reakties ~an een aantal leden (z~e 
o.m. Democraat l/79-blz.26). , 
Dit all es ove·rwegende is het Hoofd
bestuur tot een aantal voorst~llen 
aan het Congres gekomen, dat u hier
onder aantreft. Bij deze voorstellen 
speelt een belangrijke rol, dat het 
HB zolang mogelijk optimaal wil 
blijven beantwoorden à~n de kriteria 
die de kommissie zelf voor haar op
lossingen stelt. Dit betekent, dat 

b) verbeter de methoden van voorbe
reiding, o.m. door deze over een 
veel langere periode uit te strek
ken. De voorbereiding biedt de 
leden veel betere kansen op ak- . 
tieve paricipatie dan de ALV zelf; 
het vooroverleg leidt tot een 
kristallisatie van standpunten 
en tot een concentratie van de 
ALV~diskussies op kernvragen 

c) schep ruimte voor een zinvoller 
funktioneren van de ALV zelf door 
selektie van alleen die voorstel
len die op zulke kernvragen be
trekking hebben 

d) schep ruimte voor secundaire be
sluitvormingswegen voor die zaken 
die niet op de agenda van de ALV 



konden worden geplaatst of die 
niet op de ALV konden worden af
gerond. 

Het Hoofdbestuur komt op grond hier
van tot de volgende stellingen: 
1. Het is van groot belang, dat ruim 

van te voren belangrijke onder
werpen van een congres worden 
vastgelegd, opdat de leden zich 
k~nnen voorbereiden op de diskus
sie er over. Het vaststellen van 
deze onderwerpen is niet alleen 
een zaak van het Hoofdbestuur. 

2. Als deze items eenmaal vastliggen 
moet de diskussie er over ter 
voorbereiding van een congres 
goed begeleid in de afdelingen 
plaats vinden, opdat op een con
gres ook werkelijk over de be
langrijke verschillen van opvat
ting besluitvorming kan plaats 
vinden. 

3. Een zwaanlegend onderdeel hiervan 
het bijeenbrengen, ordenen en 
samenvoegen van de amenqementen. 

4. Dit alles moet gezien worden in 
het licht van het grote belang, 
dat D'66 hecht aan haar ALV's. 

Het Hoofdbestuur legt daarom aan het 
congres de volgende resolutie voor: 

HB-RESOLUTIE 2 
9e Algemene Ledenvergadering van 
D'66, in vergadering bijeen op 23 
en 24 maart 1979 te Amsterdam, heeft 
met waardering kennis genomen van de 
nota van de Kommissie Besluitvorming 
Overwee~ 

dat de besluitvormingsprocessen bin
nen D'66 moeten voldoen aan de vol
gende kriteria: 
- het besluitvormingsproces ·moet zo 

gelijk mogelijk toegankelijk zijn 
voor alle leden 

- het proces moet eenvoudig en door
zichtig zijn 

- het moet administratief en organi
satorisch zo eenvoudig mogelijk 
zijn en op zijn minst niet reeds 
op het eerste gezicht onuitvoer~ 
baar 

- het moet een voortvarende besluit
vorming niet meer belemmeren dan 
nodig is voor de participatie van 
alle leden 

- het moet stimulerend en inspire-
rend werken voor de leden; 

Overweegt 
dat de Algemene Ledenvergadering van 
D'66 met haar eigen wijze van funk~ 
tioneren en haar maximale openheid 
en participatiemogelijkheden, een 
zeer getrouwe afspiegeling is van 
de partijopvattingen over democra
tie en gelijkwaardigheid van mensen; 
Tekent hierbij _aan 

dat de groei van de partij het nood
zakelijk maakt organisatorische 
maatregelen te treffen, die de hier
boven weergegeven wijze van funktio-

neren ook in de toekomst ~1aarborgen; 

Draagt het Hoofdbestuur op: 

1. over de belangrijke diskussie
onderwerpen van een congres min
stens een half jaar vóór dat 
congres overleg te plegen met de 
Adviesraad; 

2. een congresvoorbereidingskommis
sie in te stellen, die onder ver
antwoordelijkheid van het Hoofd
bestuur, zorg draagt voor een 
partijdiskussie over de onder 
1. vastgestelde onderwerpen, die 
de participatie van zoveel moge
lijk leden waarborgt en die de 
essentiële beslispunten helder 
aan het daglicht brengt; 

3. voorzieningen te treffen, die 
het mogelijk maken, dat de rap-. 
portagekommissie haar ordenings
taak met betrekking tot de inge
diende amendementen effektiever 
kan vervullen dan tot op heden 
het geval is; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

CONGRESSTUK T C D 8 

ADVIESCOMMISSIE 
KANDIDAATSTELLINGEN 

De gang van zaken rondom de kandi
daatstelling voor het Europees Par-
1 ement heeft enigermate aangetoond, 
dat de Algemene Ledenvergadering er 
op het afgelopen najaarscongres yer
standig aan heeft gedaan art. 108 
aan het Huishoudelijk Reglement toe 
te voegen. Op grond daarvan is het 
Hoofdbestuur nu verplicht eenmaal 
per jaar een voorstel te doen om
trent het al dan niet instellen van 
een adviescommissie voor kandidaat
stellingen voor landelijke verkie
zingen en de samenstelling van die 
commissie. 

Het instellen van een dergelijke 
adviescommissie geschiedt ditmaal 
vanwege de mogelijkheid van tussen
tijdse verkiezingen bij de val van 
het kabinet. Het instellen van de 
commissie behoeft niet te worden 
opgevat als de uitspraak van een 
politieke verwachting van zo'n val 
van het kabinet en de gevolgen daar
van. Het is een organisatorische 
voorziening, die het Huishoudelijk 
Reglement van de Algemene Ledenver
gadering vraagt. 

Het Hoofdbestuur is van mening, dat 
bij de komende Tweede Kamerverkie
zingen een dergelijke adviescommis
sie gewenst is. Het is lang niet on
mogelijk, dat het aantal kandidaten 
groot en de bekendheid van een deel 
ervan bij de leden gering zal zijn. 
Het is dan niet alleen moeilijk 
voor de leden om gefundeerd te oor
delen, maar voor minder bekende en 
wel geschikte kandidaten bovendien 
vrijwel ondoenlijk om tussen de 
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'gevestigde' namen te komen. Een 
adviescommissie zal zowel de leden 
gefundeerd kunnen informeren als 
aandacht kunnen besteden aan minder 
bekende kandidaten. 
Wat de samenstelling van de commis
sie betreft, is er een aantal vari
anten denkbaar. De commissie moet 
objektiviteit koppelen aan kennis 
van de eisen die de te verdelen 
plaatsen stellen. Bovendien dienen 
in de commissie personen zitting 
te hebben, die het opereren van men
sen op allerlei niveau's kunnen vol
gen. Deze commissie legt verantwoor
ding af aan de Algemene Ledenverga
dering over het vervullen van haar 
taak. 
Op grond van het bovenstaande legt 
het-Hoofdbestuur de Algemene Leden
vergadering het volgende concept
besluit voor. 

HB-RESOLUTIE 1 

De Algemene Ledenvergadering van 
D'66 in congres bijeen op 23 en 24 
maart 1979 te Amsterdam 
overwegende 

dat de samenstelling van kandidaten
lijsten voor landelijke verkiezingen 
niet naar behoren kan geschieden als 
de leden niet beschikken over ruim 
inzicht in de politieke en inhoude
lijke kwaliteiten van kandidaten; 
dat in een snel groeiende partij als 
D'66 dit inzicht steeds moeilijker 
te verwerven is voor. individuele le
den; 
besluit 

tot het voorjaarscongres 1980 een 
adviescommissie in te stellen op 
grond van artikel 108 van het Huis
houdelijk Reglement en de commissie 
op te dragen hetgeen voor voorkomende 
gevallen in dat artikel is vastge- · 
legd; 
besluit 

dat de commissie een lijst van twin
tio namen in een aanbevolen volgorde 
zal vaststellen 
besluit 

in de commissie vijf personen te be
noemen bij afzonderlijke verkiezing 
besluit 

een reservelijst van vijf personen 
voor.de commissie bij bovenvermelde 
verkiezing vast te stellen voor het 
geval dat één van de leden van de 
commissie zich kandidaat stelt voor 
de desbetreffende verkiezing 
draagt de commissie op 

over de criteria, die zij bij de 
lijstsamenstelling hanteert, overleg 
te plegen met de voorzitters van de 
Tweede Kamerfraktie en het Hoofdbe
stuur. 

In. het c.on.g!te6boek zal een. voO!tdfc..a.c.h-t 
vaalt deze c.omm~~ie waltden opgenomen.. 
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CONGRESSTUK T C D 6 

Ter vervanging van de huidige paragraaf 3.1 uit het 
BELE IDSPROGRA~1 stelt het Hoofdbestuur de vo 1 gen de 
tékst voor: 

HOOFDSTUK 3 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
Ruimtelijke ordening 

Inleiding 
3.LL 

Ruimtelijke ordening is een van de instrumenten waarmee 
het welzijn van de samenleving kan worden bevorderd. 
Het schept de· ruimte 1 ij ke voorwaarden voor menselijke 
activiteiten, zoals wonen, werken en het gebruik maken 
van voorzieningen in hun onderlinge samenhang en voor 

·de mate waarin het leefmilieu gezond, aantrekkelijk en 
veilig kan zijn. 
Het Ruimtelijk-Ordeningsbeleid dat D'66 voorstaat moet 
de ruimtelijke voorwaarden scheppen, waarbinnen zich 
een wijze van samenleven kan ontwikkelen waarin alle 
individuen gelijkwaardige ontplooiingsmogelijkheden 
hebben. Wij moeten daarbij beseffen, dat het natuurlijke 
milieu beperkingen heeft en dat zijn hulpbronnen eindig 
zijn. 
In het huidge beleid kunnen de volgende knelpunten ge
signaleerd worden. 
- Een snel toenemend beslag op de aanwezige ruimte per 

hoofd van de bevolking voor sociale en economische 
activiteiten. Steden en dorpen breiden zich sterk 
uit; dit geldt eveneens voor bedrijfsterreinen. De 
toenemende afstanden tussen met name wonen en vterken 
brengen een steeds groeiende verplaatsingsbehoefte 
met zich mee. Deze heeft een steeds meer ruimte-op
slokkende en -versnipperende infrastructuur voor ver
keer en vervoer tot gevolg. · 
Deze ontwikkelingen gaan direct en indirect ten koste 
van in natuurlijk en landschappelijk opzicht waarde
va 11 e ge bi eden. 

-De behoefte aan ruimte voor het wonen blijft zich 
uitbreiden. Dit betekent voor stedelijke gebieden, 
dat door de steeds afnemende bevolkingsdichtheid per 
ha., het draagvlak voor allerlei hoogwaardige voor.
zieningen (bijv. openbaar vervoer, onderv1ijs, musea) 
steeds meer uitgehold wordt. 
De neergang van de steden wordt nog versterkt doordat 
vooral de sociaal sterkeren (vaak gedwongen) de ste
den verlaten. 
In landelijke gebieden betekent de suburbanisatie 
naast de al gesignaleerde en nog te noemen problemen 
vee]al een sociale ontwrichting van kleinere kernen. 

- De steeds toenemende verplaatsingsbehoefte, die vooral 
een sterke groei van het autoverkeer tot gevolg heeft, 
leidt tot een onverantwoord energiegebruik en een toe
nemende overlast. 

- Het huidige ruimtelijke ordeningsbeleid is afgestemd 
op een verdere ontwikkeling van de samenleving langs 
de gebaande paden van de industrialiserende samenle
ving. Een vergroting van de maatschappelijke ont
plooiingsmogelijkheden voor alle mensen wordt in toe
nemende mate geremd door een voor een groot deel op 
automobiliteit'gebaseerde en afstanden-vergrotende 
ruimtelijke ordening en zal bovendien steeds meer in
dividuen tot autogebruik dwingen met alle genoemde 
ongewenste gevolgen met name voor diegene die van een 
auto verstoken zal blijven. 

Doelstellingen 
3.1.2. 

Dit alles in aanmerking genomen, hanteert D'66 de vol-

gende hoofddoelstellingen voor het ruimtelijk ordenings
beleid. 
1. Het zoveel mogelijk concentreren en integreren van 

sociaal-economische activiteiten als wonen en werken 
'tenzij dit ernstige overlast veroorzaakt) gebruik 
makend van de bestaande voorzieningen in en ~abij 
de steden. Hierbij dient de groei van het individuele 
ruimtegebruik teruggedrongen en een aantrekkelijk 
woon-werk-voorzieningen-milieu gecreëerd te worden; 
regionale stedelijke structuren dienen gebaseerd te 
z1jn op het gebruik van het openbaar vervoer. 

2. Veilig stellen en verbeteren van de ecologische en 
-indien verantwoord- rekreatieve waarden van natuur 
en landschap, waarbij natuurgebieden en waardevolle 
landschappen als de Veluwe, Mergelland, IJsseTmeer 
(t.1arkermeer!), de Zeeuwse wateren en de ~Jadden zorg
vuldig worden beheerd en beschermd; open ruimten 
van grote schaal dienen door een zorgvuldig begeleid 
inrichtingsbeleid enerzijds als landschap beschermd 
te worden en anderzijds een bijdrage te leveren aan 
het oplossen van problemen van de steden, in met na
me rekreatief opzicht. 

Stedelijke gebieden 
3.1.3. 

In stedelijke gebieden zal dit tot de volgende maatrege
len moeten leiden: 
- een kompleet inrichtingsbeleid waarvan de stadsver

nieuwing een integrerend. onderdeel uitmaakt, zodat 
een gevarieerde bevolkingssamenstelling kan worden 
behouden of verkregen. Ook getalsmatig zal de stads
bevolking zich moeten stabiliseren (voldoende en ge
varieerd bouwen). 

- versterking van de woonfunctie van binnensteden met 
behoud van de verscheidenheid van functies. 

-het bouwen van een aantrekkelijk woonmilieu in hoge 
dichtheden met zonodig dubbel ruimtegebruik {d.w.z. 
parkeren onder de woningen) als voorwaarde voor een 
hoogwaardig voorzieningennivo in en rond de steden. 

- een hoogwaardig openbaar vervoerssysteem, dat een 
daadwerkelijk alternatief vormt voor het grootste 
deel van het autovervoer, gekoppeld aan een selektief 
parkeerbeleid in de steden. 

- de aanleg en bouw van parkeervoorzieningen aan de toe
gang tot en .aan de randen van stedelijke gebieden, 
gekoppeld aan het openbaar vervoer ("park and ride" 
en "kiss al]d ride"). 

-aandacht voor de veiligheid van de zwakste verkeers
deelnemers: aanleg van fietsroutes en voetgangersge
bieden. 

- de nodige uitbreidingen van woongebieden dienen in of 
direct grenzend aan stedelijke gebieden en in de na
bijheid van openbaar vervoersvoorzieningen te worden 
gerealiseerd. 

Landelijke gebieden 
3.1.4. 

Bundeling van stedelijke bebouwing mag niet ten koste 
van bestaande kleine kernen gaan. Terwille van het be
boud van bestaande voorzieningen zijn relatief beperkte 
ontwikkelingen noodzakelijk. In kleine kernen dient 
sterkere groei dan voor de opvang van de eigen bevolking 
nodig is, voorkomen te worden. 
Om aantasting van nog open ruimten te vermijden, heeft 
bouwen in de kernen de voorkeur boven het bouwen aan de 
randen van dorpen en stadjes. Onder alle omstandigheden 
·is aanpassing aan de bestaande karakteristieke omgeving 
noodzake 1 ijk. 
Gestreefd dient te worden naar integratie van agrarische 
belangen en die van natuur- en landschapsbeheer en 
-behoud. 



Grensgebieden 

3.1. 5. 

IX 

Ruim.tel ij ke ordening is grensoverschrijdend. Het nat i a
nale ruimtelijke ordeningsbeleid dient in een interna
tionaal kader geplaatst te worden. In grensgebieden zal 
door de naburige overheden een samenhangend beleid ge
voerd moeten worden. Ook in EEG-verband moet hieraan 
het nodige worden gedaan. 

De Zuidelijke IJsselmeerpoldersdienen zo snel mogelijk 
een normale bestuurlijke structuur te krijgen en onder 
de wet op de ruimtelijke ordening te vallen. Voor het 
IJsselmeergebied (Klein-IJsselmeer, r-1arkermeer, IJmeer 
en aangrenzende kustgebieden) dient een bestuurlijke 
structuur gecreëerd te worden die een goed afgestemd 
inrichtings- en beheersbeleid kan waarborgen. 

Wettelijke regelingen Participatie 

3.1.6. 3.1. 7. 

Beslissingsbevoegdheden in het kader van de ruimtelijke 
ordening dienen zoveel mogelijk bij het laagste bestuur
lijke nivo te liggen. Alleen indien en voor zover de 
plannen zorg en verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
overheid beduidend te boven gaan, kunnen deze bevoegd
heden door hogere bestuurlijke organen worden overgeno-

In een zo vroeg mogelijk stadium moet de bevolking bij 
de beleidsvoorbereiding worden betrokken, in het bij
zonder bij de stadsvernieuwing. De inbreng van burgers 
bij wettelijke plannen dient van wezenlijke invloed te 
zijn op de _besluitvorming. Het bestuur dient zich steeds 
ten aanzien van de hierbij .genomen beslissingen te ver
antwoorden. men. 

