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DE VERKIEZINGSSTRIJD 
HOORT TE GAAN OVER 
BELEID! 
0'66 is gereed voor de verkiezingen. 
We hebben een verkiezingsprogram
ma dat de vergelijking met die van 
andere partijen met glans kan door
staan, een programma dat tot stand 
is gekomen dankzij de werk- en 
denkkracht van velen in de werk
groepen en de programmacommissie. 

de fraktievoorzitter 

JAN 
TERLOUW 
We hebben een strategie voor de kabi
netsformatie die rust op brede steun in de 
partij. Immers, nadat alle wijzigingsvoor
stellen op het congres van 21 februari wa
ren verworpen, is de strategieresolutie met 
overgrote meerderheid van stemmen aan
genomen. Het is een strategie die beoogt 
de kiezer echt de keus te geven tussen het 
beleid zoals het nu wordt gevoerd of een 
ander beleid, die aankoerst op een kabinet 
met brede steun in het parlement. die zich 
richt tegen polarisatie van standpunten en 
uitgaat van de noodzaak van een vernieu
wingsgezind, verstandig en democratisch 
geleid Nederland. 
We hebben een kandidatenlijst die er ver
trouwenwekkend uitziet. Ik ben er natuur
lijk trots op dat alle verkiesbare zittende 
Kamerleden boven aan de lijst zijn geko
men, en dat zonder enige aanbeveling van 
wie dan ook. Ik vat dat op als een motie van 
vertrouwen voor het werk dat de fractie in 
de nu naar zijn eind lopende periode heeft 
gedaan en ik dank daar de leden hartelijk 
voor. Maar ook de rest van de lijst ziet er 
kwalitatief goed uit, al had ik bepaalde 
mensen graag wat hoger gezien. Maar dat 
hou je natuurlijk altijd . 

U hebt ook een lijsttrekker, iemand die 
dankbaar is voor het vertrouwen en de 
steun die hij nu al zoveel jaren in de partij 
ondervindt en die van plan is met enthou
siasme en aanzienlijke inzet de wenkende 
winst te gaan verzilveren. 
Van mijn toespraak op het congres stond 
weinig op papier, omdat immers de nog te 
kiezen lijsttrekker en niet de fraktievoor
zitter was geagendeerd. Daarom wil ik hier 
nog een enkel punt te berde brengen. 
De politiek staat niet bepaald in hoog aan
zien. Uit straatinterviews e.d. is te horen 
hoe weinig vertrouwen de mensen in poli
tiek en politici hebben. Naar mijn indruk 
wordt dat er de laatste tijd niet beter op. 
Nu is de lijsttrekker van de VVD de cam
pagne begonnen met een reeks verdacht
makingen. Niet het politiek handelen 
wordt gehekeld , maar de motieFen voor 
dat handelen. 
0'66 bijvoorbeeld wijst de levering van 
onderzeeboten aan Taiwan niet om poli
tieke, maar om electorale redenen af. zegt 
Wiegel. Natuurlijk is dat onzin, want zo 
populair is ons standpunt niet, maar daar 
gaat het me nu even niet om. Als politici 
elkaars motieven verdachtmaken , is het 
dan een wonder dat de bevolking het ver
trouwen in alle politici, en dus in de hele 
politiek, verliest? 
Ik vind dat de verkiezingsstrijd moet gaan 
over programma's, stemgedrag, politieke 
standpunten. Dat is het niveau waarop ge
discussieerd moet worden en ik laat daar
om het merendeel van de recente verwijten 
van VVD-zijde onbesproken. 
Ofschoon de campagne pas op 25 april offi
cieel van start gaat, is in feite de verkie
zingsstrijd natuurlijk ingezet. 
Niet alleen de beide Kamerfracties, 
Hoofdbestuur en de eerste vee11ig Tweede 
Kamerkandidaten zullen zich volledig in
zetten, een maximaal resultaat is pas te 
bereiken door de inzet van de hele partij. 
We hopen dat u er allemaal aan meedoet, 
zodat 26 mei voor D'66 een absoluut 
hoogtepunt wordt. • 
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verschijnt IO x per jaar 

IN DIT 
NUMMER 
Opinie: 
Frans Rogier over democrati
sche besluitvorming binnen 
de partij 3 

Te gast: 
Mr. C. H. Goedkoop, 
burgemeester van Leiden 6 
Congresverslag Dor-
drecht 12 
Congresimpressies 
Amersfoort 17 
Congresverslag Amers-
foort 20 

Tweede Kamerverkie
zingen 28 

Ir!) 



Radio: 
D'66 is eens in de veertien 
dagen - op de hieronder 
vermelde dagen - op Hilver
sum 2 te beluisteren tussen 
18.50 - 19.00 uur: 
dinsdag 10 maart, 
dinsdag 24 maart, 
dinsdag 7 april, 
dinsdag 21 april en 
dinsdag 5 mei. 

TV: 
D'66 is weer op de TV te 
zien via Nederland I op: 
woensdag 1 1 maart en 
woensdag 20 mei. 

d!l~~ A l<fiVITEITEN 

Zaterdag 21 maart 1981 
Adviesraad, Trianon, 
Utrecht. 
Zaterdag 21 maart 1981 
te Amersfoort, 10.30 uur 
Emancipatiedag. Plaats: 
Kobus aan de Poort. 

Een nieuwe 
editie van 
het Beleids 
program 
Voor een bedrag van f 4,- kunt u in 
het bezit komen van een nieuwe edi
tie van het Beleidsprogram. waarin 
zijn opgenomen de herziene teksten 
van de hoofdstukken Media, Ener
gie, Volksgezondheid en Emancipa
tie. 
In de eerstvolgende druk, welke wij 
medio 1981 gereed hopen te hebben. 
zal de gewijzigde tekst van de hoofd
stukken Onderwijs. Vrede/Veilig
heid en het Sociaal-Economisch 
Beleid worden opgenomen. 
Het Beleidsprogram is te bestellen 
bij het landelijk secretariaat. 

Eerste kamer kandidaten 
Na het ter perse gaan van de Demo
craat 2/81 waarin de gegevens van de 
Eerste Kamerkandidaten zijn opge
nomen , ontvingen wij van twee kan
didaten alsnog de foto. Hierbij wor
den afgedrukt de foto's van Pieters, 
Phillip Christiaan. te Dordrecht en 
van Dedem-van der Does, Martina 
Aletta te Drimmelen. 

Rektifikatie 

Onder de opgave van kandidaten 
voor de Eerste Kamerverkiezingen 
in de Democraat 2 kan de plaatsing 
van de kandidatuur van Martien van 
Dedem-van der Does tot misver
standen leiden. 
Haar aanmeldingsformulier was 
voor sluitingsdatum bij de landelijke 
verkiezingscommissie. Doordat er in 
de behandeling van haar aanmelding 
een vertraging optrad. is haar kandi
daatstelling afzonderlijk in de De
mocraat verschenen. 

Wij plaatsen nogmaal de persoonlij
ke gegevens: 

22 

I. van Dedem-van der Does, Marti-
na Arletta 

2. Arnhem, 10-6-1938 
3. 4924 BG Drimmelen 
4. Herengracht 13 
5. 01626-2720 
6. Gymnasium A. candidaatsexa

men geschiedenis aan de RU te 
Leiden 

7. radiojournaliste 
8. Voorzitter PolitiekScholings-en 

Vormingsinstituut (PSVI) , lid 
van de adviescommissie in 
emancipatie zaken van D'66, het 
PEAC. 

9. 
10. 
11 . Brabant, Zeeland 
12. Onderwijs, werkgelegenheid, 

ontwikkelings amenwerking. 

Het Dagelijks Bestuur 
Tijdens de AL V van 20-21 februari 
1981 is er voorzien in een aantal va
catures welke in het Dagelijks Be
stuur waren ontstaan. 
Hein van 001·schot, vice-voorzitter 
politiek, was reglementair niet her
kiesbaar. Pim Piètersz 2e penning
meester. stelde zich niet voor een 
tweede termijn herkiesbaar. Door 
een reeds aangenomen wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement kon 
ook een 2e publiciteits-coördinator 
worden benoemd. 
Het Dagelijks BeslUur ziet er nu als 
volgt uit: 

Henk Zeevalking: voorzitter 
Cees Spigt: vice-voorzifler politiek 
Johan Hollemans: ''ice-voorzifler or
ganisatie 
Jan van den Hazel: secretaris politiek 
Mieke van Wagenberg·: secretaris or
ganisatie 
Pauline van Tets: secretaris buiten
land 
Jan Prevoo: Ie penningmeester 
Karel Klaver: 2e penningmeester 

Ad van Tiel: Ie publiciteitscoördi
nator 
Hugo Versloot: 2e publiciteitscoör
dinator 
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De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Piet van Baarsel. Mieke van Wa
genberg, Marie-Louise Tiesinga, 
Ad van Tiel, Stijn Verbeeck, Jan 
Goeijenbier. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Kitty Warburg 
(wnd.). 
Correspondentie. copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het mod duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe-
tuur, fracties in vertegenwoordigen

de lichamen. het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur. de Adviesraad en an
dere oflïciële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds de naam van de schrij
ver vermelden. valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen. worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen. voorzien 
van een* 

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

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 10 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 4 verschijnt 
9-4-1981 
Sluitingsdatum copy: 16-3-1981 

Advertentietarieven per 1-2-1981 
1/ I pagina: f 850,-
1/2 pagina: f 500,-
1/3 pagina : f 425,-
1/4 pagina: f 340,-
1/6 pagina : f 250,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 17.000 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset DY/Utrecht 

Partijsecretariaat 
Bureau SWB D'66 
Bureau PSVI D'66 
Bezuidenhoutseweg 195 
2594 AJ Den Haag 
Telefoon: 070-858303 



Frans Rogier ( 43) maakte vanaf 
1976 tot november 1980 deel uit 
van het Hoofdhestuur en was als 
vice-voorzitter organisatie o.a. 
belast met interne verkiezingen. 
Voordien penningmeester van 
het SWB-bestuur en vervulde 
meerdere bestuursfuncties in 
D'66-afdelingen. 
Sinds 1978 D'66-gemeenteraads
lid in Reeuwijk en momenteellid 
van de Rapportagecommissie. 
Werkzaam als beleidsadviseur 
informatica bij het Ministerie 
van Defensie, lid van de Kiesraad 
en voorzitter van het centraal 
stembureau van de T.H. Delft. 

DEMOKRATISCHE KEUZE 
OF TOMBOLA? 
door Frans Rogier 

D'66 streeft volgens de statuten naar 
radicale democratisering van de sa
menleving en dus ook naar een radicale 
demokratisering binnen de eigen partij. 
Dat zou m.i. moeten inhouden, dat ie
der lid van de partij een even grote bij
drage in de besluitvorming heeft of al
thans kan hebben. De partij dient 
hiertoe ieder lid in staat te stellen aan de 
besluitvorming deel te nemen en zoveel 
mogelijk informatie te verstrekken om 
een verantwoorde keuze te doen. 
Dit geldt niet alleen bij beslissingen op 
AL V's over strategie, programma's, 
reglementen, organisatorische en fi
nanciële zaken, maar ook bij de verkie
zing van besturen en kandidaten voor 
vertegenwoordigende lichamen. 

Op het voorjaarscongres zijn de uitgangs
punten voor de besluitvorming aan de orde 
en op de afgelopen congressen is vele ma
len de procedure voor kandidaatstelling 
voor vertegenwoordigende lichamen be
handeld. Daarbij is herhaaldelijk de vraag 
aan de orde geweest, hoe democratisch 
onze procedures zijn. Er is getwist over 
mondelinge en schriftelijke stemadviezen, 
over aanbevelingen van al dan niet in
vloedrijke leden. over het nut van presen
tatie-vergaderingen, over telstelsels, over 
geldigheid enz. 
Na de uitslag van de voorronden voor de 
Tweede-Kamer-kandidaatstelling werd er 
weer druk gepraat over het slechte of goe
de systeem en vele leden - en vooral kan
didaten - hebben hun oordeel uitgespro
ken. Vaak wordt er getwijfeld of het sys
teem juist en democratisch is. De meeste 
opponenten blijken echter het D'66-sys
teem nauwelijks te kennen en zeker de 
systemen van andere partijen niet te ken
nen. Zelden hoor je bruikbare suggesties 

voor verbetering van het systeem. 
Ook buiten de partij wordt ons systeem 
becritiseerd en zelfs belachelijk gemaakt 
op een manier, die om een reactie vraagt. 
Vooral het suggestieve artikel van Leon de 
Wolffin de Haagse Post van 13 december 
1980 heeft er weinig goede woorden voor 
over. Onder de pakkende titel "De tom
bola der kandidaten'' schampert de toch 
vrij goed geïnformeerde schrijver over dit 
systeem, want hij heeft onderzocht "hoe 
dat in een volkomen democratie uit
werkt." Hoe hij deze uitwerking heeft 
kunnen vaststellen, blijft een raadsel, om
dat de uitslag van de voorronden eerst be
gin januari bekend is geworden. Aan de 
hand van deze uitslag wil ik mijn mening 
over het systeem geven en proberen een 
aantal fabels de wereld uit te helpen. 
Alvorens op de resultaten in te gaan, lijkt 
het mij goed de geldende procedure nog 
even kort te memoreren. 

Procedure 
Nadat de kandidaatstelling is gesloten, 
ontvangen de leden een overzicht van de 
kandidaten in de eigen kieskringgroep, 
waarbij de door hen verstrekte gegevens, 
de eventueel geschreven persoonlijke toe
lichting en een foto zijn afgedrukt. Ook 
worden een profielschets van een kamer
lid, opgesteld door fractievoorzitter en 
partijvoorzitter, een opgave van de pre
sentatievergaderingen en een stembiljet 
toegezonden. In de daarop volgende we
ken worden in iedere kieskringgroep een 
of meer presentatie vergaderingen ge
houden. Op deze vergaderingen kan ieder
een kennis maken met de kandidaten, 
groep een of meer presentatievergaderin
gen gehouden. Op deze vergaderingen kan 
iedereen kennis maken met de kandidaten, 
stemadviezen geven en vragen stellen en 
zich een oordeel vormen. Ongeveer een 
week later worden de ingezonden stem-
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biljetten geteld en wordt volgens een be
paald telsysteem de uitslag vastgesteld. 
Het zou mij in dit kader te ver voeren om 
uitgebreid in te gaan op het in het Huishou
delijk Reglement voorgeschreven telsys
teem, zodat ik volsta met de opmerking, 
dat wij naar mijn mening na jaren zoeken 
en experimenteren een redelijk bruikbaar, 
niet te ingewikkeld en vrij rechtvaardig 
systeem hebben gevonden. 

Beoordeling 
Op het moment dat ik deze woorden 
schrijf, wordt de uitslag van de tweede 
ronde voor de kandidaatstelling voor de 
Tweede Kamer nog berekend, zodat ik mij 
in dit artikel grotendeels moet beperken tot 
de regionale voorronden. Het verloop 
hiervan is m.i. representatief en ook inte
ressant genoeg om ons systeem te beoor
delen. 
Bij de beoordeling van een dergelijke kan
didaatsverkiezing moet men m.i. de vol
gende vragen stellen: 
a. Hebben alle stemgerechtigden de kans 
gehad hun stem uit te brengen? 
b. Beschikten de leden over voldoende 
informatie om hun oordeel op te baseren? 
c. Hoeveel stemgerechtigde leden hebben 
aan de stemming deelgenomen? 
d. Is er sprake geweest van onaanvaard
bare positieve of negatieve kiezersbeïn
vloeding'? 
e. Hoeveel leden hebben de presentatie
vergaderingen bezocht en hoe zijn deze 
verlopen? 
f. Is de uitslag min of meer in overeen
stemming met het profiel of zijn er positie
ve of negatieve uitschieters te constate
ren? 
g. Heeft het zin om de kandidaatstelling in 
twee stemronden te laten plaatsvinden? 
Tenslotte zou eigenlijk de vraag moeten 
worden gesteld of ons kiessysteem beter o( 
slechter is dan de systemen, die bij andere 
partijen worden gebruikt. 
De beantwoording van deze vraag vergt 
echter een grondige studie en analyse van 
die andere systemen, waarvoor mij tot op 
heden de tijd heeft ontbroken. Toen ik mij 
enkele jaren geleden bij het opstellen van 
wijzigingsvoorstellen voor ons systeem 
hierop oriënteerde, kwam ik zeker niet on
der de indruk van het democratisch gehalte 
van die systemen, vooral ook omdat er in 
enkele gevallen sprake was van getrapte 
systemen, waarin "machtsconcentraties" 
correctierechten uit (kunnen) oefenen. 

De beantwoording van sommige bovenge
noemde vragen is vrij eenvoudig, maar an
dere vergen meer woorden. Helaas kan ik 
in dit korte artikel niet al mijn uitspraken 
met bewijzen onderbouwen en is ook mijn 
opinie uiteraard subjectief. Ik sta echter 
voor gefundeerde kritiek open. 

Stemgerechtigden 
De eerste vraag, of alle stemgerechtigde 
leden de kans gehad hebben hun stem uit te 
brengen, durf ik met "nagenoeg wel" te 
beantwoorden. Helaas hebben onze bui
tenlandse leden, door een inmiddels her
stelde fout in het Huishoudelijk Reglement 
niet mee kunnen stemmen en bovendien 
zijn er natuurlijk, zoals bij iedere zending, 
enkele tientallen onbestelbare retourzen-
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dingen geweest, omdat niet ieder D'66-lid 
adreswijzigingen doorgeeft. Het aantal 
reacties van leden, die aanvankelijk geen 
stembiljet ontvingen, was ook zeer gering. 
Kortom schat ik, dat meer dan 99% van 
onze leden aan de stemming heeft kunnen 
deelnemen. 

Voldoende informatie 
De vraag, of de leden over voldoende in
formatie beschikten om hun oordeel hierop 
te baseren, is minder gemakkelijk te 
beantwoorden. Ik ben van mening, dat de 
kandidaten in het algemeen voldoende 
feitelijke gegevens hebben verstrekt. Wel
licht verdient het aanbeveling, wanneer zij 
een exacter inzicht verschaffen over de 
duur van hun ervaringen. Driejaar een be
stuursfunctie of een lidmaatschap van een 
vertegenwoordigend lichaam vervullen 
betekent immers meer dan een aanzienlijk 
kortere periode. 
De persoonlijke toelichtingen gaven in veel 
~gevallen een redelijk inzicht in de motiva
tie van de kandidaten. 
Helaas niet in alle gevallen, zodat de 
stemmer maar moet raden. 
Ook op ledenvergaderingen waren gelui
den te horen, dat onvoldoende informatie 
was verstrekt. Zelden werd er echter bij 
verteld welke gegevens men miste. Het af
drukken van foto's van de kandidaten 
wordt door sommige leden als een verbete
ring beschouwd. Ik denk dat dit gebaar 
eerder prettig dan nodig is. 
Ondanks deze kritiek heeft toch een vrij 
hoog percentage, t.w. 34,5% van de stem
gerechtigde leden aan de voorronden deel
genomen. Dit zou erop kunnen wijzen, dat 
deze leden meenden over voldoende in
formatie te beschikken om hun keuze te 
maken. 
Mijn indruk is, dat wij er langzamerhand 
aardig in slagen om voldoende informatie 
te verstrekken, hoewel enkele aanvullin
gen zeker niet overbodig zijn. 

Deelname 
Inmiddels heb ik ook de derde vraag over 
het "opkomstpercentage" al gedeeltelijk 
beantwoord. Zo'n percentage zegt echter 
weinig, wanneer geen vergelijking kan 
worden getrokken. Het deelnamepercen
tage verschilt bovendien per kieskring
groep. De zuidelijke kieskringgroep scoort 
het hoogst met een deelname van 39,5%, 
terwijl in Noord-Holland slechts 28,8% 
van de leden hun stembiljet inzonden. In 
tabel I zijn de deelname-gegevens weerge
geven. Deze percentages zijn m.i. niet on
gunstig te noemen in vergelijking met de 
response bij overeenkomstige schriftelijke 
enquêtes. Ook tegenover de deelname
percentages bij de schriftelijke stemmin
gen voor de Eerste Kamer in 1980, toen 
circa 18% deelnam aan de voorronden en 
nog geen 10% aan de landelijke ronde, en 
voor het Europees Parlement, waaraan 
plm. 16% van de leden meedeed. Inmid
dels is gebleken, dat aan de tweede lande
lijke ronde voor deze kandidaatstelling cir
ca 28% van de leden heeft deelgenomen. Al 
met al meen ik te mogen concluderen, dat 
de deelname aan deze stemmingen, zeker 
in de voorronden, hoog genoemd mag 
worden. Het is overigens interessant, dat 
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meer leden aan de voorronden deelnamen 
dan aan de landelijke ronde. Zou dit tot 
doel hebben om eigen regionale kandida
ten zoveel mogelijk te steunen? De vraag is 
of afhaken in de tweede ronde de kansen 
van deze kandidaten niet doet dalen of ge
looft men dan niet meer in hun kansen? 

Beïnvloeding 
De vraag of er sprake is geweest van on
aanvaardbare positieve of negatieve kie
zersbeïnvloeding is weer aanzienlijk moei
lijker te beantwoorden, omdat ik slechts op 
de hoogte ben van situaties, die ik zelf heb 
waargenomen of mij toevallig verteld zijn. 
Helaas moet ik vaststellen, dat er enkele 
pogingen tot beïnvloeding zijn gedaan, die 
althans mijn toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan. In een geval heeft het hoofdbe
stuur nog tijdig kunnen ingrijpen, zodat te 
sterke beïnvloeding werd voorkomen. In 
een bepaalde subregio was een ledenver
gadering gepland, waarop de aanwezige 
leden een gezamenlijk stemadvies zouden 
opstellen, dat aan de overige leden zou 
worden toegezonden. In enkele regio's zijn 
schriftelijke stemact viezen voor een of 
twee regionale kandidaten verspreid. 
Vooral de wijze waarop deze adviezen tot 
stand kwamen lijkt nogal twijfelachtig. 
Hierbij is m.i. geen sprake geweest v~in een 
weloverwogen procedure. In enkele afde
lingen werden informele presentatieverga
deringen gehouden, waarvoor niet alle 
kandidaten uit de eigen kieskringgroep 
werden uitgenodigd. Een dergelijk selec
tief uitnodigingsbeleid wekt m.i. altijd de 
schijn van partijdigheid. Ook hebben een 
aantal kandidaten een persoonlijke recla
me-campagne gevoerd, die bij sommige le
den weerstand heeft opgeroepen. Het is 
echter niet of nauwelijks aan te tonen of 
hierbij gebruik is gemaakt van laakbare 
methoden. In bepaalde gevallen bestaat de 
indruk, dat gebruik is gemaakt van adres
senmateriaal, dat betrokkene uit hoofde 
van een bestuursfunktie ter beschikking 
had. In het verleden werd voor dit doel 
tegen betaling adressenmateriaal ver
strekt, maar deze mogelijkheid is door een 
van de vorige AL V's uit het Huishoudelijk 
Reglement verwijderd en inmiddels ver
vangen door de mogelijkheid tot adverte
ren in de Democraat. In hoeverre deze per
soonlijke campagnes tot een hogere score 
leiden is overigens twijfelachtig. Teveel 
reclame kan m.i. ook een tegengesteld ef
fect hebben. Deze verschijnselen hebben 
mij de indruk gegeven, dat in enkele ge
vallen sprake is geweest van kiezersbeïn
vloeding, die de grens van de aanvaard
baarheid dicht nadert of overschrijdt. 
Zover mij bekend heeft dit echter niet op 
grote schaal plaatsgevonden. Toch blijft 
dit aspect van (on)aanvaardbare beïnvloe
ding de aandacht van het hoofdbestuur 
vragen. 

Presentatievergaderingen 
Het bezoek aan presentatievergaderingen 
varieerde in de diverse kieskringgroepen 
nogal sterk. In de regio Utrecht en Gel
derland werden vijf presentatievergade
ringen gehouden, die door circa 700 leden 
werden bezocht. Deze grote belangstel
ling. circa 23% van de leden, is ongetwij
feld te danken aan de aantrekkelijke vorm, 
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waarin deze bijeenkomsten waren gego
ten. De aanwezigen werden geboeid door 
de scherpe vragen, die enkele doorgewin
terde journalisten op de kandidaten af
vuurden. Sommige kandidaten zullen zich 
ongetwijfeld deze vragen en hun antwoor
den nog lang herinneren. In de andere 
kieskringen werden de presentatieverga
deringen aanzienlijk slechter bezocht en 
bleken kennelijk niet in een duidelijke be
hoefte te voorzien. Het is duidelijk, dat de 
wijze waarop de presentatie werd georga
niseerd en aangekondigd van grote invloed 
is op het aantal bezoekers. Mijn conclusie 
is. dat in het algemeen deze bijeenkomsten 
slecht bezocht zijn en naUwelijks nut heb
ben afgeworpen. 

Profiel 
De vraag of de uitslag van de voorronden 
min of meer in overeenstemming is met het 
profiel heb ik getracht te beantwoorden 
door na te gaan of de hoogst geplaatste 
kandidaten naar mijn mening aan het pro
fiel voldoen. Daar ik het merendeel van 
deze kandidaten redelijk ken durf ik als 
mijn oordeel uit te spreken, dat de eerste 
twintig kandidaten van de voorlopige lan
delijke ranglijst redelijk tot goed aan het 
profiel beantwoorden. Enkele kandidaten 
voldoen niet aan alle punten, maar dit be
tekent m.i. niet dat de keuze van één of 
meer van deze twintig kandidaten niet in 
overeenstemming met het profiel is. Voor 
het tweede gedeelte van deze lijst geldt 
mijn conclusie helaas niet. Wanneer ik in 
het bijzonder de politieke ervaring van de
ze kandidaten afweeg tegen het profiel, 
valt het mij op, dat het een aantal van deze 
kandidaten zeker op dit punt niet aan de 
gestelde eisen voldoet. Ook op andere 
punten voldoen sommige van deze kandi
daten niet of nauwelijks aan de in het pro
fiel omschreven wensen. Mijn indruk is 
bovendien dat in de voorronden een aantal 
kandidaten de "top 40" niet hebben be
reikt, terwijl zij op grond van het profiel 
hiervoor m.i. wel in aanmerking komen. 
Mijn conclusie is dan ook, dat de stemge
rechtigde leden zich te weinig van het pro
fiel hebben aangetrokken en zich kennelijk 
meer hebben laten leiden door andere 
overwegingen. Positieve of negatieve uit
schieters hebben zich dientengevolge in
derdaad gemanifesteerd. Dit is m.i. vooral 
te wijten aan de "positieve discriminatie" 
van sommige kandidaten. Hoewel ik in be
ginsel voorstander ben van , ,positieve dis
criminatie" van vrouwelijke kandidaten, 
omdat zij ook in onze frakties en besturen 
ondervertegenwoordigd zijn, kan ik mij 
toch niet 'aan de indruk onttrekken, dat 
deze voorkeursbehandeling de kansen van 
sommige mannelijke kandidaten negatief 
beïnvloed hebben. Ik ben er mij van be
wust, dat deze constatering misschien erg 
hard is, maar de eerlijkheid gebiedt mij na 
ruim vier jaar ervaring met interne verkie
zingen deze conclusie toch maar eens te 
trekken. 

