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PROGRAM EN PERSOON 
door H. J. Zeevalldng 

Bij het verschijnen van dit nummer van 
Democr:aat is de algemene ledenverga
dering van Hoogeveen achter de rug en 
zijn de hoofdstukken onderwijs en 
emancipatie van het nieuwe beleidspro
gramma hopelijk vastgesteld. Op 31 
oktober en 1 november volgt dan de 
vergadering in Utrecht met als belang
rijkste agendapunten vaststeUing van 
het hoofdstuk defensie en de sociaal
economische paragraaf. 

In grote lijnen is dan het nieuwe beleids
programma afgerond dat als basis zal heb
ben te dienen voor het verkiezingsprogram 
1981 en de handel en wandel van de D'66-
ers in vertegenwoordigende lichamen en 
besturen. 
Het moet niet onmogelijk worden geacht 
dat bepaalde programmaonderdelen voor 
sommigen van ons wat moeilijk verteer
baar uit de bus zullen komen- voor de een 
hier, voor de ander daar- wie op grond van 
een democratische besluitvorming politiek 
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wenst te bedrijven moet zich een goed ver
liezer kunnen tonen. 
De partij die voor de volle honderd procent 
de ideeën van mijzelf vcorstaat kan bij ge
brek aan medestanders, zo heeft de erva
ring mij geleerd , niet van de grond komen 
en zo zal dat met een ieder van ons wel het 
geval zijn. 
En verder als een bepaald programma-on
derdeel hem minder zint, dan kan de D'66-
er er naar blijven streven het in de toe
komst veranderd te krijgen. Dat is ken
merkend voor een program-partij die op 
democratische beginselen gegrondvest is. 
Tenslotte is er de politieke realiteit van de 
dag of wel de wal die het schip wel zal 
keren als het te sterk op drift raakt. De 
kiezers vormen voor een politieke partij 
die wal, de partijleden van D'66 dienen dat 
te beseffen door politiek hobbyisme te mij-
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Kongre~stukkcn m het hart. van deze Demo~.:raat. 

den en werkelijkheidszin te tonen bij het 
oplossen van de problemen van nu. 
Even belangrijk voor een politieke partij 
als het program is de vrouw of de man die 
dat program in de politieke praktijk moet 
vertalen. Door middel van het stembiljet 
kan hier ieder D'66-Iid zijn voorkeur met 
betrekking tot degenen die zich kandidaat 
hebben gesteld voor de Tweede Kamer 
uitspreken. Eerst in de voorronde, daarna 
in de .eindronde. 
Een zuiverder besluitvorming dan hier 
door onze partij wordt gehanteerd is niet 
denkbaar. Zij sluit vrijwel uit, dat politieke 
avonturiers boven komen drijven wat 
sommigen blijkbaar vrezen. Maar laten we 
wat dat betreft ook weer niet te benauwd 
doen. Waren wij anderhalf decennium ge
leden niet de politieke avonturiers bij uit
stek? 
D'66 wil met zijn kandidaten de nieuwe 
generatie aan de macht met een program 
dat een Nederlandse en eigentijdse verta
ling vormt van vrijheid, gelijkheid en broe
derschap. Program en persoon zullen dat 
straks beide uitstralen. • 
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KANDIDAATSTELLING VOOR HET 
LIDMAATSCHAP VAN DE EERSTE KAMER 
DER STATEN GENERAAL 
In mei 1981 zullen er verkiezinge~ ge- getekend te worden opgezonden aan 
houden worden voor de Tweede Ka- de landelijke verkiezingskommissie 
mer der Staten-Generaal. ·, van D'66, p/a Kantoor notaris L. J. J. 
Volgens het Huishoudelijk Reglement M. van Meer, Postbus 30, 2670 AA 
dient het hoofdbestuur de kandidaat- Naaldwijk. Het andere exemplaar 
stelling te openen. moet gezonden worden naar het lan
Op grond hiervan zijn sinds I april delijk secretariaat van D'66. Bezui-
1980 D'661eden die aan de in de Kies- denhoutseweg 195. 2594 AJ Den 
wet, de Statuten en het Huishoudelijk Haag. Formulieren zijn op aanvraag 
Reglement genoemde eisen voldoen, verkrijgbaar bij het landelijk secreta
in de gelegenheid zich kandidaat te riaat. 
stellen. De landelijke verkiezingscommissie 
Kandidaten dienen zich aan te mei- zal de ontvangst van ingediende 
den door het in tweevoud indienen aanmeldingsformulieren schriftelijk 
van een ondertekend aanmeldings- bevestigen. 
formulier. Eén exemplaar dient aan-

Laatste oproep 

De kandidaatstelling sluit op 13 okto
ber 1980 om 12.00 uur. 
Namens het hoofdbestuur. 
Frans Rogier, 
vice-voorzitter organisatie. 
Namens de landelijke verkiezings
commissie. 
Ernst Jansen, 
voorzitter. 