Indien bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen onder de vol
ledige verantwoordelijkheid van hogere overheden vallen 
(bijv. vliegvelden), dan dient de mogelijkheid voor die 
overheid te bestaan hiervoor de benodigde bestemmings
plannen te vervaardigen. 
Overleg met plaatselijke en regionale overheden dient 
daarbij verzekerd te zijn. In dat licht bezien wordt 

Bij de samenwerking tu~sen de verschillende bestuurlijke 
nivo's (komplementair bestuur) dient uiterste zorg aan 
de democratische besluitvorming op die verschillende 
nivo's en aan de controle daarop te worden besteed. 
Bestaande beroeps- en bezwaarschriftenprocedures dienen 
onverkort te worden gehandhaafd (Kroonberoep!). De loop
tijden van_deze procedures moeten tot voor een goed 
functionerend bestuur en verontruste burgers aanvaard
bare perioden worden teruggebracht (vooroverleg en kroon· 
besluiten ·aan termijnen binden). 

aan (globale!) streekplannen en nationale planologische 
kernbeslissingen grote betekenis toegekend. Openheid en 
openbaarheid zijn daarbij onontbeerlijk. 
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VOORSTELLEN VOOR DE LANDELIJKE 
ORGANISATIESTRUCTUUR 

Toelichting: In oktober 1978 heeft 
het hoofdbestuur een advieskommissie 
landelijke organisatie in het leven 
geroepen en tot taak gegeven: 
a. de bestaande regionale organisa

tieproblemen in de partij nader 
te inventariseren 

b. op basis van deze inventarisatie 
een struktuur voor de regionale 
organisatie en een communicatie
model te ontwerpen 

c. voorstellen uit te werken om de 
voorgestelde struktuur in te voe
ren en te evalueren 

d. aanbevelingen te doen om de basis
elementen van deze struktuur in 
bepalingen van het Huishoudelijk 
Reglement onder te brengen. 

In deze kommissie hebben zitting: 
Frans Rogier, vice-voorzitter organi

satie DB 
Jan Dekker, lid Adviesraad 
Onno Drukker, HB-lid namens de regio 

Zuid-Holland 
Wim de Jonge, secretaris-organisa

tie DB 
Jan van den Hazel, tweede penning

meester DB 
Tjeu Kusters, vice-voorzitter regio

bestuur Limburg 
Henk Schipper, HB-lid namens regio 

Overi j sse 1 
Henk van der Wende, oud bestuurslid 

regio Utrecht. 

De kommissie heeft zich de afgelopen 
maanden allereerst bezig gehouden 
met de inventarisatie van de regio
nale organisatie-vormen en heeft 
hiervan een zeer complex en hetero
geen beeld gekregen, dat niet in 
enkele hoofdlijnen valt samen te vat
ten. Ledendichtheid, afstanden, geo-
grafische omvang, aantal gemeente

raadsfrakties etc. spelen hierbij 
een rol. In alle regio's is sprake 
van twee of meer bestuurslagen en 
andere samenwerkingsverbanden. De 
kommissie heeft ervan afgezien een 
volledig inventarisatie-verslag sa
men te stellen, omdat het beeld te 
complex is en het onmogelijk is alle 
specifieke oplossingen in een derge
lijk verslag tot hun recht te laten 
komen. De kommissie heeft een aantal 
overwegingen geformuleerd, die in 
een algemene inleiding zijn opgeno
men. Vervolgens zijn een aantal uit
gangspunten voor de partij-organisa
tie opgesteld en is de organisatie
struktuur in hoofdlijnen uitgewerkt. 
De kommissi'eheeft ervan afgezien 
deze struktuur in detail uit te wer~ 
ken, omdat naar hun mening de uit
gangspunten en de struktuur eerst 
in brede lagen van de partij ter dis-
kussie moeten worden gesteld. 
Dit standpuntis door het Hoofdbe
stuur overgenomen en in onderstaan
de Hoofdbestuurs-resolutie 3 ver
woord. Allereerst treft u het ver
slag van de kommissie aan: 

ALGEMENE INLEIDING 
Organisaties - zo ook politieke par
tijen - kunnen worden opgevat als 
doelgerichte korobinaties van mensen 
en middelen. Deze korte definitie 
wijst er al meteen op dat organisa
tieproblemen tenminste voor de helft 
menselijke problemen zijn. Struktu
ren, hoe doelgericht en zorgvuldig 
ze de onderlinge kommunikatie en be
sluitvorming van velen ook trachten 
te regelen, zijn hulpmiddelen. Hoe 
onmisbaar deze hulpmiddelen ook zijn, 
de toepassing ervan is en blijft in 
meer dan één opzicht mensenwerk. 
Een politieke partij die de mense
lijke maat, de onderlinge solidari
teit en medeverantwoordelijkheid 
hoog in zijn vaandel voert, zal· zich 
deze aktiebeginselen ook bij de vorm
geving en het zinvol doen funktione
ren van de eigen organisatie voort
durend bewust moeten zijn. 
D'66-ers zijn mensen van nu, vere
nigd in een partij van nu. De ver
eniging D'66 behoort in de eerste 
plaats een sociaal systeem te zijn. 
De ervaring heeft inmiddels geleerd 
dat sociale systemen anders funktio
neren dan mechanische construkties. 
Het resultaat van gezamenlijke ~kti
viteiten is daarbij sterk afhanke
lijk van de manier waarop sociale 
processen zich binnen de partij kun
nen ontwikkelen. 
Het funktioneren als een doelgericht 
samenwerkingsverband in bovenbedoel
de zin veronderstelt een zekere een
heid in denken en handelen van de le
den binnen de partij.Het vraagt ook 
herkenbare en overzichtelijke kommu
nikatie- en besluitvormingspatronen 



x 

en een stijl van leidinggeven die 
tot deelname uitnodigt. 
De kleinschaliger werkverbanden bin
nen de totale partijorganisatie moe
ten ruimte 1 aten voor het aanvaarden 
van gezag en mogelijkheden bieden 
tot het dragen van (mede) verant
woordelijkheid door steeds wisselen
de personen. 
De te kiezen strukturen zijn hierbij 
steeds hulpmiddel en nooit doel in 
zich. Het streven van de organisatie 
blijft gericht op het steeds weer 
vinden van een evenwicht tussen de 
eenheid bevorderende regels en vol-

, doende vrijheid van handelen. 
Het voor de samenhang ~n doelgerich
te akties noodzakelijke pakket aan 
algemeen geldende spelregels mag 
geen 'harnas' worden. Spontane ak
ties of een creatieve aanpak van 
problemen in de partij moeten ook 
mogelijk blijven. 

De belangrijkste stuwkrachten voor 
doelgerichte samenwerking zijn niet 

in een formele organisatie-struktuur 
te brengen. . 
Zij 'voeden' de informele organisa
tie en verrijken of vergemakkelijken 
het.funktioneren van de formele or
ganisatie. Omdat ze verder in deze 
notitie nauwelijk~ meer aan bod kun
nen komen, noemen we er hier enkele: 

- erkenning van en respekt voor el-
kaars persoonlijke kwaliteiten zo
al~ die o.m. tot uitdrukking komen 
in motivaties, ambities, inzet en 
sociaal gedrag; 

- een wijze van omgaan met elkaar 
die ieder de veiligheid van het 
'ik ben ik' en tegelijkertijd de 
warmte van het 'ik ben één van 
~en, ik hoor erbij' doet voelen 
en beleven; 

- een open en oprechte wijze van 
kommuniceren die ruimte biedt voor 
onderlinge beïnvloeding van mensen. 
IJensen, verwachtingen en gevoe 1 ens 
die mensen koesteren omtrent de 
omgang met elkaar en het doel van 
de samenwerking moeten openhartig 
besproken kunnen worden. 

Uitgangspunten voor de partij

Organisatie van D'66 

1. D'66 stelt zich ten doel de radi
cale democratisering vao de samen
leving en het politieke bestel 
(Statuten art. 3). De partij zal 
dit streven in de organisatie en 
het funktioneren ervan tot uitdruk
king moeten brengen. Hiertoe dient: 
a. in de partij een democratische 

opinie- en besluitvorming zo 
goed mogelijk gewaarborgd te 
zijn; 

b. de partij als een open systeem 
te funktioneren en openbaarheid 
regel te zijn; 

c. de partij het one man - one vote 
principe hoog te houden 

d. de kommunikatie tussen partij
o~~ane~ via korte, zoveel moge
llJk d1rekte, kommunicatielij
nen te verlopen. 

2c Primair is het zorgdragen voor ver
tegenwoordigingen in openbare be
stuurlijke organen en het streven 
naar een kwalitatief hoge inbreng 
van deze vertegenwoordigingen. Een 
overzichtelijke bestuur] ijke orde
ning binnen de partij moet de ver
kiezing èn ondersteuning van ver
tegenwoordigende lichamen democra
tisch, doelmatig en soepel laten 
verlopen. 

3. De bestuurlijke indeling van ons 
land in drie rechtstreeks gekozen 
bestuurlijke organen (Staten-Gene
raal - Provinciale Staten - Gemeen· 
teraden) blijft uitgangspunt voor 
de organisatie~struktuur van de 
partij (land- regio- afdeling). 
Daar waar andere rechtstreeks ge
kozen organen in het openbaar be
stuur worden bestendigd bij wet 
past de partij-organisatie in de 
be-treffende regio of afdel inq 
2ich hierbij aan. -

4. De partij als zodanig is en 
blijf~ rechtspersoon; regio's, 
afdel1ngen e~ overige partij
organen zijn geen rechtspersonen. 

Uitwerking van de organisatie

structuur in hoofdlijnen 
1. Kommunikatie tussen bestuurlijke 

partijorganen onderling. 
Kommun1kat1e v1a tussenschakels 
zou uitzondering moeten zijn en 
vanuit een duidelijke noodzaak 
gemotiveerd moeten worden. Het 
streven blijft gericht op direktE 
kontakten tussen hoofdbestuur -
regiobesturen en afdelingsbestu
ren volgens dit schema 

Hoofdbestuur ~> Regiobesturen 
~Afdelingsbesturen~ · 

2. Kommunikatie tussen vertegenwoor
digende l1chamen en ledenverga
deringen. 
Gestreefd wordt naar rechtstreek
se relaties tussen de frakties 
in vertegenwoordigende lichamen 
en de ledenvergaderingen op over
eenkomstig niveau, 

Tweede Kamer-fraktie ( ) ALV 

Provinciale Stàten-fraktie ~~ ARV 
Gemeenteraadsfraktie ( ) AAV 

Op landelijk niveau is het onmo
gelijk een frekwente kommunika
tie tussen de TK-fraktie en de 
ALV in stand te houden. Daartoe 
funktieneert de Adviesraad, die 
echter nimmer de beslissingsbe
voegdheid van de ALV mag uithol
len en dan ook slechts een advi
serende taak heeft. 

3. Kommunikatie tussen vertegenwoor
digende l1chamen onderl1ng. 
Ook de kommun1kat1e tussen frak
ties in vertegenwoordigende li
chamen is niet gediend met tus
senschakels. Om praktische rede
nen is het zinvol coördinatie
schakels in te stellen teneinde 
periodiek overleg tussen de di
verse frakties te waarborgen. 
Incidenteel moet rechtstreeks 
kontakt over aktuele zaken moge
lijk zijn. 

4. Kommunikatie tussen bestuurlijke 
p~rganen en ledenvergade
n ngen. 
Een rechtstreeks periodiek kon
takt tussen bestuurlijke partij
organen en de ledenvergaderingen, 
door wie de besturen zijn geko
zen is van essentieel belang voor 
een demokratische meningsvorming 
en controle. 

Hoofdbestuur (;------> ALV 
Regiobestuur < --).ARV 
Afdelingsbestuur ( >AAV 

Daar ook deze kommunikatie op 
landelijk niveau niet frekwent 
kan plaatsvinden, vervult de 

Adviesraad ook hierin een advise
rende ro 1 . 

5. Kommunikatie met bijzondere Ner
tegenwoordlgende lichamen. 
Waar vanwege de verkiezing en on
derst~~ning van rechtstreeks geko· 
zen blJZOndere vertegenwoordigen
de lichame~ als gewesten/openbare 
lic~~men_en deelgemeenteraden op 
gellJk n1veau kommunikatie nood
zak~lijk is, treft de ledenverga
derlng op het naast hogere niveau 
voorzieningen die een doelmatige 
relatie waarborgen. Voor de gewes
ten treedt dus de ARV en voor de 
deelgemeenteraden de AAV regelend 
op. De hiertoe ingestelde partij
organen vormen echter nimmer een 
afzonderlijke bestuurslaag in de 
partij. 

6. Kommunikatie binnen een regio of 
afdeling. . 
Binnen een regio kunnen door de 
A~V politieke en/of organisato
rlsche overlegorganen worden inge
steld. De aldus gevormde organen 
fungeren als informeel ontmoe
tingspunt van afdelinsbesturen en 
/of frakties in de regio of delen 
ervan. Regionale overlegorganen 
kunnen echter geen taken vervul
len die aan de regio of afdelin
gen zijn:voorbehouden. Taken, sa
menstelllng en werkwijze van deze 
regionale overlegorganen worden 
door de ARV vastgesteld. 
Binnen een afdeling kunnen door 
de AAV soor~gelijke overlegorga
nen worden 1ngesteld, waarvoor 
overeenkomstige spelregels gel
den. 



7. Steunorganen t.b.v. frakties in 
vertegenwoord i gen de lichamen-. -
De frakties in vertegenwoordigen
de lichamen op provinciaal en ge
meentelijk niveau behoeven, zeker 
bij een geringe omvang, voor de 
uitvoering van hun politieke 
taak advies en ondersteuning. 
Voor deze taak kunnen de ledenver· 
gaderingen op overeenkomstig ni
veau een steunorgaan in het·leven 
roepen. De ledenvergadering treft 
organisatorische maatregelen voor 
een duurzaam funktioneren van de
ze organen. Deze steunorganen mo
gen echter nimmer de beslissings
bevoegdheid van de betreffende 
ledenvergaderingen uithollen. 
De fraktieleden rapporteren over 
hun werk in de vertegenwoordigen
de lichamen aan de betreffende 
ledenvergaderingen. 

8. Dienstverlenende organen. 
Voor dienstverlening op politiek
wetenschappelijk gebied en t.b.v. 
politieke scholing en vorming 
fungeren de Stichting Wetenschap
pelijk Bureau D'66 en het Poli
tiek Scholings- en Vormingsinsti
tuut D'66, die afzonderlijke 
rechtspersonen zijn. Deze orga
nen funktioneren primair op lan-
delijk niveau. De ALV kiest de 
besturen en de kommunikatie met 
deze besturen wordt onderhouden 
door het Hoofdbestuur. 

9. Bijzondere organen. 
Voor bijzondere taken kent de par
tij een aantal bijzondere organen, 
zoals rapportagecommissie, geschil
lencommissie etc., die door de 
ALV worden benoemd en primair op 
landelijk niveau opereren. 
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In de programmacommissie is een vaca
ture ontstaan door het aftreden van 
Aad Nuis als lid van deze commissie. 
Conform het bepaalde in artikel 39 
van het Huishoudelijk Reglement, 
draagt het Hoofdbestuur ter benoeming 
voor: 
ERNST VAN ALTENA uit LANDSMEER 

HB RESOLUTIE 3 

De Algemene Ledenvergadering van 
0'66 op 23 en 24 maart 1979 bijeen 
in Amsterdam 
- neemt kennis van het interim

rapport van de Commissie Lande
lijke Organisatie 

- overweegt dat de in dit rapport 
vermelde uitgangs punten voor de 
partijorganisatie en de uitwer
king van de organisatie-struktuur 
in hoofdlijnen een discussie in 
brede lagen van de partij vergen 
alvorens tot besluitvorming kan 
worden overgegaan 

BESLUIT 
a. de regio's en afdelingen op te 

dragen dit rapport in de komende 
maanden te bespreken, van commen
taar te voorzien en vóór 1 juli 
1979 hun bevindingen te rappor
teren aan het hoofdbestuur; 

b. het hoofdbestuur op te dragen 
rekening houdend met deze rappor
teringen gedetailleerde voorstel
len voor de partij-organisatie 
uit te werken en wijzigingsvoor
stellen voor het Huishoudelijk 
Reglement voor te bereiden en 
aan het najaarscongres 1979 voor 
te leggen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

XI 

VOOR U(;) AANTEKENINGEN fofi tek.e.n<..nge.n) 

TI JVENS HET COIJGRES 



XII 
ADVERTENTIE 

• PrincipieeJ prateq 
1s wel moo1, maar 1• 

verandert er de 
samen • niet mee •• ! 

Miljoenen Nederlanders willen een andere 
samenleving. Een samenleving met vrede. 
En zonder discriminatie. Een samenleving met 
een schoner milieu. Met meer inspraak. Meer 

·democratie. En met meer kansen voor iedereen. 

Dat vraagt verandering. Daarvoor is idealisme 
nodig. En strijd. Maar vooral macht. De macht van 
het aantal. De macht van het kapitaal. Het is dus 
wel even belangrijk om na te gaan, aan wie u uw 
(spaar )geld toevertrouwt. 

De Algemene Spaarbank voor Nederland 
(de ASN) is voortgekomen uit de kring van de 
moderne arbeidsbeweging. Opgericht met het 
doel een vinger te krijgen in de financiële pap. 
Een vinger die zou kunnen en moeten uitgroeien 
tot een vuist in de strijd voor een betere samen
leving. 

De ASN, opgericht door het NVV en de 
Centrale, verloochent haar afkomst niet. Zij belegt 
de haar toevertrouwde 180 miljoen gulden van 
zo'n 55.000 rekeninghouders binnen de daartoe 
voorgeschreven richtlijnen, waarbij haar voorkeur 
uitgaat naar projekten van algemeen en sociaal 
belang. De ASN geeft dus rente zonder bijsmaak! 

De ASN groeit gestaag. Maar om een vuist te 
kunnen maken is aanzienlijk meer nodig. 