Kandidaatstelling in een of twee ronden 
Hoewel het eigen! ijk nog te vroeg is om een 
afgewogen antwoord te geven op de vraag 
of kandidaatstelling in twee ronden zin 
heeft, wil ik toch enkele woorden hieraan 
wijden. De "regionale" voorronden heb-



ben tot doel de eerste selectie van kandi
daten aan de basis van de partij te starten 
en zodoende een wezenlijke democrati
sche keuze te bevorderen. De betrokken
heid van de leden bij de voorronden wordt 
dan ook hoger geacht. Deze stelling lijkt 
inderdaad bevestigd te worden door het 
verschil in deelname-percentage tussende 
voorronden (34,5%) en de landelijke ronde 
(28%). Toch zijn er ook duidelijke aanwij
zingen, dat het nut van voorronden twijfel
achtig is. Een belangrijke aanwijzing hier
toe kan uit de vergelijking tussen de voor
lopige landelijke ranglijst en de definitieve 
lijst blijken. Helaas kan ik deze vergelij
king nog niet trekken, omdat de uitslag van 
de landelijke ronde bij heLschrijven van dit 
artikel nog niet bekend is. Deze vergelij
king kan bovendien pas verantwoord 
plaatsvinden, wanneer de voorlopige lan
delijke ranglijst naar stemwaarden is ge
rangschikt. Deze voorlopige lijst wordt 
namelijk op rangcijfer en daarbinnen op 
loting gerangschikt. Daar de stemwaarden 
bovendien afhankelijk zijn van het aantal 
uitgebrachte stemmen en van het aantal 
stemgerechtigde leden in de betreffende 
kieskringgroep, moet een correctie wor
den toegepast. Op basis hiervan kunnen 
min of meer vergelijkbare stemwaarden 
worden berekend. In tabel2 is aan de hand 
van deze berekende stemwaarden een lijst 
van de "top 20" weergegeven. Aan de le
zers, die elders in deze Democraat de uit
slag van de landelijke ronde aantreffen, laat 
ik gaarne de vergelijking tussen beide 
ranglijsten over. Mijn voorlopige indruk is, 
dat zich geen grote verschuivingen zullen 
voordoen. Als deze conclusie juist is 
moeten wij ons zeker afvragen of ook in de 
toekomst de interne verkiezingen voor de 
kandidatenlijst van de Tweede Kamer in 
twee ronden moeten plaatsvinden. Daarbij 
moet ook rekening gehouden worden met 
de tijd, die de Landelijke Verkiezings
commissie en de groepsverkiezingscom
missies aan de voorronden besteden en de 
forse kosten, die een dergelijke procedure 
tot gevolg heeft. 

Mijn opinie 
Dit artikel over democratische keuze of 
tombola moet ik besluiten met mijn opinie 
over het D'66-systeem voor kandidaat
stelling. Hoewel ik zeker nog niet tevreden 
ben over ons systeem en een aantal ernsti
ge kanttekeningen bij de werking ervan 
heb geplaatst, kom ik toch tot de conclusie, 
dat dit systeem de leden een goede gele
genheid geeft om hun democratische 
rechten uit te oefenen, hen hiertoe vol
doende informatie verstrekt en redelijke 
waarborgen tegen onaanvaardbare beïn
vloeding biedt. 
Dit neemt overigens niet weg, dat het sys
teem op enkele punten voor verbetering 
vatbaar is. Vooral de deelname aan pre
sentatiebijeenkomsten zou bevorderd 
moeten worden. Ook dit systeem bewijst 
weer, dat de democratie niet volmaakt is, 
maar in elk geval beter dan alle andere 
systemen en zeker beter dan een tombo
la. • 

Tabel 1 - Deelname schriftelijke stemming voorronden 

Kieskring Aantal Aantal Deelname Uitge- Verzonden 
verzonden terugontvangen in% brachte stembil-
stembil- stem- stemmen% jetten% 
jetten: biljetten: 

I - Noord 2790 1071 38,4 20.5 18,5 
11 -Midden 3135 1110 35,4 21.3 20.8 
IIl - Noord-Holland 3076 885 28,8 16.9 20,4 
IV - Zuid-Holland 4050 1341 33, I 25,7 26.8 
V -Zuid 2045 807 39,5 15,8 13,5 

Totaal 15096 5214 34.5 100 100 

Tabel 2 - Top 20 kandidaten na de voorronden 

Volg- Naam 
nr. 

I. E. K. Wessci-Tuinstra 
2. J. C. Terlouw 
3. J. J. Lambers-Hacquebard 
4. C. Merlens 
5. S. Dekker 
6. E. Nypels 
7. E. G. Hellebrekers-Cotterell 
8. J. Veldhuizen 
9. L. J. Brinkhorst 

10. J. Kohnstamm 
11. A. Nuis 
12. H. A. Schaper 
13. M. B. Engwirda 
14. L. S. Groenman 
15. W. A. F. Wilbers 
16. D. K. J. Tommei 
17. H. A. C. van Woerden 
18. S. H. van der Loo-de Steenwinkel 
19. E.C. Bakker 
20. G. Mik 

GEL EZ~ 

DE WETVAN DE 
STIMULERENDE 
ACHTERSTAND 
door Piet van Baarset 

Naast al het doem-denken van deze re
gering, waardoor Nederland de put in
gepraat wordt, is dit boek van Erik van 
der Hoeven een verfrissend tegenwicht. 

"Nederland heeft vrijwel geen eigen 
grondstoffen, en wordt bevolkt door veer
tien miljoen mensen die zich verdringen in 
een ecologisch kwetsbare delta. Het ligt 
aan de monding van het riool van Europa, 
heeft een bodemstructuur waarbij vaten gif 
meteen de waterwinning bedreigen, en is 
buitengewoon kwetsbaar voor een ramp 
met een supertanker ... " 
Erik toont aan dat deze kwetsbare positie 
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Gecorri- Plaats 
geerde VLR 
stemwaarde 

22218 I 
19925 5 
14207 4 
14183 2 
13228 9 
13166 8 
13127 6 
12115 11 
10988 3 
10765 17 
10464 7 
10463 15 
10426 10 
10233 13 
10164 16 
9650 14 
9183 25 
8979 19 
8402 22 
8275 18 

niet tot defaitisme behoeft te leiden, inte
gendeel, dat zij stimulerend kan werken op 
het vinden van oplossingen voor de 
problemen, en zelfs dat Nederland door 
die oplossingen te exporteren naar gebie
den waar later dezelfde moeilijkheden te 
verwachten zijn, voordeel kan behalen. 
Bekend is de , , wet van de remmende voor
sprong". Het klassieke voorbeeld hiervan 
is de openbare gasverlichting in Londen in 
de vorige eeuw. Londen investeerde als 
eerste stad hierin grote bedragen en kon 
daardoor pas veel later dan andere Euro
pese steden tot het betere elektrische licht 
besluiten. De oorspronkelijke voorsprong 
werkte remmend op het toepassen van la
ter beschikbare, betere systemen. 
Als tegenhanger van die wet formuleert 
Erik heel helder en erg goed gedocumen
teerd de "wet van de stimulerende achter
stand". Hij doet dat met veel voorbeelden 
op technologisch, maatschappelijk en eco
nomisch gebied; hij analyseert de risico's 
van grootschaligheid, de mogelijkheden 
van kleinschaligheid en innovatie; hij geeft 
duidelijk aan waar de overheid een taak 
heeft. 
Het is een stimulerend boek en ik raad het 
graag ieder ter lezing aan. 

• 

j~ 

L!.ll 



In het ontwerp-verkiezingsprogram 
van D'66 staan in de inleiding een aan
tal opmerkingen, die mij wel aanspre
ken en in het kader van dit artikel een 
goed uitgangspunt opleveren. 
Daarin wordt gesteld, dat "het beleid" 
dringend een ander fundament vraagt; 
voorts, dat de mentaliteit en de metho
diek van de menselijke maat het enige 
juiste wapen is, waarmee de ontketende 
draken van "bureaucratie en techno
cratie" getemd kunnen worden tot de 
individuele mens weer het gevoel heeft, 
er de baas over te zijn en niet het slacht
offer ervan. 

Alweer tijdenlang horen we stemmen op
gaan, om tot een reorganisatie van het bin
nenlands bestuur te komen. De laatste tijd 
dringt daarbij de roep om decentralisatie 
steeds sterker door. Inmiddels heeft de re
gering een decentralisatienota uitgebracht. 
Dat was dan ook hard nodig, omdat in de 
jaren na de tweede wereldoorlog de lokale 
autonomie op nagenoeg alle beleidsterrei
nen drastisch was uitgehold. 
Op zichzelf is dit wel te verklaren in een 
groei-maatschappij, waarbij schaalver
groting op tal van gebieden centraal stond. 
Bijvoorbeeld uitbreiding van stedelijke 
agglomeraties, het opzetten van ons so
ciale stelsel, de ruimtelijke ordening in een 
expansieve maatschappij, een snelle ont
wikkeling van de infrastructuur vragen om 
een centrale uitvoering. Op andere gebie
den kwam er een sluipende centralisatie 
door middel van koppelsubsidies en der
gelijke. Ook de toedeling van geldstrqmen 
zorgde voor een sterke centralis~tie. De 
ministeries hebben in die naoorlog$~Uaren 
een spectaculaire groei gehad .. D~arbij 
werd de Wet van Parkinson in die s.~ctor 
ijverig versterkt door de politiek; di'e al
maar meer eisen op tafellegde eri cfuarvoor 
de desbetreffende vakminister ,verant
woordelijk stelde, zonder zich voldoende 
af te vragen, of de inwilliging van de eisen 
niet beter op een "ander" bestuursniveau 
zou kunnen plaatsvinden. Wellicht is de 
overgang de laatste 25 jaar van een , ,gede
centraliseerde" eenheidsstaat naar een 
min of meer "gecentraliseerde" eenheids
staat bijna even revolutionair geweest als 
de overgang naar een eenheidsstaat gedu
rende de Franse revolutie. De decentrali
satienota constateert terecht, dat centrali
satie heeft geleid tot een bestuurskluwen 
~ie vaak voor de burger ondoorgrondelijk 
IS. 

Eveneens moet echter geconstateerd wor
den, dat het ook met de doelmatigheid ma
tig gesteld is. Er heeft op tal van gebieden 
een "verkokering" van het algemene be
leid plaatsgevonden. Ook de technocratie 
viert hoogtij. Het grote voordeel van be
sluitvorming in een kleine organisatie, te 
weten de snelheid, is danig verwaarloosd. 
Wat kunnen we eraan doen? 
De decentralisatienota geeft na een uitge
breide analyse van het probleem een aantal 
mogelijkheden voor oplossingen. 
Alleen het uitgangspunt bij deze oplossin
gen vind ik onjuist. De decentralisatienota, 
evenals trouwens de hele discussie op 
rijksniveau, gaat uit van de gedachte: Wel
ke (rijks)taken kunnen, we afstoten? Wel-

SMALLIS 
BEAUTIFULL 
door mr. C. H. Goekoop, burgemeester 
van Leiden. 

De heer Goekoop was gemeente
raadslid voor de VVD in Amster
dam en lid van Provinciale Staten 
in Noord-Holland. In de vorige 
ambtsperiode was hij wethouder 
van haven- en gemeentebedrijven 
en momumentenzorg in Amster
dam. 
Daarnaast is hij onder meer 
voorzitter van de stichting Sail 
Amsterdam. 
Sinds augustus 1980 is hij bur
gemeester van Leiden. 

TEG~ 

ke kunnen naar de 1agere overheden toe en 
in hoeverre? · 
Maar dat is natuurlijk een uiterst centralis
'tisch uitgangspunt. 

Niet half uit het centrum 
We moeten eerst vaststellen, dat het basis
bestuur in ons land de Gemeente is. Dat is 
het bestuur, dat het dichtste bij de bevol
king staat. En dus moeten we op grond 
daarvan kijken welke overheidstaken we 
zoveel mogelijk door dié bestuurslaag 
kunnen laten vervullen. Pas daarna begin 
je de andere overheidslagen in te vullen. 
Eerst de basis, dan de rest. 
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Ter vergelijking. Als je de medische zorg 
organiseert. kijk je eerst naar het medisch 
pakket, dat de huisarts behoort te hebben, 
daarna begin je de specialisten in te vullen. 
Decentralisatie is daarbij ook geen uitvoe
ring van rijkstaken, maar het wezenlijk 
toedelen van een totaal stuk beleid. 
De gemeente moet weer met een afgerond 
pakket van overheidsbeleid toegerust 
worden waarin 
a. de beleidsvoorbereiding 
b. de beleidsbepaling 
c. de beleidsuitvoering 
d. de beleidsevaluatie 
allemaal betrokken zijn. 
Een toedeling van een taak, waarin bij
voorbeeld alleen de uitvoering is betrok
ken, is geen decentralisatie. Hier speelt 
een hardnekkig misverstand wat onder 
meer blijkt uit de nota, als het uitgeven van 
rijbewijzen wordt overgeheveld van de 
Commissaris van de Koningin naar de ge
meente. Dit is geen decentralisatie van 
beleid, maar een verschuiving van admini
stratieve werkzaamheden. En de burger 
wordt er niet beter van. 
Het is duidelijk, dat het geven van een 
beleidspakket gepaard moet gaan met het 
toedelen van voldoende financiële midde
len. 
Uiteindelijk zal een goede beslissingsmo
gelijkheid op lokaal niveau met een be
hoorlijke financiële basis als totaliteit kun
nen zorgen voor een efficiënte toedeling 
over de behoeften. Men moet de basis
overheden verantwoordelijkheid gunnen 
en zelfs toestaan fouten te maken. Het lijkt 
wel eens of dat van het Rijk niet meer mag. 
De controle op de basisoverheid moet zo
danig zijn, dat het niet ontaardt injarenlan
ge procedures en pietluttige betutteling. 
Het belangrijkste aspect van decentralisa
tie is wel dat van de democratische besluit
vorming. Tegenover 225 kamerleden, die 
onmogelijk een rijksoverheidsapparaat 
kunnen beheersen, staat een getal van 
meer dan 10.000 gemeenteraadsleden. In 
feite komt decentralisatie dus neer op het 
overhevelen van een stukje macht van het 
ambtelijk apparaat naar de volksverte
genwoordiger. We kunnen er overigens 
niet om heen, dat in de huidige situatie in 
elke gemeente vele raadsleden tussentijds 
afhaken, wegens frustraties, doordat men 
het gevoel heeft geen wezenlijke bestuur
staak te hebben. Het raadslid heeft vaak 
een soort sandwichfunctie. Aan de ene 
kant de vragende en eisende burger. Aan 
de andere kant de overheden, die de wen
sen niet of anders invullen. En het raadslid 
zit ertussen geklemd. 
Alhoewel de decentralisatienota een aantal 
mogelijkheden voor decentralisatie op
somt- ik zei al: men begint aan de verkeer
de kant- is de uitwerking daarvan in con
crete maatregelen toch zeer vaag. 
Vooral de financieringsparagrafen munten 
uit door afwezigheid van enige werkelijke 
stellingname. Op zichzelf is dat nog wel 
logisch, want het is uiterst moeilijk, om 
vanuit de ambtelijke toppen een stuk 
macht te verspreiden. Terecht merkt de 
nota dan ook op, dat decentralisatie naast 
zakelijke overwegingen uiteindelijk 
slechts op grond van politieke bereidheid 
kan totstandkomen. De politieke partijen 
moeten zich dus hard maken, niet alleen 
wat een intentieverklaring betreft, maar 



vooral ook wat concrete invulling en uit
voering betreft. 

Hoe decentraliseren Democraten? 
Wat dat betreft stelt het ontwerpprogram 
van D'66 mij teleur. Vroeger maakte D'66 
furore met de gekozen burgemeester, en 
dito minister-president, een en ander als 
summum van democratisering, maar nu de 
glans daarvan er een beetje af is, vergalop
peert men zich in weliswaar fraaie, maar 
uiterst ingewikkelde vage volzinnen, ter
wijl er op een aantal concrete punten toch 
weer een centralisatietendens inzit. 
Wat moet ik bijvoorbeeld met de volgende 
volzin aan: "Daarom moeten zoveel mo
gelijk bestuurlijke verantwoordelijkheden 
naar de basis, de gemeenten worden ge
bracht, met bijbehorende financiën en 
zonder allerlei voorwaarden van rijk of 
provincie bij de besteding ervan," als niet 
verder duidelijk w01;dt aangegeven, welk 
bestuurspakket men aan het basisbestuur 
wil geven en waar men de financiën van
daan wil halen? Zonder het totaalbeeld 
leidt een en ander daarnaast onvermijdelijk 
weer tot versnippering. 
Ik noem nog een paar voorbeelden, zonder 
ook maar enigermate tot volledigheid te 
geraken. 

• De volkshuisvesting is jarenlang zeer 
centraal en gedetailleerd geregeld, tot op 
I I I 0 verblijfseenheid toe. De gelijkvormige 
rijtjeshuizen, flatcomplexen en de kneu
terhuizen uit later tijd zijn er de ongeïnspi
reerde resultaten van. Het moet mogelijk 
zijn, de gemeenten een volledige basisve
rantwoordelijkheid te geven. En dan niet 
op de wijze zoals het Ministerie van 
Volkshuisvesting dat heeft voorgesteld, 
waarbij elke gemeentëeen vierjarenplan 
moet maken, en waarbij het Rijk uiteinde
lijk eerst in principe beslist en vervolgens, 
als het geld er is, ook nog eens over de 
uitvoering gaat beslissen. Hier is noch de 
(lokale) democratie mee gediend, noch is 
het een snel en efficiënt besluitvormings
proces. 
Trouwens ook de gehele leegstands- en 
vorderingsproblematiek, die van gemeente 
tot gemeente verschilt, had allang via een 
gemeentelijke regeling opgelost kunnen 
worden, in plaats van de thans opgewor
pen lijdensweg van de nationale leeg
standswet. In het D'66 programma mis ik 
dit helaas. 

• De Wet Ruimtelijke Ordening heeft tot 
gevolg, dat na een zeer langdurige proce
dure met vooroverleg, na-overleg, in
spraak, goedkeuringsprocedures etc., elk 
bestemmingsplan uiteindelijk in Den Haag 
beslist wordt. Het is toch te gek, als burger 
en bestuurder uit bijvoorbeeld het Noor
den des lands voor een duivenhok of var
kensstal de lange reis naar Den Haag 
moeten maken. Een bestemmingsplan is 
meestal verouderd als het eindelijk van 
kracht is geworden. 
Ik pleit er niet voor om het hele Kroonbe
roep af te schaffen, maar op zijn minst zou 
de Raad van State gedecentraliseerd - bij
voorbeeld per provincie - kunnen gaan 
optreden. En verder moet de hele procedu
re simpeler en sneller, met vaste termijnen. 

• D'66 pleit voor een gedecentraliseerde 

aanpak van de stadsvernieuwing, maar te
gelijkertijd legt men een aantal , ,nationa
le" eisen daarbij op tafel, zoals verdichting 
van de bouw, bejaardencentra, woningen 
voor alleenstaanden, verkeersluwheid etc. 
Waar blijft nou die decentralisatiegedach
te? 

• Gemeenten hebben geen of nauwelijks 
instrumenten voor het voeren van een ei
gen economisch beleid. Slechts via de weg 
van de ruimtelijke ordening of gronduit
giftebeleid zijn sturingsmechanismen op 
gemeentelijk niveau mogelijk. Voor het 
overige is de gemeente slechts gedeeltelijk 
voorbereider en uitvoerder van Rijksbe
slissingen. Bij de W.I.R. en S.I.R. regelin
gen hebben de gemeenten helemaal geen 
rol gespeeld. 
Ook hier is er plaats voor een gemeentelijk 
beleid, al dan niet in regionaal verband. Bij 
D'66 ontwaar ik slechts een centralisatie
gedachte, met name door de stelling, dat 
het gronduitgiftebeleid geharmoniseerd 
moet worden. 

• Nergens vind ik in het verkiezingspro
gram van D'66 de mogelijkheid geopperd 
om het G .A.B. in te voegen in het lokale of 
regionale bestuurlijke bestel. 
Wat is er op tegen, om ook hier plaatselijke 
invloed, in samenhang met enerzijds het 
economisch beleid en anderzijds het so
ciale beleid te doen plaatsvinden? 

• Ook een zekere mate van decentralisatie 
in het beleid met betrekking tot sociale uit
keringen wordt zelfs niet als mogelijkheid 
geopperd. Voor wat betreft de sociale 
werkplaatsen pleit het ontwerpprogram 
voor overheveling van de gemeenten naar 
de provincie. Centralisatie dus en wel om 
de mij volstrekt onduidelijke reden, als 
zouden de gemeentebesturen tever van de 
praktijk afzitten. 

• In het jeugdbeleid wordt een nationale 
jeugdraad voorgesteld, met uiteraard weer 
nationale regels. Ook recreatie en sport 
moeten op nationaal niveau geregeld wor
den als we het ontwerp nauwkeurig bekij
ken. 

• Tot mijn genoegen plaatst D'66 de poli
tie bij de gemeente- zij hoort daar als hulp 
en dienstverleningsinstantie voor de bur
ger ook thuis- maar waarom rept het ont
werp-program met geen woord over de an
dçre . hulpverleningsorganisaties, zoals 
brandweer en ambulance-diensten, die 
uiteindelijk volgens plannen van de rege
ring naar de provincie zouden worden ge
schoven? 

Papier en Praktijk 
Met het bovenstaande heb ik slechts een 
paar punten aangestipt. Ik hoop daarmede 
duidelijk te hebben gemaakt, dat D'66 als 
uitgangspunt waarschijnlijk wel decentra
lisatie voorstaat, maar dat als puntje bij 
paaltje komt, in de afzonderlijke beleids
hoofdstukken toch steeds weer centralisa
tie op nationaal niveau om de hoek komt 
kijken. 
Overigens lijden alle andere politieke par
tijen ook aan dit euvel. 
Nog een drietal opmerkingen tot slot. 
- Telkens komt de gedachte naar voren en 
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wordt in de praktijk gebracht, dat ge
meenten een minimumgrootte moeten 
hebben om te functioneren. Ik heb daar
over mijn twijfels. Onder bepaalde om
standigheden kunnen kleine eenheden ook 
zeer wel functioneren. Indien op bepaalde 
momenten bijzondere deskundigheid no
dig is, kan die altijd tijdelijk van buiten 
aangetrokken worden. 
Ook de moderne communicatie- en auto
matiseringstechnieken maken het niet 
meer zo noodzakelijk, dat men permanent 
over een enigszins uitgebreid apparaat be
schikt. En als "kleine" gemeenschappen 
"klein" bestuurd willen worden, waarom 
zou men dat in principe niet toestaan? 
Ik zou veeleer de vraag willen opwerpen, 
of we aan gemeenten niet een maximum
grootte moeten stellen .. 
- We hebben in de afgelopen decennia een 
sterke centralisatietendens gezien. Het 
verdient ongetwijfeld aanbeveling om zo 
mogelijk in de grondwet vast te leggen, 
welk basis-beleidspakket de gemeente en 
voorts de provincie moet hebben, waarop 
dan verder niet door welke regeling dan 
ook mag worden beknibbeld. 
- Een versterking van het lokale bestuur is 
ook politiek interessant. 
Het landelijke politieke beeld is immers al 
geruime tijd verstard. 
Politiek-actuele onderwerpen en actuele 
regerings- en oppositiepolitiek trekken 
vaak quasi-principiële scheidslijnen. 
En D'66 doet hieraan mee. Op het lokale 
niveau vindt op meerdere plaatsen op suc
cesvolle wijze samenwerking tussen 
P.v.d.A en V. V.D. plaats, al dan niet met 
medewerking van D'66. Bij een verster
king van lokaal bestuur kan dat een impuls 
zijn om die landelijk verstarde verhoudin
gen te verbreken. 
Tot slot: Mijn grootmoeder zei altijd: 
"Wie het kleine niet eert, is het grote niet 
weerd.'' 
En zo is het maar net. • 
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UIT DE FRACTI 

GOEDE LEEGSTANDWET MAAKT 
KRAKEN OVERBODIG 
door: Jan Goeijenbier 

"Burgerlijke ongehoorzaamheid en 
democratie vormen de inzet van dit de
bat," zo begon Erwin Nypels zijn bij
drage aan het debat over de leeg
standswet in de Tweede Kamer eind ja
nuari. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid toont vaak 
maatschappelijke misstanden aan. 
Voor die ongehoorzaamheid moet volgens 
de D'66-Tweede Kamerfractie bij ernstige 
sociale misstanden ruimte zijn. Zij vervult 
dan een nuttige signaalfunctie en vormt 
een weerwoord tegen het falende over
heidsbeleid, dat deze misstanden in stand 
houdt. In het algemeen geldt dat voor kra
ken. 
Voor mensen, die dringend om woon
ruimte verlegen zitten is het vrijwel on
verteerbaar als voor hen bruikbare ruimten 
lange tijd ongebruikt leeg staan. 
Dergelijke situaties geven aanleiding tot 
het uitlokken van wetsovertreding. Als een 
grote sociale misstand door burgerlijke on
gehoorzaamheid aan het licht komt is het 
de taak van de overheid èn van de politieke 
partijen de misstanden zo snel mogelijk uit 
te bannen; het langdurig handhaven van 
een systeem van eigenrichting vormt im
mers een aantasting van de democratie. 
De overheid is hierinjammerlijk tekort ge
schoten. Gaan we bijna elf jaar terug in de 
tijd: 5 mei 1970: de eerste landelijke kraak
dag. Nu, elf jaar later dus, bestaat er nog 
altijd geen behoorlijke wetgeving om het 
euvel van langdurige leegstand te bestrij
den, ook al is de woningnood toe- in plaats 
van afgenomen. Nog vreemder is wanneer 
we bedenken, dat de Hoge Raad, ook al 
lang geleden, namelijk in 1971, de uit
spraak deed, dat kraken NIET strafbaar is. 
Hierdoor trad een juridische schemer in 
rond het verschijnsel kraken. Wel werd in 
1973 door de regering de anti-kraakwet in
gediend, maar, zoals bekend bevatte deze 
wet enkel maatregels tegen het kraken 
zonder het verschijnsel leegstand aan te 
pakken. 
In veel steden ontstond een uitstekend 
georganiseerde kraakbeweging. Er ont
stond goede samenwerking met gemeente
bestuur en politie. In overleg met de ge
meente werden panden ontruimd en reno
vatieplannen opgesteld. 
Ook echter kwamen de nadelen van het 
kraken aan het licht, omdat niet altijd vol
doende garantie bestond, dat krakers de 
betrokken panden ontruimden, zodra ge
meenten de huizen aan woningzoekenden 
toewezen. Kraken werd een mogelijkheid 
om voor te dringen buiten de wachtlijsten 
van woningzoekenden om. 

~8 

Om deze en andere nadelen van het kraken 
weg te nemen en een verdere aantasting 
van de democratie te voorkomen is een 
leegstandswet zeer noodzakelijk. Niet al
leen een leegstandswet zal de woningnood 
kunnen oplossen; daar is heel wat meer 
voor nodig: meer bouwen of verhou wen en 
een betere ruimtelijke ordening en - om 
speculatie tegen te gaan- een snelle invoe
ring van het voorkeursrecht voor ge
meenten. Daarnaast is een betere en effec
tievere onteigeningsgrondslag van groot 
belang. 

Uitgangspunt voor een leegstandswet zal 
de erkenning van de voorrang van het so
ciale recht op wonen zijn boven een uitoe
fening van het eigendomsrecht zodra dat in 
conflict komt met het sociale woonrecht. 
Leegstand kan immers alleen dan aan
vaardbaar zijn als zij een maatschappelijk 
verantwoorde functie heeft, zoals bij ver
huizing of renovatie. 
Een goede leegstandswet zal het kraken 
overbodig maken en zelfs de functie van 
het kraken overnemen. Zo'n wet zal dan 
ook bevoegdheden mogen bevatten om te
gen kraken op te treden. De nieuwe wette
lijke bevoegdheden tegen krakers en voor
al de strafbepalingen mogen volgens de 
D'66-fractie niet in het algemeen gelden 
voor huidige krakers. Deze mensen moe
ten aanspraak kunnen maken op een over
gangsrecht, waardoor hen geen strafsanc
ties kunnen treffen. Hierdoor zal juist 
worden erkend, dat het kraken een posi
tieve functie heeft vervuld bij het bestrij
den van de woningnood, mede door een 
falend overheidsbeleid is ontstaan en zo'n 
omvang heeft aangenomen. 
Bij de pogingen om tot een goede leeg
standswet te komen zijn regering en par-
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lcment intensief begeleid door tal van 
groepen in de samenleving, zoals de 
rechtswinkels, "Anti-speculatie Amster
dam'' en het Landelijk Comité Kraak de 
Leegstand. Baanbrekende rol werd hierbij 
door de Raad van Kerken gespeeld die on
der andere in het rapport Kraken in Ne
derland de functie van het kraken en daar
mee de bezwaren tegen de anti-Kraakwet 
duidelijk aantoonde. Zonder het initiatief
ontwerp Salomons-Patijn (PvdA) zouden 
wij misschien nu nog zonder wetsontwerp 
zitten. 
De belangrijkste betekenis van het rege
ringsvoorstel is- evenals van het initiatief 
- dat de gemeenten beter en sneller tot 
vordering van leegstaande huizen kunnen 
overgaan. Door de "blanco-vordering" is 
het niet meer nodig dat de gemeente vor
dert voor met name genoemde woningzoe
kenden. 
Nu kan de gemeente een huis vorderen als 
het om belangen ·van woningzoekenden 
gaat. 
Toch bestaan er in de ogen van D'66 nog 
vele bezwaren en tekortkomingen. 
De leegstandsregeling moet eigenlijk niet 
in een afzonderlijke wet opgenomen wor
den. Bij nieuwe wettelijke bepalingen moet 
op de eerste plaats gestreefd worden naar 
integratie in bestaande wetten. Dat is voor 
beleidsinstanties, voor rechtsprekende or
ganen en vooral ook voor de mensen om 
wie het gaat het meest eenvoudig en over
zichtelijk. 
Hierbij komt dat het bestrijden van leeg
stand geen doel in zichzelf is. Het vormt 
een middel om een juiste verdeling van de 
beschikbare woongelegenheid te bevorde
ren bij bestaande woningtekorten. Zo'n 
regeling hoort daarom thuis in de Woon
ruimtewet. 
De fractie van d'66 vindt het wenselijk, dat 
een initiatiefrecht voor de burgers wordt 
ingevoerd om leegstand van woningen te 
melden. Hierdoor ontstaat een ·soort so
ciale controle op meldingsplicht. 
Wat de al eerder genoemde leegstand be
treft: als deze niet aan de eigenaar te wijten 
is en er geen reden tot vordering bestaat, 
moet er een recht zijn om de woning in het 
Leegstandregister van B& Wingeschreven 
te laten blijven. 
De Tweede Kamerfractie van D'66 is be
reid de door de regering aangegeven oplos
sing op experimentele basis voor ongeveer 
twee jaar te toetsen. Daarna zal beoor
deeld moeten worden of een andere opzet 
noodzakelijk is. 
De oorzaak van leegstand kan qp het mo
ment al in veel gevallen door tijdelijke ver
huur weggenomen worden. Zo'n regeling 
past daarom ook in het wetsontwerp, dat 
daarna pas de naam "Leegstandswet" op 
een terechte manier verdient. • 



ZONDER INGREEP PASSIEVE 
EUTHANASIE OP SURINAME 
door: Suzanne Bischoff 

De nota inzake het Surinamebeleid be
gint met de gevleugelde woorden "ge
zien de historische banden met Neder
land". Arm Suriname, de historische 
banden en speciale banden zijn zo vaak 
benadrukt sinds de onafhankelijkheid, 
zo vaak versterkt en aangehaald, dat ze 
meer zijn gaan lijken op een slecht zit
tend knellend corset. En dat zal nooit 
het gevolg moeten zijn van deze speciale 
banden. 

Op 27 januari werd in deze Kamer gede
bateerd over deze nota. Kort daarvoor op 
I 0 januari werd in de Adviesraad gespro
ken over de situatie in Suriname. Door de 
Adviesraad werd toen het volgende aan de 
fractie geadviseerd: 
- de totstandkoming van een volwaardig 
staatsbestel te bevorderen; 
- meer dan tot nu toe, te hameren op men
senrechten en persvrijheid; 
- de verdragen m.b.t. hulpverlening aan 
Suriname zonodig ter discussie te stellen 
als er geen uitzicht komt op wezenlijke 
verbetering van deze punten; 
- het functioneren van de Nederlandse 
militaire missie te doen onderzoeken en te 
toetsen aan de uitgangspunten. 
Het advies heb ik in mijn bijdrage ter harte 
genomen. In het kort zullen de bij dit debat 
ingenomen standpunten worden uiteenge-
zet. · 

Tijdens het debat op 27 januari j.l. heb ik 
geprobeerd aan te tonen dat het grijze-zo
ne-beleid van de Regering gevaarlijk is. We 
moeten aan Surinamers duidelijk maken 
dat we bereid zijn hen te steunen. Dit is 
zeker geen onvoorwaardelijke steun. Op 
het ogenblik zijn er nog kansen voor de 
ontwikkeling van het Surinaamse volk in 
Suriname, er is nog enig perspectief voor 
zo'n ontwikkeling. Dat perspectief is er 
nog net. Ik zie het als een stervende patiënt 
die alleen nog met een zware ingreep te 
redden is. Als die ingreep niet wordt ver
richt hebben wij passieve euthanasie ge
pleegd t.a.v. de ontwikkeling van Surina
me. De patiënt heeft daar niet om ge
vraagd. 
Voor deze ingreep heb ik voorgesteld van
uit Nederland een geïntegreerd beleid 
t.a.v. Suriname te voeren. Het vraagstuk 
van de ontwikkelingvan Suriname moet in 
onderling verband met b.v. het remigratie
vraagstuk gezien worden. Deze samen
hang moet beleidsmatig ook, dat gebeurt 
tot nu toe onvoldoende, tot uitdrukking 
komen. 
Voor de ontwikkeling van Suriname is te
veel gekozen voor de projectbenadering. 
Van deze vorm van ontwikkelingssamen
werking wordt de effectiviteitsteeds meer 
betwijfeld. Kleinschalige projecten waar
bij de bevolking intens betrokken is, zijn 
vaak effectiever en wekken vertrouwen bij 
de bevolking. Surinamers in Nederland 
zijn daar snel genoeg van op de hoogte. 
Met een steun in de rug in de vorm van 
teruggave van opgespaarde pensioen
rechten en bepaalde uitkering van sociale 
verzekeringen zal de remigratie bevorde
ren. Over de laatste mogelijkheid heb ik 
een motie ingediend. 
Nu de voorwaarden. Er zijn een aantal 
twijfelachtige ontwikkelingen in Surina
me. 
Een twijfelachtig gegeven t.a.v. de rechts
orde is decreet A2 waarin wordt aangege
ven dat de legerleiding bij afwezigheid van 
de President de macht overneemt. 
Een andere twijfelachtige ontwikkeling is 
de regelmatige schending van de mensen
rechten. 
Per interruptie heb ik Minister Van der 
Klaauw gevraagd waarom Nederlandse 
militairen in uniform aanwezig waren bij 
het bijzonder tribunaal. 
Een voorbeeld van iets dat op de grens van 
het toelaatbare ligt. Het antwoord was 
onthullend. Volgens de Minister betrofhet 
een onderdeel van de opleiding van militai
ren. Het was een klas die naar de rechts
zaal ging om te zien hoe een proces plaats
vond! 

Wat kunnen we hier aan doen? 
Ik heb voorgesteld om nu nog de Regering 
ChinA Sen te steunen. In een gezamenlij
ke motie van PvdA, CDA en D'66 wordt 
wel gevraagd bij de RegeringChinA Sen te 
bepleiten, dat spoedig maatregelen worden 
getroffen gericht op het vestigen van nor
male verhoudingen en het weer functione
ren van de rechtsstaat. 
Wanneer de eerder genoemde ontwikke
lingen verder doorgaan mogen we overwe
gen de steun stop te zetten. Ook andere 
mogelijke beleidsconsequenties zouden al 
in een middellange-termijn-beleid moeten 
worden vertaald. Het is een goede zaak dat 
men ook in Suriname de consequenties van 
de voortgaande schending van mensen
rechten van tevoren zal kennen. De Rege
ring kwam de fractie aan dit verzoek niet 
tegemoet. 
Als de situatie in Suriname zou verergeren 
zullen we in drie stappen de hulp aan Suri
name moeten terugdringen. In eerste in
stantie zal het overleg in het kader van de 
CONS gestopt moeten worden. De tweede 
stap is het terugtrekken van de militaire 
missie. De derde en laatste stap is stop
zetten van de ontwikkelingsgelden door 
toepassing van het criterium van de men
senrechten. 
Dit criterium wordt ook t.a.v. andere lan
den waar we ontwikkelingshulp aan geven, 
gebruikt. 
Hopelijk zullen alle dreigementen overbo
dig blijken te zijn. • 

Het Redelijk 
Alternatiëf 

~~ 



DE MENSEN VAN D'66 

door Marie-Louise Tiesinga 

Dag, boek 
Ik bel Elida W essel naar aanleiding van 
berichten in vrijwel alle kranten waarin 
wordt gemeld, dat ze zich tegen de uit
gave van het ongekuiste Dagboek van 
Anna Frank heeft uitgesproken en 
daarover schriftelijke vragen heeft ge
steld aan de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, dr. A. Pais. Zelfs in
ternationaal heeft deze zaak de aan
dacht getrokken: voor me ligt een telex
bericht van UPI. 

E.: "Nog nooit heb ik zoveel reacties ont
vangen naar aanleiding van schriftelijke 
vragen." 
M. L.: "Positieve reacties?" 
E.: "Ja, voor 99%. Ook op het artikel dat ik 
erover op verzoek van Trouw heb ge
schreven. Dat heeft inmiddels al zestien 
ingezonden brieven opgeleverd. Dr. R. 
Roegholt heeft overigens - eveneens in 
Trouw- geschreven dat hij het niet met me 
eens was. Hij wilde wel tot publicatie 
overgaan.'' 
M. L.:"Enig idee van de leeftijd van de 
mensen die gereageerd hebben?" 
E.: "Het leken mij vooral oudere mensen, 
veel Joodse intellectuelen ook. Dat klopt 
dus wel. Voor mij is het een stukje herken
ning. Anne Frank was, hoewel iets ouder, 
een leeftijdgenote. Anderzijds, het wordt 
ook zo beleefd in mijn gezin. Ik heb ook 
een reactie gekregen van een jongen van 
zeventien jaar die fel tegen publicatie 
was." 
M. L.: "Dat is niet onlogisch. Als je ze
ventien jaar bent, sta je nog dicht bij het 
schrijven van persoonlijke ontboezemin
gen die je aan niemand wilt laten lezen. Het 
is kennelijk generatiegebonden. Ik voel het 
niet zo en mensen in m'n omgeving van 
mijn leeftijd (net na W.O. 11) hebben er ook 
weinig moeite mee. Het is toch ook het 
completeren van de werkelijkheid van 
toen. Een stukje historie?" Waarom zou 
Otto Frank het anders hebben nagelaten 
aan de Staat der Nederlanden?" 
E.: "Waarschijnlijk om de echtheid te 
doen vaststellen. Maar dat kan best zonder 
publicatie. En als het volledige dagboek 
een nieuw licht werpt op de schrijfster, dan 
kan het ook over eenjaar of twintig worden 
gepubliceerd. Dan zijn er immers geen 
mensen meer in leven op wie de niet ge
publiceerde uitlatingen betrekking heb
ben." 
M.L.: "Wat mij een beetje tegen de borst 
stuit is het commerciële. Een buitenkansje 
voor de uitgever natuurlijk, maar toch ... 
Haar privacy is dan goed voor een herdruk 
in zesenvijftig talen." 
E.: "Daar heb ik helemaal niet aan ge
dacht. Ik heb gedacht aan de emotionele 
kant van de zaak. Het heeft denk ik iets te 
maken met de manier waarop ik het ka
merlidmaatschap opvat. Ik probeer te 
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vertolken wat er bij je mensen leeft." 

Taiwan, a continuing story 
"Het is onzin dat D'66 geen oog heeft voor 
de werkgelegenheid, of dat het door het 
optreden van de D'66-fractie is dat China 
zo heeft gereageerd . .. ", zegt Laurens 
Jan Brinkhort naar aanleiding van de 
schimpscheuten van Wiegel op een partij
bijeenkomst in Tilburg, die bijvoorbeeld de 
voorpagina van NRC Handelsblad van I 0 
februari haalden. 
"Voor ons was het een afweging: korte 
termijn werkgelegenheid tegenover lange. 
Je ziet nu al dat verschillende bedrijven die 
aan China leveren, bijv. in de Rotterdamse 
haven, grote zorgen hebben. Verder gaat 
Wiegel uit van de verkeerde veronderstel
ling dat China zich vooral tot Nederland 
heeft gericht, terwijl China ons in feite he
lemaal niet ziet staan! Waar het de Chine
zen wel om gaat, is dat hun positie in de 
wereldpolitiek wordt aangetast wanneer 
een land opnieuw de twee China-theorie 
zou huldigen. Door de leverantie dreigt 
Nederland bij de strijd tussen de groot
machten betrokken te raken." 
Deze mening van Brinkhorst wordt beves
tigd door een commentaar in de Prawda 
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dezer dagen, waarin de Sovjetunie Ne
derland met de leverantie feliciteert! 

De Lijsttrekker 
Klein vraagje aanJan Terlouw: "Waarom 
werd je nou zo boos op die VVD-mijnheer 
aan het einde van die Brandpunt-uitzen
ding? Meestal dien je op dit soort vragen 
nogal onderkoeld van repliek". 
J. T.: "De opnamen duurden van 8.00-
12.00 uur. Je wordt ruim drie uur onder 
vuur genomen. Ik ben hevig geconcen
treerd bezig geweest en vooral aan het ein
de raak je dan geïrriteerd. Was het erg op
vallend?" 
M.L.: "Ja, dat wel, maar ik vond het pri
ma. De fractie is de laatste tijd veel in het 
nieuws geweest over internationale poli
tiek. Nu liet je zien datje ook opgewonden 
kunt raken als het gaat om zaken die heel 
dicht bij de mensen staan: vernielingen, 
zigeuners, etc." 
Laatste vraagje: "Twee van die grote 
schijven op de ambtenarensalarissen. Ze 
wilden er maar niet aan dat dat bijjou stond 
voor alle salariss~;n. Hier en daar wordt 
gemompeld dat je dat veel stemmen gaat 
kosten." 
J. T.: "Ik heb het een aantal keren her
haald. Ik wilde aangeven waar bezuinigd 
kon worden: o.a. op salarissen en daaron
der zijn ambtenarensalarissen een hoge 
post, die 80% van de overheidskasten uit
maken. Ik vind niet datje zoiets moet na
laten vanwege het electorele effect." 



DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De opsomming van alle mij bekende De
mocraatjes in de vorige aflevering, heeft 
heel wat post opgeleverd. Sommige redac
ties stuurden hele inhaalseries (Dank, 
Noordwijkerhout). • 
Nieuw zijn de bladen van Huissen, Kat
wijk, Winschoten en Utrecht; het laatste 
heet Denkbeeld. Redacties, veel succes en 
als we kunnen helpen, horen we het wel! 
Voor het eerst ontving ik ook een smake
lijk opgemaakte Nieuwsbrief van Muiden/ 
Muiderberg, die z'n derde jaargang al in 
gaat. En dat wisten we niet eens! Een extra 
editie verscheen er in Noord-Brabant, van 
de hand van de Statenfractie daar die er z'n 
jaarverslag 1980 in doet. Een uitstekend 
idee om op die manier "verantwoording" 
af te leggen. In dit verband noem ik ook 
graag Info van Nijmegen, ook zo'n extra 
uitgaafje. Net als in Brabant is het een vi
sitekaartje, hier in de meest letterlijke zin 
omdat het naast informatie over de fractie 
en het raadswerk, ook alle informatie geeft 
over de afdeling en de geschiedenis van 
D'66 in Nijmegen. Daar kun je mee uit de 
voeten in verkiezingstijd! 
In Democratenpraat van Dordrecht vond 
ik een voortreffelijk overzicht van alles 
wat er zoal bij de brede maatschappelijke 
discussie over kernenergie àan de orde 
komt, door Cees Bakker. Zeer verhelde
rend en overzichtelijk. In de Democraat 
van Drenthe maakt Leo Bomhof een analy
se van de eerste verkiezingsronde voor de 
Tweede Kamer in kieskringgroep I. 56% 
van de stemmen werd daar uitgebracht 
vóór de presentatievergadering, 44% erna. 
De uitslag in volgorde vóór en na deze 
vergadering verschilt marginaal, wat de 
verkiezingscommissie in deze kieskring
groep zich deed afvragen of er geen nadere 
bezinning op de procedure nodig is, mede 
gelet op het feit dat daar maar 30% van de 
kiezers meedeed aan de eerste ronde. De 
regio Gelderland heeft een afscheid te ver
werken gekregen. Erno Maas trad af als 
regiovoorzitter om straks Aad Nuis in de 
Staten te gaan opvolgen, en dat wordt al
gemeen als een gevoelig verlies erkend. 
Zijn afscheidsrede is zoals hij zelf is en 
voor de regio is geweest: een bron van 
inspiratie! Onder zijn leiding heeft het Gel
derse regioteam in organisatorisch en in
houdelijk opzicht een voorbeeldfunctie 
vervuld. Op de regiocongressen in Gel
derland wordt analoog gewerkt aan de lan
delijke congressen: met drie voorzitters, 
notulencommissie, rapportagecommissie 
en stemcommissie. Zo kan men ervaring 
opdoen en is de stap naar "landelijk" ge
makkelijker. Gelderland kent een goed lo
pende regionale adviesraad, de Gard'66. 
Kortom, doet er alles aan om mensen bin
nen de partij hun weg te helpen zoeken, 
zich te laten ontplooien. Je ware emanci
patie. In de Nieuwsbrief van Groningen 
valt een artikel op van Hans Jeekei en Frans 
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De dolende ridder op weg naardeJ(ihai7 

van Tiel, die verslag doen van hun bezoe
ken aan alle presentatievergaderingen in 
de eerste ronde. Ze zetten naast elkaar hoe 
de regio's in deze hun taak hebben opge
vat; het resultaat is op z'n zachts gezegd 
nogal verschillend. In het nieuws van de 
Stad Groningen valt te lezen dat D'66 daar 
een eigen pandje door de gemeente heeft 
toegewezen gekregen. Dat is nieuws waar 
elke afdeling ongetwijfeld z'n vingers bij 
aflikt. Hint '66 van Hilversum is nog steeds 
een van de mooiste afdelingsbladen. Dat 
zit 'min de combinatie van inhoud, vorm
geving en verzorging. En 't kan allemaal in 
verhouding niet eens zo duur zijn, want 
Hint wordt niet gezet, maar gewoon ge
typt. Blijft in m'n modellenmap. 
De Drevel van de regio Noord-Holland is 
volledig nieuw van vorm. Een verschil van 
dag en nacht. Helder en overzichtelijk, 
misschien net iets te groot van vorm om 
"lekker in de hand te liggen". In Drevel 
een leuk interview met Gerard Lebelle, 
gemeenteraadslid te Schoor) en journalist 
bij Het Parool, die aan het begin van de 
zeventiger jaren in het nieuws kwam toen 
de Raad van Uitvoering vandeN ederland
se Vereniging van Journalisten de uit
spraak deed dat het wethouderschap en het 
journalist-zijn niet te combineren valt. 
(Combinatie met raadslidmaatschap mag 
wél). 
Demokatern van de afdeling Rijswijk bevat 
o.a. een lezenswaardig artikel van Thom 
van Mierlo, getiteld "D'66, een vrijzinnige 
partij?", waarin deze de relatie legt met de 
oude Vrijzinnig Democratische Bond. 
Tot slot: in depot zijn de volgende artike
len: 
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"Een bijdrage, vooruitlopend op de Brede 
Maatschappelijke Discussie over (Kern) 
energie" door Cees Bakker (lid landelijke 
werkgroep) tel. 078- 176390. 

"D'66, een vrijzinnige partij?" door Thom 
van Mierlo. Tel. 070 - 902869. 
Beide artikelen zijn beschikbaar voor 
plaatsing in andere "Democraatjes". • 
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Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Het congres van 17 januari jl. in Dordrecht heeft een aantal 
wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 
Hiermee zijn de interne procedures zoals die voor de komen· 
de provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen gelden, 
vastgelegd. 
Wij verzoeken de afdelingsbesturen, regio- en subregiobestu· 
ren dringend om bij haar werkzaamheden uit te gaan van 
onderstaande artikelen van het Huishoudelijk Reglement. 
Johan Hollemans 
vice-voorzitter organisatie. 

Vervolg Hoofdstuk IX 

Art. 112. 

Art. 113. 

Art. 114. 

Provinciale staten 
I. Voor de kandidaatstelling voor de Provinciale 

Staten gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 
104 een aantal speciale bepalingen, die in de arti
kelen 112 t/m 117 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge
schiedt via een provinciale schriftelijke post
stemming voor alle in de provincie woonachtige 
leden. 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel worden gekozen 
door de ARV, die het provinciaal verkiezingspro
gramma vaststelt, volgens bijlage C van dit 
reglement, ofwel worden gekozen d.m.v. de 
schriftelijke poststemming. De ARV dient voordat 
de kandidaatstelling wordt gesloten te beslissen 
welke methode voor de verkiezing van de lijst
aanvoerder wordt gevolgd. 

I. In overleg met de Landelijke Verkiezingscommis
sie benoemt het hoofdbestuur uiterlijk elf maan
den voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten voor iedere provincie een provinciale ver
kiezingscommissie. Het betrokken regiobestuur 
dient uiterlijk een maand tevoren een voordracht 
voor de samenstelling van de commissie in bij het 
hoofdbestuur. 

2. De provinciale verkiezingscommissie heeft tot 
taak op onpartijdige wijze de goede voortgang 
van de kandidaatstellingsprocedure voor de ver
kiezingen van de Provinciale Staten volgens de 
bepalingen van dit reglement te bewerkstelligen. 

3. De provinciale verkiezingscommissie draagt te
vens zorg voor de indiening van de overeenkom
stig dit reglement samengestelde kandidatenlijsten 
op de wijze als door de Kieswet voorgeschreven. 
De commissie kan zich voor deze taak laten as
sisteren door een aantal door haar aan te wijzen 
D'66-leden. 

4. De provinciale verkiezingscommissies volgen bij 
de uitvoering van hun taak de aanwijzingen van 
de landelijke verkiezingscommissie. 

5. Een provinciale verkiezingscommissie bestaat uit 
tenminste vijf in de betreffende provinciè woon
achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor
den benoemd. 

6. Leden van het hoofdbestuur, het regiobestuur en 
de landelijke verkiezingscommissie kunnen geen 
deel uitmaken van een provinciale verkiezings
commissie. 

7. Een lid van de provinciale verkiezingscommissie 
kan niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra 
een lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene 
onmiddellijk af als lid van de provinciale verkie
zingscommissie en stelt het hoofdbestuur hiervan 
schriftelijk in kennis. 

8. Bij tussentijdse vacatures benoemt het hoofdbe
stuur conform lid I een ander lid. 

I. Aanmelding van kandidaten dient te geschieden 
conform art. 103 van dit reglement. 

2. Kandidaten dienen zich bij hun aanmelding tevens 

Art. 115. 

Art. 116. 

Art. 117. 

bereid te verklaren om bij verkiezingen van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal de schriftelijke 
richtlijnen van de landelijke verkiezingscommissie 
bij het uitbrengen van hun stem in acht te nemen. 

3. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling 
begint minstens acht maanden voor de datum van 
indiening van de kandidatenlijsten ingevolge de 
Kieswet en sluit vijf maanden voor diezelfde da
tum. 

4. De provinciale verkiezingscommissie maakt het 
aanmeldingsadres gelijktijdig bekend. 

5. Indien de provinciale verkiezingscommissie con
form art. 103, lid 2, een aanmelding als kandidaat 
niet geldig heeft verklaard, zendt de commissie 
onverwijld een afschrift van dit bericht aan de 
landelijke verkiezingscommissie, die bij twijfel 
omtrent de juistheid van de genomen beslissing 
overleg pleegt met de provinciale verkiezings
commissie. 