Wilt u meer weten over de ASN en haar vele 
spaarmogelijkheden? Stuur haar dan de hieronder 
afgedrukte bon ingevuld toe in een envelop met 
als adres: 

Algemene Spaarbank voor Nederland, 
Antwoordnummer 1188, 2500 WB Den Haag 
(een postzegel is dan niet nodig!) Ook kunt u 
bellen: 070- 47 01 81 (3lijnen). Of bezoeken: 
Rijnstraat 28 in Den Haag (van 8.30 uur tot 
17 uur). 

~~~~---------\ Narun en wxnlette'(')' 

I Adres: ______________ _ 

I Code en woonplaats; __ _ 

I 
I Wenst nadere inlichtingen over: 

* 0 de ASN in het algemeen 

I 
0 de ASN-spaarrekeningen. gekoppeld aan de 

postrekening 
0 wenst tevens een formulier om een postrekening te 

I openen 
0 het giraal-sparen ( = sparen zonder lx"Jekje) 
0 de VROEG-BIJ-rekening (een unieke regeling V(X)r . I jeugdigen van 0 t/m 17 jaar) 

Al l emene Spaarbank I 
0 het jeugdsparen De Zilvervh)t (een regeling V(X)r 

jeugdigen van 15 t/m 20 jaar) 
0 het termijnsparen (met opzegtermijn) . voor Nederland D het depositosparen (met een vaste i<x>ptijd) 

Niet J2_raten,maar doen. .. uit J2_rinciJ2_e! ~1 *s~ ::::::i::t:::e:::~:t een vaste I(X)ptijd) 
06 



Hij ziet het goed dat West-Europa 
het eerst in aanmerking komt als 
een mogelijk slagveld, maar reali
seert zich blijkbaar niet dat van 
w~~ de wapens ook afkomstig z~llen 
ZlJn, de West-Euroreanen, dus ook 
wij, daarvan het slachtoffer zullen 
zijn. En wie is nu de meer aggres
sieve rartij als wij ons 'defensie'
budget met 3% verhogen (bovenop de 
inflatiekorrektie, dus een reeële 
verhoging) en Roemenië zijn bij~rage 
aan het Warschau-pakt weigert te ver
hogen? 
Ik moet hem toegeven dat (theoretisc~ 
het gebruik van kernwapens aan een 
hele rij restricties gebonden is. 
t1aar als bekend is dat bij de NATO
oefening Saxon-drive van vorig jaar 
ook een'oefening'met kernwapens 
plaatsgevonden heeft (Hervormd Neder
land 18-11-'78), wie geeft ons dan 
de garantie dat bij een treffen te 
velde de commandanten niet op een 
bepaald moment het beslissingsrecht 
in eigen hand nemen? D~ verspreiding 
van tactische 'vecht'-atoomwapens 
onder alle krijgsmachtonderdelen 
geeft daarvoor ruime gelegenheid. 
Als democraten in Nederland zich 
achter het betoog van J.G. Keppler 
stellen maken zij de opmerkingen 
van \J. t1icke wel erg ongeloofwaardig. 

NIH~UWS 
uit de regio 
REGIO NOORDHOLLAND 

Het regiobestuur nodigt leden en be
langstellenden in Noordholland uit 
voor een 

ALGEMENE REGIO VERGADERING 
op 10 maart in ontmoetingscentrum 
"de Nieuwe Slof" Kerkstraat 46, 

BEVERWIJK 
aanvang 10.30 uur 

Tijdens de ochtendzitting zullen de 
kandidaten voor de Adviesraad zich 
presenteren. 
Tussen 12.30 en 14.00 uur zullen de 
stembussen open ZlJn. 
~ 16.00 uur uitslag verkiezingen. 
Het politieke onderwerp: MJZKG 
Oe agenda zal aan alle leden van de 
regio Noordholland worden toegezonden. 

An Loot, secretaris 
regio Noordholland 
Eemnesserweg 29 A 
Blaricum~ tel .02153-11856 

REGIO ZUID-HOLLAND 

De nieuwe structuur van de regio 
De hieronderstaande. nieuwe structuur 
is aangenomen op het regiocongres op 
20 januari jl. In samemverking met 
sub-regio-besturen (voor zover aanwe
zig) en afdelingsbesturen is het re
giobestuur thans bezig met deze her
structurering. De volgende structuur 
wordt nagestreefd: 
1. het regiobestuur is geherstructu
reerd zodanig dat het bestaat uit 
vier door de Algemene Regiovergade
ring gekozen functionarissen (voor
zitter, secretaris gericht op de 
Provinciale Staten, secretaris ge
richt op de partij, penningmeester) 
aangevuld met één vertegenwoordiger 
van elk der vijf subregio's. 
Taken van de regio: achterban voor 
provinciale statenfractie en schakel 
tussen afdelingen en hoofdbestuur. 
2. Elke subregio heeft een subregio
raad bestaande uit één, liefst vaste, 
vertegenwoordiger van elke afdeling 
(lid van het afdelingsbestuur) in die 
subregio. Het is aan deze subregio
raad te beslissen of een subregio 
actief wil worden door een subregio
vergadering bijeen te roepen, die 
een subregiobestuur kan kiezen. 
De subregioraad heeft ook de vrij
heid zich te beperken tot ad-hoc ac
tiviteiten zoals 
- het bijelkaar brengen van politieke 

vertegenwoordigers in dat gebied 
- het organiseren van bijeenkomsten 

over specifieke onderwerpen 
- het elkaar doen bijstaan van afde-

lingen bij verkiezingscampagnes 
De su~regioraad heeft in elk geval 
drie taken: 
- het uit haar midden verkiezen van 

de vaste vertegenwoordiger in het 
regiobestuur 

- het zorgdragen dat elk gebiedsdeel 
van de subregio ondergebracht is 
bij een afdeling (geen witte vlek
ken) 

- subregionale verkiezing van Advies-
raadleden. 

Oe subregio functioneert nooit als 
vierde bestuurslaag; zij kan afde
lingen helpen bij intergemeentelijke 
zaken en het regiobestuur bijstaan 
bij het onderhouden van het contact 
met de 60 afdelingen in Zuid-Holland. 

De problematiek van de afgrenzing 
van de subregio's (welke afdeling 
hoort waarbij) zal ook op korte ter
mijn worden aangepakt in de subregio~ 
raden in samenwerking met het regio
bestuur. 

~~m_enste~ing regiobestuur 
voorzitter: Ruud Stam, 11erelstr.194, 
~dOrp, 071-410126 (thuis) 
Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag, 
tel. 070-858303 (kantoor) 
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secretaris-organisatie: Truus Rex
winkel, llillem de Zw1jgerstr. 13, 
Delft, 051-124286 
secretaris-politiek: Herman van Ommen 
Graat Janlaan 15, Leidschendam, 
02503-14141 
penningmeester: Ed Berkhout, Roelofs
str;28, 07~9587. 
Regio HB lid en plv. regio HB lid: 
Onno Drukker, Joris Mlnneepad 19, 
Rotterdam,010-204466 
Piet Zoun, Akkerwinde 327, Capelle 
a/d IJssel, 010-512118 (pl v .lid) 
Onno Drukker houdt zich hoofdzakelijk 
bezig met Haaglanden, Midden-Holländ 
en Leiden Bollenstreek; Piet Zoun met 
Rijnmond en Drechtsteden. 
Verkiezingen leden Adviesraad 
Vóór 1 april a.s. moeten de nieuwe 
leden van de Adviesraad gekozen zijn. 
Per subregio zullen de verkiezingen 
plaatsvinden en wel volgens onder
staande aantallen, conform de lande
lijke verdeelsleutel: 
Haaglanden : 4 Rijnmond: 3 
Midden-Holland : 1 Drechtsteden: 1 
Leiden/Bollenstreek: 2 
Candidaatstelling voor alle subregio's 
is centraal ondergebracht bij Truus 
Rex~1inkel, secretaris organisatie 
van de regio. Formulieren voor de 
candidaatstelling zijn bij haar te 
krijgen. 
Campagne 
als campagnecoördinator.voor Zuid
Holland 1s Hans Bloemen bere1d ge
vonden. Zijn adres: Octant 135, Dor
drecht, 078-177241. 
OPROEP I 
De fractie in de provinciale staten 
van Zuid-Holland heeft te weinig on
dersteuning van· actieve leden die 
mee willen denken en werken. 
Zo u tijd over hebt en u op een deel 
van het werk wilt storten, laat dat 
dan even weten aan Herman van Ommen, 
secretaris-politiek van de regio. 
OPROEP II 

Ook dit jaar zijn er voor de afde
lingen gelden te verdelen. Willen 
alle penningmeesters van afdelingen 
zich melden bij Ed Berkhout, penning
meester van de regio. 

Ruud Stam, voorzitter 
regio Zuid-Holland. 

REGID NOORD-BRABANT 

De Statenfrattie heeft besloten ten
minste 1 maal per jaar in iedere 
subregio een fractievergadering te 
houden om het contact met de leden 
te bevorderen. De eerste 'regionale' 
fractievergadering zal worden gehou
den in: 

ETTEN-LEUR "De Linde" t1arkt 82 
op maandag 12 maart, aanvang 1g.30 u. 
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Agendapunten zijD: 

reorganisatie binnenlands 
bestuur 
General Electric. 

~1arja van Empel 
medewerkster Staten~ 
fraktie Noord-Brabant 

REGIO UTRECHT 

Het regiobestuur Utrecht nodigt de 
leden van D'66 in de regio Utrecht 
uit tot het bijwonen van een Algeme
ne Regio Vergadering, die gehouden 
zal worden op 
WOENSDAG 14 MAART 1979 om 20.00 uur 

in het JAARBEURSCONGRESCENTRUM 

te UTRECHT. 

De voorlopige agenda luidt als volgt: 
L opening 
2. vaststelling agenda 
3. ingekomen stukken en mededelingen 
4. verslag Provinciale Statenfractie 
5. verslag Adviesraad 

·6. verslag Hoofdbestuur 
7. financiën: jaarrekening 1978 

verslag kascommissie 
8. presentatie kandidaten Adviesraad 

De te 11 i ng van het aanta 1 1 eden· 
van D'66 heeft uitgewezen dat de 
regio Utrecht recht heeft op 5 
zetels in de vóór 1 april a.s. 
nieuw te vormen Adviesraad. Kan
didaten kunnen zich tot 10 maart 
aanmelden bij het regiosecretarl
aat, Obbinklaan 48, 3571 NH Ut~cht 

9. voorbespreking Algemene Ledenver
gadering 
Voor agenda en congresstukken van 
de ALV van 23 en 24 maart a.s. 
v1ordt verwezen naar de congres
Democraten 

10. wat verder ter tafel komt 
11. rondvraag 
12. sluiting. 

Gert Jan Röhner, secretaris 
regio Utrecht 
Obbinklaan 48 
Utrecht, tel. 030-715002 

REGIO OVERIJSSEL 

REGIOCONGRES 

Het regiobestuur nodigt de leden in 
Overijssel uit voor een 

ALGEMENE REGIO VERGADERING 
die gehouden zal worden op 
zaterdag 10 maart a.s. in restaurant 
Cosa, Markt 2, te Hengelo (öv). 

aanvang 13.00 uur. 
Het ligt in de bedoeling om op deze 
ARV voorbereidend werk t~ doen voor 
de a.s. ALV. 

Tevens zullen de leden van de Advies
raad door de regio worden gekozen, 
resp. herkozen. 
N. B. VOORNOH1DE ARV KOtn IN DE 
PLAATS VAN HET SUBREGIOCONGRES 
TWENTE ZOALS VERMELD IN DE VORIGE 
DEr~OCRAAT. 
Het regiobestuur is met de subregio-
besturen overeengekomen om de ver
gaderplaats voor een ARV in de toe
komst te laten rouleren, b.v. Zwolle 
Deventer e.d. 
n.b. de leden behorend tot de 
subregio Twente worden verz0cht 
op bovengenoemde ARV reeds om 
12.45 uur aanwezig te zijn 
i .v.m. verkiezing van een 
nieuw bestuurslid. 

KANDIDAATSTELLING ADVIESRAAD. Volgens 
de nieuwe verdeelsleutel wint Over
ijssel één zetel en krijgt hiermede 
dus 4 zetels in de Adviesraad. 
Er is een verkiezingscommissie be
noemd met als contactpersoon: 
Paula Veen, Bentelosestraat 50, 
Bentelo, tel. 05472-378). 

Hier kunt u zich tot 8 maart candi
daat stellen., voor zowel Adviesraad 
als subregiobestuur Twente. 
STUDIEDAG PROVINCIALE HERINDEL1NG 
Het regiobestuur nodigt hierbij zo
wel de leden van de regio OVERIJSSEl. 
als van GELDERLAND uit voor een 

"STUD I EDAC over PROV HJC IALE HER Ir1-----------------------------------
Q~~J~Ç-~~-9~-ê~~I~~8~!~~~-8~Q89~-
rn S,A,TI E -------
op ZATERDAG 17 maart a.s. in Hotel 
Royal, Brink 94, te Deventer----~ 

Aanvang 14.00 uur. Doel: i'.dvisering 
van de 2e Kamerfraktie, de beide 
Statenfrakties en de gemeenteraad
frakties. 
In principe verlenen de volgende in
leiders hun medewerking: 
Laurens Jan Brinkhorst, 2e Kamer 
Jan Dirk Ketwich Verschuur, werkgroep 

Staatsrecht 
Stephen Jattersall, statenfraktie 

Overijssel 
Aad Nuis of Rob van Baren, staten

fraktie Gelderland 

_fJIEULJE AFDELIIJG OPGERICHT 

Op 1 februari j 1 . is in \!i erclen een 
nieuwe afdeling opgericht. Bij de 
oprichting telde de afdeling+ 30 
leden. Het bestuur is als volgt sa
mengesteld: 
Ely Brouwer, voorzitter 
Hans Kiekebelt, secretaris, 

tlel i ssehof 31,.,tli erden 
tel .05496-331u 

Edo van narle, penningnieester 
Joke Vries-llalbeke, lid 

SUBREGIO SALLAND 
Op 9 januari jl. koos de subregio 
een nieuw bestuur, t.w. 
tlarinus van Rhijn, voorzitter 
Nettie van den Elzen-Hallaar, secre

taris, Oude Larenseweg 71,Epse, 
tel.05759-2541 

Marinus Beumer, penningm~ester 
en als leden Chapel en Klooster. 

RECIO CELDERL!iND 

loa l s reeds aangekend i gd houden v1ij 
op 10 ~aart a.s. onze Algemene Regio· 
vergadenng in fliche rJational, tJil-
lemsplein 38 in Arnhe~. · 
Op de agenda staan o.m. 
presentatie en verkiezing van de 
leden van de Adviesraad 
de verkiezing van een regiosecreta
ris en een regiovoorzitter ad inte
rim. 
Dit laatste acht het regiobestuur 
noodzakelijk omdat L!erner Uerz zijn 
werkkracht wil besteden aan de cam
pagne voor het Europese Parlement. 
Kandidaten voor de genoemde functies 
kunnen zich tot 8 maart opgeven bij: 
Theo l!entink, Bakerwaardsev1eg 7, 
Bronkhorst. 
Na de lunch zal mr. W.J. Geertsema, 
Cor:1missaris der Koningin in Gelder
land een inleiding houden over "Pro
vinciale en gemeentelijke herindeling' 
en zitting nemen in een forum, waarin 
verder het Gelder~e Statenlid Rob van 
Baaren, een nog aan te zoeken raads
lid en een statenlid van Overijssel 
deelnemen. Vanzelfsprekend zijn be
langstellenden uit andere regio's 
hierbij van harte welkom. 
De uitgebreide agenda ontvangen de 
Gelderse leden via het regionieuws. 
De toegangsprijs is met f. 2,50 laag 
gehouden om een grote opkomst van de 
leden te bevorderen. Voor een kosten
dekkende ARV zijn minimaal 120 deel
nemers nodig. U KOm DUS OOK ' 

UIT DE REGIO BRABANT 

van de afdeling Cuijk 

AKTIE VOLKSTUINEN 

Het gegeven was, dat er door enkele 
mensen, o.a. bij onze raadsleden, 
reeds jaren gepleit werd om te komen 
tot de aanleg van volkstuinen te 
Cuijk. Het gemeentebestuur wees dit 
steeds weer af met het argument dat 
die behoefte niet aangetoond was. 
11et dit voor ogen hebben w;'j als af
deling gezegd: laten wij dit dan eens 
gaan onderzoeken. 
Wij hebben een enqueteformulier ont
worpen, met een stukje voorgeschiede
nis daarop, met een strookje waarop 
men kon aangeven of men wel of niet 
behoefte had aan een volkstuin (moti
veringen/opmerkingen waren welkom, 
niet verplicht). 



Het v1as ors onmogelijk om huis aan 
huis te enqueteren, maar verspreid 
over de voornaamste woonwijken hebben 
v1ij 935 formulieren afgegeven op 14-
9-1978. Bovendien hebben wij deze 
aktie ook laten vermelden in de plaat· 
selijke pers (van de voren!) zodat 
ook de mensen, die geen formulier 
kregen, konden reageren (is ook ge
beurd). 
Wij hebben de formulieren 4 dagen la
ter weer opgehaald. Hoewel dit natuur
lijk extra werk betekende hebben wij 
dit met opze~ gedaan om de mensen de 
gelegenheid te geven er rustig over 
na te denken en ze niet aan de deur 
te' overva 11 en' . 
llij hebben ca. 230 formulieren terug
gekregen, waarbij 191 mensen verklaar 
den, dat zij behoefte hadden aan een 
volkstuin; ca. 40 mensen motiveerden 
dit antwoord of hadden andere opmer
kingen. 
Op 22 novebmer 1978 hebben wij, d.w.z. 
bestuur en fraktie, een uitvoerige 
brief geschreven aan het gemeentebe
stuur, waarin wij het resultaat mede
deelden. Uij stelden hierin dat de 

behoefte nu wel duidelijk was aange
toond, dat nu het woord v1as aan het 
gemeentebestuur om op korte termijn 
aan die verlangens tegemoet te ko
men; tevens hebben wij wat sugges
ties gedaan betreffende terreinen. 
Deze brief hebben wij ook in af
schrift gezonden aan de plaatselijke 
pers, die dit ook in hun bladen heb
ben opgenomen. 
Op 23 oktober 1978 ontvingen wij van 
het gemeentebestuur een berichtje, 
waarin zij de ontvangst bevestigden 
van onze brief en stelden, dat zij 
een onderzoek zouden instellen. Dit 
antwoord verbijsterde ons en deze 
"verbijstering" hebben wij uitge
speeld tijdens de behandeling in 
1e instantie van de gemeentebegro
ting 1979. Bij de behandeling in 
2e termijn bleek ons, dat het ge
meentebestuur volkomen overstag was 
gegaan, en, aan het zoeken was naar 
mogelijkheden. Zij merkten daarbij 
wel op, dat zij dit wilden bespre
ken met een volkstuinvereniging 
(i.o.). Wij hebben het gemeentebe
stuur geprezen voor hun ommezwaai 
en gezegd, dat wij het initiatief 
zouden nemen om tot de oprichting 
van een dergelijke vereniging te 
komen. 
In december 1978 hebben wij aan de 
ons bekende 191 mensen een brief ge
schreven, waarin wij ze hebben uit
genodigd op een door 0'66 belegde 
vergadering, te houden op 16 januari 
1979. Tevens hebben wij deze verga
dering wederom aan de plaatselijKe 
pers doorgegeven om ook anderen op 
de hoogte te stellen. Ook hebben wij 
toen ingelicht het Algemeen Verbond 
van Volkstuinveren.igingen te Amster
dam en de Kon.Ned.llij. voor TuinbolivJ 
en Plantkunde. Voor 16 januari heb
ben wij nog een aantal mensen be
zocht, die op hun "enquete-formul i er'' 
vermeld hadden, dat zij v1el iets wil-

den doen 'in de organisatie'. 
Op die vergadering van 16 januari is 
besloten tot de oprichting van een 
volkstuinvereniging en hebben zich 
6 mensen gemeld, die als voorlopig 
bestuur fungeren, dit met instemming 
van die vergadering. Dit bestuur is 
al in gesprek met het gemeentebe
stuur, juist ook omdat, hoe voort
varend nu, de raad in zijn vergade
ring van 22 januari een aantal ter
reinen heeft bestemd voor volkstui
nen. 
In een vrij korte termijn hebben 
wij dus bereikt, dat er volkstuinen 
komen, mede ook door het gemeentebe
stuur onder druk te zetten met fei
ten. Het heeft veel werk betekend, 
maar het resultaat is goed en het 
heeft D'66, mede ook door de publi
citeit, veel goodv1il1 opgeleverd. 

Piet Schoonhoven 
secretaris afd. Cuijk 

SUBRECIO DRECHTSTEDEN 

\!at i s het V 0 D? 
Het Vaste overlegorgaan Drechtste
den (VOD) is een instituut onder de 
vleugels van het bestuur van de sub
regio Dre·chtsteden. Lid van het VOD 
zijn alle gemeenteraadsleden uit de 
Drechtsteden, een vertegenwoordiger 
van de afdelingen die geen eigen 
raadslid hebben en het lid van de 
D'66 fraktie in de Provinciale Sta
ten, dat in de Drechtsteden woont. 
Het VOD staat onder voorzitterschap 
van een onafhankelijk lid van D'66. 
De secretariaatswerkzaamheden wor
den verricht door het bestuur van 
de subregio, die haar vice-voorzit
ter als afgevaardigde van het be
stuur in het VOU heeft zitten. 
Financieel wordt het VOD gesteund 
door het subregiobestuur, dat o.g.v. 
de artt. 95/92 van het HR een eigen 
financieel beheer voert. 

Wat doet het VOU1 

In het VOD worden gemeenschappelijke 
standpunten bepaald, wordt - wat 
heel belangrijk is -onderling infor
matie m.b.t. door raadsleden gevolgde 
en te volgen strategieën en taktieken 
uitgewisseld, wordt empirisch onder
zoek gedaan en vindt filosofische be
zinning plaats. 

llaar is het VOD nu mee bezig? 
1. Er is een onderzoek gestart naar 
de gemeenschappelijke regelingen in 
de Drechtsteden. Wat kosten ze, wat 
is het nut en hoe is de democratische 
controle erop, zijn enkele kernvragen 
uit het onderzoek. 
2. Er is gefilosofeerd over de pro
vinciale herindeling. Geen lijnen op 
een kaart, maar herverdeling van ta
ken moet het uitgangspunt zijn. Dit 
wordt nu onderbouwd en binnenkort 
treedt het VOD hiermee in de open
baarheid. 
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3. Er zal een onderzoek gestart wor
den naar de openbaarheid van Commis
sies van Advies en Bijstand in de on
derscheidelijke gemeenten in de 
Drechtsteden. 
Ik schrijf dit stukje daarom, omdat 
deze structuur de onderlinge betrok
kenheid en de samenwerking op alle 
gebieden in de subregio. bevordert, 
ook buiten het VOD· (bijv. campagnes, 
organisatie van een subregiocongres). 
Om betrokkenheid te waarborgen acht 
ik het niet verstandig om met grotere 
eenheden dan een subregio te werken. 
V~ndaar dat ik alle D'66 afdelingen 
en subregio's in het land wil stimu
leren te komen tot een dergelijke 
structuur. Het subregiobestuur Drecht 
steden zal u graag van advies dienen. 
De partij is er goed mee!! 

subregio Drechtsteden 
A.H.Westerman, voorzitter 
Sterrrenlaan 43, Puttershoek 
01856-2725 

REGIO ZUIDELIJKE IJSSELMEER
POLDERS 

Het regiobestuur nodigt de leden in 
de Zuidelijke IJsselmeerpolders uit 
voor een ALGEMENE REGIOVERGADERING 
te houden op vrijdag 16 maart in de 
AGORA te LELYSTAD, aanvang 20 uur. 
Vóór de pauze zal SUZANNE DEKKER, 
nr. 2 op onze kandidatenlijst voor 
het Europees Parlement, een inleiding· 
houden over de lomende Europese ver
kiezingen. Daarna kan hierover gedis
cussieërd worden. 
Na de pauze (+ 21.30 uur) huishoude
lijk gedeelte~ waarin ondermeer het 
regiobeleidsplan, verslaggeving en 
de verkiezing van het Adviesraadlid 
en de reqiobestuursleden. 
Vacatures en kandidaatstelling. 

Barend van Dam (voorzitter),Siegfried 
Frans (secretaris) en Peter Ooster
huis stellen hun plaats in het be
stuur beschikbaar, tevens is er nog 
de vacature Doorhof. 
Sertie Wooldrik blijft HB lid en Bou
dewijn Cappens penningmeester. Barend 
van Dam stelt zich niet herkiesbaar 
als lid van de Adviesraad; we zoeken 
ook een plaatsvervangend lid voor de 
AR. 
Voor alle genoemde funkties kunt u 
zich tot 2 x 24 uur voor aanvang van 
de ARV kandidaat stellen, zie ook 
Statuten en Huishoudelijk Reglement, 
gepubliceerd in de Democraat 9/78. 
Inzenden naar Schouw 49-15, Lelystad 
tel. 03200-40367. 
N.B. U ontvangt géén persoonlijke 
uitnodiging voor deze vergadering !! 
Wel zullen de betreffende stukken bij 
uw afdelingssecretariaat ter inzage 
liggen vanaf 1 maart. 
Op VRIJDAG 16 ~1AART a 1 ook de zgn. 
"Europabus" in Lelystad zijn; van 
10.00 tot 18.00. uur. Zie hiervoor 
t.z.t. de plaatselijke pers en ga er 
eens kijken ! 

Boudewijn Cappens 
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Suzanne Dekker 

- geboren in Amsterdam op 31 oktober 
1949, 

- ging in 1967 Rechten studeren en 
liep onder meer Europees Recht 
bij Laurens Jan Brinkhorst, 

- deed haar doctoraal in 1971 met 
een scriptie over het referendum, 
liep drie maanden stage in 
Straatsburg en werkte een aantal 
jaren op een advocatenkàntoor, 

-werkt sinds 1976 op de afdeling 
energievoorziening van het mini
sterie van Economische Zaken, 

- is coördinator van de SWB-werk
groep Energie en lid van de werk
groep Buitenland en Defensie, 

- was de enige vrouwelijke D'66-
kandidaat voor het Europees par
lement en staat als nummer 2 na 
Aar de Goede op de lijst van de 
Democraten. 

Tot zover was Suzanne Dekker al 
eerder bekend in de partij. Een aan
tal van de hierboven vermelde 'per
sonalia' stonden, met haar adres en 
telefoonnummer, in de Democraat van 
november 1978, samen met die van 21 
mannen die met haar wilden strijden 
om een zetel in het nieuwe Europees 
parlement, dat wij op 7 juni a.s. 
gaan kiezen. Suzanne werd tweede op 
de lijst.* Omdat je de enige vrouw 
was onder de candidaten?. 

~~!J!J~!J!2Ql}!j~~ 

'Dat zal ongetwijfeld een rol heb
ben gespeeld. Ik vind het eigenlijk 
wel jammer dat niet meer vrouwen 
zich candidaat hebben gesteld. Ik 
ben het overigens wel gewend om als 
enige vrouw in een mannenclub te 
zitten. Zowel op Economische Zaken 
als in werkgroepen van D'66. Maar 
dat komt natuurlijk omdat energie
voorziening en alles wat daarmee 

* De volledige candidatenl ijst 
voor het Europees parlement vindt 
u op pagina 13 van de vorige Demo
craat (februari 1979). In datzelfde 
nummer op pagina 8 vindt u een 
samenvatting van de rede waarmee 
Aar de Góede het lijsttrekkerschap 
voor de Europese verkiezingen aan
vaardde. In het najaar van 1977 
verscheen van hem een portret van 
een partijganger. De candidaten 
Herman Schaper en Werner Uerz, 
respektievelijk nummer 3 en 5 op 
de lijst, geven in dit nummer een 
kort statement weg. De candidaat 
Doeke Eisma (nummer 4) was door 
ziekte verhinderd zulks te doen, 
maar wellicht zien we hem in een 
volgend nummer. Ongetwijfeld zullen 
alle candidaten aanwezig en aan
spreekbaar zijn op het voorjaars
congres in Krasnapolsky op 23 en 
24 maart a.s. · 

DE DEMOCRAAT 

IN GESPREK MET 

SUZANNE DEKKER 
annex is nog altijd als een mannen
zaak wordt gezien. Mannen verwachten 
geen vrouw in gezelschappen die zich 
met dat soort zaken bezig houden. 
Sommigen denken echt even dat je 
verdwaald bent en zijn dan aandoen
lijk behulpzaam. Ik geniet wel van 
die verwarring als ze merken dat ik 
daar echt thuishoor. Wij vrouwen 
worden geacht maatschappelijk werk 
te doen, en cultuur enzo. Als je 
erover gaat praten, dan is er geen 
discriminatie meer en iedereen is 
zéér geëmancipeerd,.maar zolang je 
er niet over praat zijn er andere 
tekenen.' 
Zoals bijvoorbeeld? 

vaneen 
partljgangér 

'Nou, ik vind het erg goedkoop om 
je in je spreken heel geëmancipe~rd 
op te stellen; terwijl uit je ge
drag blijkt dat je eigenlijk heel 
anders denkt. Neem nou onze partij. 
Voor een partij die zoveel vrouwe
lijke kiezers kent- me~r dan 60% 
van de stemmen - besteedt D'66 
relatief weinig aandacht aan de 
emancipatie van vrouwen. Vrouwen 
spelen een beperkte rol in de partij. 
Er zitten nauwelijks vrouwen in 
het hoofdbestuur.' 
We hebben net een landelijke emanci
patiedag achter de rug. 
'Die kwam dan ook geen dag te vroeg. 
En wat dat hoofdbestuur betreft. Je 
gaat natuurlijk zeggen dat vrouwen 
zich dan maar in grotere getale can~ 
dictaat moeten stellen, maar zo een
voudig is het niet. Je neemt als 
vrouw al een extra stap als je par
tij kiest. Er moet ook een soort 
klimaat zijn, waarin je zo'n stap 
gemakkelijk wordt gemaakt. En ik 

-vind eigenlijk niet dat dat klimaat 

'Je bent een kritische partij en 
dan is het ook heel goed dat je 
onder elkaar kritisch bent, dat kan 
alleen maar• tot een zuivering van 
de geesten bijdragen. Als je elkaar 
bij voortduring allemaal even aar
dig staat te vinden schiet je ook 
niet zo vreselijk veel op. ' 

in D'66 zo duidelijk aanwezig is.' 
Maar er wordt van alles aan gedaan 
om dat te verbeteren. 
'Door vrouwen vooral. Ik was van 
plan om me candidaat te stellen voor 
Europa, maar het laatste duwtje, 
daags vóór de sluitingsdatum, was 
het telefoontje van een van de vrou
wen uit de partij. Kijk, het feit 
dat ik in mijn werksituatie als vrouw 
nog een unicum ben, is eigenlijk het 
beste pleidooi voor een tijdelijke 
voorkeursbehandeling voor de vrouw. 
Zij heeft dat duwtje in de rug nodi~ 
De emancipatie is voor mij binnen de 
partij wel verdiept. Deling van er
varing, activiteit van vrouwen onder 
elkaar, het blijft niet alleen iets 
voor jezelf. Trouwens, mijn lidmaat
schap van de partij heeft direct te 
maken met emancipatie.' 
Wanneer en waarom ben je D'66er 
geworden? 
'Ik ben het al van mijn geboorte af. 
Dat wil zeggen: ik kan me niet voor
stellen dat ik ooit anders ben ge
weest. Alleen heb ik pas binnen D'66 
ontdekt wat dat is. Ik zou ook nooit 
lid van een andere partij geworden 
zijn. Maar laat ik maar bij het 
begin beginnen.' 

'Mijn vader was bij de Marine, mlJn 
moeder een Engels sprekende Fran
çaise. Hoewel in Amsterdam geboren, 
woonde ik de eerste jaren van mijn 
leven in het buitenland. Als vier
jarige kwam ik in Den Helder op een 
kleuterschool, terwijl ik maar een 
paar woorden Nederlands sprak. Dat 
heb ik daar moeten leren en ik was 
te trots om te laten merken dat ik 
niet wist hoe iets in het Nederlands 
heette. Ik denk dat dat heel belang
rijk voor je is, zo'n fase in je 
ontwikkeling. Je leert je ergens 
invechten. Even belangrijk, maar dan 
in tegenovergestelde richting, was 
een driejarig verblijf op een meis
jesinternaat ter afsluiting van mijn 
middelbare schooltijd. Mijn vader 
was toen in Londen gedetacheerd en 
mijn ouders vonden het beter dat 
Suzanne een Nederlands diploma haal
de. Het was een. afgeschermd wereld-

.je. We hadden enorme lol, maar geen 

'Een van de aantrekkelijkste kanten 
van onze partij is dat zij zoveel 
ruimte biedt aan iedereen. Ik zou 
het daarom jammer vinden als er• 
een jongerenafdeling binnen D'66 
kwam.' 



kranten en geen TV. De directrice 
vond het leven al droevig genoeg, 
daar hoefde niet nog 'ns al die 
ellende van het nieuws bij. En hoe
wel er thuis wel over politiek werd 
gesproken begint mijn echte politie
ke interesse pas in 1967.' 
Toen deed je eindexamen en ging in 
Groningen rechten studeren. Waarom 
rechten en waarom Groningen? 
'Om met dat laatste te beginnen: 
vanuit Zeist had ik enig zicht op 
Utrecht. Die UVSV, de vrouwelijke 
pendant van het corps, zag ik niet 
zo zitten. Leiden leek me ongeveer 
hetzelfde en de andere universitei
ten kwamen van huis uit niet in aan
merking. Dus werd het bewust Gronin
gen en daar heb ik geen spijt van. 
Zeker toen was Groningen nog een 
non-conformistische club. En waarom 
rechten? Ja, omdat ik dat leuk vond. 
Tenminste dat dacht ik, maar ik vond 
het achteraf leuk om heel andere 
redenen. Van jongsaf wilde ik al mee
doen met alles wat er gebeurt, er bij 
betrokken zijn. En ik dacht: als je 
rechten studeert krijg je een blauw
druk van de maatschappij. Nou, dat 
weet ik nu wel beter. Saai en ver
velend was het. Er waren wel leuke 
dingen. De colleges staatsleer van 
professor 'sJacob waren enig. Hij had 
tijd voor-zijn studenten, wist ver
schrikkelijk veel en was daarbij 
ontroerend bescheiden. En LaurensJan 
Brinkhorst natuurlijk. Ik herinner me 
uit die tijd dat we met de mensen die 

'Ik heb geen koudwatervrees voor 
samenwerking met wie dan ook. Ons 
centraal stellen van de mens en 
ons respect voor het individu en 
zijn persoonlijke ontplooiing zijn 
voor mij volkomen tegengesteld aan 
het collectivisme en aan de meer
derheidsstrategie van de PvdA. ' 

bij hem Éuropees Recht liepen een 
excursie maakten naar Straatsburg. 
Laurens Jan hing toen voortdurend aan 
de telefoon met Nederland in discus
sie over het linkse schaduwkabinet. 
Dat moet dus in 1971 geweest zijn. 
Die paar jaar studie was voor mij 
echt een tijd van formatie, van een 
richting bepalen in je leven. Ik vond 
het eigenlijk ook niet zo belangrijk 
wat ik studeerde. Ik haalde redelijke 
resultaten met telkens een aantal 
weken stomen. En vanuit Groningen be
keek ik de wereld. Werd reisleidster 
bij de NBBS. Zat soms maandenlang in 
Zwitserland of Oostenrijk. Iedereen 
zei - dat wordt nooit wat met die 
studie. Dat soort opmerkingen en het 
letterlijk afstand nemen motiveerden 
mij zeer. Ik maakte een doctoraal
scriptie over het referendum en de 
directe volksdemocratie. Daar wasvoor 
het laatst over geschreven in dejaren 
1916-17. Je weet dat het vooral in 
Zwitserland nog heel actief wordt 
gehanteerd en met goede resultaten. 

Zo'n referendum brengt de mensen dui
delijk in beweging om zich uit te 
spreken. De opkomst is zeer hoog. 
Na mijn doctoraal wilde ik graag de 
leergang buitenlandse betrekkingen 
doen van het Genootschap voor Inter
nationale Zaken. Die duurde toen·zes 
maanden. In het najaar begon er een 
cursus voor mensen die in de buiten
landse dienst wilden. Maar in mijn 
jaar begon voor 't eerst ook een 
voorjaars-leergang voor mensen die 
dat vanuit hun gerichtheid, hun 
werk, of uit pure belangstelling 
deden. Ik vond dat leuk. De mensen 
waren zeer gemotiveerd en er was 
een grote mate van vrijheid. Om de 
tijd tot het begin van die leergang 
te àverbruggen heb ik een stage ge
daan bij de Raad van Europa - drie 
maanden in Straatsburg - en bij de 
Commissie van de ~~ensenrechten. Het 
was mijn oriëntatie op het inter
nationale vlak.' 
Je was toen nog geen lid van onze 
partij? 
'Neen, dat kwam pas veel later. Ik 
was wel ge,nteresseerd in wat er 
gebeurde ook op politiek gebied, 
maar lid worden van een partij 
betekent voor mij meer dan alleen 
maar het programma onderschrijven 
en contributie betalen. Ik moet, ook 
in mijn werk, het gevoel hebben dat 
ik ergens aan bijdraag, ·dat ik we
zenlijk ergens mee bezig ben. Daar
om ging ik in de advocatuur. Ik was 
bang voor het ambtenarengedrag, 
dacht dat ik me daar niet goed ge
noeg gemotiveerd zou voelen. Tot ik 
in 1976 de baan kreeg op Economische 
Zaken, waarin ik na twee dagen al 
aan de conferentietafel zat, in 
Parijs bij de Noord-Zuid dialoog.' 

'En al die tijd groeide ik heel lang
zaam naar D'66. Of eigenlijk, ik 
wist niet dat het D'66 was, want ik 
had daar een heel ander beeld van. 
Hetzelfde beeld dat veel mensen nu 
nog hebben, bijwagen van een andere 
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partij. Nu langzamerhand beginnen 
meer mensen te begrijpen dat wij 
echt een eigen koers varen. Voor 
mij was tenslotte D'66 de enige 
partij waarop ik überhaupt wilde 
stemmen. Sinds ik lid ben geworden, 
tijdens het congres in Zwolle vorig 
jaar, heb ik geen enkele concessie 
hoeven te doen. Ik ben benieuwd of 
dat zo kan blijven, maar intussen 
is het toch maar zo. In welke par
tij vind je dat, dat je je eigen 
gedachten op een perfecte manier 
hoort verwoorden door je politiek 
leider? Er is een bevrijdend iets 
in die partij, iets waardoor je je 
kunt ontplooien zoals je bent en 
dat toch past in die partij.' 
Maar jij onderkent toch ook wel 
richtingen, vleugels binnen de par
tij? Zou je je terwille van de dui
delijkheid daar niet over willen 
uitsprekén? Aan welke kant sta jij 
nou? 
'Echte duidelijkheid is voor mij 
niet vaste paden en muurtjes en 
hekjes en bruggetjes. Duidelijkheid 
is voor mij dat je de democratische 
doelstellingen in het oog houdt en 
dan naar wegen durft.te zoeken die 
nog niet gebaand zijn,-paden te ont
dekken die naar die doelstellingen 

'Je mag best fouten maken, als je 
het maar met overtuiging doet'. 

voeren, waarop misschien nog nooit 
iemand voor je heeft gelopen.' 
Het klinkt als een roman, maar wat 
moeten de lezers van de Democraat 
hiermee? Ik vraag dit omdat soms 
lezers mij brieven schrijven over 
schijnheilige vraagstellingen en 
nietszeggende antwoorden daarop. 
'Goed, dan zal ik heel duidelijk 
zeggen wat ik vind. In dit overge
organiseerde, overgesocialiseerde. 
kruideniersland, viert de grote 
middelmaat hoogtij. Als je iets wilt 
organiseren of ondernemen ontmoet je 
eerst tien ambtenaren die zeggen dat 
het niet kan en daarna weer tien 
die zeggen dat het niet mag. En daar 
komt de grote matheid vandaan. Blijf 
zitten waar je zit en verroer je 
niet. Dit land is netjes. Alleen het 
woord al - netjes -, niet te verta
len. Draag vooral geen eigen 
gedachten, ideeën of wensen aan, 
want je krijgt de kous op de kop. En 
dat is nou wat D'66 wel doet. Daarom 
wordt D'66 ook nooit een hele grote 
partij, maar we zijn wel nodig. Dat 
kleine aantal mensen, dat in staat 
is om te relativeren en dat land af 
en toe eens een injectie te geven, 
dat is D'66. Daarom hoop ik wel dat 
de partij groot wordt, want dat 
betekent dat veel mensen zich los 
kunnen maken van vastgeroeste denk
patronen en stramienen. Als men dat 
losmaken elitair vindt, dan mag D'66 
van mij best elitair worden. Als je 
je zo gedraagt, maak j~ natuurlijk 
wel wat los. Het eeuwige lied van 
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de VVD is dat D'66 niet weet te 
kiezen. Dat slaat wel aan in di-e 
club. Ze,ggen dat je zelf zo'n goed 
Europees programma hebt, waarvan 
iedereen overigens weet dat het 
hoofdzakelijk is opgesteld door de 
Engelse liberals, en waarvan. velen 
zich afvragen welke liberalen dat 
straks in Europa moeten uitvoeren. 
Maar waarom moeten wij voor dat 
programma kiezen? Omdat we dan in
ternationaal met elkaar samenwerken 
en de conclusie voor de hand 1 igt · 
dat je dan na,tionaal ook wel kunt 
samenwerken?' Nog daargelaten dat 
D'66 de VVD niet verkettert - we 
wilden alleen niet samen in één 
regering, omdat ons dat na bestu
dering van programma's niet wel mo
gelijk leek,., is die gevolgtrek
king via internationale samenwer
king naar nationale samenwerking 
nogal vreemd. Gaat de VVD met de 
PvdA samenwerken omdat de Engelse 
p~rtners ook samen in één regering 
z1tten? De vraag is hatuurlijk: Wie 
zijn partners in Europa? En dan 
staan de Enge 1 se l i bera 1 en echt vee 1 
dichter bij D'66 dan onze conserva
tieve VVD. Was het Schwartz nietdie 
de VVD de "Dutch conservative party" 
I)Oemde?' 

'He.t -U veJtkeeJtd om je volkomen me.t 
haM en ûd e.tr.g e;u, in te .6toJr;ten.. 
J~ _moet; Jtefil.ecteJten., j ezd6 kun.n.en 
UJ n., A..e.t-6 me.t je ha.n.den. doen bij
voo~~;bedd koken., ie.t-6 doen u,.J; haa.k.-6 
op Je. We.Jtk .6ta.a:t, gewoon meM ûj n.' 