6. Binnen twee weken na de sluiting van de kandi
daatstelling zendt de provinciale verkiezingscom
missie een overzicht van alle goedgekeurde kan
didaten aan de landelijke verkiezingscommissie en 
het hoofdbestuur. 

I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat
stelling zendt de provinciale verkiezingscommis
sie in overleg met de landelijke verkiezingscom
missie aan alle in de provincie woonachtige stem
gerechtigde leden een opgave in alfabetische 
volgorde beginnende met een door loting verkre
gen letter, van alle kandidaten voor de betreffen
de provincie. Alle door de kandidaten verstrekte 
gegevens worden in deze opgave opgenomen, 
alsmede indien de kandidaat zulks wenst, een 
persoonlijke toelichting van ten hoogste 300 
woorden. 

2. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens 
een stembiljet toegezonden, waarop de sluitings
datum van de schriftelijke stemming en het in
zendingsadres worden vermeld. 

3. Tevens verstrekt de provinciale verkiezingscom
missie een overzicht van de te houden presenta
tievergaderingen. 

4. Nadat de opgave van kandidaten en de stembil
jetten zijn verzonden, worden tot uiterlijk drie 
maanden voor de datum van indiening van de 
kandidatenlijst ingevolge de Kieswet een of meer 
presentatievergaderingen gehouden. Zittende 
fractieleden zijn behoudens overmacht gehouden 

. hun kandidatuur persocmlijk te verdedigen. 
I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming 

geschiedt door de provinciale verkiezingscommis
sie en dient alvorens gepubliceerd te worden door 
de landelijke verkiezingscommissie te worden , 
goedgekeurd. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming 
worden slechts die stembiljetten in aanmerking 
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan
gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
week na de laatste presentatievergadering in de 
betrokken provincie. 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt een 
sluitingsdatum, die voor alle provincies gelijk is. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla
ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit
slagbepaling wordt binnen twee weken na de 
sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver
kiezingscommissie. 

I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de 
landelijke verkiezingscommissie de voorlopige 
kandidatenlijst voor iedere provincie vast. 

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie 
blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is 
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bepaald, corrigeert zij na overleg met de provin- 4. Indien de ARV heeft besloten tot een federatieve 
ciale verkiezingscommissie de uitslag en stelt het regiostructuur vervullen de subregiobesturen de 
hoofdbestuur hiervan in kennis. in deze artikelen vermelde taken van het regiobe-

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom- stuur. 
missie de uitslag bekend aan de kandidaten, de Art. 120. I. In overleg met de landelijke verkiezingscommissie 
provinciale verkiezingscommissie en het regiobe- benoemt het (sub)regiobestuur uiterlijk elf maan-
stuur. den voor de verkiezingen van de Gemeenteraden 

4. Indien de lijstaanvoerder door de ARV wordt ge- voor iedere gemeente, waarvoor toestemming tot 
kozen, verzoekt de provinciale verkiezingscom- deelname is gegeven, een afdelingsverkiezings-
missie aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor commissie. Het betrokken afdelingsbestuur dient 
de betreffende ARV aan de commissie te berich- uiterlijk een maand tevoren een voordracht voor 
ten of zij tèvens kandidaat willen zijn voor de de samenstelling van de commissie in bij het (sub) 
verkiezing van de lijstaanvoerder. Het regiobe- regiobestuur. Indien een afdeling uit meerdere 
stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de ARV gemeenten bestaat, waarin aan de verkiezingen 
de uitslag van de schriftelijke stemming bekend wordt deelgenomen, kan met één afdelingsverkie-
en meldt tevens welke kandidaten zich verkies- zingscommissie worden volstaan. 
baar stellen als lijstaanvoerder. 2. De afdelingsverkiezingscommissie heeft tot taak 

5. De eventueel door de ARV gekozen lijstaanvoer- op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 
der wordt door de provinciale verkiezingscom- kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen 
missie, ook indien hij of zij bij de schriftelijke van de gemeenteraden volgens de bepalingen van 
stemming niet de eerste plaats heeft behaald, als dit reglement te bewerkstelligen. 
nummer één op de kandidatenlijst geplaatst. 3. De afdelingsverkiezingscommissie draagt tevens 

6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de zorg voor de indiening van de overeenkomstig dit 
provinciale verkiezingscommissie deze lijst ter reglement samengestelde kandidatenlijst op de 
goedkeuring voor aan het hoofdbestuur dat advies wijze als door de Kieswet voorgeschreven. 
ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 4. De afdelingsverkiezingscommissies volgen bij de 

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van uitvoering van hun taak de aanwijzingen van de 
het hoofdbestuur om onder de naam Democraten landelijke verkiezingscommissie, die zich bij de 
'66 of D'66 te kunnen worden ingediend. uitvoering van deze taak kan laten assisteren door 

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd enkele door de commissie schriftelijk te benoe-
idien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen men gedelegeerden. 
van dit reglement is voldaan of indien door indie- 5. Een afdelingsverkiezingscommissie bestaat uit 
ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige tenminste drie in de betreffende afdeling woon-
mate in diskrediet zou worden gebracht. achtige leden, die voor de tijd van een jaar wor-

9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de den benoemd. 
landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 6. Leden van het hoofdbestuur, het afdelingsbestuur 
bekend aan de provinciale verkiezingscommissie en de landelijke verkiezingscommissie kunnen 
en het regiobestuur en publiceert vervolgens zo geen deel uitmaken van een afdelingsverkiezings-
spoedig mogelijk de definitieve lijsten. commissie. 

10. De provinciale verkiezingscommissie draagt zorg 7. Een lid van de afdelingsverkiezingscommissie kan 
voor de invulling van de benodigde formulieren niet als kandidaat worden aangemeld. Zodra een 
en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan- lid zich kandidaat stelt, treedt betrokkene onmid-
dictatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is dellijk af als lid van de afdelingsverkiezingscom-
voorgeschreven. missie en stelt het (sub)regiobestuur hiervan 

schriftelijk in kennis. 
8. Bij tussentijdse vacatures in afdelingsverkiezings-

Gemeenteraden commissies benoemt het (sub)regiobestuur con-
Art. 118. I. Voor de kandidaatstelling voor de Gemeenteraden form lid I een ander lid. 

gelden naast de algemene artikelen 102 t/m 104 9. Afdelingen die als gevolg van de omvang van hun 
een aantal speciale bepalingen die in de artikelen ledenbestand niet kunnen voldoen aan de eisen 
118 t/m 126 zijn opgenomen. gesteld in de leden 5 en 6 kunnen hiervan 

2. De samenstelling van de kandidatenlijsten ge- ontheffing verkrijgen op door het betrefTende 
schiedt via een schriftelijke stemming, die ofwel (sub)-regiobestuur te adviseren en door het 
per post ofwel tijdens een hiervoor belegde AA V Hoofdbestuur te stellen voorwaarden. 
gehoud~n wordt. Art. 121. I. Aanmelding van kandidaten dient têgeschieden 

3. De lijstaanvoerder kan ofwel gekozen worden conform art. 103 van dit reglement. 
door de AA V, die het gemeentelijk verkiezings- 2. Kandidaten dienen bij hun aanmelding ook te 
programma vaststelt, volgens bijlage C van dit verklaren of zij lid zijn of zijn geweest van enige 
reglement ofwel d.m.v. de schriftelijke poststem- andere politieke partij of groepering die aan de 
ming. verkiezingen van de gemeenteraad deelneemt of 

Art. 119. I. Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen heeft deelgenomen. Tevens dienen zij zich bereid 
van de Gemeenteraden belist de AA V of deelna- te verklaren de in art. 5, lid 3, van de Statuten 
me aan deze verkiezingen gewenst is en op welke opgenomen verplichting te aanvaarden. 
wijze de srhriftelijke stemming en de verkiezing 3. Bij de aanmelding gelden de bepalingen opgeno-
van de lijstaanvoerder zal geschieden. men in art. 114, lid 3 t/m 6 op overeenkomstige 

2. Indien de AAV deelname gewenst en mogelijk wijze met dien verstande, dat de 
acht meldt het afdelingsbestuur dit voornemen aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling zes 
aan het (sub) regiobestuur en het hoofdbestuur. maanden voor de datum van indiening van de 
Hierbij vermeldt het afdelingsbestuur of het de kandidatenlijsten sluit. 
bedoeling is zelfstandig of in combinatie met an- Art. 122 I. Binnen vier weken na sluiting van de kandidaat-
dere partijen deel te nemen, de omvang van de stelling zendt de afdelingsverkiezingscommissie 
afdeling en de reeds lopende afdelingsactiviteiten aan alle in de gemeente woonachtige leden een 
op gemeentelijk terrein. opgave in alfabetische volgorde, beginnen met 

3. Indien van het (sub)regiobestuur een gunstig ad- een door loting verkregen letter, van alle kandi-
vies is ontvangen en het hoofdbestuur geen dui- daten voor de betreffende gemeente. Alle door de 
delijke bezwaren bekend zijn verleent het hoofd- kandidaten verstrekte gegevens worden in deze 
bestuur toestemming tot deelname. Deze beslis- opgave opgenomen alsmede indien de kandidaat 
sing wordt uiterlijk twaalf maanden voor de ver- zulks wenst een persoonlijke toelichting van ten 
kiezingen van de gemeenteraden genomen en aan hoogste 300 woorden. 
het afdelingsbestuur bekend gemaakt. 2. Bij de opgave van kandidaten wordt tevens ver-
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Art. 123. 

Art. 124. 

meld op welke wijze de schriftelijke stemming en 
de verkiezing van de lijstaanvoerder zal geschie
den. Indien een schriftelijke poststemming wordt 
gehouden ontvangen de leden tevens een stembil
jet, waarop de sluitingsdatum en een inzendings
adres worden vermeld. 

3. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AAV 
wordt gehouden wordt bij de opgave van kandi
daten vermeld wanneer en waar deze vergadering 
wordt gehouden. Het tijdens deze AA V te ge
bruiken stembiljet kan worden meegezonden of
wel ter vergadering aan de stemgerechtigde leden 
worden uitgereikt. 

4. Tevens verstrekt de afdelingsverkiezingscommis
sie een overzicht van de te houden presentatie
vergaderingen. 

5. Nadat de opgave van kandidaten zijn verzonden 
worden tot uiterlijk vier maanden voor de datum 
van indiening van de kandidatenlijst ingevolge de 
Kieswet een of meer presentatievergaderingen 
gehouden. In iedere gemeente wordt minstens één 
presentatievergadering gehouden. Zittende frak
tieleden zijn behoudens overmacht gehouden hun 
kandidatuur persoonlijk te verdedigen. 

6. Indien de schriftelijke stemming tijdens een AA V 
wordt gehouden mag deze AA V niet eerder dan 
een week na de laatste presentatievergadering 
worden gehouden. 

7. Indien een afdeling meerdere gemeenten omvat 
zijn voor de samenstelling van de kandidatenlijst 
slechts in de betreffende gemeente woonachtige 
leden stemgerechtigd. 

I. De uitslagbepaling van de schriftelijke stemming 
geschiedt door de afdelingsverkiezingscommissie 
en dient alvorens gepubliceerd te worden door de 
landelijke verkiezingscommissie te worden goed
gekeurd. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de stemming 
worden slechts de stembiljetten in aanmerking 
genomen die voor de sluitingsdatum zijn ontvan
gen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
week na de laatste presentatievergadering in de 
betrokken gemeente. 

3. De landelijke verkiezingscommissie bepaalt de 
uiterste datum, waarop in alle afdelingen de 
schriftelijke stemmingen moeten worden gesloten 
of de AVV's, waarop de stemming plaatsvindt, 
moeten worden gehouden. 

4. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
wordt de voorlopige ranglijst van kandidaten op
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van bijla
ge A van dit reglement. Een verslag van deze uit
slagbepaling wordt binnen twee weken na de 
sluitingsdatum toegezonden aan de landelijke ver
kiezingscommissie. Indien de stemming tijdens de 
A VV wordt gehouden kan een door de landelijke 
verkiezingscommissie aangewezen gedelegeerde 
een voorlopige goedkeuring verstrekken en zijn 
bevindingen aan het verslag van de uitslagbepa
ling toevoegen. 

I. Na goedkeuring van de uitslagbepaling stelt de 
landelijke verkiezingscommissie de voorlopige 
kandidatenlijst voor iedere gemeente vast. 

2. Wanneer het de landelijke verkiezingscommissie 
blijkt dat de uitslag van de stemming niet juist is 
bepaald, corrigeert zij na overleg met de afde
lingsverkiezingscommissie de uitslag en stelt het 
hoofdbestuur hiervan in kennis. 

3. Vervolgens maakt de landelijke verkiezingscom
missie de uitslag bekend aan de afdelingsverkie
zingscommissie en het afdelingsbestuur en ver
zoekt hen de kandidaten te informeren. 

4. Indien de lijstaanvoerder door de A VV wordt ge
kozen, verzoekt de afdelingsverkiezingscommissie 
aan de kandidaten uiterlijk 2 x 24 uur voor de 
betreffende AA V aan de commissie te berichten 
of zij tevens kandidaat willen zijn voor de verkie
zingen van de lijstaanvoerder. Het afdelingsbe
stuur maakt uiterlijk bij de aanvang van de AA V 
de uitslag van de schriftelijke stemming bekend 

Art. 125 

Art. 126 

en meldt tevens welke kandidaten zich verkies
baar stellen als lijstaanvoerder. 

5. De eventueel door de AA V gekozen lijstaanvoer
der wordt door de afdelingsverkiezingscommissie, 
ook indien hij of zij bij de schriftelijke stemming 
niet de eerste plaats heeft behaald, als nummer 
één op de kandidatenlijst geplaatst. 

6. Nadat de kandidatenlijst is vastgesteld legt de af
delingsverkiezingscommissie deze lijst ter goed
keuring voor aan het hoofdbestuur, dat advies 
ontvangt van de landelijke verkiezingscommissie. 

7. Elke kandidatenlijst behoeft de goedkeuring van 
het hoofdbestuur om onder de naam Democraten 
'66 of D'66 te kunnen worden ingediend. 

8. De goedkeuring kan alleen worden geweigerd in
dien niet aan de van toepassing zijnde bepalingen 
van dit reglement is voldaan of indien door indie
ning van de kandidatenlijst de partij in ernstige 
mate in discrediet zou worden gebracht. 

9. Na goedkeuring door het hoofdbestuur maakt de 
landelijke verkiezingscommissie de kandidatenlijst 
bekend aan de afdelingsverkiezingscommissie en 
het afdelingsbestuur en verzoekt dit bestuur zo 
spoedig mogelijk de definitieve lijsten te publice
ren. 

10. De afdelingsverkiezingscommissie draagt zorg 
voor de invulling van de benodigde formulieren 
en de tijdige indiening van de goedgekeurde kan
didatenlijsten op de wijze als door de Kieswet is 
voorgeschreven. 

I. Indien in een afdeling met toestemming van het 
hoofdbestuur in combinatie met andere partijen 
wordt deelgenomen dienen de bovengenoemde 
bepalingen inzake de kandidaatstelling zo veel 
mogelijk te worden gevolgd. 

2. De bepalingen inzake de afdelingsverkiezings
commissie vastgelegd in art. 120 en inzake de 
aanmelding van kandidaten vastgelegd in art. 121 
dienen onverkort te worden gehandhaafd. 

3. De procedure voor de samenstelling van de kan
didatenlijst, waarin opgenomen de verdeling van 
de plaatsen over de deelnemende partijen, dient 
z.s.m. nadat hierover in principe overeenstem
ming met de andere partijen is bereikt, ter goed, 
keuring te worden voorgelegd aan het hoofdbe
stuur, dat hierover van de landelijke verkiezings
commissie advies ontvangt. 

4. De definitieve kandidatenlijst dient conform art. 
124 lid 6 t/m 7 aan het hoofdbestuur ter goedkeu
ring te worden voorgelegd, ook indien deze lijst 
niet mede onder de náam Democraten '66 of D'ó6 
wordt ingediend. 

I. Voor de verkiezingen van de gemeenteraden kan 
het hoofdbestuur op verzoek van het afdelingsbe
stuur en het (sub)regiobestuur dispensatie verle
nen van de termijn-bepalingen opgenomen in arti
kel 119, 120 en 121. Voorts kan dispensatie van 
de artikelen 122, 123 en 124 worden verleend, 
mits de stemming en de uitslagbepalingen in de 
geest van deze bepalingen met waarborgen wor
den omkleed. 

2. Verzoeken om dispensatie dienen met vermelding 
van redenen schriftelijk te worden ingediend bij 
het hoofdbestuur, dat hierover van de landelijke 
verkiezingscommissie advies ontvangt. 

Openbare lichamen 
Art. 127. I. De kandidaatstellingsprocedure voor gekozen 

vertegenwoordigende raden van openbare licha
men dient te geschieden overeenkomstig de bepa
lingen van art. 112 t/m 117 van dit reglement. 

2. Het hoofdbestuur kan bij deze verkiezingen con-
form art. 126 dispensatie verlenen. 

B. Aanvullingen van hoofdstuk IX -
Kandidaatstelling voor vertegenwoordigende lichamen 
(art. 102 t/m lil). 

1. Toevoegen aan artikel 103 het onderstaande lid 8 
en lid Jb uitbreiden met onderstaande bepaling. 

Art. 103. 8. Een kandidaat die zich terugtrekt, nadat de aan-
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melding is aanvaard, dient dit onverwijld schrifte
lijk aan de verkiezingscommissie te melden. In
dien de kandidatenopgave en stembiljetten reeds 
gedrukt zijn, blijft betrokkene als kandidaat ge
handhaafd, maar wordt bij de uitslagbepaling 
buiten beschouwing gelaten. 
3.b. als volgt aanvullen: 
en hierin mogen geen namen van andere leden als 
referentie worden vermeld. -

2. Aan artikel 104 toevoegen de onderstaande nieu
we leden 4:5 en 7 en de geldende leden 4 en 5 
hernummeren tot 6 en 8. 

Art. 104. 4. Het uitbrengen van schriftelijke stemadviezen 
door partijorganen of fracties in vertegenwoordi
gende lichamen is niet toegestaan. Individuele le
den kunnen alleen schriftelijke stemadviezen uit
brengen door het uitdelen van deze adviezen tij
dens presentatievergaderingen of door het plaat
sen van een advertentie in de Democraat, die 
echter maximaal een halve pagina mag beslaan. 

5. Ledenlijsten mogen door partijorganen niet wor
den gebruikt of ter beschikking worden gesteld 
voor het verzenden van schriftelijke stemadvie
zen. 

7. De stembiljetten, die bij de schriftelijke stemmin
gen worden gebruikt, dienen te worden genum
merd en voorzien te worden van een korte toe
lichting op de stemprocedure en een duidelijke 
aanwijzing over het minimum en maximum aantal 
kandidaten, dat moet worden ingevuld. 

3. Art. 106 lid I uitbreiden met de volgende bepaling: 
In het buitenland woonachtige leden worden geacht 
tot de Kieskringgroep V te behoren en worden in de 
gelegenheid gesteld aan de voorverkiezingen in deze 
groep deel te nemen. 

Verslag behandeling 
Hoger Onderwijs 
De al eens uitgestelde behandeling 
van dit programma-onderdeel 
vroeg de nodige tijd en pas laat in 
de middag kon de tekst door toch 
wel weinig leden met applaus wor
den vastgesteld. 
Enfin, ook het hoofdstuk Onder
wijs is herzien en dat is in het licht 
van de komende verkiezingen een 
goede zaak. 
In een aantal amendementen is de 
tekst verduidelijkt en verscherpt. 
Vooral de werkgroep Onderwijs 
heeft op dit punt het nodige werk 
verricht. Daarnaast is op een aan
tal punten ook inhoudelijk flink ge
diskussieerd. Die punten geef ik 
hieronder beknopt weer. 
Een belangrijk punt was de vraag 
of D'66 zou moeten pleiten voor 
een studieloon. In het programma 
is wel opgenomen dat lerenden op 
een gegeven ogenblik via studie
toelagen onafhankelijk van hun ou
ders moeten kunnen staan in finan
cieel opzicht. Om dit de vorm van 
studieloon te geven, aanvaardde 
het congres niet. Dat zou een 
merkwaardige eend in de bijt van 
het leerrecht zijn. Bovendien zou 
er een werknemers-werkgeversre
latie ontstaan, die ongewenst werd 
geoordeeld. 

Een amendement om een 4-uitgan
genmodel te hanteren, haalde het 
evenmin. Dit model gaat uit van 4 
"soorten" hoger onderwijs, nl. 
wetenschappelijk, algemeen vor
mend, onderwijsgericht en be
roepsgericht. Een dergelijk sys
teem zou een ongewenste verstar
ring binnen het onderwijs brengen. 
Wel werd een amendement aan
vaard dat vraagt meer mogelijkhe
den voor Derde Wereldstudenten 
te bieden. De programmacommis
sie zoekt daarvoor nog een plaats 
in het programma. 
Een belangrijk punt betreft voorts 
het budget voor wetenschappelijk 
onderzoek. Vastgelegd is dat geld 
voor onderzoek en onderwijs ge
scheiden zullen worden toebedeeld 
aan de instellingen en dat de in
stellingen gezamenlijk hun onder
zoek-aktiviteiten moeten verant
woorden. Het geld per instelling 
zal echter niet per onderzoek, 
maar in één bedrag worden uitge
keerd. 
Wat het geld betreft nog het vol
gende. 
Ook het Hoger Onderwijs zal zo- · 
nodig moeten bezuinigen. Binnen 
dat geheel wil D'66 echter prioriteit 
geven aan het HBO, vanwege de 

Artikel 109 uitbreiden met de volgende leden: 
7. De kandidaten die op grond van lid 5 van dit arti

kel in aanmerking komen voor de plaatsen 26 t/m 
30 op een van de in te dienen kandidatenlijsten, 
dienen zich bereid te verklaren een kamerzetel 
slechts te aanvaarden, wanneer alle kandidaten, 
die op de definitieve landelijke ranglijst hoger zijn 
geplaatst, reeds een kamerzetel bezetten of 
schriftelijk hiervan afstand hebben gedaan. 

8. Indien een kandidaat de in lid 7 genoemde verkla
ring niet heeft getekend is de landelijke verkie
zingscommissie verplicht de betrokken kandidaat 
niet op een van die plaatsen van de betreffende 
kandidatenlijst te plaatsen. 
Artikel 2 I, lid I 'rlls volgt te wüzigen: 

Art. 21. I. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, 
een vice-voorzitter politiek (eerste vice-voorzit
ter), een vice-voorzitter organisatie (tweede vice
voorzitter), een eerste en een tweede penning
meester, een eerste en een tweede publiciteits
coördinator, een secretaris-politiek, een secreta
ris-organisatie en een secretaris-buitenland. 

2. Na lid 2 van artikel 25 toevoegen het onderstaan
de nieuwe lid 3 en de bestaande leden 3, 4 en 5 
hernummeren tot 4, 5 en 6. 

Art. 25. 3. Indien een hoofdbestuurslid aftreedt voordat de 
termijn van twee jaar is Verstreken en gekozen 
wordt in een andere hoofdbestuursfunctie geldt 
voor deze verkiezing de termijn die resteert tot de 
maximum zittingstermijn van vier jaar is bereikt. 

achterstand die daar bestaat ten 
opzichte van de universiteiten en 
aan het onderzoeksbudget, dat 
immers voor de innovatie zo be
langrijk is. 
De twee laatsté belangrijke amen

-de·menten die ik wil noemen zijn 
een -lfmendement dat de premiëring 
van instellingen die kortere studies 
realiseren, schrapt (dat werkt ver-

schraling in de hand) en,liet-opne
men van een gewenste".Kadcrwet, 
waarin de autonomie_y_an _de instel
lingen, de financierïng, dt; taKen en 
de.yerhouding tussen onderwijs, 
onderzoek en beheer worden vast
gelegd. 
Hein van Oorschot. 
vice-voorzitter politiek 

Voor afdelingen en regio's is op aanvraag het hierbij afgebeelde 
knipvel (formaat 4~ x 29,7 cm) met D'66~Iogo's verkrijgbaar. 
Een briefkaart tav Mat Ringers, stafmedewerker Publiciteit op 
bet Landelijk Secretariaat van D'66 in Den Haag is voldoende. 
Zet in de linker bovenhoek - aan de adreszijde, boven de afzen-
der- het woord "KNIPVEL". · 
Ad F. M. van Tiel, 
publiciteitscoördinator • 
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SamenvattinJ& van een toespraak 
door Aar de Goede, 
fractievoorzitter D'66 in het 
Europees parlement, 

loze onderwerpen waarover ook 
door D'66 is gedebatteerd. De 
conclusie is gerechtvaardigd dat 
D'66 juist door zijn onafhankelijke 
opstelling en het benutten van zijn 
spreektijd zeer behoorlijk aan zijn 
trekken komt. 
Zo verder gaan dus? 

het Europees parlement en op zijn 
interne verdeelheid. In een parle
ment moeten zich alle verschillen 
weerspiegelen die in de maatschappij 
die zij vertegenwoordigt aanwezig 
zijn. "Maar dat deze verdeeldheid 
dwars door de bestaande fracties 
heen loopt is symptomatischvoor de 
kwaal van de Europese fractievor-tot het Dordtse congres Ja, maar ons ook afvragen óf en 

waarom er dingen fout gelopen zijn. 
In dat verband noemt Aar de Goede 
het gebrek aan homogeniteit binnen 
de eigen fractie, de verslapte relatie 
met het thuisfront en het contact met 
het nationale parlement dat verbete
ring behoeft. Hij doet ook suggesties 
die tot die verbetering kunnen lei
den, zoals: meer geld voor interna
tionale contacten en meer ruimte 
voor publiciteit in eigen kring. 

ming." . 