A B 0 R T U S 

Heet van de naald een eerste reactie 
op het ontwerp van Wet Afbreking 
Zwangerschap. Veel is reeds bekend 
gewordeh, maar nu de letteTlijke 
tekst op tafel ligt blijkt de be
tutteling van vrouw en arts erger te 
zijn dan-uit de eerste verstrekte 
gegevens kon worden afgeleid. 
Vrouw en arts, aldus de MEmorie van 
Toelichting, hebben ieder hun ~igen 
verantwoordelijkheid. Evenwel, vol
gens artikel 5b dient de geneeskundi
ge zich te vergewissen of de vrouw 
die om afbreking van de zwangerschap 
verzoekt wel in het besef is van haar 
verantwoordelijkheid voor ongeboren 
leven en van de gevolgen voor haar 
zelf en de haren. Waar blijft·dan de 
eigen verantwoordelijkheid van de 
vrouw, als een medicus dat voor haar 
moet bepalen? 
Artikel 3 verbiedt de afbreking 
van de zwangerschap vóór de zesde 
dag .nadat de vrouw de geneeskundige 
heeft bezocht en haar voornemen met 
hem heeft besproken. Dat lijkt op 
het eerste gezicht nièt onredelijk: 
er moet immers woraen· bekeken of er 
geen contra-indicaties zijn. Boven-

~-

Nou zitten we ineens midden in 
Eur?pa •. Je. hebt a 1 gezegd dat je 
sol1dar1te1t met v.rouwen je de laat
ste duw naar de car:~didaatstelling 
gaf. Vertel er eens wat meer over. 
'Ik geloof in Europa. Er zijn ook in 
onze partij mensen die met een heel 
geleerd gezicht zeggen dat ze Europa 
niet zo zien zitten. Verder zeggen 
ze meestal niets, Ik vind - en ik 
denk dat iedereen die bij de Noord
Zuid dialoog aan tafel heeft gezeten 
~at kan beamen - dat de wereld kijkt 
naar E~ropa, wacht op Europa zelfs. 
Veel n1et-Europeanen denken trouwens 
dat we al veel verder zijn dan we · 
zijn. Een Amerikaan dacht in volle 
ernst dat we al die verschillende 
soorten geld in ·Europa alleen nog 
uit folkloristische overwegingen 
hanteerden. Leuk voor de toeristen. 
Het probleem is dat wij onder elkaar 
Europa zo moeilijk tot leven kunnen 
brengen. Er zijn ook geen echte 
Europese issues, zoals je die in de 
vaderlandse politiek hebt. Maar de 
ontwikkeling naar een ingrijpen in 
de dingen op wereldniveau is onver
mi jde 1 ijk. Neem a 11 een a 1 de werk
gelegenheid. En het voedselprobleem. 
0~ van de energiebronnen nog maar 
n1et te spreken. Juist omdat het zo 
moe~lijk gaat hebben we Europa ·hard 
nod1g. Want als we die vergaderta-' 
fels in Brussel en Straatsburg niet 
h~d~en zou het n~~ionaal eigenbelan~ 
l1m1etloos hoogtlJ gaan vieren. Het 
is nog niet perfect, maar hoe zou 
het wezèn zonder? .Zo mag je het ook 

·SI'ICHTING 
WETEN 
SCHAPPELIJK 
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dien consulteert de vrouw in de 
meeste gevallen haar huisarts of een 
andere hulpverleneruit de eerste 
lijn; er verlopen dus altijd wel 
enkele dagen alvorens de abortus kan 
plaatsvinden. · 
Zowel uit artikel 16 als uit de Me
morie van Toelichting blijkt echter 
d~t het n.iet gaat om hulpverleners 
u1t de eerste lijn, m.aar expliciet 
om de arts die de abortus zal uit
voeren. Deze medicus - di_e de vrouw 
voor het eerst van zijn leven ziet -
kan n~tuurlijk zorgvuldiger tot een 
beslult komen dan de huisarts, die 

'Ja.n. TeAlouw -i.-6 dm.idrujk iemand 
me.t een. .6c.he.Jtpt.. oJtdeMn.g van geut. 
Weze!J,Ujke gedaclri;ten k.a.n. hij in 
ee.n.voucüge bevJlb~e:n du-i.de.Ujk 
en. volledig we~e.ve.n.. ' 

wel eens bekijken. Soms is het een 
wonder dat ze nog bij elkaar zitten 
die strijders van .de slagvelden 
uit de eerste helft van deze eeuw.' 
Je doet van die prachtige uitspraken. 
Je hebt vast ook nog een mooie · 
uitsmijter. 
'Neen, ik wil alleen nog twee dingen 
kwijt. Ten eerste: veel mensen zijn 
ban~ dat straks ~tionale politiek 
d~ 1~zet wor~t b1j cle Europese ver
k1ez1ngen. D 66 probeert dat beslist 
te vermijden. Maar het blijven wel 
Nederlandse partijen die meedoen 
en geen Europese. Daarom wordt ?jun 
toch ook een soort graadmeter voor 
~e acceptatie van de eigen partij 
1n het land. En daar hoeven wij niet 
bang voor te zijn. 
E~ het·tweede en heel ander punt is 
d1t: Europa mag nooit een dictaat 
van bovenaf worden. Daarom moeten 
we ook in ons land het accent gaan 
leggen op kleinere leefgroepen. Onze 
gemeenten worden steeds belangrijker 
Daar moet de democratie beginnen.' 
Suzanne Dekker voert campagne door 
het hele_ land. Wilt u meer weten ga 
dan vooral naar haar luisteren als 
ze bij u in de buurt is. 

Stijn Verbeecl< 

het gezin vaak al ~at jaren kent ... 
Deze gang van zaken druist in tegen 
de normale gang van zaken in de ge'
zondheidszorg. Ze is daarom veront
rustend omdat de nazorg toch weer in 
de eerste lijn zal moeten plaatsvin
den, in het bijzonder wat betreft 
de anticonceptie. 
Het is trouwens op va 11 end, da.t in 
het wetsontwerp nauwelijks over anti
conceptie wordt gesproken. Ieder die 
maar iets te maken heeft met de vrouw 
in nood door een ongew~nste zwanger
schap weet, dat het aantal abortussen 
alleen zal dalen bij een goede voor
lichting en een juist gebruik van 
voorbehoedmiddelen. 
De CDA-VVD-betutteling van vrouw en 
hulpverlener heeft. ~~~~einig te maken 
met zorgvuldig ham~elen, maar richt· 
zich in de praktijillr. tegen de minder 
draagkrachtige bui'1te1nl ands·e vrouwen. 
De commercie van die pensionhouders 
en -houdsters zal er wel bij varen. 
De_verplichte opname in een ziekerl
huls ~~rust op de onbewezen stelling 
dat blJ een abort~s na drie maanden 
de vrouw veiliger is in. het zieken
huis. Buitenlandse cijfers tonen het 
!egendeel aan. Deze betutteling.mist 
ledere grond. 
De Algemene Maatregel van Bestuur 



de voorschriften waaraan de klinie
ken moeten voldoen, ademt dezelfde 
betuttelende geest. 
Artikel 15: Algemene narcose mag in 
een kliniek niet worden gegeven. Het 
zou begrijpelijk zijn, dat de eis 
zou worden gesteld dat een algemene 
narcose door een bevoegd anesthesist 
wordt gegeven (zoals in de praktijk 
het geval is}; maar deie specialist 
kan natuurlijk niet bepalen öf een 
algemene narcose in een kliniek wel 
of niet ·kan plaatsvinden. 
Daarnaast. zijn er triviale voor
schriften, zoals: instrumenten en 
verdere apparatuur dienen deugdelijk 
te worden gesteriliseerd. 
Een merkwaardige voorwaarde voor een 
vergunning vermeldt artikel 17, 
lid 3:.De kliniek draagt er zorg 
voor dat de vrouw als mondige wordt 
benaderd alsmede dat een regeling 
voor een onafhankelijke behandeling 
van klachten tot stand komt. 
Onafhankelijkheid van wie? Van de 
vrouw? 
Vóór een kliniek een vergunning 
krijgt moeten er procedureregels , 
worden vastgesteld voor het verkeer 
tussen de hulpverleners - onder wie· 
maatschappelijk en psychologisch 
geschoolde deskundigen - waarin het 
functioneren in de kliniek wordt 
omschreven. De administratie dient 
op dusdanige wijze te zijn ingericht 
dat te allen tijde inzicht in het 
functioneren kan worden verkregen. 
Langs een achterdeur wordt zo de 
vierschaar weer binnengehaald. 
.Een betuttelend, niet-principi~el~ 
voor D'66 onaanvaardbaar·wetsontwerp. 

Fred Bol, 
1 id Werkgroep Abortus 

EEN ARBEIDSLOOS INKOMEN ???? 

Emancipatiedag en hoe verder? 

Zaterdag 20 januari hadden zo'n 180 
D'66-ers gevolg gegeven aan de op
roep om te komen praten over de posi
tie van de vrouw op de arbeidsmarkt 
en het oprichten van regionale werk
groepen emancipatie. · 
Mevrouv1 Ne 11 eke Sc hoemaker betoogde 
in haar inleiding dat economische 
onafhankelijkheid een voorwaarde is 
voor emancipatie en.dat daarom ar
beid een belangrijk middel daartoe 
is. Dîe noodzaak tot economische 
onafhankelijkheid moet doorklinken 
in opvoeding en onderwijs. De schei
ding tussen typisch vrouwelijke en 
typisch mannelijke beroepe'n moet 
worden opgeheven. 
Wil de vrouw ruimere toegang tot de 
arbeidsmarkt krijgen, dan zullen e.r 
meer vannen van deeltijdarbeid moe
ten komen ook op hoger niveau en 
met de plichten en rechten, die ook 
voor full-time arbeid gelden. B~j 
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deze overwegingen moet ook het weten 
betrokken worden dat 1/3 van de bui
tenshuiswerkende vrouwen dit doen 
uit financiële noodzaak om zichzelf 
of hun kinderen te onderhouden en 
het feit dat steeds meer huwelijken 
op echtscheidingen uitlOpen (1 op 4). 
Echter meersoortige arbeid scheppen 
voor de vrouw is slechts een gedeel
te U j ke op 1 oss ing. \~ant de 3-dubbe 1 e 
belasting van huis, opvoeding en 
werk blijft. Daarom moet bij het 
probleem van de positie van de vrouw 
op de arbeidsmarkt de herverdeling 
va.n arbeid - binnen èn buitenshuis -' 
en het vrijwilligerswerk betrokken 
worden. 
Maarten Engwirda noemde het tot dus
ver gevoerde regeringsbeleid ter v.er
sterking van de positie van de vrouw 
op de arbeidsmarkt zwak, passièf en 
huichelachtig. 
Zijns inziens zou een beter overheids· 
beleid zich in ieder geval moeten 
richten op meer gelden voor het aan~ 
vullende werkgelegenheidsbeleid voor 
sociale werkgelegenheid voor vrouwen 
te bestemmen, meer deeltijdbanen bij 
de overheid te scheppen, meer subsi: 
dies voor her- en omscholing, spe
ciale bemiddelaars bij de arbeids
bureau's voor vrouwen en meer subsi
die voor kind~rdagverblijven. 
Ook bij werkgevers en vakbonden moet 
er een mentaliteitsverandering plaats 
vi~den. Maarten Engwirdà' bepleitte 
verder voor meer onderzoek naar de 
positie van de vroUw op de arbeids
markt, op universiteiten. 
In een verplichte 5-urige werkdag 
zag hij niet veel .. 
Voor D'66 ligt er een enonne uitda
ging om zich in alle geledingen 
intensiever met emancipatie bezig 
te houden. 

In de discussie werd gewezen op het 
feit, dat de meeste voorgestelde 
maatregelen slechts aanpassing be~ 
tekenen aan de bestaande arbeids
·moraal maar geen nieuwe visie ont
plooiden op werk, arbeid en loon. 
Tót slot van de morgen gaf de dis
cussieleidster, Lies van Doorne, 
de punten aan waarop bïnnen D'66 
doorgedacht moet worden om zo te 
komen tot de aanvulling van het Be-
leidsprogram: · 

een nieuwe visie op arbeid, waarin 
arbeidsloos-inkomen als lange ter
mijn beleid wordt uitgezet + de 
weg erheen. 
Rekening moet dan gehouden worden 
met 
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- de gevaren van deeltijdarbeid 
voor een volwaardige deelname van 
de vrouw aan de arbeidsmarkt 

- de noodzakelijke economische onaf
hankelijkheid van de vro~w 

- de mentaliteitsbeïnvloeding waar
bij het deelnemen aan het 'buiten
gebeurenr d0or vrouwen en aan het 
kleinschalig 'binnengebeuren' door 
mannen een vanzelfsprekend iets 
gaat worden 

- de voorbereiding hierop door on-
derwijs en opvoeding. 

's Middags zette Ellen Scheerder de 
mogelijkheden van regionale werk
groepen emancipatie uiteen: 
- geïnteresseerden in emancipatie en 

D'66 op regionaal niveau verenigen 
- een oefenplaats in de politiek 

zijn voor D'66 leden 
- statenleden ondersteunen in hun 

emancipatiebeleid 
- een herkenningspunt zijn voor an

dere vrouwengroepen. Dit is beT 
langrijk voor deelname aan b.v. 
vrouwenfestivals of demonstraties 
(b.v. voor abortus) 

- het i nhoude 1 ijk voorbere i den van 
landelijke emancipatie-studiedagen 

- het inhoudelijk uitwerken wat op 
landelijke emancipatie-studiedagen 
naar voren is gekomen 

Zij legde er de nadruk op dat iedere 
groep zelf.moet bepalen waar zij 
zich mee bezig wil houden. 
Acht regionale groepen werden opge
richt. De contactadressen staan hier 
onder vermeld. 
In de slottoespraak zei Jan Terlouw 
dat hij de noodzaak zag van een be
paalde vorm van aparte organisatie 
voor vrouwen binnen D'66. "Veel meer 
vrouv1en zullen zi eh bewust moeten 
worden van hun achtergestelde posi
tie, wil de vrouwenemancipatie een 
kans maken". 

REGIONALE CONTACTADRESSEN 
EMANCIPATIE EN D'66 

Friesland: Marian Visch-Hilbrink 
Bosd1ne 30, Sneek, 05150-16481 
Groningen: Hanelize Stroeven 
P.Campersingel 69, Groningen, 
080-180352 
Drenthe: Ger en Carla Strijker, 
Grutto 56, Hoogeveen·, 05280-63147 
Overijssel: Annie Greuter, 
Sallandstraat 14, Zwolle, 05200-1003C 
(hierbij hoort ook IJsselmeerpolders) 
Gelderland: Wil Bosman 
A. Kuyperstraat 13, Culemborg, 
03450-4785 
Joke Onnes-v.d. Noorda, Slangenburg 
13, Ugchelen/Apeldoorn, 055-234387 
Aly van Roekel, Potgieterstraat 5, 
Lichtenvoorde, 05443-2346 
Utrecht: Annemiek Hagens 
Ganzens"traat 180, Amersfoort 
033-26742 
\'Iest-Brabant: Corry t4oo 1 huysen, 
Pastori estraat 1, t.lade, 01626-2993 
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Oost-Brabant: Ben Beun 
.Lauwre 318, Uden, 04132-63680 
Limburg: Lia Haalman 
J.Kleynenlaan 35, Geleen,04494-43119 
Zeelard: Ineke Hertags-van Dort 
G.v.Prinsterenlaan 7, Vlissingen 
01184-60732 
Noordholland: IneKe.v.d. Steur 
Bergerweg 41, Alkmaar 
Zuid-Holland: Ybje Poppinga 
U1terstegracht 9, Leiden,071-140229 
Polly Bloem-Hagenaars 
Oosteinde 33, Voorburg,OZ0-862255 

Er zal een nieuwsbulletin worden uit
gegeven, waar o.a. de activiteiten 
van de diverse regionale emancipatie~ 
groepen vermeld zullen worden. 
piegeen die hier interesse voor he~
ben, worden verzocht contact op te 
nemen met Carel van Sitteren, 
020- 241492. 

De regionale werkgroep Emancipatie 
in Utrecht houdt de eerste bijeen
komst 

MAANDAG 12 MAART, 20 uur 
ten huize van Annemiek Hagens, 
Ganzenstraat 180, te Amersfoort, 
te berèiken met lijn 5 of 6. 

SUBGROEP ONTWIKKELINGSSAMEN
WERKING 

Op,de vergadering van de subgroep 
ontwikkelingssamenwerking op 8 febr. 
jl. zijn o.m. de volgende ondervier
pen aan de orde geweest: 
-ontwikkelingssamenwerking Neder· 

land/Suriname; wenselijkheid van 
het opzetten van kleinschaliger 
projecten en wegnemen van de hin
dernissen dje de realisering ervan 
in de weg staan; mogelijkheden voor 
herziening van het verdrag; re
mjgratieproblemen; plan ~lest-Sur;:
name 

- hulpverlening Vietriam, n.a.v. re
cente beslissing van minister De 
Koning tot het stopzetten van de 
hulp in het kader van de wederop
bouw, met handhaving van de zgn. 
humanitaire hulp. Kritiek was er 
o.a. op de buitenlands .. pol itieke 
motivatie (interventie in Cambodja) 
van de minister. Het argument gro
ve schending van de mensenrechten 
daarentegen maakt de beslissing 
weer wat aannemelijker, hoewel eni
ge nuancering (bv. gelet op de wat 
eenzijdige oriëntatie van de be• 
richtgeving over Vietnam)geboden 
is. 

De eerstvolgende vergadering zal 
plaats vinden op donderdag 5 april 
te Utrecht. Belangstellenden worden 
verzocht contact op te nemen met: 

Geert Dales, coBrdinator 
Hooi gracht 8; 
Den'Haag, tel.070-650080 

WERKGROEP VOLKSGEZONDHEID 

Uij zoeken versterking van de sub
groepen: 
- 1ste lijn 
- 2de lijn 
- geestelijke gezondheidszorg 
- verpleegkunde 
Zij die belangstelling hebben voor 
het werk in één of meer van deze 
subgroepen kunnen zich opgeven bij: 

J.I~.Gruijters, coördinator 
Dahliastraat 5 
Didam, tel.08362-1937 

Deze kan u ook nadere inlichtingen 
verstrekken. \Jan neer u eerst eens 
met het ~1erk van de ~1erkgroep wi 1 t 
kennismaken, alvorens een besluit 
te nemen tot deelname, wordt u uit
genodigd voor de eerstvolgende werk
groepvergader:i.ng, die za 1 worden ge
houden op dinsdag 13 maart te Amers
foort in restaurant De Oude Tram 
(naast het stabon). Aanvang 20.-uur. 

WERKGROEP MUZIEKVAKONDERWIJS 
i . 0. 

Voor een op te richten werkgroep 
11uziekvakonderwijs worden democraten 
met deskundigheid enjof belangstel
ling gevraagd zich op te geven bij 
het secreta ri aa t van de S~JB. 
Het is de bedoeling dat deze werk
groep zich.bezig gaat houden met: 
- het huidige functioneren van de 

instituten.in relatie tot de 
werkgelegenheid 

.wat betreft selectie 
bij examens 

.e.d. 
- de bezuinigingen van nu en eventu

eel komende tijden 
.de wijze waarop (speer
puntenbeleid) 

.invloed op kwaliteit 
mede in relatie tot de 
leerplannen. 

Else R. Kuiper, coördinatrice 
Haarlemmerdijk 149 hs 
Amsterdam 

WERKGROEP NEDERLANDSE ANTILLEN 

Op 6 januari jl. werd in Amsterdam 
een bijeenkomst gehouden van belang
ste11ei"lden voor de werkgroep Nerler-
1 andse Anti 11 en. Op deze vergadering 
werd besloten dat de werkgroep zelf
standig dient te gaan functioneren. 

·Wij zullen ons dan richten op de 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
sociaal, economische en culturele 
aspecten, die daaraan verbonden zijn. 
Tevens zullen we ons bezighouden 
met de onafhan~elijkheids-aangelegen
heden van de Nederlandse Antillen. 

Er zijn ook stemmen opgegaan om ons 
ook te richten op de welzijnspro
blematiek van de Antillianen in Ne
derland. 
In de eerstvolgende vergadering zul
len wij o.a. het advies van de NAR, 
voor ontwikkelingssamenwerking be
treffende de Nederlandse Antillen, 
en de begroting Nederlands-Antilli
aanse zaken bespreken. 
Nadere informaties bij: 

Siegfried Frans ,~oördinator 
Schouw 34-22 
Lelystad - 03200-44079 

SUBGROEP MIDDEN OOSTEN 

De werkgroep ~1erkt aan een notitie 
over de geschiedenis en heden van de 
stad Jeruzalem in socio-politiek ver
band. In het stuk zullen geen oplos
singen worden aangedragen voor de 
rege 1 i ng van de status van Jeruza·l em 
in het kader van een meeromvattende 
vredesregeling in het Nidden Oosten. 
In de vergadering van 16 januari jl. 
stond het punt Libanon op de agenda. 
Dit in verband met de Nederlandse 
bijdrage aan de NV-Vredesmacht in 
Libanon (UNIFIL). De subgroep was una· 
niem van mening dat de toezegging van 
een eenheid door de Nederlandse ~ge
ring gezien het vaste regeringsbeleid 
sinds jaren her met betrekking tot de 
VN-vredesoperaties gerechtvaardigd is 
ongeacht het werkelijke positieve of 
negatieve effect dat hiervan op de 
situatie in {Zuid)Libanon zal uitgaan 
.Eveneens was de groep van mening, dat 
uitzending in de g~wen situatie 
uitsluitend mag gesdieden op basis 