"Begon D'66 met zijn onafhankelij
ke opstelling in het Europees Parle
ment toch weer aan een krankzinnig 
avontuur?" 
Deze vraag stelde Aar de Goede op 
de kop af twee jaar na zijn verkiezing 
tot trekker van de Europese lijst. In 
een lang betoog maakte hij daarna 
een voorzichtige balans op van an
derhalf jaar werken aan Europa. Hij 
ging uit van drie vragen rond de keu
ze voor het "isolement": 
I. Was het besluit onafhankelijk te 
blijven juist? 
2. Komt D'66 desondanks voldoen
de aan bod? 
3. Hoe moeten we verder gaan? 
Aar herinnerde aan zijn principiële 
stellingname tegen aansluiting bij 
één der bestaande fracties en ·wel 
omdat D'66 een pro-Europese en een 
progressieve partij is. De combinatie 
van die twee eigenschappen mist hij 
in zowel de socialistische als in de 
liberale fractie. De verdeeldheid 
daarin was - bij de socialisten zelfs 
tussen de Nederland se fractieleden
al zó groot, dat Aar de Goede meen
de er goed aan te doen zich bij geen 
van beide fracties aan te sluiten. Nu, 
anderhalf jaar later, handhaaft hij dat 
standpunt en leest ons ter onder
steuning van zijn visie een citaat 
voor uit een artikel van een andere 

Europarlementariër, de Nederland
se socialist Dankert, dat spreekt van 
scheidingen en splitsingen tussen li
beralen, socialisten en communisten 
onderling in het Europees parle
ment. 

In het slot van zijn rede wees Aar de 
Goede op het rechtse karakter van 

Met een oproep tot versterkte aan
dacht voor het werk in Europa- ook 
ná de nationale verkiezingen - be
sloot Aar de Goede zijn rede. 
Wie sprekers echt wil horen moet 
congressen bezoeken. Elke samen
vatting, hoe zorgvuldig ook ge
maakt, doet de spreker onrecht. 
Waarvan akte. S.V. Pro-Europees én progressief zal de 

Europese groepering moeten zijn 
waar D'66 zich eventueel ooit bij zal 
aansluiten. Zo'n groepering is er 
(nog) niet. Daarom voegde D'66 zich 
terecht bij de zogenaamde niet-inge
schrevenen. Komt D'66 daar vol
doende aan bod? Vrede en veiligheid 
Aar de Goede heeft er in de aanvang 
wel eens aan getwijfeld, bekent hij. 
Géén of nauwelijks spreektijd, geen 
tolkenassistentie, geen rapporteur
schappen, zelfs geen eigen werkka
mer voor de fractie: het begin was 
weinig hoopvol. Maar een maan
denlange strijd leverde bekendheid, 
een eigen plaats en tenslotte erken
ning. "Onze onafhankelijkheid, on
ze strijd, ook voor meer spreektijd en 
onze benutting van het uiterste daar
van", zegt Aar de Goede, "heeft 
D'66 geen kwaad gedaan. Integen
deel. Ik ben er vast van overtuigd dat 
in een fractie onze aanwezigheid zich 
nooit zo manifest zou hebben kun
nen vertonen als nu het geval is ge
. weest." 
Hij geeft een opsomming van de tal-

Als sluitstuk van dat beleidspro
gramma-onderdeel werd de laatste 
par., personeelsbeleid bij defensie, 
in Dordrecht behandeld, daarmee 
is de vorm van de tekst in regel
rechte tegenspraak met de inhoud 
ervan, want die vermeldt nu juist: 
"Het personeel moet derhalve niet 
als sluitstuk, maar als integrerend 
bestanddeel worden beschouwd.''! 
De tekst werd verbeterd met een 
amendement waarin uitstel van 
dienstplicht tbv. voortgezette stu
dies wordt afgeschaft, en vervan
gende dienst of evt. gevangenis
straf (bij totaalweigering) niet lan
ger mogen duren dan de normale 
dienstplichttijd. 

advertentie 

Vrouwen hoeven niet te worden 
aangemoedigd om in het leger te 
gaan, zoals in een amendement be
pleit werd, maar moeten wel de
zelfde kansen krijgen als mannen, 
door selektie-eisen voor taken die 
vnl. een soepel brein en gevoelige 
vingers vragen (bediening van 
elektronische panelen bijv.) niet 
meer af te stemmen op biceps
kuit- en middenrif-omvang. 
Tenslotte werd het hoofdstuk in 
zijn geheel goedgekeurd, waarmee 
de vrede en veiligheid in de partij 
tot juni of december be.waard mo
gen blijven. 
Pauline van Tets 
secretaris buitenland • 

Logeren. in Schotland 

rri l6 
' I 

Vakantie doortxengen op het schotse 
landgoed Barcaple is eerder logeren te 
noemen dan verr)lijven. 

De stijlvolle en intieme atmosfeer van het 
driehonderd jaar oude landhuis (met alle 
faciliteiten van een modern hotel), gekoppeld 
aan de volle en overstelpende natuur van 
Schotland met al zijn mogelijkheden (golf, 
zeevissen. kJimmen), zijn dè ingrediënten 
voor het oorspronkelijk [)eieven van 
Schotland. Precies zoals u het zich droomt. 

voor inlichtingen: tel. 071·124604 of 
05612-814. 
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door Stijn Verbeeck 

Wanneer u, waarde lezer, dit blad niet in uw brievenbus, maar in de trein 
hebt gevonden, weet dan dat het daar is neergelegd op advies van de pen
ningmeester van D'66 uit propagandistische overwegingen. Op ons jongste 
congres te Amersfoort, 20 en 21 februari, was een partijlid zo vriendelijk de 
penningmeester er op te wijzen dat er geld bespaard kan worden door aan ge
zinnen, communes, huizen en dergelijke instituten met twee of meer partijle
den slechts één "Democraat" te sturen. 
Geduldig als hij is legde Jan Prevoo uit dat ook dit ei van Columbus niet al
leen al eerder was gelegd, maar ook een windei bleek te wezen. Het computer
bestand is het ledenbestand is het adressenbestand van de Democraat. Ga je 
dat wijzigen dan moet je stembiljetten en andere zaken, die je nu ten behoeve 
van alle leden in de Democraat insluit, apart gaan verzenden. Dat maakt de 
zaak niet voordeliger, maar duurder. 
"Leg die extra Democraat in de trein" zei Jan Prevoo, "dan vangen we tussen 
de rails af en toe nog eens een nieuw partijlid". 

Welaan dan, reiziger, reist met ons mee 
naar een redelijke, zij het wat ongewisse 
toekomst. De staat van lasten en baten 
over I980 van onze partij vertoont een te
kort van een ton. Op 3 I oktober I 980 was 
de begroting nog bijgesteld, toen zag het er 
allemaal nog redelijk uit. En nu dit. De 
voorzitter van de financiële commissie, 
Erno Maas, adviseert ons de jaarstukken 
goed te keuren en vast te stellen en stelt 
zelf vast dat voor het eerst in de geschiede
nis van de partij de jaarstukken al in januari 
rond waren. En daar moest applaus voor 
komen. Jammer dat Hans Muylaert het 
niet kon horen. Als stafmedewerker finan-

ciële administratie van de partij is hij per 
slot van rekening verantwoordelijk voor de 
cijfers en de snelheid en de volgorde 
waarin zij via de penningmeesters aan ons 
ter hand worden gesteld. Maar Hans zat 
ziek thuis, met kromme tenen te hopen dat 
er I400 leden zouden komen opdagen om 
ook dit congres "sluitend" te maken. Die 
kwamen er niet, het werden er amper I 200, 
maar die vulden De Flint goed. Van de 400 
die vrijdagavond al aanwezig waren, keur
den er 399 de jaarstukken goed na vluchti
ge lezing, terwijl er slechts één dame was, 
die zei verbaasd te zijn dat niemand anders 
iets te vragen had. 
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Wie verantwoordelijk? 
De driemans ( !) congresleiding had toen de 
Hoofdbestuursresolutie II over de besluit
vorming in de partij al ongeschonden op 
het droge en Hessel van Dijk, Miehiel 
Faaseen Michel Jager maakten zich op om 
binnen het tijdschema ook de wijziging van 
het Huishoudelijk Reglement en drie 
hoofdstukken van het Verkiezingspro
gramma goedgekeurd te krijgen. Het con
gres at weer uit de hand. Schwarz pleitte 
voor negen regels duidelijkheid in plaats 
van veertig duidelijke regeligheid en won 
dat pleit. De rest was voor het Hoofdbe
stuur. Een hoofdbestuur dat ik niet altijd 
helemaal kan volgen. Bijvoorbeeld als 
Hein van Oorschot een motie van orde met 
betrekking tot het congresreglement in
dient, waarin het hoofdbestuur (het hele?) 
eerst de programmacommissie afvalt door 
een eerder geaccepteerde tekst op het 
moment van behandeling niet te dekken en 
vervolgens toezegt dat die programma
commissie de gewraakte tekst nog eens 
critisch zal doornemen op grond van bin
nengekomen bezwaren. Een en ander 
diende om de gevolgen van een procedu
refout te verkleinen. De bedoelde tekst (de 
inleiding op het programma) was al in no-

. verober door het hoofdbestuur niet amen
deerbaar verklaard, zoals ook foldertek
sten niet aan de goedkeuring van een con-

~ 
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gres worden onderworpen. Maar dat stond 
niet in het congresreglement en dus kwa
men er wel reacties. Hein van Oorschot 
verklaarde later dat het Hoofdbestuur wel 
degelijk - zij het op het laatste moment -
van zijn actie op de hoogte was gesteld. De 
programmacommissie wist nergens van en 
was duidelijk teleurgesteld over deze gang 
van zaken. ,,Hadden ze maar op tijd in 
Amersfoort moeten zijn", zei Van Oor
schot. 
Ja, je hebt mensen die vroeg komen en 
anderen die vroeg vertrekken. Als ik het 
goed gevolgd heb was op twee leden na het 
hele hoofdbestuur om half tien al verdwe
nen, maar misschien volgde men het ge
beuren vanuit de wandelgangen. Vroegere 
hoofdbesturen gaven me wel eens de in
druk te zaak te willen manipuleren. Dit 
hoofdbestuur geeft de indruk de zaak op 
zijn beloop te laten. Op het eerste kon je 
verdacht zijn, tegen het laatste sta je 
machteloos. Zolang dit binnen de partij 
blijft kun je op verbetering aandringen 
door het te signaleren. Maar als de TROS 
in zijn ridicule verslaggeving - ik roep het 
luide- toch even dat ene zinnetje meepikt 
"Mijnheer de voorzitter, waar hebben we 
het nu eigenlijk over?" dan blijkt dat méér 
mensen zien wat ik zie en horen wat ik 
hoor. D'66 is een loyale partij. En dat heeft 
zo zijn voordelen. Want eigenlijk waren er 
toch weer weinig verrassingen. 

Sergeant van de week 
Het PEAC keek even op de neus (m/v) 
toen de amendementen 2016 en 2020 sa
men in de pan werden geklutst en de indie
ners van 2016 de eerste zin van hun amen
dement introkken. Als iets ingetrokken 
wordt dan ben je uitgepraat, zo gaat dat nu 
eenmaal. Er is trouwens een hele nieuwe 
methode gevonden om een congres te boy
cotten. Stel je leest in het congresboek een 
motie, bijvoorbeeld over het fokken van 
ezels. Die tekst staat je niet aan, maar je 
vreest dat de motie wordt aangenomen. 
Dan dien je even een motie van orde in met 
betrekking tot de congresagenda. Daarin 
schrijf je: "De AL V etc., overwegende dat 
ezels buitengewoon aardige en nuttige die
ren zijn, is van oordeel dat het buiten mooi 
weer is, besluit vandaag niet over ezels te 
praten en gaat over tot de andere futilitei
ten van de dag." Je moet wel even zorgen 
datjouw motie van orde vóór de ezelmotie 
behandeld wordt en snel wordt afgewerkt. 
De mooiste regel van het congresboek 
staat op pagina 14 helemaal onderaan: 
Voorstel: Tekst van "bepaalde" t/m "lap
pen" schrappen. Het amendement werd 
verworpen. "Bepaalde" t/m "lappen" 
dus niet schrappen uit uw verkiezings
mappen! Want die zitten vol met grappen. 
In Dordrecht- u dacht toch niet dat we dat 
zouden vergeten? - bleken twee mannen 
uit D'66 voorstander "van het aanmoedi
gen van vrouwen om dienst te nemen". 
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Een rechtstreeks gevolg van het optreden 
van sergeant-majoor Evenhuis tijdens de 
ondervraging van recruut Ter Veer? Wie 
aanwezig was bij wat Jan Veldhuizen 
noemde "een cursus wereldleed in veertig 
afleveringen'', moet zich de discussie over 
de "invalide boerenzoon" wel herinneren. 
Toen later op de dag generaal Terlouw on
dervraagd moest worden, viel Carien even 
uit haar rol en produceerde bij wijze van 
inleiding een hikkerig bakvislachje met de 
tekst "Ja Jan, jij krijgt óók vraagjes!" 
Soms heb ik het ineens moeilijk met de 
emancipatie. 

Klimmerboon 
Mannen doen gelukkig ook voldoende 
vreemde dingen om het evenwicht te her
stellen. Neem nou Anton van Lijsseltrek
ker in Amersfoort. Eerst dacht ik: princi
piële man, daar kan het hoofdbestuur nog 
een voorbeeld aan nemen. Maar door de 
congresleiding voor het blok gezet wilde 
hij toch geen verkiezing voor het lijsttrek
kerschap. Begrijpelijk, de uitslag stond 
vast, tijdverlies, al die stemmen tellen, 
maar dat had hij tevoren óók kunnen be
denken. En zijn uitgangspunt was zo aar
dig. Jan Terlouw wordt ook liever door de 
partij gekozen, dan dat hij als enige over
blijft omdat de 39 andere kandidaten hem 
als lijsttrekker aanwijzen. 

Voorzitters onder elkaar 



Niettemin, we hebben weer een lijsttrek
ker, die in het vooruitzicht op het huis 
maar vast aan een gedicht van Cats begon. 
Een gèdicht over de bonestaak, of eigenlijk 
over de boon die langs de staak omhoog 
moet klimmen, maar in zijn overmoed de 
stut uit het oog verliest ... 
, ,De staatszucht door haar trots gemoed, 
die houdt hierin gelijke voet 
zij kent noch paal noch middelmaat 
vermits zij altijd verder gaat 
waardoor zij dan tenslotte zweeft 
daar zij geen stok en steunsel heeft 
en wordt op 't lest ter neer gerukt 
met voeten in het slik gedrukt." 
Jan Terlouw zal zijn stut, de partij, niet uit 
het oog verliezen maar bezwoer de partij 
ook niet boven zijn eigen bonestaak, het 
huidige ledental, te willen uitgroeien. 
Veel van wat hij verder zei, vindt u terug in 
zijn bijdrage op de voorpagina van deze 
Democraat. Hij spreekt daar terecht niet 
meer over het "gat van de zes miljard" in 
ons verkiezingsprogramma. Daar is de 
hele vaderlandse pers al over gevallen. 
Een gevolg wellicht van het feit dat op de 
dag waarop Maarten Engwirda in zijn 
persconferentie deze cijfers bekend 
maakte, Wiro Beek in een bekende perio
diek van leer trok over de onbetaalbaar
heid van ons programma. 
Want Jan Terlouw zei was ook onbetaal
baar: , ,Zes miljard ongeveer tekort in 1985. 
Dat is mij ontzettend meegevallen! Dat 
betekent dat als wij ons ambitieuze pro
gramma zo zouden uitvoeren als het er ligt 
en het begrotingstekort terugbrengen tot 
41/2%, dan hebben wij in 1985 een tekort 
van zes miljard. Vergelijk dat eens met die 
20 miljard waar Van Agt het over heeft in 
zijn brief van enkele dagen geleden. 
Bovendien liggen er in dit programma mo
gelijkheden om het gat te dempen. Ik wil 
graag de vergelijking aangaan met alle an
dere programma's om te zien waar de 
grootste gaten zitten en waar de grootste 
helderheid is. Ik ben zeer verbaasd in een 
ochtendblad te moeten lezen dat wij doen 
aan kiezersbedrog, omdat we vóór de ver
kiezingen vertellen wat het kost, hoe groot 
het tekort is en hoe we dat denken in te 
vullen." 
De verbazing zal nog groter zijn geworden, 
want andere kranten schreven zonder te 
luisteren het ochtendblad na. 

Huiswerk 
Er werd ook weer stoeltje gewisseld tij
dens dit congres. De namen van gaande en 
komende mannen zult u ongetwijfeld er
gens in deze Democraat vinden. Zeeval
king zei er in zijn_ rede ook wat van: "Voor 
de zoveelste keer beleven wij het vandaag 
dat zich voor de vervulling van die vakatu
res slechts één of een paar kandidaten mel
den, waarbij nog komt dat niet zelden de 
nodige druk op sommigen moet worden 
uitgeoefend zich kandidaat te stellen opdat 
de vakature in ieder geval wordt opgevuld. 
Ik vind dat weinig meer dan een bescha-

Wie zal dat betalen ... ? 

mende zaak." Mij verraste het tussen de 
negen kandidaten die er toch nog waren 
geen enkele vrouw aan te treffen. Ik zal er 
beleefd aan herinneren te gepaster tijd. 
Slachtoffer van de bureaucratie werd Nico 
Léons. Door een te laat ontdekte admini
stratieve fout van de regio, die zijn amen
dement (nr. 5051) op de paragraaf jeugd
beleid had overgenomen, kwam de tekst 
ernstig verminkt in het congresboek. Voor 
eigen rekening liet hij 1600 kopieën maken 
van de juiste tekst en legde die vrijdag
avond op de balie, waar ze -het was im
mers buiten de orde- door de rapportage
commissie werden weggehaald en . . . in 

Dat gaat naar Den Bosch toe ... 

R~ 
Alter 

beslag genomen, "beschlagnahmt" had ik 
bijna geschreven. Er viel nergens meer 
over te praten. Zelfs een openbare mede
deling dat het hoofdbestuur de in beslag 
genomen tekst in de definitieve versie van 
het programma zal overnemen werd niet 
gedaan. Sommige dingen mag je in de partij 
blijkbaar niet weten. 
Geen wonder dat twee leden uit Den Hel
der zeiden: "Op zo'n congres heb je eigen
lijk met een heel ander D'66 te maken dan 
thuis". Maar ze komen toch weer de vol
gende keer, net als de kleine lngeborg 
Overeem, die de glijbaan in de crèche het 
absolute einde vond. 
Achtentwintig amendementen en één mo
tie bleven over toen de congresvoorberei
dingscommissie alle teksten rond de stra
tegieresolutie van het hoofdbestuur had 
gerangschikt. Zij vonden na uitvoerige be
handeling een roemloos einde. De resolu
tie kwam ongeschonden over de streep. 
Kijk, hoofdbestuur, we stellen ons dan wel 
geen kandidaat, maar we doen wél ons 
huiswerk. 

Garantie voor een feest 
Wie ter plaatse zijn huiswerk deed wasJan 
Veldhuizen. Bij gebrek aan middelen 
schrapte het hoofdbestuur f 50.000,- uit 
zijn campagnebegroting. Misschien komen 
die later nog, als het geld er is, was de 
mededeling. Maar Jan wilde het nu weten 
en haalde vrijdagavond en zaterdagmorgen 
in de wandelgangen de garantie voor een 
halve ton bij elkaar. Bij de behandeling van 
het campagneplan ging de enveloppe in het 
kistje van de penningmeester en riep Jan 
Veldhuizen ons op tot actie. Zaterdag 25 
april gaan we massaal van start in Den 
Bosch, (mededelingen in de volgende De
mocraat) om niet meer te stoppen voor 26 
mei. Dan vieren we feest, met of zonder de 
kater van de logenstraffing van allerlei té 
optimistische verwachtingen die je overal 
hoort. Feest omdat die partij die we zeven 
jaar geleden niet hebben opgeheven en op
gegeven bestaat. 

Maar we moeten er wel nog even wat aan 
doen! 
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Citata Zeevalkiana 
Drie onbeschadigde strofen 
uit de congresrede van de 
partijvoorzitter 

De volledige tekst is op het secretariaat verkrijgbaar. 

De verkiezingsstrijd is begonnen zij 
het op een weinig verrassende wijze. 
De V. V.D. heeft de draad van vier 
jaar geleden weer opgepakt. Er moet 
een kabinet komen met daarin alle 
vier grote partijen, een nationaal ka
binet want het land heeft een kabinet 
steunend op een brede basis nodig. 
Dat laatste zijn wij met de V. V.D. 
eens. Maar de V. V.D. is met deze 
stellingname volstrekt ongeloof
waardig. In 1977 ging men met de
zelfde doelstelling de verkiezingen 
in. En wat was het resultaat? Een 
kabinet van Agt steunend op twee 
pàrtijert, een wankele meerderheid 
van twee zetels in de Tweede Kamer 
waaronder een tiental C.D.A.ers als 
gedogers en zich staande houdende 
dank zij de steun van D.S.'70, de 
Staatkundig gereformeerden, het ge
reformeerd politiek verbond en boer 
Koekoek. 
Kortom een echte rariteitenfamilie. 
Nu dus weer van die kant hetzelfde 
verhaal. Ik denk dat de Nederlandse 
kiezer een te goed geheugen heeft om 
er andermaal in te trappen. 

Zijn wij zelf dan als D'66 geheel zon
der fouten als het om duidelijkheid 
gaat? Helaas niet en daarom acht ik 
het een plicht jegens de kiezer een 
bepaalde niet onbelangrijke passage 
uit ons verkiezingsprogram wat na
der te belichten. Een ongebruikelijke 
zaak een partijvoorzitter die een kri
tisch geluid laat horen over het pro
gram van zijn eigen partij maar wij 
Democraten zijn nu eenmaal als on
dogmatische partij overtuigd van het 
standpunt dat wij niet pretenderen 
steeds en altijd de wijsheid in pacht 
te hebben. En verder van zelfkritiek 
wordt men niet minder als die kritiek 
zijn basis maar vindt in de persoon
lijke vrijheid van de betrokkene en 
niet van andere zijde is afgeperst zo
als elders in de wereld wel gebeurt. 
Het gaat orrt de volgende passage in 
ons verkiezingsprogram: 
"Deze principiële en permanente 
hervormingsgezindheid, waarbij el
ke zekerheid van vandaag morgen 
weer ter discussie kan staan als de 
omstandigheden zich wijzigen is het 
duidelijke kenmerk van D"66. Het 
politieke krachtenveld heeft veel van 
zijn wortels nog altijd in de 19e eeuw. 
D'66 is in verser geploegde aarde 
geworteld en ons spoor loopt niet 
van eergisteren naar vandaag, maar 
van vandaag naar overmorgen." 
Uiteraard richt mijn bezwaar zich 
niet tegen de eerste zin van dit citaat. 
D'66 is inderdaad een partij met een 
principiële en permanente hervor
mingsgezindheid of kort gezegd een 
ondogmatische politieke partij. Maar 
is dat ondogmatische nu een uitvin
ding van ons? In genen dele. Wij 
hebben er alleen een eigenlijke ver
taling aan gegeven. Voor de zoveel
ste maal wil ik verwijzen naar de 
vooroorlogse Vrijzinnig Democraten 
die ditzelfde beginsel huldigden. Wij 
zijn niet zo uniek als sommigen onzer 
menen te zijn ook wij hebben histori
sche wortels en banden met het 
West-Europese cultuurpatroon. 
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Zeker, we trekken creatief als we 
zijn duidelijk lijnen naar de toekomst 
maar onze ideeën zijn nu en in de 
zestiger jaren niet uit de lucht komen 
vallen. Daarom onder meer zijn we 
geen boerenpartij voor intellectue
len. 
De enige dimensie die de 20e eeuw 
aan de politiek heeft weten toe te 
voegen is het fascisme geweest. Van 
die en soortgelijke stromingen keren 
we ons met walging af. 
Welnu laten we dan duidelijk zijn 
ook op dit punt opdat de kiezer ons 
als vierde stroming in de politiek 
duidelijk herkent en plaatsen kan. 
Als men D'66 in een enkele zin zou 
willen vangen dan geef ik hem u hier. 
D'66 is een linkse partij die de maat
schappij tracht te moderniseren zon
der naar het paardemiddel van de re
volutie te grijpen. 
Dat is inderdaad geen 19e eeuwse 
gedachte in zoverre heeft ons pro
gram nog gelijk ook. Maar die ge
dachte is wel van eergisteren immers 
25 eeuwen geleden werd die politiek 
al nagestreefd, te weten door Solon's 
wetgeving in Athene. Solon streefde 
er in zijn wetgeving naar weg te ne
men wat hij verkeerd achtte en hij 
schiep een wetboek waarin elk on
derdeel van de samenleving een 
plaats kreeg toebedacht welke hem 
juist leek en die voldoende rekbaar 
moet zijn zich aan te passen aan toe
komstige veranderingen zonder dat 
er behoefte aan gewelddadig optre
den zou bestaan, Volgens Solon 
moet de bestuurder de dienaar van 
de wet zijn, niet de meester er over 
en het.volk behoort erop toe te zien 
dat hij zo'n gehoorzame dienaar is. 