va~ vri jwi 11 i ge dee lll!!lame van de be
trokken dienstpl ichtlige militairen. 
Laurens Jan Brinkhorst beschouwde· 
deze uitspraken als een nuttige rug
gesteun bij de debatten in d~ Kamer 
(commissie). 

Robert Jan Akkerman 
coördinator subwerkgroep 

1& ~· Q J J J I J ~· J J I 
RADIO&TV 
RADIO HILVERSUM I 

! ê.:.! ~:! ê'.:. g ~ _ ~ ~ r 
vrijdag 2 maart 1979 
vrijdag 16 maart 1979 
vrijdag 30 maart 1979 

TELEVISIE NEDERLAND I 
!~.:.§Q:?Q.:.QQ_~~r 

woensdag 28 maart 1979 
woensdag 5 jun i 1979 

I 

-
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WETEN SCHAPPELIJK BUREAU 

BESTUURLIJKE REORGANISATIE 

Op 3 maart a.s. wordt in KRASNAPOLSKY te 
Amsterdam, de studiedag ' · 

BESTUURLIJKE REORGANISATIE 
gehouden. 
Deze studiedag staat voor iedereen open. 
Het zou ons zeer verbazen als niet velen ge
bruik zouden maken van de gelegenheid kennis 
te nemen van deze problematiek. 
Vooral voor de raad- en statenleden is deze 
studiedag van veel belang. 
Voor deze dag zijn een aantal zeer deskundige 
inleiders van binnen en buiten de partij be
reid gevonden een inleiding te houden. 
De inleiders zijn: 
prof. mr .. D.W.P. Ruiter, hoogleraar bestuurs

kunde TH Twente 
drs. R.J. de Wit, commissaris der Konin

gin in Noordholland 
mr. J.D. van Ketwich 

Verschuur, 

mr. L.J. Brinkhorst, 

burgemeester van 
Breukelen 
lid Tweede Kamer 

Opgave voor deze studied~g bij 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 
Bezuidenhoutseweg 195, Den Haag, 070-858303. 

STUDIEDAG D'66 EN EUROPA 

STUDIEDAG KERNBEWAPENING 

Zaterdag 7 april 1979, Amsterdam, 
Vrije Universiteit 
de Boelelaan 1013 
aanvang 10.00 uur. 

Het overlegorgaan tegen de kernbewapening, waar
in officieel samenwerken: PvdA, CDA, D'66, PPR, 
CPN, PSP, Interkerkelijk Vredesb~raad, Pax 
Christi, Samenwerkingsverband Stop deN-bom, 
stop de kernwapenwedloop, FNV, 
organiseert op zaterdag 7 april a.s. een grote 
studieconferentie in Amsterdam. In samenwerking 
met de werkgroep polemologie van de VU is een 
programma opgesteld rond een aantal hoofdpunten 
van de kernwapenproblematiek. Zo zullen aan de 
orde komen: 
1. De ernst van de kernwapenproblematiek 
2. De pos1tie en verantwoordelijkheid van de 

Nederlandse overheid 
3. De invloed en de rol van parlement en 

~ublieke opinie 
4.edrijfsleven en kernbewapening 

De opzet is om de dag te beginnen met groeps
gewijzè discussies rond elk van de vier genoem
de onderwerpen, met en tegenover panels bestaan
de uit vertegenwoordigers van diverse maatschap·' 
pelijke organisaties en politieke kleur. Daaro~ 
aansluitend zullen een aantal kernvragen worden 
voorgelegd aan een eindpanel., waarvoor enkele 
zeer vooraanstaande Nederlanders zijn uitgeno
digd. 
De aan het Overlegorgaan deelnemende organisa
ties zijn elk in het bezit gesteld van 100 toe
gangskaarten. Heeft u belangstelling om aan de-

Na het succes van de vorige studiedag over 
"D'66 en Europa" zal op 17 maart a.s. een 
tweede studiedag plaatsvinden, aanvang 10.15 
Het programma is als volgt: 
1. Naar een Europees cultuurbeleid? 

inleider: Er_nst van Altena 

u. ze studiedag deel te nemen, dan dient u zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met het 
landelijk secretariaat van D'66, liefst tele
fonisch: 070-858303. U mag dan tevens een voor
keur opgeven voor een van de discussieonderwer
pen. Ook zal u gevraagd worden een bedrag van 
f. 15.- over te maken op giro 147.7777 t.n.v. · 
de penningmeester D'66, Den Haag. Daarvoor ont
vangt u tijdig een informatiemap met achter
grondinformatie, korte commentaren van de panel~ 
leden en standpuntbepalingen van de organisaties 
die aan het Overlegorgaan deelnemen en tevens 

voorzitter: Niek Biegman 
2. Werkloosheid - Een antwoord op Europees 

niveau? 

inleider: Maarten Engwirda 
voorzitter: Jan Mulder 

3. Het Europees milieubeleid 

inleider: Ineke Lamhers 
voorzitter: Steven van Hoogstraten 

4. Het emancipatieprocei en de Europese 
politiek 

inleider: Suzanne Dekker 
voorzitter: Martien van Dedem 

Om ongeveer 16.00 uur zal onze lijsttrekker 
voor de Europese verkiezingen, Aar de Goede, 
een slotbeschouwing geven naar aanleiding van 
de gevoerde discussies op beide studiedagen. 
Deze studiedag wordt gehouden in AMERSFOORT 
KOBUS AAN DE POORT, Utrechtsestraat 49. 
De bijeenkomst staat open voo~ alle leden van 
D'66 en is gratis. 1nformatie, inclusief dis

. cussiestellingen van de inleiders, zal aan de 
deelnemers worden toegezonden. 
Opgave voor 7 maart, SWB, Bezuidenhoutseweg, 
195, Den Haag, tel. 070-858.303. 

---------------

op de studiedag een lunchpakket. · 

JOVD CONGRES 

Hein van Oorschot 
secretaris-politiek 

De jongeren organisatie Vrijheid en 
Democratie viert 24 maart a.s. haar 
6e lustrum. 
De JOVD stelt het op prijs als op . 
dit congres ook oud-JOVD'ers aanwe
zig zijn. Wellicht zijn die ook te 
vinden onder de leden van D'66. 
Voor nadere inlichtingen kunt u 
terecht bij de algemeen secretaris 
van de JOVD, N.Z. Voorburgwal 288, 
1012 RT Amsterdam • 
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WERKGROEP HUITENLAND EN 
DE.FEI~S IE 

Onderstaande notitie werd opgesteld 
door de subgroep t1i dden Oosten en 
na uitvoerige besprekingen medi? 
vorig jaar door de werkgroep Bulten
land en Defensie vastgesteld. Het 
stuk bevat een aantal actuele. ele
menten die ongetw.ijfeld tot een bre.
de discussie binnen de partij aan
leiding zullen geven. D~ ~nhou~ van 
de notitie is uiteraard u1tslu1tend 
voor verantwoordelijkheid van de 
werkgroep. 

Boudewijn van Eenennaam 
coördinator werkgroep 
Buitenland en Defensie 

Het Beleidsprogram 1977-19~1 bevat 
geen passage die aan het Midden 
Oosten-conflict is gewijd, in af
wijking van vorige_ (be~~ids~)pro-. 
gramma's, waarin tamellJk Ultvoen
ge paragrafen over het t-1i dden Oosten 
waren opgenomen. In dit vroegere 
standpunt stond centrall dat aan de 
ene kant de Arabische landen Israel 
moesten erkennen en dat aan de ande
re kant de nationale identitei-t en 
het zelfbeschikkingsrecht v~n de 
Palestijnen erkend diende te worden. 
De uiteindelijk vast te stellen gre~ 
zen dienden het resultaat te zijn 
van onderhandelingen tussen de par
tijen in het conflict. Als men dit. 
stanupunt.Vergelijkt met dat van de 
andere politieke partijen valt voor
al de sterke nadruk op die D'66 leg
de op het politieke· aspect van het 
Palestijnse vraagstuk. 

'Vorig jaar heeft de Herkgroep Bui
tenland ten behoeve van het draai
boek voor de verkiezingscampagne 
opnieuw een D'66 standpunt over het 
~-1idden Oosten-confl iet geformuleerd. 
Bovengenoemde elementen zijn ~aar~n 
terug te vinden. Tevens werd 1n d1t 
standpunt ingegaan op de vraag ~el
ke politiek Nederland zou moeten 
voeren. Hierbij stelde de werkgroep 
Buitenland o.a. dat: "Nederland 
dient contacten met de PLO niet 
langer uit de weg te gaan." 
Dit laatste is een nieuw element in 
het D'66 standpunt. Om deze aanbeve
ling verder uit te werken en te on
derbouwen is eind vorig jaar een 
notitie over 'Nederland,,de Pales
tijnen en de PLO' opgesteld, ~elke 
·enke 1 e ma 1 en in de subgroep l·h dden 
Oosten en vervo 1 gens in de vlerkgroep 
Buitenland is besproken. Daarbij is 
besloten het stuk ten behoeve van 
het draaiboek voor de verkiezings
campagne als préambule aan de nota 
toe te voegen, zodat de nota nu be
staat uit een kort_ algemeen gedeel-
te en een uitgebrejde behandeling 
van de kwestie van contac.ten tusse~ 
Nederland en de Palestijnen. Dat d1t 

lffiliCHTING 

. laatste punt zoveel aandacht krijgt 
betekent du? niet dat de werkgroep 
dit punt als belangrijkste beschouwt: 
het is slechts het meest opvallende 
nieuwe punt dat de meege toelichting 
verdient. 
NEDERLAND EN HET.HIDDEN OOSTEN 

CONFLICT 

·r. Er~!!IIIQ~l~ 
Het Nederlandse beleid ten aanzien 
van het r1i dden Oosten-conflict di ent 
:erop gericht te zijn een bijdrage 
te leveren tot een oplossing van dat 
conf.liet waarmee beide partijen 
rechten kunn.en doen ge 1 den en dat in 
een uiteindelijke oplossing daarom 
aan beide partijen recht gedaan zal 
moeten worden. 
Het is niet aan buitenstaanders als· 
Nederland om tot in details aan te 
geven hoe de oplossing eruit zou moe
ten zien. Dit moeten de betrokkenen 

. zelf uitmaken. \Jel kan als algemene 
·richtlijn aangehouden worden dat r·le
derland een oplossing zou steunen 
die de volgende elementen bevat: 
- erkenning van de staat Israel door 

de 'Arabische landen 
- erkenning van het zelfbeschikkings

recht van het Palestijnse volk in
clusief het recht op een eigen 
staat 

- terugtrekking ~an Israel uit de in 
1967 veroverde gebieden,·met de 
mogelijkheid van; in onderhande
lingen overeen te komen, grenscor
recties opdat zowel Israel als 
diens Arabische buur·landen in vre
de kunnen leven achter veilige 
erkende grenzen. 

Het belangrijkste middel dat Ne~~r
land ter beschikking heeft om blJ ·· 
te dragen tot een oplossing van het 
conflict is de gemeenschappelijke 
politiek die de Negen (de Europese 
lidstaten) in deze voeren via stem
mingen in de VN, het associatie
beleid met Middelandse Zee-landen 
en de Euro-Arabische dialoog. Deze 
politiek moet erop gericht zijn zo
veel mogelijk ·een matigende en de 
vrede ondersteunende invloed uit te 
oefenen, wat o.a.· inhoudt dat niet 
eenzijdige steun (politiek of eco
nomisch) wordt verleend aan één van 

· beide partijen. 
Tenslotte zal ook Nederland zelf er 
naar moeten streven met beide parti~ 
en goede betrekkingen te onderhouden. 
Daarbij dient het zich minder ver
krampt op te stellen t.a.v. de -Ar~~ 
bieren en vooral t.a.v. de PalestlJ
nen. Nederland dient contacten met 
de PLO en eventuele andere represen
tatieve Palestijnese organisaties 
niet uit de weg te gaan. 
D'66 bepleit contacten met de PLO 
niet omdat·zij steun wil verlenen 
aan de doelstellingen of de methoden 
van de PLO. Het gaat slechts om de 
erkenning van het feit dat de PLO op 
dit moment de belangrijkste vertegen· 
waardiger van de Palestijnen is. 

De weigering van de regering om deze 
contacten aan te ·gaan is inconsequent 
en in tegenspraak met het verdere 
beleid-van de regering, zoals in het 
tweede deel van deze nota aangetoond 
zal worden. 

II. ~~~~!.'l!!D~~-~~-E!!l~~tijD~D-~D-EbQ 

De Palenstijnse rechten 
Sinds 1973 stelt de Nederlandse rege
ring, tezamen met de andere acht lid
staten van de EG, dat de Palestijnen 
een volk vormen met wettige rechten, 
waarmee rekening gehouden moet wor
den bij het zoeken naar een oplossing. 
Israel moet in het kader van een al
gemene regeling bereid zijn deze we~
tige rechten t~ erkennen. Meer expll
ciet stellen de Negen in hun verkla
ring van 29 juni 1977.dat 'een oplos
sing voor het geschil Jn het Midden 
Oosten slechts mogelijk is indien 
het legit1eme recht van het Pales
tijnse volk om metterdaad uitdrukking 
te geven aan zijn nationale identi
teit wordt geconcretiseerd, waarbij 
rekening zou moeten worden gehouden 
met de behoefte aan een eigen land 
voor het Palestijnse volk'. (D'66 
erkent het recht van de Palestijnen 
een eigen staat te stichten). Hier
mee heeft de reger{ng een tamelijk 
vergaande uitspraak gedaan, die in 
feite neerkomt op steun aan de gema
tigde Arabieren en door de Israeli 
dan ook volstrekt niet wordt gewaar
deerd. 

g~-~~!~~tij~~~-~~rtij~Qij 

b~t-~!?~f!i~t 
net het bovenstaande hangt het stand· 
punt van de regering (en ook van 
D'66) samen dat het Palestijnse volk 
zelf één van 'de partijen bij het 
conflict' is. De Negen stellen dit 
expliciet in hun verklaring van 
juli 1977 en geven daarmee aan niet 
Jordanië - een van de andere partij
en bij het conflict - te beschouwen 
als Palestijnse staat, zoals de Isra
eli wel stellen. Dienovereenkomstig 
zijn de Negen ook van mening dat bij 
de onderhandelingen die tot een alge
mene oplossing moeten leiden ook ver
tegenwoordigers van het Palestijnse 
volk 'op passende wijze' moeten deel-. 
nemen. Wat deze 'passende wijze' is 
spreken zij echter niet uit. Wel 
stellen zij dat dit in overleg met 
alle betrokken partijen (dus ook de 
Palestijnen) moet worden vastgesteld. 

g~-~~Q:Y~~t~9~~~!?!?~-9i9~!.'-~~~ 
·de Palestijnen? 
---------------

De vraag rijst nu wie de regering 
als deze 'vertegenwoordigers van het 
Palestijnse volk' beschouwt. Is dit 
één organisatie of zijn er meerdere 
vertegenwoordigers? De Arabische 
Liga en de Algemene Vergadering van 
de VN hebben resoluties aangenomen 
waarin de PLO de vertegenwoordiger 
of, meer expliciet, de. enige ver-

I 
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tegenwaardiger van het Palestijnse 
volk genoemd wordt. 
De Nederlandse regering heeft nooit 
zijn mening over dit punt uitgespro
ken. Wel heeft tij in 1974 gesteld 
dat de PLO op dat moment als de be
langrijkste Palestijnse organisatie 
moet worden aangemerkt. Deze consta
tering is ook nu nog, na de laatste 
ontwikkelingen in het Midden Oosten, 
niet voor tegenspraak vatbaar. In 
ieder ge va 1 heeft de reger.i ng haar 
standpunt sinds 1974 (nog) niet ge
wijzigd. Naast de erkenning van de 
PLO als de belangrijkste Palestijn
se organisatie heeft de regering in 
1974 tevens gesteld geen bezwaar te 
hebben tegen een waarnemerschap van 
de PLO bij 'internationale confe
renties bijeengeroepen onder auspi
ciën van de VN', wat m.i. inhoudt 
dat de regering de PLO ook als een 
vertegenwoordiger van de Palestij
nen beschouwt. 

~~9~rl~~9?~-Q~!r2~~~~b~j9 
Uit bovenstaande, dikwijls gedetail
leerde,. standpunten blijkt duidelijk 
dat de Nederlandse regering zich be
trokken voelt bij het Midden Oosten
conflict. Dit v10rdt nog eens ander
streept Ül de verka ring van de Negen 
van juli 1977, waarin staat dat de 
negen lidstatén van de EG 'bereid 
blijven om in de mate die de partij
en wensen bij te dragen tot het zoe
ken naar een regeling'. Zelfs zijn 
zij bereid 'te overwegen een aandeel 
te nemen in garanties in het kader 
van de Verenigde Naties'. 

Contacten met de PLO --------------------
Uit de hierboven omschreven rege
ringsstandpunten vloeit logisch 
voort dat de regering contacten met 
de. PLO moet onderhouden • .Immers a 1 s 
zij 
a. zich betrokken voelt bij het ~lid

den Oosten-conflict, daar verkla
ringen over aflegt en zegt bereid 
te zijn mee te zoeken naar een · 
oplossing 

b. het Palestijnse volk één van de 
partijen bij het conflict noemt, 
en 

c. de PLO als de belangrijkste orga
ni~atie van dat Palestijnse'volk 
beschouwt, 

is het onvermijdelijk dat zij ook 
contacten onderhoudt met de PLO· om 
de situatie in het Midden Oosten en 
de oplossingen die eventueel gevon
den kunnen worden te. bespreken. 

tlQY9~Q-f2D!~f!êQ_~r~êQnjng_in? 
Het ministerie van Buitenlandse Za
ken stelt, geen contacten met de 
PLO te willen onderhouden-omdat men 
de PLO niet erkent. 

Het is niet helemaa.l duidelijk wat 
hiermee bedoeld wordt. Van het vol
kenrechtelijk begrip erkenning kan 
geen sprake zijn omdat er.geen Pales
tijnse staat of regering te erkennen 
valt. (Overigens is het in het vol-· 

Geenszins. Zo stelt het ANC ·een be
vrijdingsbeweging te zijn, terwijl 
de regering het een anti-apartheicts
beweging noemt. Nederland is name
lijk van mening .dat er in Zuid-Afrika 
geen sprake is van kolonialisme maar 
van apartheid. Contacten met het ACN 
houden niet in dat de regering opeens 
van mening veranderd is. Contacten 
met de PLO houden evenmin in dat de 
regering opeens van mening is dat 
Israel moet·verdwijnen. 
Dat pet dit ook niet impliceert 
blijkt wel uit het feit dat andere 
West-Europese landen, die geen van 
allen het bestaansrecht van Israel 
ter discussie willen-'stellen de PLO 
toestemm1ng hebben gegeven een kan
toor te openen, terwijl van regerings
zijde contacten met de PLO worden on
houd.en. 

êinn~nl~n9§:~2li!iê~~ 
QY~rYt~gjng~~ 

Het lijkt er dan ook ~P dat de eis 
dat de PLO eerst haar handvest moet 
veranderen slechts een kapstok is om 
de weigering contacten met de PLO te 
onderhouden aan op· te hangen, terwijl 
er geheel andere, nl. binnenlands
politieke redenen zijn voor deze wei
gering. Het vorige kabinet scheen be
vreesd te zijn voor de binnenlandse 
oppositie tegen stappen die Israel 
onwelgevallig zijn. Terwijl de pu
blieke opinie zich weinig druk maakt 
(ondanks pogingen daartoe van het 
pro- Is ra el i sche kamp) over ambte 1 ij ke 
ve~klaringen , zoals die van de Negen 
en stemwarklaringen in de VN, zouden 
officiële contacten met de PLO mis
schien meer weerstand kunnen oproe
pen. Het resultaat ervan is echter 
dat de regering een tweeslachtig be
leid voert, dat in het buitenland 
niet begrepen en in het binnenland 
niet gesteund dreigt te worden. 
kenrecht niet zo dat onderhouden van 
contacten erkenning impliceert: 
"Erkenning is een wilsuiting ..•..• 
Een duid~lijke ontkenning van de 
wil tot erkenning maakt anderzijds 
allerlei betrekkingen met een rege
ring of land mogelijk zonder dat 
daaruit erkenning volgt", P.J.Kuyper. 
Erkenning - p~litiek in het volken
recht en volkenrecht in de politiek, 
Internationale Spectator 1974 (p.588~ 

Al$ men bij een bevrijdingsbewegirg 
a 1 s de PLO van erkenning spreekt, be
tekent dit waarschjjnl ijk dat men : 
deze beweging als vertegenwoordiger 
van een bepaald volk of een bepaalde 
bevolkingsgroep erkent. Ook als men 
niet in de vraag wil treden of de 
PLO als de enige vertegenwoordiger 
van de Palest1Jnen beschouwd moet 
worden, is het voor weinig tegen
spraak vatbaar dat de PLO een zeer 
groot aantal Palestijnen, zowel onder 
de vluchtelingen als onder bewoners 
van de l·lestoever en de Gaza-strook 
vertegenwoordigt. Dientengevolge kan 
de PLO erkend worden als de vertegen
woordiger van een belangrijk deel van 
de Palestijnen. 

~~~l29i~-~~!_9~-?~~EQ 
Dat de contacten met een bevrijdings
beweging niet impliceert dat men deze 
beweging als de enige vertegenwoor
diger van een bepaald volk accepteert 
blijkt uit de Nederlandse contacten· 
met de S\JAPO. Deze is in de reso 1 u
ties van de VN omschreven als de 
'sole and authentic' vertegenwoordi
ger van het volk van Namibië. Neder
land heeft zich hier altijd tegen 
verzet. Onze regering stelt dat dit 
pas kan blijken na het houden van 
verkiezingen. Desalniettemin onder
houdt Nederland contacten met de 
S~IAPO en steunt deze de laatste ja
ren zelfs à raison van 1,5 miljoen 
gulden per jaar. 

~~!_E~Q:~~~9Y~§! 
Een veel gehoorde stelling is dat 
men geen contacten met de PLO moet 
onderhouden zolang deze uit is op het 
verdwijnen van de· staat Israel, zo
als in het PLO-Handvest staat. De 
redenering hierbij is dat het onder
houden van contacten steun van de 
politieke doeleinden van de PLO in
houdt. Deze redene·ri ng is u i teraard 
niet juist zoals blijkt uit de ana
logie met het ANC. 
Enige tijd geleden heeft een dele-
gatie van het Mrican National Con
gres gesprekken gevoerd met de toen
malige ·ministers den Uyl, van der 
Stoel en Pronk. Betekenen deze ge
-sprekken op het hoogste niveau nu dat 
Nederland het politieke programma 
van het ANC vo 11 edi g onderschrijft? 