Tenslotte partijgenoten nu op naar 
de verkiezingen. Om die verkiezin
gen te winnen hebben we nodig een 
goed program. een lijstaanvoerder 
die stemmen trekt, werkkracht en 
geld. 
Voor dat goede program hebben on
ze werkgroep van de S.W.B. en de 
programmacommissies gezorgd. 
De lijstaanvoerder die stemmen 
trekt, daarvoor zorgt straks dit con
gres. 
Werkkracht en geld hebben hoofbe
stuur en campagnecommissie nog 
nodig en daarvoor moeten alle par
tijleden hier in deze zaal en daarbui
ten in het hele land zorgen. 
De steun van werkelijk niemand kan 
daarbij worden gemist, want vergeet 
één ding niet, deze Tweede Kamer
verkiezingen beslissen niet alleen 
over de samenstelling van onze 
volksvertegenwoordiging, zij beslis
sen ook over de kabinetsformatie en 
de Staten- en Raadsverkiezingen 
voor het volgend jaar. 
Met een in zichzelf verdeeld C.D.A. 
tegenover ons, met een meer en meer 
zich naar het isolement kerende en 
doctrinair wordende PvdA links van 
ons en met een meer en meer conser
vatief wordende V.V.D. rechts van 
ons zal een eensgezind schouder aan 
schouder staand D'66 waar kunnen 
maken hetgeen verwacht wordt: de 
zege op 26 mei. 
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"erkiezingsprograumuma 

hoofdstuk " 
Hoe verder een congre·s vordert met 
de behandeling van amendementen 
op een zo belangrijk document als 
een verkiezingsprogramma, deste
meer moet rekening worden gehou
den met de gevolgen van reeds aan
vaarde amendementen bij eerder be
handelde hoofdstukken. Bij de be
sluitvorming over Hoofdstuk V, 
handelende over sociaal en cultureel 
welzijn met de belangrijke partijuit
spraken over onderwerpen als 
emancipatie, volwassenen-educatie, 
gehandicaptenbeleid, culturele min
derheden en volksgezondheid, 
moest het hoofdbestuur dan ook re
gelmatig waarschuwen voor tegen
strijdigheden die aanvaarding van 
diverse amendementen zouden gaan 
opleveren. Met steun van enkele le
den, die dat gevaar gelukkig tijdig 
onderkenden, gelukte het de ont
werp-tekst op onderdelen aanmer
kelijk te bekorten en redelijk conse
quent de algemene partijdoelstellin
gen het tot op heden gevoerde frac
tiebeleid volgend, dit hoofdstuk vast 
te stellen. 
De kracht van een verkiezingspro
gramma wordt in sterke mate be
paald door beknopte en heldere doel
en probleemstellingen, gevolgd door 
niet voor tweeërlei uitleg vatbare uit
spraken over de in de komende kabi
netsperiode te nemen maatregelen. 
Daarnaast is van belang dat een ver
kiezingsprogramma niet alleen op
dracht en richtsnoer is voor onze 
komende Tweede-Kamerfractie, het 
moet ook een goed en bruikbaar in
strument zijn voor formatiebespre
kingen. Dit laatste gebruiksdoel mag 
een partij, die in zijn strategieresolu
tie o.m. stelt, dat samenwerking met 

andere partijen gebaseerd moet zijn 
op programvergelijkingen, niet uit 
het oog verliezen. 
Mede tegen deze achtergrond stemt 
het tot voldoening dat, bij amende
ment een paar belangrijke "verge
ten" onderdelen uit het beleidspro
gram alsnog in het verkiezingspro
gramma zijn opgenomen, en- dank
zij de overname van een trits amen
dementen, samenhangend met de 
actuele problematiek rondom de de
centralisatie en democratisering van 
het specifieke welzijnsbeleid - D'66 
de verkiezingen in kan gaan met dui
delijke standpunten inzake de ka
derwet specifiek welzijn, de decen
tralisatie in de gezondheidszorg en 
de noodzaak van een samenhangen
de wetgeving terzake het onderwijs
beleid. Met name op eerst- en laatst
genoemd terrein had D'66 oök nog 
wel e.e.a. goed te maken of in te ha
len. De hierbedoelde stellingname 
komt m.i. het meest pregnant tot uit
drukking in het aanvaarde amende
ment Eis ma, dat ik daarom hieronder 
onverkort citeer: 
"Bij stagnerende economische groei 
en het risico van daardoor genood
zaakte bezuiniging op het bestaande 
voorzieningensysteem, dreigt een 
innovatie daarvan tot de onmoge
lijkheden te gaan behoren. Het sys
teem van wetgeving dient, zojlls ge
zegd, te voorkomen dat daardoor de 
zwakst geregelde voorzieningen het 
eerst aangetast worden. Het is der
halve gewenst dat de nog niet wette
lijk geregelde voorzieningen van 
specifiek welzijn geregeld worden in 
een Kaderwet specifiek welzijn, 
waarin decentralisatie en democra
tisering voorop staan. 

De reeds bestaande wettelijke rege
lingen in het specifiek welzijn en de 
toekomstige Kaderwet dienen ter 
bevordering van een politiek gewo
gen prioriteitenstelling zoveel mo
gelijk onderling te worden afge
stemd. Daarbij valt allereerst te den
ken aan de onderlinge afstemming 
van de systematische en de demo
cratische planning. Ook is hierbij te 
denken aan algemene regels voor de 
rechtsbescherming van burgers en 
instellingen, de medezeggenschap 
van betrokkenen- met name de niet 
georganiseerden - voor kwaliteits
kontrole e.d." 
Aansluitend verwierf een amende
ment dat de D'66-visie op het vrij
willigerswerk ondubbelzinnig vast
legt een overtuigende meerderheid. 
Het aktuele geharrewar in de wel
zijnsplanning op lokaal en provin
ciaal nivo over de positie van de 
vrijwilliger in het welzijnswerk, die 
onze fraktieleden, deel uitmakend 
van zowel centrale overheid als lage
re overheden vaak parten speelt, 
rechtvaardigt ook hier een aanhaling 
van het aanvaarde amendement van 
de afdeling Utrecht: 
"In het welzijnswerk spelen vrijwil
ligers vaak een belangrijke rol. Over 
dit tot de z.g. "informele sektor" te 
rekenen vrijwilligerswerk en het ge
wicht dat wij daaraan toekennen, 
spreekt dit programma zich op tal 
van plaatsen uit. 
De ontwikkeling der laatste jaren in 
de richting van andere vormen van 
vrijwilligerswerk zal een bijdrage le
veren bij de totstandkoming van een 
meer "zelffunktionerende" samen
leving. Vrijwilligerswerk in het al
gemeen heeft behoefte aan een goe
de koördinatie en organisatie. Dit 
kan gewaarborgd worden door de in
stelling van een nationaal vrijwilli
gersbureau en regionale vrijwilli
gerscentrales, waarvoor middelen 
beschikbaar dienen te komen. Er 

zullen algemene richtlijnen opge
steld moeten worden met betrekking 
tot de rechtspositionele en financiële 
status van de vrijwilliger. Inschake
ling van werkloze beroepskrachten, 
met behoud van sociale uitkering en 
aanvulling daarv.an moet mogelijk 
zijn." 
Door een misverstand in de regio 
Noord-Holland dreigde een essen
tiële correctie in de paragrafen over 
jeugdbeleid (het eigenlijke amende
ment was abusievelijk als "toelich
ting" ingezonden en die wordt- zo
als bekend sinds lang niet meer in 
congresboeken opgenomen) niet 
meer mogelijk te zijn. Na het nodige 
procedurele gestoei zegevierde het 
gezonde menselijke verstand. Het 
congres machtigde hoofdbestuur en 
programmacommissie dit amende
ment redaktioneel te verwerken. Al
dus wordt het doemdenken, dat in de 
ontwerp-tekst de jongeren wordt 
aangewreven, alsnog vervangen 
door een stellingname die overeen
stemt met hetgeen Jan Terlouw zo 
treffend in de vorige congresrede 
verwoordde als de "werkelijke" 
D'66-visie op de jongerenproblema
tiek: 
"Juist de huidige economische ont
wikkelingen zullen ook hun terugslag 
hebben op de positie van de jeugd. 
Positief moet worden gewaardeerd 
de bereidheid bij de jongeren om zich 
los te maken van de verspillende 
welvaartseconomie en zich opbou
wend op te stellen als het gaat om het 
steunen en zelf initiëren van aktivi
teitenter bescherming van het milieu 
en een aangenaam leefklimaat in het 
algemeen en derhalve ook gestimu
leerd." 
Op soortgelijke wijze zullen een 
zestal tekstverbeterende amende
menten van de werkgroep Gehandi
captenbeleid ertoe bijdragen dat de 
betreffende paragraaf in de eindver
sie van het verkiezingsprogramma 
een even redelijk als realistisch D'66-
alternatief biedt. 
Van de 75 amendementen moesten 
er om eerder genoemde redenen vele 
afgewezen worden. Dat lot trof ook 
de amendementen die onze uit
gangspunten inzake de decentralisa
tie in de gezondheidszorg dreigden 
aan te tasten. 
Ondanks de handicap van ·een be
leidsprogram, dat inzake het min
derhedenbeleid pas in 1982 aange
past zal kunnen worden, en het 
hoofdbestuur de AL V dientengevol
ge moest adviseren een enkel amen
dement als motie over te nemen, 
werd een aktueel en in ieder geval 
voor één kabinetsformatie toerei
kend minderhedenbeleid vastgelegd. 
De huidige en toekomstige frakties 
kunnen vertrouwen putten uit de 
realiteitszin en politieke consistentie 
die de besluitvorming tijdens deze 
algemene ledenvergadering ken
merkten. Met dit gereedschap moet 
er in campagne en Kamers door D'66 
"ivoor" te "draaien zijn" in wel
zijnsland. 
Jan van den Hazel, 
secretaris politiek. 
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RB-Resolutie 11 
De uitgangspunten voor besluitvor- den bekend moeten zijn. Nadat het 
ming, op grond waarvan in het na- Hoofdbestuur toezegde na te zullen 
jaarscongres reglementswijzigingen gaan Of en zo ja welke groepen in de 
zullen moeten worden vastgesteld, partij onder welke voorwaarden de 
werden door de AL V te Amersfoort bevoegdheden zouden kunnen krij
nog wat aangescherpt. Het amende- gen, om evenals (sub)regio's, afde
ment Hutte e.a. dat o.m. pleitte voor Jingen en "25 leden", om amende
het vooraf samenvoegen van inge- menten en moties in te dienen voor 
diende amendementen en moties tot een AL V, werd HB-resolutie 11 ver
één wijzigingsvoorstel of ontwerp- der ongewijzigd vastgesteld. 
besluit, zodat tijdrovende besluit- Jan van den Hazel 
vorming in de AL V over allerlei secretaris politiek. 
deelaspecten achterwege kan blij-
ven, verwierf grote instemming. De 
rapportagecommissie zal dus in het 
vervolg ruimere bevoegdheden krij-
gen. De congresvoorbereidings-
commissie zal zijn taak: het aanrei-
ken van de essentiële beslispunten Congres Amersfoort 
en het stimuleren van de discussie in 
de partij daarover dan ook beter 
kunnen vervullen. Hoofdbestuur en Wie heeft - per ongeluk - uit 
AL V vonden elkaar in de besprekinE Amersfoort de verkeerde groene ja
van het amendement Anthonisse/re· gersjas meegenomen. 
gio Limburg op een hanteerbaar Er is. een vrijwel identieke; maar 
compromis van tenminste twee we- voor mij te kleine,jas blijven hangen. 
ken voor aanvang van de AL V dat Merk SALKO, bruine knopen. 
alle op de voorstellen ingediende H. M. Gelderblom-Lankhout, tel. 
amendementen en,moties bij de Ie- 070-256165. 

advertentie 

Mensen die met Club Méditerranée 
op vakantie gaan, zijn over het algemeen 
geen stilzitters. D1e w1llen aktie, volop 
sportief bezig zijn. 
In de vele exclusieve vakantiedorpen 
van de Club kunt u zich naar hartelust 
aan uw sportieve sport overgeven. 
Aan zeilen bijvoorbeeld. Of windsurfen, 
duiken, waterskiën. Maar ook aan 
tennis, golf en boogschieten. 
't Is biJ de prijs begrepen, evenals de 
eventueleinstruktiesen gebruik van 
materiaal. Weet u nog wel u dat 

verleden 
jaar 
gekost 
heeft1 

Bent u gëlnteresseerd in zo'n 
aktieve sportvakantie met uitstekende 
maaltijden en veel gezelligheid? 
In de nieuwe zomergids staat alles. 
Vraag even aan. 

I 
I 

iöon voor de nieuwe 1 

Club-gids i 
I 

Stuur miJ d1e 272 pagina's dikke g1ds : 
boordevol sportief vakantieplezier. 1 

naam ______ . .. ·---

adres 

woonplaats---------· 
postcode ______ _ 

:.~ 

Club Méditerranée 
Raadhuisstraat 49 
2101 HD Heemstede IN _ _._ 

L- ---------~-

Club Méditerranée 
savoirvivreen vacances 
Raadhulsstraat 49, 2101 HD Heemstede. 

Tel. 023 · 28.69.40 · 28.69.41 

De wiiziJ&inJJen van het 
Huishoudelijk Reldement 
Pe behandeling van de voorstellen voor het Huishoudelijk Regle
ment in Amersfoort heeft tot gevolg dat art. 104, betreffende de 
dubbele kandidaátstelling, er als volgt uitziet: · · 

Art. 104 De informatie, welke een lid van D'66, die iicb kan~ 
didaat stelt voor een. kandidatenlijst voor een verte• 
genwoordigend lichaam, moet verschaffen, dient me
de te bevatten: 
a. of betrokkene kandidaat is gesteld voor de, kandi· 

dalenlijsten van andere vertegenwoordigende li· 
chamen, en zo ja, voor welke; 

b. of betrokkene lid is, dan wel op de kandidatenlijst 
staat van vertegenwoordigende lichamen. en zo ja, 
van welke en op welke plaats(en). · 

Verder zijn de HB-voorstellen, zoals afgedrukt in 
Democraat 2/81 , blz. 22. ongewijzigd aangenomen. 

HET 
HOOFD
BESTUUR 

Hoofdbestuursverga
dering van 15 januari 
De Hoofdbestuursvergadering van 
15 januari is alweer bijna 2 maanden 
geleden als u dit leest. Ik zal er dan 
ook alleen de belangrijke puntjes 
voor u uitpikken. 
In aanwezigheid van enkele jongeren 
van het JOAC wordt door Jan v. d. 
Hazel meegedeeld dat het instel
lingsbesluit voor het JOAC rond is. 
Ook het JOAC-programma voor het 
komende.jaar is gereed met als be
langrijkste punten: jongeren aktive
ren en aansluiting zoeken bij de akti
viteiten rond de Tweede Kamerver
kiezingen. 
De penningmeester Jan Prevooheeft 
daarna een minder prettig bericht en 
toont zich zéér bezorgd. De voorlo
pige jaarrekening geeft een nogal 
groot tekort te zien over 1980. 
Verder worden de kontributierege
ling en de regiobijdrage voor 1982 
vastgesteld. Daarna komt nog aan de 

orde de SWB-milieu-nota, het Con
gres in Dordrecht en de Advies
raadsvergadering van 10 januari. 
In de rondvraag legt een vraag over 
de zigeuners de basis voor een motie 
die in Dordrecht door het Congres bij 
acclamatie zou worden aangeno
men. 
De Hoofdbestuursvergadering van 5 
februari wordt bijna in het geheel in
genomen door 2 agendapunten te 
weten de jaarrekening 1980 en het 
kampagneplan. 
Na een verhitte discussie wordt uit
eindelijk de jaarrekening - met be
langrijke wijzigingen - door het 
hoofdbestuur goedgekeurd. 
Het verlies wordt voor een deel weg
gewerkt door f 50.000,-, die reeds 
op de begroting stonden voor het 
verkiezingsfonds, niet voor dat doel 
te gebruiken. 
Daarna is het kampagneplan aan de 
beurt. Het hoofdbestuur neemt het 
kampagneplan van Jan Veldhuizen 
zonder veel opmerkingen over. 
Echter ook hier weer verhitte dis
cussies, nu over het kampagnebud
get. Het hoofdbestuur besluit nog al 
drastisch het mes te zetten in deze
voor succesvolle Tweede Kamer
verkiezingen -

1 
belangrijke begro

ting. Niet alleen Jan Veldhuizen gaat 
meteen kater naar huis, maarook uw 
verslaggever. 
Ad F. M. van Tiel publiciteitscoör
dinator. • 
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Kandidatenlijst 
Tweede Kamer 
Het hoofdbestuur van D'66 maakt de 
uitslag van de schriftelijke leden
stemming voor de kandidatenlijst 
van de Tweede Kamer-verkiezingen 
bekend. 
Heden heeft de Landelijke Verkie
zingscommissie de uitslag vastge
steld op basis van de 4383 ingezon
den stembiljetten. 
De volgorde ziet er thans als volgt 
uit: 

I. Jan Terlouw, Amersfoort 
2. Laurens Jan Brinkhorst, Den 

Haag 
3. Ineke Lambers-Hacquebard, 

Opende (Gr.) 
4. Elida Wessel-Tuinstra, Oegst-

geest 
5. Erwin Nypels, Rijswijk 
6. Maarten Engwirda, Den Haag 
7. Chel Mertens, Amsterdam 
8. Suzanne Dekker, Den Haag 
9. Aad Nuis, Winterswijk 

JO. Jan Veldhuizen, Haarlem 
11. Grace Hellebrekers-Cotterell, 

Amstelveen 
12. Jacob Kohnstamm, Amsterdam 
13. Oerrit Mik, Groningen 
14. Dick Tommel, Norg 
15. Louise Groenman, Amsterdam 
16. Pieter ter Veer, Renkum 
17. Ernst Bakker, Amsterdam 
18. Wil Wilbers, Voorschoten 
19. Herman Schaper, Leiden 
20. Saskia van der Loo-de Steen

winkel, Apeldoorn 
21. Corry Moolhuysen-Fase, Made 
22. Harry van Woerden, Alhpen a. 

d. Rijn 
23. Arend Meerburg, Den Haag 
24. Noortje van Lijf-van Leeuwen, 

Enschede 
25. Doeke Eisma, Den Haag 
26. Herman Kernkamp, Utrecht 
27. Eleonore Stehouwer, Den Haag 
28. Marcel Prop, Grave 
29. Johannes Swaen, Helmond 
30. Frank Baas, Haarlem 
31. Eduard Veenstra, Lelystad 
32. Rob van den Bos, Den Haag 
33. Bert van Wijk, Weert 
34. Sol Schuijer, Hengelo 
35. Pieter Karsdorp, Haarlem 
36. Leen Schotel, Lemmer 
37. Anton van Lijs se!, Groot-Am-

38. 

39. 
40. 

mer.1· 
Peter van den Brandhof, Drie
huis- Velsen 
Anton de Man, Roosendaal 
Aart Resoort, Maastricht 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Jaarverslag 1980 
Het jaar 1980 is een jaar van stabili
sering en een jaar van het oogsten 
van de vruchten van voorheen ge
trooste inspanningen geweest. Zo
wel het aantal, de omvang en de 
kwaliteit van de uitgebrachte rap
porten is groter dan ooit tevoren. 
Ook het aantal adviezen aan fracties 
in vertegenwoordigende lichamen 
namen toe. De omvang van de advie
zen ten behoeve van het hoofdbe
stuur en haar commissie zijn, in een 
jaar waarin én grote delen van het 
beleidsprogramma werden bijgesteld 
én een conceptverkiezingspro
gramma voor de Tweede Kamer
verkiezingen werd samengesteld, 
vanzelfsprekend groot. 
Zo werden naast de adviezen (van 
nagenoeg alle werkgroepen) ten be
hoeve van dit verkiezingsprogram
ma adviezen uitgebracht over be
leidsprogrammateksten voor: 
- energie 
- volksgezondheid 
- defensie, vrede en veiligheid 
- onderwijs en wetenschappelijk 
onderwijs 
- media/omroep 
- sociale ~n economische zaken. 
De werkgroepen hebben bewonde
renswaardige prestaties geleverd 
ondanks de vaak korte voorberei
dingstijden. 
Projectgroepen 
Naast de werkgroepen is in 1980 
voor het eerst een projectgroep ge
start: 
"Het 100.000 woningen project." 
Projectgroepen zijn werkgroepen 
waarvoor de inschrijving niet open is 
maar waarvoor mensen op basis van 
hun deskundigheid worden uitgeno
digd. 
Het S.W.B.-bestuur besloot tot in
stelling van deze projectgroepen om 
onderwerpen met een multidiscipli
nair karakter sneller en effectiever te 
kunnen aanpakken. 

Den Haag, 18 februari 1981 
Idee '66 

• "Het Blad", een al lang vurig ge
koesterde wens, kwam tot stand. 
Het eerste jaar mag als zeer voor
spoedig voor deze nieuwe loot aan de 
S.W.B.-stam worden gezien. De in
houd was van een goed gehalte en het 
benodigde aantal abonnees werd 
ruimschoots gehaald. 
1. Bestuur: 
Op I januari 1980 was het bestuur als 
volgt samengesteld: 
W. Dik: voorzitter 
P. W. van Baarse!: secretaris 
R. M. Voncken: penningmeester 
B. J. van Eenennaam: sectie Bui
tenland 
M. van Empel: IDEE'66 
M. P. Gans: sectie Sociaal-financieel 
en economische zaken; IDEE'66 
H. A. Hutte: lid 
N. F. I. Schwarz: contact met AR; 
lid begeleidingscollege Sociaal en 

Cultureel Planbureau 
Mw. J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman: sectie Bestuurlijke en Juri
dische Zaken; vertegenwoordigster· 
in het PSVI-bestuur; IDEE'66 
C. Spigt: sectie Ruimtelijk Beleid 
Th. E. Timman: sectie Welzijn 
J. P. Prevoo: vanuit HB (penning
meester) 

fractie, de Tweede Kamerfractie en 
de w.g. Europa over "Het rapport 
over de Europese Instellingen van 
het Comité van Wijzen" en over 
"Het rapport van de commissie 
Spierenburg". Dit standpunt werd 
geheel door de w.g. Europa voorbe
reid. 

H. van Oorschot: vanuit HB (vice- 4.2. Rapporten 
voorzitter politiek) In het jaar 1980 werden de volgende 
C. Mertens: vanuit TK-fractie rapporten uitgegeven: 
Mw. N. H. D. van Cleef-de Vos: - B 6 Afrika Notities f2,50 
vanuit PSVI - B 7 Kernwapens, Vrede en Veilig-
In hetjaar 1980 heeft Mw. N.H. D. heid f 5,-
van Cleef-de Vos het bestuur verla- - BB 5 Studiedag Bestuurlijke Reor
ten. Zij werd opgevolgd door B. R. ganisatie 1979 f 3,50 
A. van d~n Bos, die inmiddels het - CRM 9 Landelijke en Regionale 
bestuur ook verlaten heeft. Deze va- Omroep f 3,-
cature zal voorlopig niet vervuld - DY 14 Inspraaknota inzake de 
worden. problematiek van de Molukkers in 
2. Bureau: Nederland f 5,-
ln 1980 berustte de directie bij R. D. - DY 15 Studiedag Innovatie 1979 
Stam. Mw. P.J. M. van Kleffens was f 5,-
gedurende 1980 algemeen secreta- - DY 16 Studiedag Tolerantie f 3,50 
resse van de S.W.B. welke taak zij - E 6 Herzieningsontwerp Waren
met een grote mate van zelfstandig- wet en de Levensmiddelenwetge-
heid vervulde. ving in Nederland f 4,50 
Van I maart 1980 t/m 31 augustus - L 3 Agrarische grondpolitiek: een 
1980 was op een tijdelijke arbeids- redelijk alternatief f 2,50 
plaats Mw. H. Thomas in dienst van - MV 9 Studiedag Gezondheidszorg 
de S. W. B. voor administratieve on- f 4,50 
dersteuning. Per 15 september is zij - VRO 15 Voorontwerp van wet op 
opgevolgd door Z. Langelaar, die de grondsplitsing f 3,-
aangesteld is op een werkverrui- Daarnaast werden ter voorbereiding 
mende maatregel. Per 22 september van de voorjaarscongressen twee con
is het bureau versterkt met H. de ceptnota's onder belangstellende Ie
Lange, eveneens op een werkver- den verspreid: 
ruimende maatregel. - concept Structuurschets Volksge-
R. D. Stam hield op de studiebijeen- zondbeid 
komst D'66 Jongeren - - concept-nota Energie 
F.D.P.-Jongeren een inleiding over 4.3. Studiedagen 
mogelijke vernieuwingen in het De volgende studiedagen en bijeen-
Duitse partijstelseL komsten werden in 1980 gehouden: 
3. Werkgroepen en secties Studiedag Tolerantie: 29 maart 1980 
Uit de twee enquêtes die ditjaar on- Studiedag Vrede en Veiligheid: 10 
der de coördinatoren van de werk- mei 1980 
groepen zijn gehouden en uit de ver- Studiedag Gehandicaptenbeleid: 13 
slagen van sectie-coördinatie-verga- september 1980 
deringen blijkt dat de werkgroepen in Studiebijeenkomst w.g.-Jongeren -
1980 over het algemeen stabiel en F.D.P.-Jongeren: 14 juni 1980. 
hart hebben gewerkt. (De resultaten 4.4. De Democraat 
van de enquête zijn separaat bij het In de Democraat werden in elk 
bureau op te vragen). nummer mededelingen over de 
Enige gegevens: Het gemiddelde werkgroepen, aankondigingen en 
w.g.-lid besteedde over 1980 ± 90 mededelingen over verschenen rap
uur aan zijn w.g. Een gemiddelde be- porten opgenomen. 
steding van die tijd van 30 uur ten Bestuur S. W .B. D'66 
behoeve van de fractie, 30 uur ten 
behoeve van werk voor HB en 30 uur 
voor rapporten is zeer aannemelijk. 
Het aantal werkgroepen stabiliseer-
de zich eind I98o op 4o hoofdwerk- Werkgroep Jongeren 
groepen. In nagenoeg alle werkgroe
pen werd het aantal (niet actieve) te
ruggedrongen. 
Het overleg in de secties leverde een 
wezenlijke bijdrage in de beheersing 
van de activiteiten. Het werk van de 
bestuursleden belast met de sectie 
zorgde voor stabilisering, onder
steuning en motivering bij meerdere 
werkgroepen en voor kennis van de 
werkgroep-eigen problemen bij het 
bestuur. 
4. Persberichten, rapporten, 
studiedagen, de Democraat 
4.1. Persberichten 
In het verslagjaar werden naast de 
gebruikelijke persberichten naar 
aanleiding van nieuwe rapporten nog 
andere persberichten uitgegeven: 
I) persberichten n.a.v. het nieuw 
verschijnen van IDEE'66 en n.a.v. 
de eerste nummers; 
2) een persbericht n.a.v. een geza
menlijk standpunt van de Europese 

De "Werkgroep Jongeren" hield op 
13 december j.l. haar negende ple
naire vergadering. Ter tafel lag o.a. 
een voorstel tot reorganisatie van de 
werkgroep voor het verkrijgen van 
een meer efficiënte en meer effectie
ve werkmethode. 
Dit voorstel hield in dat studie-on
derwerpen van lange termijn in sub
groepen worden behandeld, terwijl 
verzoeken aan en initiatieven van de 
werkgroep die op korte termijn die
nen te worden afgehandeld begeleid 
worden door een kerngroep. 
Dit voorstel werd aangenomen en de 
kerngroep bestaat nu uit zeven ak
tieve werkgroepleden die zich ieder 
specialiseren op één van de terreinen 
van de jongerenproblematiek zoals: 
rechtspositie van minderjarigen, on
derwijs, jongerenhuisvesting, jeugd
werkloosheid en -arbeid en jongeren 
behorend tot ethnische minderhe
den. 
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Aangezien we geen van allen des~ 
kundig zijn m.b.t. één van onze on
derwerpen, verzoeken wij dringend 
personen die dat wel zijn kontakt met 
ons op te nemen, zodat we, indien 
nodig, van hun kennis gebruik kun
nen maken. 