STEMRECHT 

ALS U WILT STEMMEN OP 
HET CONGRES •••..•.•. 
LEES BLZ. 1 
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VOOR U GELEZEN .... 

DR. JELLE ZIJLSTRA 
Vijftig jaar uit het leven van een 

erudiet· man 

Zondagsmiddags met een boek, .frans 
BrUggen. met Händel en Telenan op de 
draaitafel, en ik ben een innig te
vreden mens. Twee rustige zondag
middagen heb ik me geamuseerd r.1et 
Zijlstra> althans met het boek dat 
over hem is verschenen en het was 
zeer de moeite ~1aard. Vanaf het 
stofomslag staart een ontspannen 
zittende dr. Zijlstra ons aan. Ik 
herinner me dat de blik in zijn ogen 
in kolommen elders streng en licht 
misprijzend is genoemd, zijn ge
laatsuitdrukking met een voor Frie
zen typi,sche norsheid. !laar ik meen 
beter te weten. Mijn afkomst is 
deels zeer noordelijk en ik kên die 
blik~ Ik geloof dat Zij'lstra nors 
noch somber kijkt of is. Integen
deel, die blik is weliswaar. typisch 
voor. Noord-Nederland, maar er ligt 
iets wétends in, alsof hij als 
steile calvinist heeft ontdekt, dat 
het leven heel plezierig kan zijn 

· en hem·dat mateloos amuseert. Je 
hoeft trouwens alleen maar te kijken 
naar het grote aantal foto's, ook 
uit het privé-archief van Zijlstra, 
waarop ook zijn knappe echtgenote 
op staat. Ontegen.zegl ijk schept 
Zijlstra vreugde in het leven. nat 
spreekt ook uit zijn boek. Het is 
hem in zijn leven verbazingwekkend 
voor de wind gegaan. Nà een gel uk
kige Jeugd volgde een briljante we
tenschappelijke en politieke car
rière. Zelf lijkt hij over dat al
les nog het meest verbaasd. 
"Gesgrekken en Geschriften" draagt 
het oek als ondertitel. Na boeken 
als "Drees 90" en "prof. dr, ir. W. 
Schermerhorn" verschéeil deze Zijl
stra-(auto)biografie biJ Strengholt. · 
Een uitgever~j die in zijn ex libris 
de spreuk 'Al 't jonge groeit staag' 
draagt, iets dat beslist niet voor 
dr. Zijlstra gold. Zijn carrière 
ging werkelijk pijlsnel. Daarover 
en over vele andere dingen vertelt 
hij door middel van dr. G. Puchinger 
die voor de totstandkoming_van dit 
boek 35 gesprekken met Zijlstra 
voerde, beginnend en eindigend in 
Zijlstra's buitenhuis De Tike in 
Smallingerland. Puchinger leidt het 
.boek in~ Daarna volgt een interes
sante bijdrage van dr. lJ. Drees sr. 
Verlucht met - zoals ik reeds zei -
vele fot's'en gecompleteerd door een 
17-tal redevoeringen en artikelen 
van Zijl st ra·, is het een boek dat 
leest als een roman, want deze goed
gereformeerde Nederlander zalft al
lerminst, komt sl"echts uit bij de 

Heer a 1 s het voor het verhaal func
tioneel is en houdt beslist van een 
goede grap. Leuke roddels zoekt men 
tevergeefs. Dat kan een President 
vari de Nederlandse Bank zich natuur
lijk ook niet permitteren. Zijlstra 
is over het a ]gemeen zeer mild in 
zijn oordeel. over mensen waarmee. hij 
heeft samengewerkt. Zijn bittersta 
opmerkingen gelden vrijwel steeds 
zijn eigen partijgenoten. Het zijn 
vooral Bruins Slot en Berghuis die 
het bij hem moeten ontgelden. Niet 
onbegrijpelijk als je hun calvinis
tisch opgetuigde wispelturigheid 
gadeslaat. "In mijn huidige politieke 
functie moet ik over de politiek 
zwijgen", zegt·hij tegen P~çhinger. 
Soms wil het met die zwijgzaamheid 
nog wel eens meevallen, en dan komt 
het aan ook! Bijvoorbeeld als hij 
over f1arga Klompê zegt, dat zij zich 
a~.s minister "om het voorzichtig 
uit te drukken, ietwat meer bemoeide 
met het werkterrein van haar co ll e
ga's dan voorheen gebruikelijk was." 
Zijn boek volgt Zijlstra als weten
schapsman, politicus en President 
van de Nederlandse Bank. Het is de 
succes-story van 'een man met begin
selen, maar met een open geest voor 
opvattingen ook voor anderen' (Drees} 
Zijn politieke carrière begon - na 
een briljante ~letenschar>pel ij.ke -
in 1952 .toen kabinetsformateur Don
ker, die een jonge soepele anti-re
volutionair zocht, hem het 11inisterie 
van Economische·Zaken aanbood. Dat 
met dr. Jelle Zijlstra .en het T~1eede 
Kamerlid mr. J. /'.lgera als minister 
van Verkeer en IJaterstaat voor het 
eerst na de bevrijding de Anti-revo
lutionaire Partij deelnam aan de re
gering, was het een gebeurtenis van 
historische betekenis. Zijlstra be
heerde het departement tot 1959, 
waarna hij tot 1963 in het kabinet 
De Quay minister van Financiën is ge
weest. In· 1963 werd hij ~1ederom hoog
leraar aan de Vrije Universiteit en 
lid van de Eerste Kamer. Zijn poli
tieke loopbaan sloot hij in 1967 -
althans .voorlopig - af.als premier 
van h~t interim-kabinet Zijlstra. · 
Al in de zomer van 1966 werd hij 
o.a. door de toenmalige bankpresi
dent dr. f!.IJ.Holtrop voor het presi
dentschap van de Nederlandse Bank 
benaderd. Al wandelend door de Friese 
weilanden trachtte Holtrop Zijlst~a 
ervan te overtui gen dat hij de aan-
. gewezen persoon voor die functie 
~1as. Verdiept in de conversatie 

· stapte Holtrop bijna naast een smal
le plank in een ietwat anriere liqui
diteitsmassa dan die waarmee hij 
zich beroepsmàtig placht bezig te 
houden. De krachtterm die Holtrop 
toen gébruikte, was volgens ZiJlstra 
niet aan de monetaire theorie ont
·leend. Zijlstra·had wel belangstel
ling' voor de functie. Hij was alt1jd 
sterk geïnteresseerd geweest in het 
geld- en bankwezen en was, evenals 
Holtrop, op een monetair ondèrwerp 

- de omloopsnelheid van het geld -
gepromoveerd. In de mobilisatietijd · 

(voórbestemming?) was hij bovendien 
als reserve-officier met de bewaking 
van de bankbiljetten-drukkerij van 
Joh.Ensohedê en Zonen in Haarlem be
last geweest. Hoe het ook zij, het 
hoofdstuk over zijn bankdirecteur
·Schap getuigt van zijn kennis en lief
de voor de monetaire theorie en poli
tiek. Zijlstra moet een begenadigd 
docent zijn. lil het boek blijkt hij 
in staat geldschepping, in- en defla
tie, vaste en zwevende wisselkoersen 
en andere moeilijke zaken voor ieder
een begrijpelijk te maken. We vinden 
hier ook een heel· verhelderende uit
eenzetting over de verhoudt ng tussen 
de minister van Financiën en de pre
sident van de centrale bank. 

. Zijlstra is een man met een. vooruit
ziende blik. Jaren geleden uitte hij 
reeds de gedachte dat het zou komen 
tot êên partij waarin KVP, AR en CHU 
zouden samensmelten. Hoewel hij overi
gens met 'gemengde gevoelens'. tegen
over het CDA staat. De van thuis mee
gekregen anti-revolutionaire opvat
tingen vindt hij eigenlijk te kost
baar om op te geven. Ook een profetie 
uit 1954 blijkt uitgekomen te zijn. 
Deze - te vinden in een van de afge
drukte redes.- luidde "dat een stij
ging van de welvaart in Nederland 
met zeg twintig à dertig procent de 
nog bestaande verschillen tussen li
bera 1 en en .soci a 1 i sten in Nederland 
vrijwel volledig zou uitwissen~. 
Niets blijkt thans minder waar! 
Geconfronteerd met ·deze voorspelling 
bij het aanbieden v.an zijn boek ant
woordde Zijlstra: "I1111derdaad. ~laar ik 
had toen een andere werwachting om
trent de ontwikkeling van het Neder~ 
landse socialisme dan zich in feite 
heeft voltrokken. Ik extrapoleerde 
het socialisme à la Drees". 
Dr. Puchinger heeft een .knap en amu
sant boek samengesteld waarin Zijl
.stra geheel tot zijn recht komt, al 
gaan ·de vragen. mij soms te ondiep. 
Zelf schrijft Puchinger dat de ge
sprekken zijn begonnen in de gang
bare interview-vorm, van korte vragen 
en min of meer uitvoerige antwoorden, 
maar dat al naar gelang Zijlstrameer 
op gang kwam of de stof-technischer 
·werd, het onnodig of zelfs ongewenst 
was door vragen zij.n verhaal te onder
breken. In het boek hadden wat mij 
betreft de vragen niet eens hoeven 
worden afgedrukt. Ze irriteerden me 
zelfs zo nu en dan. Ik realiseerde 
mé dat ik me langs die cursief ge
drukte regeltjes heen haastte om maar 
~teer verder te lezen wat Zijlstra te 

.vertellen liad. Ik heb ze in ieder ge-
val niet als functioneel ervaren. 
Boven de bijdrage van dr. I·J. Drees 
staat het wat ongelukkige opschrift 
"Dr. Jelle Zijlstra (1918-1978), dat 
de indruk wekt alsof hij niet meer 
in ons midden is. Gelukkig schrijft 
Drees dat de verwachting gewettigd 
is, dat hij nog lange tijd ten volle 
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actief zal kunnen ZlJn. 
Deo Volente, om in stijl te blijven. 

HET-SECRETARIAAT 
t1arie-Louise Tiesinga 

IS VERHUISD dr. Jelle Zijlstra. Gesprekken en 
Geschriften samengesteld door HET NIEUWE ADRES IS: 
dr. G. Puchinger met bijdrage van 
dr . .Vl. Drees sr. · 
Uitgeverij Strengholt, Naarden. 
383 blz. f, 47,50. 
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COLOFON 

De uitgave van de Democraat geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van een 
door het Hoofdbestuur benoemde redac
tieraad di.e als volgt is samengesteld: 

Pi et van Baars el 
Ernst Bakker 
Frans Rogier 
t4arie-Louise Tiesinga. 
Jan Veldhuizen 
Stijn Verbeeck 

Als secretaresse is aan de redactie
raad toegevoegd: 

Kitty Warburg 
Correspondentie, kopij e.d. richten 
aan het redactiesecretariaat van 

De Democraat 
Bezuidenhoutseweg 195 
Den Haag. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
De redactieraad draagt de eindverant-, 
waardelijkheid voor inhoud en opname 
van publicaties in de Democraat. Het 
moet duidelijk zijn dat deze verant
V/oordelijkheid zich niet uitstrekt 
tot bijdragen van het Hoofdbes'tuur, 
fracties in vertegenwoordigende licha
men, het SWB~bestuur, het PSVI-bestuu 
de Adviesraad en andere officiële par
tijorganen.' Al deze bijdragen zijn als 
zodanig herkenbaar aan het rubrieks
hoofd. 
Ook de. inhoud van ingezonden brieven, 
die steeds de naam van de schrijver 
vermelden, valt buiten de verantwoor
delijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand omtt.ent 
de redactionele verantwoordelijkheid 
mocht dreigen, worden de titels van 
bijdragen die buiten die verantwoor-· 
pelijkheid vallen, voorzien van een t 

DE DEMOCRAAT 
De Democraat wordt gratis toegezonden 
aan alle leden van D'66. Niet-leden 
kunnen zich abonneren voor f. 25,
per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar bij 
het secretariaat voor f.3- per stuk. 

WANNEER . VERSCHIJNT DE DH10CRAAT? 

De Democraat verschijnt lOx per jaar. 
Democraat nr. 3 verschijnt: 3-.4-1979 
Sluitingsdatum kopij: 19.,-3-1979 

ADVERTENTIETARIEVEN 
l/1 pagina: f. 500,-
1/2 pagina: f. 300,- liggend 
1/3 pagina: f. 250,- staand 
1/4 pagina: f. 200,- liggend 
1/6 pagina: f. 150,- staand 
Contractprijzen op aanvraag verkrijg
baar. 
Plaatsing van advertenties is mede 
onderworpen àan de goedkeuring van· 
de redactie. 
OPLAGE : 13.000 
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. 28 . CAMPAGNENIEUWS 

EUROPESE KANDIDATEN· 

Geboren een streek 
ook aan Rijn en ~1oezel .gelegen - . 
steeds weer werd "bezocht" :door moor
dende·, zuipende en verkrachtende 1 e-

.gers van Romeinse ,. Pruisische, Spaan
se, Franse en vele andere signatures 
en -terugkijkend op vooroyders die · 
wisselend onderdanen van Parijs, . 
Aken, Rome, Berlijn, IJenen en diver
se grafen, keurvorsten en hertogen 
waren, · relativeer je al gauw de toe
vallige nationale grenzen. Toe~ ik 
mij rond mijn 17e jaar voor po 1 iti ek 
begon te interesseren hadden de ·ver-

, .antwoordelijke pol.it i ci .al heel wat 
· · k.ansen voor Eurqpa gem i st. ~let de 

·E.G.K.S. en de E.E.G. was weliswaar 
· een m;.~imum van Europese eenvlord i ng 
g~~ea 11 seerd, maar er was meer moge-
11Jk geweest, wanneer de pol i ti ei 
meer naar de mensen hadden geluis- · 
terd. Hiervoor in de plaats kregen 
we .de koude oorlog, de Force de 
Fr~~~e en oplevend nationaal egoïsme. 

· Hat 1 s er nog over van de na-oorlogse 
idealen, die nooit weer volkeren
:moord, discriminatie, oorlo:g, haat 

. tussen de Europese vo 1 keren en di c,; 
taturen in Europa wilden toelaten. 
Al . is er toen 'geen s.olidair en ver
eni'gd Europa gerealiseerd, als wens 
bleef dit . altijd mijn ·ideaal. Dit 

·Europa moest voor mij een dèmocra" 
t~scry~ tolerant, solidair en vrij
Z1nnlg Europa worden. Om .hieraan te 
werken heb ik mij candidaat gestel~ 
voor het -Europees Parlement. Binnen 
dit parlement zal het een zaak van 
lanqe adem worden het voornoemde 
id~aal b~j benadering te realiseren. 
Bu1ten d1t parlement ligt er echter 
ook een brok werk, te weten de op
bouw van een Europees 9' 66., het door-

. prikken van de grenzen door mensen · 
.· van weerskanten van de grens bij el
. kaar te brengen, het bestrijden van 

W~t m~ j aantrekt in de Europese .. poli
tlek 1s dat er nog zoveel gedaan ·moet 
worden, op terreinen. die de mensen 
direct raken . Europese politiek is 
geen zaak van betrekkingen tussen 
s~aten, ouderwetse buitenlandse poli

· t~ek, maar een verlengstuk van de 
b1nnenlandse politiek . Veel 14an de 
zaken, ~aar D'66 zich in Nederland 
sterk voor maakt en die voor mij .de 
po 1 it~ ek w~~enJ ij ke doelstellingen 
van D 66 ZlJn, zoals de bescherming 
van het milieu, een toekomst voor 
onze industrie, de samenwerking met 
de ontvli kke 1 i ngs 1 anden, de bescher
ming van de rechten van de achter
gestelden, enz. zijn juist ook de za
ken .die in de Europese politiek spe- · 
len. Steeds duidelijker is geworden · 
dat deze problemen in vele opzichten 
het Nederlandse politieke bestel te 
boven gaan. Het ·Europese · politieke 
bestel kan dan mogelijkheden bieden . 
voor betere oplossingen. 
·or dit inderdaad ook betere ·oplos
slngen ~ullen ~ijn . zal echter in · 
sterke mate afhangen van .de vorm die 
aan dat Europese politieke béstel 
w~rdt gegeven. Op het ogenblik is 
dlt een zeer onbevredigende, wat on
democratische, vorm. Het dit gebrek 
aan democratie hangt ook samen het 
volstrekte gebrek aan belangstelling 
v?or de Europese politiek bij de 
k1ezers r En met dit gebrek aan be
.langstell ing ·hangt weer samen dat 
sommige politieke partijen, zoals in 
Neder~and de PvdA, CDA en VVD nog 
_de rumte hebben om een begin te 
m~ken _met een Europese partijvorming 
d1 e 01 ets te ma·ken heeft met de wer-

.f.A14PAGNETEAM 
Het campagneteam is compleet! 
.Annat Koster zal tot half juni fun
geren als campagne-assistente·. 
Zij is geen onbekende in de partij, 
zij is -geruime tijd assistente ge
weest van de Tweede Kamerfraktîe. 
Dit betekent dat o.a. de spreekbeurt
aanvragen nu via ANNAT 'geregeld kun
nen wo.rden. 

~ATERIALEN 

Dagelijks wordt het secretariaat ge
beld met de vraag wanneer de .verkfe
zingsmaterialen beschikbaar zijn . 
Ons streven is erop gericht; om a 11 e 
materialen 1 tot 2 weken vóór de 
campagne-start (21 april 1979) be
schikbaar te hebben • 

. de werkloosheid door vraag en aanbo.d ST 0 R· T ·N· u op de arbeidsmarkt ook over de gren~ 
zen heen op elkaar af te stemmen en 

· het opkomen voor minderheden op Euro-
' pees niveau. Als wij de Nederlandse · ·E·N E·.·R-G. 1-E.K kiezers zo gek krijgen gevolg te ge- · 

ven aan onze oproep 

kelijke scheids]njnen i n de .Europese 
politiek en allra met het behoud van 
gevestigde, natïona1e, machtsposi- -
ties. 
Waar ik mij als Euro-parlementariër 
dan ook voor zou willen inzetten · 
zijn deze drie,onderling · samenha~gen
de, zaken: 
1. Het. betrekken van de burger bij 

die Europese politiek · 
2. Het versterken van de positie van 

het Europese Parlement, als bij~ 
drage aan de democratische grond
slag van de Europese politiek 

3. Het gebruiken van deze sterkere 
positie om samen met :gelijkgezinde 
p~rlementariërs de Europese poli-

. _t1ek steeds meer te beïnvloeden 
in een richting die overeenkomt 
met de politieke doeleinden van 
D'66. . 

HERMAN SCHAPER 

CAMPAGNE INSTRUCTIE 
BIJ EEN KOMSTEN 

In Eindhoven en in Zwolle en in Den 
·Haag (de laatste twee- een week la
ter vanwege het weer) heeft de cam
pagnecommissie haar plannen uiteen
gezet over de wijze van campagne
voeren en de te ·verstrekken materi-
alen. · · 

Uw regio- en plaatselijke . be~tuur is 
du~ geïnformeerd. Het is van het 
grootste belang dat alle'. leden zich 
in gaan zetten voor deze verkiezingen 

·Wat Lagendijk en de Hondt ons ook 
voorspiegelen, de kiezers zelf zullen 
~palen hoe groot D'66 er op . _. 

7 J U N 1 
uit komt. 
Meldt . u d~s bij :uw regio- of plaatse
lijk bestuur en werk mee aan een 
goede verkiezingsu i ts1ag: 

Jan Veldhuizen 
camp&gneleider 

" GEEF ON~ DE VIJF - ~ 
za 1 ik van harte werken aan de voor.

. no~de taken. OP GIRO 1.000.000 
WERNE·R UERZ 

_ _ ___ .... L__·~-