Het kontaktadres van de werkgroep 
luidt: 
Ewald van Wees 
Essesteynstr. 5 
2272 XT Voorburg 
tel. 070 - 86 84 60 
De vergaderfreguentie van de kern
groep is één keer per twee weken. 
De .plenaire vergaderingen van de 
werkgroep vinden daarentegen in het 
vervolg slechts vier keer per jaar 
plaats. 
Onze eerste vergadering in de huidi
ge opzet vindt op 14 maart in het 
Victoria hotel te Amsterdam plaats. 
Aanvang: 12.00 uur exact. Het Vic
toria hotel ligt vlak tegenover het 
Centraal station. Het is natuurlijk 
overbodig om te zeggen dat iedereen 
daar meer dan van harte welkom is. 
Op verzoek worden jullie ook de 
agenda en de stukken voor die ver
gadering toegezonden. Bij het 
S.W.B. kunnen jullie de reiskosten 
declareren. 
Tot spoedig ziens! 
Sybe Dijkstra, 
Ewald van Wees. 

De Werkgroep 
Rechtspositie 
Minderjarigen 
De werkgroep (onderdeel van de 
S.W.B.-werkgroep Jongeren) heeft 
dringend behoefte aan uitbreiding 
met een aantal aktieve, enthousiaste 
leden, zeker met het oog op een 
eventueel uit te brengen S. W .B.-no
titie. 
Wij denken daarbij niet alleen aan 
deskundigen m.b.t. jeugdrecht en 
jeugdbescherming, maar aan ieder
een die het onderwerp ter harte gaat! 
Voor inlichtingen kunt U bellen of 
schrijven naar 

Pex Langenberg, 
Coördinator 
Pelikaanhof 76-c 
2312 EC Leiden 
Tel. 071-142936 

Werkgroep Ontwik
kelingssamenwerking 
Werkgroep Ontwikkelingssamen
werking van het SWB heeft besloten 
de komende zes maanden zijn acti
viteiten te concentreren op de tot
standkoming van een nota over de 
mogelijkheden om te komen tot een 
verbetering van de effectiviteit van 
de Nederlandse bilaterale hulpin
spanning. 
Het vergaderschema ziet er als volgt 
uit: 
4 maart te Den Haag 
8 april te Den Haag 
13 mei te Utrecht 
3 juni te Den Haag 
Ook zijn er een aantal vergaderingen 

a 24 
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gepland op 20juni en 19 september. 
Leden welke bereid zijn een con
structieve bijdrage te leveren aan de 
werkzaamheden zijn van harte wel
kom. 

Kees Klompenhouwer 
coördinator Werkgroep Ontwikke
lingssamenwerking 
p/a Tattistraat 134 
3066 CJ Rotterdam 
Tel.: 010-213905 ('s avonds) 

Samenstelling Be
stuur Wetenschappe
lijk Bureau 0'66 
Tijdens de laatstgehouden AL V zijn 
enkele nieuwe bestuursleden geko
zen. Het Dagelijks Bestuur is thans 
als volgt samengesteld: 
Wim Dik, voorzitter 
Piet van Baarse!, secretaris 
Ed Berkhout, penningmeester. • 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum D'66 

PEAC
NIEUWS 
Werk, inkomen en 
demokratie 
Landelijke Emancipatiedag: 
21 maart 1981 te Amersfoort 
De landelijke emancipatiedag die het 
PEAC jaarlijks organiseert, zal op 
zaterdag 21 maart zijn, te Amers
foort (Kobus aan de Poort). Aan
vang: 10.30 uur. Einde: 16.30 uur. 
Suzanne Bischoff opent de dag. Ze zal 
terugkijken op 4 jaar emancipatie
beleid, en de inbrengdie D'66daar in 
heeft gehad - en voor de toekomst 
wil hebben! 
We hebben voorts twee thema's ge
kozen. Het eerste is nogal aktueel: 
hoe moeten we in de toekomst de 
werkzaamheden verdelen die er in de 
samenleving verricht kunnen en 
moeten worden? en dan niet alleen 
de betaalde taken, maar ook de on
betaalde: huishouding en verzor
ging, het vrijwilligerswerk; En ook: 
welke bijdrage geeft deeltijdarbeid 
aan die herverdeling van werkzaam
heden? en hoe kijken we tegen de 
verschillende vormen van (algeme
ne) arbeidstijdverkorting aan? 
Louise Groenman zal over dit thema 
het e.e.a. te berde brengen. 
Erwin Nypels gaat vervolgens in op 
de gevolgen die de herverdeling van 
werk heeft, kan en moet hebben voor 
het inkomensbeleid. 
's Middags zullen Maarten van GiJs 
(hoogleraar bedrijfskunde te Gro
ningen) en Jacqueline Soetenhorst het 
tweede thema behandelen: hoe komt 
het dat er zo weinig vrouwen op die 
plaatsen zijn waar besluiten worden 
genomen? (politiek; op de hoogste 
posten; maar ook: in ondernemings
raden e.d.). hoe kan D'66, die demo-

advertentie 

Vacature 
SWB-Bureau 

. Met ingang van 1 april a.s. neemt Ruud Stam afscheid 
als direkteur van het SWB-bureau. 
Bij het ver11ullen van deze vakature wil het SWB-bestuur 
niet uitgaan van een ván te voren vaststaande funk
tieomschrijving. 
Voor zover mogelijk willen wij liever mèt de kandidaten, 
die belangstelling hebben voor de centrale plaats in de 
SWB, zelf verder preciseren wat de inhoud van deze 
funktie voor hem of haar zou kunnen zijn. Daarbij willen 
wij uitdrukkelijk de mogelijkheid van twee deeltijdba-
nen niet uitsluiten. · 
Hoe ook de uiteindelijke konstruktie zal worden, zeker 
is dat voor (minstens één van) de funktionaris(sen) als 
eisen worden gesteld: 
- opleiding op akademisch niveau 
- goed organisatorisch talent kunnen kombineren met 
vaardigheid in het stimuleren van wetenschappelijk on
derzoek en het beoordelen van resultaten. 
Wij vragen iedereen, die belangstelling heeft, kontakt te 
zoeken met: 
Piet van Baarse!, secretaris SWB-bestuur, 
p/a Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 

Schriftelijke sollicitaties vóór 20 maart 1981 te richten 
aan: 
Bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D'66, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den. Haag. 

kratie voor iedereen zo hoog in het 
vaandel schrijft, er voor zorgen, dat 
ook iedereen, man of vrouw, aan die 
demokratie kan deelnemen? 
Op de dag zal ruimschoots gelegen
heid voor diskussie zijn. We zullen 
bovendien proberen voor wat vrolij
ke afwisseling in de vorm van een 
film te zorgen. 
In het PEAC-bulletin nr. 4- dat half 
februari uitkomt -, staat nadere in
formatie over de landelijke emanci
patiedag. 
Wie de dag wil bijwonen: graag tevo
ren melden bij Elske Schreuder, Be
zuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag, tel.: 070- 858303. • 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut D'66 

PSVI
NIEUWS 
Cursus voor begelei
ders gemeente
raadscursus 
In het najaar gaan we cursussen ge
meenteraad organiseren. Voor deze 
cursussen gemeenteraad zoeken we 

begeleiders (m/v). Om deze begelei
ders voor te bereiden op hun taak 
geven we een cursus voor begelei
ders. Deze cursus duurt een week
end (vrijdagavond - zaterdagmid
dag). 
Waar en wanneer? 
Ede, Mon Rêve, 12/13juni 1981 
Kosten 
Voor de deelnemers zijn geen kosten 
aan deze cursus verbonden. 

Basiscursus discus
sie- en vergader
techniek 
Zoveel mogelijk mensen moeten 
kunnen meedoen aan de democrati
sche besluitvorming. Voor sommige 
mensen zijn er drempels, omdat ze 
niet gewend zijn om te discussiëren 
of te vergaderen. Daarortt organi
seert het PSVI D'66 een basiscursus 
discussie- en vergadertechniek. De 
cursus zal drie dinsdagavonden du
ren. 
Waar en wanneer? 
In Groningen, Leeuwarden, Assen, 
Zwolle, Arnhem, Utrecht, Haarlem, 
Den Haag, Middelburg, Den Bosch 
en Maastricht op 7, 14 en 21 april 
1981 
Kosten 
f 30,- per deelnemer 
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Themadagen 0'66 
gemeenteraadsleden 
Welzijn 
Decentralisatie welzijnsbeleid: hoe 
organiseer je het en hoe betaal je het. 
Waar en wanneer? 
Rotterdam: 4 april, Groningen: 11 
april, Nijmegen: 25 april · 
Kosten 
f 25.- per deelnemer (inclusief 
lunch) 

Informatie en opgave voor de cur
sussen 
Arthie Schimmel/Annemarie Hoge
weg, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 
AJ Den Haag, 070- 858303 .• 

UITSTAD 
EN LAND 
Regio Zuid-Holland 

Mededelingen 

Het bestuur van de regio Zuid
Holland is als volgt samengesteld 
(ARV 7 februari) 

• Ruud Stam: regio voorzitter 
Meulstr. 194, Leiderdorp 
071- 410126 

Paul de Graaf: secretaris organisa
tie 
Breestr. 33a, Leiden 
071 - 141886 

Herman van Ommen: secretaris 
politiek 
Laan van Leeuwensteijn 29, 
Voorburg 
070- 864341 

Hein v.d. Beek: penningmeester 
Bakkerdreef 2, Voorschoten 
01717-4937 

Er zijn twee Regio Hoofdbestuurs
leden 
Onno Drukker 
Agathapark 26, Lisse 

Don Schuurman 
Kruizemunthof 21, Barendrecht 
01806-4051 

Campagne coördinator Zuid-Hol
land: 
Hans Bloemen 
Lunenburg 38, Dordrecht 
078 - 177241 

Regio Gelderland 
Het Regiokongres van 7 februari 
1981 heeft in een aantal vacatures de 
navolgende personen benoemd: 
Regiovoorzitter: Frans Scholten, 
Sprengerlaan 21, 6703 GA Wagenin
gen (083ïD- 14753) 
Lid Regiobestuur: Hetty Vrisou van 
Eck-Jantzen, Achterweg 5, Beusi
chem (03453- 1556) 
Regio H.E.-lid: Werner Uerz. Sant
gat 26, 6903 WX Zevenaar 
(08360 - 24055) 
Pltsverv. Regio H.B.-lid:Marjolein 
Driessen-Hazebroek, Bongerd 59, 
Malden (080 - 582332) 
Hiermee is het Regiobestuur weer 
kompleet! 
Voor leden die nieuw zijn of anders
zins belangstelling hebben meld ik de 
kontaktadressen van een aantal af
delingen in oprichting: 
Neede: Jan van Doorn, Burg. Hee
zemanstraat 4, 7161 AV Neede 
Borc·alo: Johan Menkhorst, Slinger
straat 7, Borculo (05457- 2119) 
Maas en Waal: (Druten e.o.): Ton 
van den Bosch, Hoefslagstraat 4, 
6651 CT Druten (08870- 3065) 
Neerrijnen: Marja Krijnen-Wel
mers, Neerrijnse Mark 3, 4182 SB 

Neerrijnen (03436- 317) 
0-Betuwe (Dodewaard, Valburg, 
Eist, Heteren): Lidy Brummelkamp
Toet, Crocusstraat 5, 6666 AS Hete
ren (08306- 1086) 
Bemmel/Gendt: Tino Lippman, 
Postbus 40, 6690 AA Gendt 
(08812- 1209) 
Ondergetekende is te bereiken op de 
volgende telefoonnummers: 
08360 - 24019/33519 of 085 - 457057 
(tsl. 2933) kantoor. 
Jan Traag 
Regiosekretaris 

Regio Noord-Brabant 
Democraten gezocht voor 
Commissie Provinciaal Beleids
programma 
Brabantse D'66 leden die in boven
genoemde commissie op grond van 
hun belangstelling, kennis en erva
ring mee willen helpen aan het vorm
geven van het nieuwe provinciale 
beleidsprogramma worden vcrzocht 
zich op te geven bij de voorzitter van 
de commissie Marcel Prop, Spech
tenweg I, 5364 PD Escharen, tele
foon 08860- 1778. • 

advertentie 

Regiocongres 
ZUID-HOLLAND 9 aprill981 

Amicitia, Westeinde 15, Den Haag 
Concept .Agenda 
19.30 1. Opening 
19.45 2. Prestatie kandidaten plv. lidmaatschap 

20.00 

21.00 
21.10 
21.20 
21.25 

21.35 
21.50 

adviesraad . 
3. Beslispunten verkiezingsprogramma 

Prov. Staten verkiezingen 
4. Instelling Programmacie 
5. Verslag kascie jaarstukken 1980 
6. Goedkeuring financieel verslag 1980 
7. Pre$entatie kandidaten 2e secretaris po

litiek 
8. Campagne T.K.-verkiezingen 
9. Vaststelling subregiogrenzen in Hoek

sewaard 
21.55 10. Bestuurlijke reorganisatie Zuid-Holland 
22.45 11. Sluiting. 

Kandidaatstelling plaatsvervangend lidmaatschap 
adviesraad tot 2 x 24 uur van te voren bij Paul de 
Graaf, Breestr. 33a, Leiden. 

Kandidaatstelling 2e secretaris politiek tot 2 x 24 
uur van te voren bij Paul de Graaf, Breestr. 33a, 
Leiden. 

Aanvragen van vergaderstukken eveneens bij Paul 
de Graaf. 
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MENSEN
RECHTEN 
bijeengegaard door Kitty 
Warburg 

KOMITEE KINDERVUIST 
Gamhiadri'if 15, Utrecht, 
tel. 030- ó/8ó9'i 
Kinderen hebhen geen ~temrecht. 
Zonder insrraak wordt er voor kin
deren van alle' bcdi-;scld. Onder het 
motto ,.Kinderstem'" krijgen kinde
ren nu de kan~ !111n wensen kenhaar 
te maken tijdens de manifcstatie 
Kind en Politiek or zaterdag 21 
rnaart in Utrecht in O.S.Ci. Ameri
kalaan. 

DE POPULIER 
Nieu\\'e Herengracht 'IJ, Amster
dam tel. 020 - 254438 
Or zondag 29 maart a.~. organiseren 
de Anti-Arartheids Beweging Ne
derland en het Sociaal Kultureel 
Centrum De Porulier een rolitiek fo
rum , .Stem nu voor vrijheid in Zui
delijk Afrika'". Voor ()"66 :~.al !.au
rens Jan Brinkhor'it /itting hebhen in 
dit forum. Aanvang 13.10 uur. 

CHILI KOMITEE 
NEDERLAND 
020- 936050 
Het Victor Jare l'e~tival zal riaah
vinden in Zwolle or 20 maart. in Den 
Haag or 21 maart en in Utrecht or 22 
maart. resr. in de Buitensociëteit, 
Amicitia en m11ziekcentrum Vre
denhurg. !let festival wil eennieuwe 
stimulans zijn voor de solidariteit 
met Chili. Behalve het optreden van 
bekende Latijns:unerikaan~e mu
ziekgroercn Lal er ook een rolitiek 
forum worden gehouden waarin 
vertegenwoordigers van de rolitieke 
partijen hun standrunten t.a.v. de 
Zuidamerikaanse rrohkmatick kun
nen verduidelijken. 

DE NEDERLANDSE 
NIETROKERS VERENIGING 
Posthus 82177, Den Haag, 
tel. 070 501306 
Ruim 9 miljoen niet rokende Neder
landers /.ijn het slachtoffer aan het 
worden van een kleinegroer wél ro
kers. De vereniging stelt /ich ten 
doel de rechten van de niet-rokers:.: 
beschermen. Door middel van het 
,.CAN-bulletin" rrobeert de Club 
AktieveNiet-rokers dit te bereiken. 

WERELD FEDERALISTEN 
BEWEGING NEDERLAND 
Hertog J-lendrilcsingel /04, /)en 
Bosch 
tel. 073 - /38356 
Op zaterdag lJ en mndag I 0 mei or
ganiseert de WFBN een studieconfe
rentie over "naar een nieuwe inter
nationale orde" in het conferen
tieoord Woudschoten te Zeist. On
der meer zal het 1)'66 Kamerlid Su
zanne Bischoff een inleiding houden 
over de Sociaal- Economische orde
ning. 

IERLAND KOMITEE 
Postbus 11.618. Amsterdum 
In het laaht verschenen bulletin 1"<111 
het Ierland Knmitee worden de ach
tergronden belicht van de 'I rijd 1:111 
de republikeinse gevangenen voor 
toekenning van hun rolitieke stal!". 

STICHTING GASTVRIJE 
FIETSCAMPINGS 
Kriml\'eg /3, De Cochdo1p Tc.rel 
tel. 02222 - 275 
Fen nieuwe vorm van 1 akantiebe
steding: "het fietskamperen ... Het i' 
milieuvriendelijk, gC/ond èn niet 
duur. Or 70 gastvrije fict'icampings 
in Nederland kunt u een plekje vin
den om uw tent or te Lelten om dan 
de volgende dag weerorde fieh naar 
de volgende lïetscamring te gaan. 

STICHTING VOLK EN 
VERDEDIGING 
Hacllllwnstmat I, Den llaag 
tel. 070 - 46/25'1 
Deze stichting, die de relatie maat
scharrij-krijgsmacht hestudeert or
ganiseert or 20 maart in het Neder
land' Congresgebouw te Den Haag 
een conferentie over Dicn~l\1 eigeren 
en CJcwctcnshc/waren. 
Bij de/e <,lichting is vcrder v crklljg
haar een vcrslag van de conkrentie 
,.Werkgelegenheid en lkl'clhie". • 

Bedankt Jo, 
en succes 
Nu .Jo van Rhijn on~ or het landelijk 
'iecrctariaal gaal vcrlaten om aan /ijn 
werk te beginnen hij het Opcragczel
'char Forum. wil ik hem namen-; het 
Hoofdhestuur bedanken voor hel 
vele werk dat hij - geheel belange
loos- voor de rarti_j vcr/et heeft. I! ij 
/ag kans om in Leer korte tijd de 
grote achterstand die opgelorenl'.as 
bij spreekbeurt-aanvragen in te In
ren. 
Bovendien zag hij nog kan' een 
werkLaam sy-;tecm or te /ellen om 
dit soort situatie-; in het I'CI"I olg te 
voorkomen. Ondankbaar 11a' die 
taak zeker weL omdat hij vaak kri
tiek over 1ich heen kreeg over Laken 
waar hij rart noch deel aan had. 
Daarom vanaf deze plaats: Bedankt 
.Jo. en veel succes hij l'orum. 

Welkom 
Mat Ringers 
Ab Stafme<lcwerker Publiciteit " 
met ingang van 23 februari 19~ I Mat 
Ringers benoemd. Mat Ringers "as 
tot die datum regio-camragnecoill·
dinator in Groningen en i' voor f)'hh 
lid van de gemeenteraad van Delflij i. 
Nanwns het Hoofdhestuur ''en' ik 
Mat Ringers veel ~ucce~ 111 /ijn 
nieuwe haan en ik reken up een 
vruchthare samenwerking. 

Ad F. M. van Tiel 
rubl icitcitscoiirdinator • 

KANDIDATEN 
ONGESCIIIKT'! 
duur Rent- \Uil Slooien 11il \LI;II·"''n 

N<> liet he,tuderen v<>n tlll/t' k<llldi
datenlij,t 1 tlur dt· I 11 L't:tk Kam<: I 
J"on 1k L'l'll gevuel V<lll tclcllr,lL'IIing 
niet underdrukkc·n. Tot mijn,,., ra,. 
'iing ontdekte ik n<tmelijk l wc·e J";uJ
didaten die het lwlcichlcrrein . .( ·un
,u,nenlclll<tken"' lilt liet h11nne 1 <'r
kLJ<trden. Op /icli lijkt d<tl n<tluurlijk 
een !tlllelijk strn,·n. maar iJ" nlt>et 
helaas vcrklaren d<tl de/c nwn,cn 
mij niet hekend 1ijn. l>nd<tnh het kit 
dat ik al gedurend,· enkck jaren 
coordin<tlur hen 1'<111 de 11 crJ"groep 
( "onsunJentcn;aJ",·n. (ie en 1"<111 hei
den heeft er kenneli_IJ" helwdte <t<tn 
L!,L'h<:td om t't'll~ L'\t'll tt' informeren 
~veJJ"e ideeèn er /tl<tl hL''Iaan en wal 
de tuek<Hll'trLillllt'n /ijn. l' /uit 
kunnen hegri.l1wn d<il iJ" /o mijn 
twijfel, heb oVc·l dt' .. de'ikltmlig
heid"' van de1e lwc,· J";uHiidalL'Il <'11 
dat er 1ni_jncr;ijd~ \\L'tnig ttnin1o hc
.... u~at 0111 te gaan 'l;llllt'll\\ cd .. L'Il met 
k:llncrlcclcn die <"L"Il helangri.JJ" lw
!cid~krrein .. er W<'ic'l c·n hij nemen"'. 
Mocht u uvcrgaa11 tot publicatie 1<111 

dC/ .. C brie!". dan li""P iJ" t>precht dat 
de ht:wu,tc J..:uHI!d;Jlc·n dit IC/en c·n 
dat /i_j mij van mitn l>ngelijk kunnen 
overtuigen. 
\t"at hclt'l'l".\"/c dt·l'i •·un tic luutslt' :in 
hl'ln:fi: i!, l!ch .Jun \"clt!luu~en t'n 
roui.\c (,'rol'/1!1/(/1/ OfJ Rclll;·,\ artdel

Oe RCH't';cn; d lll'l'lll tUl/I dut :.c het 
dus 11·1'i :ullcnlc:.t'll. Wutl!et/lt"i'<'de 
deel hl'frcii: Jun \". ill't:/1 cfjaur lang 
een organi,,·arori.\chc Jiurcric gl'liud 
in het dage/ijL hntuur t·un de purtij 
en i.\ ooÁ. 1111, onulutluj cu!llf>ugne/ei

der i.1. niet in.\ lillil de tt·cdgroept·<'l"
gadaingen hij te tt·onl'/1. /lij l"cr
l!eugt :iel! erop dut nu 26 lllci :·il"il /i' 

!unnen \"l'rdiepcn in :ijn intcrl'.\.\1'
gehieden; Lmi.l<' (i. !un oo/, niet ui
les lege/ij/, doen. ullij/,t dut lt"el :o . 
/.,, i.1 lid •·un de 1'/:AC. l.id ( .1111\U
nu'lltenhond. 11111111/lli,ti\ch \ cr
hond. I PRO; nu 11at1t :·,· i<~ll!tlitluut 
\'OOI u'" hond\ra(ld \'llll de ( 'oll.\11-

nlcnlcnh(Jt/l/. 

MOET CREATIEF PARTIJ ES
TABLISHMENT KEliZE MA
KEN? 
door Ket•s Tuincnhur~: uit :\m,tcr
dam. 
Wanneer nKn kandidaat j, voor een 
twccdc-k:!mer/ctcl 1 crkrijgt men 
et'n heel 'peciaal in/icht in het rune
tinneren van de partiJ. l.nke!t: op
merkingen\\ ildc ik u ni,·t onthlluden. 
In NcH>rd-Holland, \laar ik aan de 
.. primariL's'" meedeed. /ijn /.o.nlOOO 
!t:dcn. Landelijk heL· ft Yi 1

; 1 an de 
leden aan de 'lemming nwegt•da;m 
hetgeen omge-;lagen over Nonrd
llolland neerkomt np zo'n 1000 k-

DEMOCRAAT IA.\Iüi\:-J(i 1-1 '-:K. '- \IA·\Rî I'IXI 

dL"Il. J),,.".'"n heb ik er orde /.es 
pre...,cnLttic:t\ ondcn hoogstens 250 
gL"/1<"11. douhiltre' inbegrepen. En 
1 <>n di, .. 250 !J<td ongeveer de hL·II"t 1ijn 
'lemhdj, .. t ,-,·ed-; v<tn te VtliTn inge
lllid. 
llit L~<thiL" IHt is hij/lmdcr Oll<'ieg<>nl 
en L'L"I1 gucLk <..,llggc~tic 1011 d:tn ook 
/1,111 tlm de lerkic~Jingsfornwlincn 
P'" up hel i<><>l sk nwment voord<tl de 
pre'<'llt<tliertlnde hegint or ksturen 
<l<tndekden Voctrdere\lnemkX7'i 
leden 11 '"de presentatieronde blijk
h<t<ll. nic·t 1wdig en nuk dat lijkt niet 
,·leg<>nt. (lp grond V <til welke argu
menten /ij g<''itcmd hebhen bn ik u 
niet verklarpen. maar <'en lang 
meelopen in de partij en een al dan 
niet op pen i<>kkige vertrouwdheid 
m<'l enJ"ele namen 111ilen een rol 
hebhen ge,peeld. 
Nu hen ik de laal~le om te hcwen:n 
d<>t J"andidalL'n op grond van kun-;t
.1<'' in de pre,enlatieronde gektven 
/tluden rnoet,·n worden. Aan de :111-
dcre kant mul'l het systeem ook ;u

danig /iJncLtl witlL' ravenorgemerkt 
kunnen worden. Zij kunnen hijvoor
beeld hun 'puren in wcrkgmcrcn 
hebhen verdieml. bonvel dat geen 
landelijke' hd.endbeid hehuci"t te 
hebhen urgclcvcnl. 
Ik geloof dan uok dat ik voor<; tand er 
\an een gemengde prucedure hen. 
11 <>arhij de 11L'Ifl van de te helialen 
punlL'Il hcp<><>id wordt door directe 
'IL'mming van de leden en de andere 
heli"t 1 i<> een ere<> lief rartij '"
l<>hii'ilimenl. up <>anheveling van 
l:mdelijke \1 erJ"gruepen. Kcnni' van 
;aken i, nooit weg. Wie hijvoorbeeld 
V<>ll ck <'er'itc .. 1() kandidaten kan uit 
eigen ervaring iet~ /.innig~ ;eggen 
tlVer Uilt\\ ikkeJing'i'i:llllCil\\"crking'> 

\ ol~t'll 1 111ij !11'1:/i de At V destijds dit 
idee \'l'I"II'Olpcn. 

TWEE IDEEi~:N 
dom Joop Vink uit Woudenberg 
llelr,·llemk de werkgelegenheid de 
'lllgL'Illk opn1erkingen en advie/en. 
Ie. Ik aan,chaf van nederlan<he 
prmllll.;ten dllor overheid- en se
mi cll·erheid,instellingen laat veel te 
11cnsc·n Lll'cr. b.v. de Volvo affaire 
11 aarvonr 1111 een be'itclling van I '\00 
'tuJ.., is gL'piaat-;t maar n1ijn-; inziens 
kan dat a:11l/icnlijk uitgebreid wor
den /<)mier de buitenlandse merken 
IL' knrt te doen. 
!let lijkt mij nuttig om meer controle 
uit te oekncn en advie/.cn te geven 
'"lil g<'llt>enuk in,tellingcn om indien 
mogl.'!ijk ne<it:rlambc rroduktcn aan 
te se· hallen. b.v. vonr de gcmcenten 
DAl 1 rachl- en vuilniswagens. enz .. 
V< ll .. V< J rcr,onenwagcn'i, PI! 11.1 PS 
eld.troniJ"a, en/. en/. 
2e. (ie/ien dL' vele l'.crklo/.en en 
11an"er' kunnen er mijns i1vicns 
'inelkre r<''illltatcn bereikt worden 



wanneer de G.A.K. en G.A.B. nau
wer s:unenwerken of nog beter onder 
één direktie opereren. 
Uit eigen ervaring heb ik ondervon
den dat de samenwerking nihil is 
terwijl ik aan beide partijen heb laten 
weten dat ik bij beide burn's inge
schn:ven sta. Onlangs pas hccl't het 
Cî.A.K. kontakt opgenomenmet het 
G.A.B. en hopelijk met sukses. 

KERNENERGIE? NEE! BE
TAAL UW REKENING IN 
TWEE. 
door Dick van der Zijden uit War-
menhuizen 
Het zal de tegenstanders van kern
energie bekend ~:ijn. dat de kerncen
trale Dodewaard eigendom is van 
N.V. GKN. • 
De provinciale elekt riciteitsbedrij
vcn (en het GEB in Amsterdam) ;ijn 
hiervan aandel'ihouders. Zij hebben 
;.ich verplicht stroom af te nemen 
van Dodewaard via het landelijke 
koppelnet. 
Een klein gedeelte(± 0.35 in Nll.) 
van on;e clek.rekening bestaat 
daarom uit een bedrag wat wij beta
len voor deze geleverde stroom uit 
Dodewaard. (Overigens betalen wij 
20'X méér voor de1.c stroom.) 
Ik kan mij voorstellen dat u dit gl> 
deeltc van uw rekening niet wilt be
talen. Dat zou echter betekenen dat u 
wordt afgesneden van uw stroom
voor;iening. Dan maar domweg ak
septcren'' 
Nee! Er is een redelijk alternatief n .I. 
aksepieren onder protest. 
Hoc'' U betaalt wél, maar geert aan 
dat deze gang van zaken u niet be
valt. In plaats van betaling met de aan 
u toegezonden aksepigirokaart be
taalt u met uw eigen giro of bank. 
Ideaal is het wanneer u in tweeën be
taalt. Eén gulden als symbolisch 
,,atoom''gulden. met vcrmelding 
van b.v. "Kernenergie nee", "Onder 
Protest" en de rest van het bedrag op 
een andere overschrijving. Daardoor 
mofent u geweldloos extra druk uit op 
uw elektriciteitsmaatschappij om uit 
het CiKN te treden. 
Uw wijze van betaling is namelijk 
lastig te verwerken in de geautomati
seerde administratie. Een brief 
schrijven naar uw elck. bedrijf met 
ver1.oek uit de G K N te treden en via 
het SEP invloed aan te wenden niet 
meer financieel aan het Kalkarpro
ject deel te nemen is natuurlijk een 
goede aanvulling. 
Deze aktie is in heel Nederland aan 
het opstarten. Ik geef graag verdere 
inlichtingen. 
P.S. l~en automatische overs_chrij
ving trekt u natuurlijk in als u mee 
wilt doen. 

HEEFT THOM GELIJK'!'? 
door Jan Traag uit Zevenaar 
De voorzitter van J)'fl6 - N ijmcgen 
heeft in de laatste Democraat enige 
dingen beweerd over de strategiere
solutie die ik van enkele kantteke
ningen wil voouicn: 
Thom noemt het een .. weloverwo
gen resolutie van de angst" omdat 
wc ons uitspreken tégen CDA/VVD 
en tégen samenwerking met de CPN. 
Tenslotte beoordeelt hij het negatief 
dat we ons niet meer positief voor de 
PvdA uitspreken 
a. Ik meen, dat Thom geen CDA/ 
VV D/D'6fl kombinatie wil. Ik ook 
niet I 
b. Een partij die Jjch Democraten 

noemt kan onder geen hl'ding sa
menwcrkenn1èl een CPN_ die in haar 
dicp-,te we;.en ondemocratisch. ja 
totalitair is. Alk kosmetische veran
Licringen in het beeld ten spiJl. 
c. Er is geen enkele reden (meer! om 
de PvdA van een voorkeursbehan
deling te voou.ien. Immers. \\ij ~:i,in 

een onatlwnkl'lijke partij van onaf 
hankclijkc mensen. Zie daarnaast de 
wij; . .: van oppositie voeren van de 
PvdA en de onenigheid die ;.ich daar 
vcrtoont op vele punten, dan kan een 
uitspraak ;.oals Tlwm die \\il ons 
nogmaals van onze kie1.ers vcr
vreemden. 
d. Een politieke strategil' dient ;ich 
niet 1.01eer de richten op wat wij 
graag willen, 1naar dat \Vat \vi.i ll1L'llèll 

dat goed is voor het limd. J·:en koali
tie PvdA/CDA/IY66 heeft de voor
keur van de meeste kic;cr-,, d:1t is al 
jarenlang 10 I 
Dit alles heen nil'!s te maken met 
angst voor '-;lCilllllcnvcrlic'-1, Inaar 
wel met een realistische inschatting 
van de politieke sitllatie. Het heeft 
ook te maken met de op sonl!nige 
p1111ten pijnlijke ervaringen uit <H11e 
nog pas korte geschiedenis. Fn dat 
laatste vcrdouclen. dat had ik van 
Thom de ()raaf niet verwacht 1 

(Ik waardeer hem overigens ~c·erl). 

STRO ... , EEN REDELIJK 
ENERGIE-ALTERNATIEF'? 
door K. Ilnekl•ndijk uit lómmcn 
Het is nog geen architekt gelukt een 
houwwerk te ontwerpen. dat vcrge
Icken kan worden. qua prestatie. met 
een doodgewone korenaar. Ik na
tllur i.s wat dat hetren nog onover
tmllen. doch de men:;- verkwistend 
als hij is- gebruikt skchh de zaden 
en beschouwt de rest van de plant als 
lastig afval. Niets is echter minder 
waar, want het stro kan nog voor 
vele doeleinden worden gebruikt. 
Onderstaande informatie heb ik 
grotemieels ontleend aan een TV
uit;emling op Duitsland lil op 4 febr. 
ILJK I. en ik vond het belangrijk ge
noeg om het ~<tmcn te vattCn en er 
waar mogelijk de aandacht op te 
vestigen. 
Het is allerwegc bekend, dat de fos
siele brandstof' op on;e planeet he
perkt van omvang is. Een stijgende 
hehoelho aan energie doet echter de 
vraag I<>L'Ilènlen, én de toenemende 
zorg over de kernenergie. doet 
steeds meer mensen ;.ich beraden op 
de vraag, hoc dat in de toekomst 
moet. Zo ook. on/_c oosterburen. die 
1.elfs niet hesehikken over een aard
gasreserve, zoals wij. 
Wat ligt dan meer voor de hand om 
na te denken over andere brandstof
fen. die niet ecuwen en ecuwen nodig 
hebben om te ontstaan en die in re
delijke mate hesçhikhaar 1ijn. ( )n
derJ.ocht is of stro. als brandstof' kan 
dienen voor vcrwarming van wonin
gen en bedrijfsruimten en de resul
taten Lijn hoopgevend te noemen. 
Het is met stro van enkele heklaren 
mogelijk, om een agrarisch komplcx 
van enige omvang, inclusicflwdrijfs
gebouwcn een heel winterseinKil te 
vcrwannen en van warn1 water lc 
voorLien. doordat men een naver
branding van de gassen die bij de cn
stc verbranding vrij komen, tot stand 
brengt. Dat hcct't tot nevenvoordeel. 
dat de laatste 11itstoot van rook. veel 
minder belastend is voor het milieu. 
Het blijkt mogelijk door een oven 
drie maal per week hoog op te sto-

ken. /OVL'L'i w:lrlllle te verkrijgen. 
dat met het ver\\ arnHk w;1h·r (en l--ek 
duiLemlcn liters) de hc·lc weck L'l'll 
grote ruimte kan worden verwarmd. 
Hovcndicn h.an èèll lkcl "<lil IH:t 
(huis) afv:d mee wordL·n vnhrand. 
De· a<.; k;ln hovcndiL:ll \\ lH"Lkn gc
hnlikt hiJ het 1-.omposll'rL·n (poLts). 
Over recycling gesprokc·n. 
h:n andeiL' toc·p:ISsing van -;tro hc·c·rt 
ook met het komposteren te· mal-.en. 
liet verwcrl-.en v~111 llinl-.c htlc'Vcc·l
heden (gL'Inalèn) stro door de grond 
k:II1L'en rottingspron·s op gang hie·n
gen. wa:1rhij in lk grond temperatil 
ren van meer dan hOU ( · ont sL1an. 
Ook die wamlll" 1-.an (gcdccltc·IIJk) 
\\ unkn urd t n)kh.cn a;u i de h, Hicm. 
L'l1 voor vcn\:trtning·~duck:ntk wur
dcn ~ehr11ikt. Len andn voonkcl 
daarl~ij is d:1t het hij dit proces nij-
1-.omend prml11kt een llihkl-.cnd al
ternaticl' vormt vcH>r he·t gchr11il-. van 
(Ïil111lt.."ll<...,L'IHH'\'Cl'JilL'dl'l1 l'IJCrgic VL'r

sillldèllde) 1-.unstlllc'st. l·.eu prml11kl 
dat bovcndiclll'e'll struktLIIIrvcrhete .. 
rend l'ilckt op de hmlcm heeft. in 
tegCn'ill"lling (OI kLinSllllesl. 
Stro als hl;mdstof' dus (vv:111t rotting 
of krmcntatil' is ook een soort VeT

branding) is een direkt proces. dit in 
tegenstelling tot olie L'll kokn, die 
veelal eerst worden t>mge;c·t 1n 
elcktncill'it. wa:1rhij het ne·tto ren
deme·nt ster!-. vv ordt gereducee-rd. 
!ll;l<ll" L'f Ii.ill llOJ.! icgil; <IIH_ki"L' gL' 

hruiksml>gclijJ..Iwde·n. 
Zo is het b.v. hel-.end. dat uit '''''
nok akohol kan \Vorden gc\VO!llll_'ll. 

Met name in Oostcnrijl-. wordt dL' 
Stmh-rum verkoc:ht mc·t percenta
ge·., :dcohol van IL'gen de JO() I (lp de 
Landhorm hogesc:lwol in W:1gcnin .. 
gen is men he1ig met cxpninwntcn 
om uit stro een soort suiker te herei
den en suiker 1s - hocwel in on1e 
samcnil'ving vaak te \l'L'i c'n onjuist 
gebruikt-- in we;en niets amkTs dan 
J..ristal- energie. 
Lnder in dit verha:d sprak 1k ovc'l' 
:1rc·hitccll'n L'n hun houwJ..unst. Ook 
in dat 'crhand kan \I rn een grnlL· lul 
g:wn spelen in de nabije toekcllll\1. I· r 
is n.l. een procedè ontwiJ..I-.eid. 0111 
;onder hijvoeging van c·hl'lnische 
preparaten (;o:d' men vn·l te· la"t 
hect't ontdekt in spaanp);,at h. v .I, 
v:1n stro platen te PL'I·,sen die qua gc'
hnlik en i'-lukrend vcnnt,gen lL' VL'T

gelijken 1ijn nlc't htllll. Dit opent on
gekende perspd.lieven v O<ll een 
land dat voor bi jn:1 negentig proc-ent 
van 1ijn houtvcrhruik. op import is 
aangewl'!en. <lok hier ;ijn n·htcr 
voordelen te nocn1en. de;,· stropla
ten lijnnamelijk brandwerend. ink
gcnskllingtot hout ontslaat nn.l. hij 
brand een chcmisc:he· vnhinding up 
de oppcrvlal-.te v:m de· plaat. die op 
1iclvelf' onhrandha:1r is. 
'Ne ;ien du-; dat dL'l.L' gmmlstof. tot 
voor kort hoof'd;akclijk als ;,!'val be
schouwd. waardevoller is d~111 me
nigeen dacht en dat inventieve nn
dcl'/.oekers. zeer praktische oplos
singen k11nnen ontwikkelen voor al
lerlei min of nll'cr 11rgentc prohk
men. Wel rijst hij mij dan de vraag. of 
er op dit terrein sprake is v:1n vol
doende, onk internationale. koimli
natic. Ik heb wel eens de indruk van 
niet. Als dat ;o hli.jkt te njn. ligt hier 
m.l. een dankhare taak voor de 
1-:. L.(i., maar d:m niet 1oals in de· 
landhouw. door met suh,idics te 
gaan sln)()icn. maar door ellel-.tic!' 
koiirdineren van deelomkr;oekL·n. 
het Llitwis-;clcn van erv:1ringen elders 
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en het gcncht hn ordl'l en v·an V\c'
kn...,chappcli.ik \llllkl /Pek Al..., dil 
vnhaal d:t:ll ma:u l'l'n .,glaanl)c·" 
aan hcci't hijgcdr:1gcn. lbn ;;,) d1t la 
eet ;L'I,LT nil't tk l:t<tl'-.tc ....... tn)lt,tltn· 

;î_in VOI)r tk CllLT~IL'Prohlcmcll \dil 

dL' \\'L''-.lL'I'-.L' \\ i.'l'L'Id 

REACTIE OPROEP J)•(J(, 

IIOMO<;ROEP 
d<H>I- W. llakkl'r 11it l<nosc'IHI:t:d 
Wat llnt illlc'i:tel-, 1111 lltle'c·lll 
hccH>QI v i11d i i-. nol! ;d \1 at ovndrl' 
ven. Let is schri.J\l'~ n.l. r:ehkJ..c11 d:il 
in hc·t ( 'nnsl'pl vnklc'lillf:sprogr:un· 
111:1 ht'l hnof'dst11k . ,1-:nt<llll'l)l:ltic·' 
;t\kt:ll ).!,L'\\ Îjd Î\ <t<lll \TOl I\\ t'll Iw\ Î'-> 

icll·li ov e·rdlli<kliii-. d:il 11 U ~c·li1J..e· 
rL'l'hlL'll \ uor'-.l<t;tll \oor Jll;tll L'll 

'rouw·.) 
J·:n da:m>lldc·r o,lJ.. v:tlkn de· dnn1 
hem ;t;uigL·ha;ddt• gnwpv1 lllgc'll. 
'J L'll'-.iullL' \\Ordt L'r onk f!L'i.'\1 ;tf/Oll 

de:t litl-.c a:tnd:1cht hc·stl'l·d :1:111 kckll 
v ;111 ))'(,() ntc'l ce'll andl'll' l111idsl-.k111 _ 
d1c tnis"hic·n in de pr:1~11j~ '"'~ ""!! 
wel c·cn' himkl'iqk lwygc'IHI vv '". 
den. I kl llHle'l toe· i> in nnle' p:11111 
V:llllc'lhpll'hl'nd lipL cl:tt Cl gc'l'll 
disnillllll:ilic· van vvcll-.c li.tde· d:lll 
ouk nvL·rwogL'Il 111:1g \\ nrtkil in un;c 
lll:I:IISChappiJ. 
Doe puliti,·J..c instclilll!~ ,~,-,·lt nns 
hl' I recht <lil\ de· 11:1:1111 I)'(,() ll' \'(\c'le'IL 
ll:1t <lllde'le' pnlitil'kc p:trtiie·n l'l'll 
dcrgL·Iid\_c \\;t;t!l/Îil \\Cl 111 lttlll gnH.· 
pLTingcn tnL·Lttcn. ~L'lt1igt LLln \\t'l 

\;IJl htlll l'l)\1'-.LT\a\it'\l' gn)tlll'-.];lg. 

die wi.i.tuisl 11:1:11 ck :lc'hle'l)!lnlld vvil
kn \L'rdnngcn. ( il'L'II /olll up ;tik 
slakhen kggen 1 • 

WERF 

/. . ' : 

Op ~erjaa~g;n; tij«Jèns uw 
werk,,.in de·schaliuw, onder 
dec borrel. na d.e JJ)Q}tlj~, 
acbwr (fe d,>m, voor l!et zl!l• 
g~n, tussen "'e p~clri.iven:; · 
l~ngs de'llJii! aan tilfeJ, bo· 
ven JIÛl, bij vergissin~F m,èt 
su~cès, tot genoegen, te~n~ . 

. over dt\'rf.lSt, tèn'·etaast~ bij,··.· 
· buiten bezwaar, 'Sedètt dé .. 
oprichting~ uit entbousialnl~t. 

· overe.:nkoïnsttg· dé afspraak., 
volgens * rièht,Ujnen, d(jéif 
de )\'~ek~,tegen de wlndJn; ·.; ,. 
mt\fdefeestcJagen~ naa~ de. 
dellf:, 9f waar ookterwe• ' 
relt,i; maar: WÊRF•ze, want·. 
de m~st~n komen. niet: van~ 

·--..:•(1 ' ". ' . 
~~,·' 

,,~ 

~ 



door Jan Veldhuizen, campag
neleider. 

Het campagneplan - dat door de 
campagnecommissie aan het HB 
is voorgelegd - is met betrekking 
tot de inhoud ongewijzigd aange
nomen. 
Dit plan omschrijft de noodzaak 
van een tweetal opdrachten: 

I. het realiseren van een ledengroei. 
die de organisatiegraad van de partij 
in positieve zin bijstelt. (de organi
satiegraad is de verhouding tussen 
D'66-kiezers en leden). 
2. het verwerven van een fors (rea· 
listisch) aantal zetels in de Tweede 
Kamer. 
De kiezers zullen in contact gebracht 
moeten worden met de opvattingen 
en plannen van D'66. Hiervoor is de 
inzet van veel aktieveleden nodig en 
de aanwezigheid van geld. 

Allereerst: aktieve leden 
De leden die de moeite nemen hun 
afdelingscoördinatoren te willen 
helpen bij het plakken. het rond
brengen van kranten en folders, het 
organiseren van bijeenkomsten, enz. 
bepalen mede het resultaat van deze 
verkiezingscampagne. 
Aan de verkiezingsdag (26 mei) gaat 
een- we merken het inmiddels- felle 
strijd vooraf. waarin D'66 niet onge
noemd blijft. 
De kiezers zullen hun standpunt be
palen op grond van de informatie die 
hen bereikt via de media en via onze 
eigen çampagnematerialen. Het valt 
ook onder uw verantwoordelijkheid 
deze materialen -letterlijk en figuur
lijk- bij de kiezer te brengen. Meld u 
als aktieveling bij uw afdeling, als u 
dit nog niet gedaan hebt. 

Ten tweede: de aanwezigheid van 
geld 
Om onze doelstellingen te realiseren. 
heeft de Campagneçommissie een 
budget nodig van f 670.000,- (Ter 
vergelijking: de VVD begroot 8 à 9 
ton. de PvdA en het CDA elk 1.5 
miljoen) . 
Na een pittige diskussie met het H B. 
heeft zij besloten hier het e.e.a. van 
te laten vallen om te voorkomen dat 
de 26ste mei naast een fraaie verkie
zingsuitslag een financiële kater op
levert. Op het moment dat deze De
mocraat verschijnt staat definitief 
vast met welk uitgangsbudget de 
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campagnecommissie kan gaan wer- 9 maart . Meppel Erwin Nypels Afd verg. (Politiek café) 20.00 uur 
ken . 10 maart. Breda 
Het is klaar en duideliik dat het be- Jan Glastra van Loon Ledenwerfcamp. Afd . Breda. ~0 .00 uur 

, /I maart , Leiden 
reiken van de kiezers en de mate Jan Terlouw Stud . Ver. Eccle,ia , 20.00 uur. 
waarin afhankelijk is van de aanwe- // maart. Olst 
zighcid van financiële middelen. Vul Saskia v. d. Loo Forum Vrouwentrcfpunt. 20.00 uur 
daarom snel en royaal de acceptgiro- /I maart . Eindho•·en 
kaart in die bij u binnengekomen is. Chel Mertens Forum ,.COVER". Stad;schouwb. 13.00 uur 
Het is van uitermate groot belang als /2 maart, Boxmeer 

Jan Terlouw Regio-spreekb ... ·1 Centrum " 20.00 uur 
grote partij - op eigen wijze- cam- 12 maart , Dm Haag 
pagne te voeren met een reëel bud- Louise Groenman Pol. Scholingsc. v, vrouwen 111 het Haagse Vrouwenraadhuis. 20.00 
get. uur 
Naast het gesproken woord van alle 13 maart , ~'lt•dder 
kandidaten zullen we in de campag- \.Dick Tommei Forum Ver. Pl. Politieke activiteiten in de .. Adelhof' 20 .00 uur 
nematerialen de kiezers informeren 13 maart, Gronmgen 
over D'66: lneke Lambers Forum St. Ver ... A lb . Magnus ' '. Brugstr. 8. 20.30 uur 
W " · .. 16 maart , Uden 

at we ZI.JO, Wie onze mcn~en ZIJO , Laurens J. Brinkhorst Afd . vergadering. 20 .00 uur 
wat we 10 de komende vter Jaar van 16 maart. Breda 
plan zijn te doen en in welke rege- Maarten Engwirda Forum Rijkssch . Gemeensch .. 15.00 uur 
ringscombinatie dat het best zou /6 mcwrt, Bmssel 
kunnen. Maarten Engwlrda, Forum .. Actuele Pohuek" 1n het .. Atelier". Rue Franktin 
Wij gaan ervan uit dat dit overkomt, /6 maar~: Enschede . . . .. 
dank zij uw inzet; persoonlijk en Sol Schu•Jer Forum-dtscusste. Zaal Agora mde Vrtjhofv. d. Campus TH-Twente . 19.30 

uur 
materieel. /6 maart, Den Bosch 

Pieter Ier Veer Forum Hogere Agrarische Scholen. Land- en tuinbouw pol. en onderw. 
20.00 uur 
16 maart. Woerdeli 
Suzanne Bischoff Afd . vergadenng. 20.00 uur 
/8 maart. Wi11schoten 
Gerrit Mik 

\Forum bijeenkomst JOVD. 20.30 uur 
19 maart, Groningen 
Erwin Nypels Spreekbeurt JOVD 
20 maart, St. Michielsgestel 
Laurens J. Brinkhorst Oprichtingsvergadering afd St. Miebielsgestel 
ZO maart , Roermond 
Bert van Wijk 13 .30 uur Forum: Scholengem. schap Ec. Onderwijs 
19.30 uur Fonum: Energie en Milieu in de ,.Donerie " 
23 maart. Capelle a/d l.fssel 
Laurens J, Brinkhorst Afdelingsverg. 20.00 uur 
23 maart , Swdskanaal 
Lneke Lambers Discussieavond Stichting Opbouw Stadskanaal 20.00 uur 
Z3 maart. Rotterdam 
Maarten Engwirda Stadhuis. Discussieavond . Afd. Rotterdam met Gem. Raadsfractie 
20.00 uur 
23 maart . Nijmegen 
Saskia v.d. Loo Forumbijeenkomst in .. 0'42" . OranJesingel 42. 20.00 uur 
2J maart , Wageningen 
Pieter ter Veer Forum Studievereniging .. De Veetelers" , Landbouw Hogeschool, 
20 .00 uur 
23 maart, Rotterdam 
Suzanne Dekker Politiek Vrouwencafé 1n cafe Hazzebaz. Coolsingel, 20.00 uur 
23 maart, Amsterdam 
Jan Terlouw Forumdiscussie. Aula Vrije Univcrslleil. 16.30 uur 
26 maart , Nieuwerkerk a/d /hul 
Erwin Nypels Afdelingsverg. 20.00 uur 
26 maart. Nuenen 
Jan Terlouw Spreekbeurt, 20.00 uur 
26 maart. Den Haag 
Elida Wessel Forum Vrouwcnbelangen. Haagse Vrouwen Raadhuis . 20.00 uur 
26 maart , Gouda 
Grace Hellebrekers VrHOM , Politieke di-.cus~IC vrouwenzaken . 9-11. I 5 uur 
27 maart . Raalte 
Noortje van Lijf Forum scholengemeenschap I•RC Hofstedelaan 4, 19.00 uur 
27 maart, Soest 
Herman Kernkamp Discussieavond L.L. V ... Quemx" 20.00 uur 
27 maart. Winschoten 
Pieter ter Veer Forum Landbouworg. Oost-Groningen. 19.30 uur 
27 maart. Dit1penreen 
Erwin Nypels Afdelingsverg. 20.00 uur 
JO maart , Trederiksoord 
Dick Tommei Forum Middelbare Tumbouwschool (Kan mog. uitgest. worden tot 6 
april) 

Spreekbeurten, resp. Forums door Kamerleden en Kandidaat-Kamerleden in 
de periode I maart 1981-9 april 1981 

30 maart. Tholen 
Maarten Engwirda Oprichtingsvergadering Afd. Tholen, 20.00 uur 
JO maart . Naaldwijk 

2 maart , Mal.kum 
Suzanne Bischoff Forum georganiseerd door de werkgrol!p Emancipatie van de ge
meente Wonseradeel, 20.00 uur 
3 maart, Sneek 
Dick Tommei Afdelingsvergadering, 20.00 uur 
5 maart, Utrecht ' 
Jan Terlouw Lezing Utrechts Studenten corps. Janskerkhof 14, 20.00 uur 
6 maart, Arnhem 
Laurens J, Brinkhorst Forum JOVD/VVD Arnhem-Velp 20.00 uur 
6 maart. Driehuis (Velsen) 
Arend Meerburg Forum JOVD .. Kernbewapening en defensie" 
9 maart, Maartensdijk 
Maarten Engwirda Afdelingsvergadering. 20.00 uur 

Su1.anne Biscboff Pol. Scholingscursus voor Vrouwen ... De Kandelaar". 20 .00 uur 
J/ maart . Den Bosch 
Jo Swaen Forumavond werkgroep .. Geloof en Poliuek" . 20.00 uur 
Z april. Delji 
Jan Terlouw Aftlelingsverg. 20.00 uur 
3 april, Vledder 
Maarten Engwirda Forum in de .. Adelhor ·. 20.00 uur 
3 april . AmHerdam 
Chel Merlens Forum. Gem. MEAO. Roelof Hanstraat I. 14 uur 
6 april. Den Bosch 
Laurens J. Brinkhorst Stichting De Knilli,potlrt ... Haagsche Blur· . 20.00 uur 
9 april. Den Haag 
Erwin Nypels Forum Vrouwenbelangen . Haags Vrouwen Raadhuis. 20.00 uur 
9 april, NijfiU'/IFO 
Chel Merlens Forumavond Canistus ( ollege, B~rg en Dalseweg 81. 20.00 uur. • 
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