P.S. Indien de Tweede Kamer tussen
tijds wordt ontbonden en vervroegde 
verkiezingen worden uitgeschreven, 
sluit de kandidaatstelling uiterlijk 4 
werkdagen, nadat het besluit van ont
binding is afgekondigd • 

KANDIDAATSTELLING VOOR HET 
LIDMAATSCHAP VAN DE TWEEDE KAMER 
DER STATEN GENERAAL 
In verband met de wijziging van de 
Grondwet zal naar verwachting ook 
de Eerste Kamer der Staten Generaal 
worden ontbonden en zullen nagenoeg 
gelijk met de Tweede Kamer ook ver
kiezingen plaatsvinden voor de Eerste 
Kamer der Staten Generaal in mei 
1981. Hieraan nemen de leden van de 
Provinciale Staten in alle provincies 
deel omdat de gehele Eerste Kamer 
opnieuw moet worden gekozen. 
Hiertoe dient ook een nieuwe kandi
datenlijst voor D'66 te worden sa
mengesteld. Volgens het Huishoude
lijk Reglement dient het Hoofdbe
stuur de kandidaatstelling te openen. 
Op grond hiervan worden met ingang 
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zaterdag 25-10; 10.30 uur: 
Schouwburg Jumishof 
Wageningen, 
Studiedag Vrede en Veilig· 
beid. 
maandag 27·10; 19.00 uur: 
Utrecht 
Politiek Coördinatorenover
leg PEAC 
vrijdag 31-10; 20.00 uur 
zaterdag 1-11. 10.00 uur 
28ste Algemene Leden 
Vergadering Veemarkthallen · 
Utrecht 

van I oktober 1980 D'66-leden, die 
aan de in de Kieswet, de Statuten en 
het Huishoudelijk Reglement van 
D'66 genoemde eisen voldoen, in de 
gelegenheid gesteld zich kandidaat te 
stellen. 
Kandidaten dienen -zich aan te mel
den door het in tweevoud indien.en 
van een ondertekend aanmeldings
formulier. Eén exemplaar dient aan
getekend te worden opgezonden aan 
de landelijke verkiezingscommissie 
van D'66, p.a. Kantoor Notaris L. J. 
J. M. van Meer, Postbus 30,2670 AA 
Naaldwijk. · 
Het andere exemplaar moet gezon
den worden naar het landelijk se-

KANDIDAAT 
STELLING 
DAGELIJKS 
BESTUUR 
Door een misverstand sluit de 
kandidaatstelling voor het 
Dagelijks bestuur pas enkele 
dagen nadat deze Democraat 
ter perse gaat. In verband 
hiermee kunnen de kandida
ten niet in deze Democraat 
worden opgenomen. De gege
vens zullen in het kongresboek 
worden opgenomen. 
Frans Rogier 
Vice-voorzitter Organisatie 

kretariaat van D'66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 AJ Den Haag. 
Formulieren zijn op aanvraag ver
krijgbaar bij het landelijk sekreta
riaat. De landelijke verkiezings
commissie zal de ontvangst van in
gediende aanmeldingsformulieren 
schriftelijk bevestigen. 
De kandidaatstelling sluit op 8 januari 
1980 om 17.00 uur. 
Namens het Hoofdbestuur: 
Frans Rogier, 
vice-voorzitter organisatie 
Namens de Landelijke Verkiezings
commissie: 
Ernst Jansen, voorzitter 

• 

RADIO......., 
&Tv .... ~ ....... 

Let op! Op 1 september be· 
gomlèn de radio-ûitzendingen 
van de politieke partijen weer. 
Ook D'66 is weer eens In de 
veertien dagen in de ether. 
Maar nu in plaats van op 
maandag op dinsdag. 
Hilversum ll; 18.50-19.00 uur 
op 
dinsdag 7 oktober, 
dinsdag 21 oktober, 
dinsdag 4 november, 
dinsdag 18 november. 
De eerstvolgende tv-ûitzen
ding is op woensdag 22 okto
ber. 

COLOFON 
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 Baarse!, Frans Rogier. 
Marie-Louise Tiesinga, Jan 
Veldhuizen, Stijn Verbeeck. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Co Patist. 
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 moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur. het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële 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 jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 3.
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 à 10 
maal per jaar. 
Democraat nr. 9 verschijnt 
20-11-1980 
Sluitingsdatum copy: 27-10-1980 

Advertentietarieven 
I/I pagina: f 600,-
l /2 pagina: f 350.-
1/3 pagina: f 300.-
l/4 pagina: f 240.-
1/6 pagina: f 180,
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: 16.000 

Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

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



WERKGELEGENHEID 
DEMOCRATISCHE ECONOMIE EN 
ECONOMIE VAN DEMOCRATEN 
door Jan de Lange 

In politieke discussies wordt het woord 
werkgelegenheid erg vaak gehoord. Er 
wordt ook erg vaak misbruik van ge
maakt want blijkbaar is het een woord 
met een sterke emotionele lading. Als 
iets positief wordt genoemd voor de 
werkgelegenheid, bij voorbeeld het in
polderen van de Markerwaard, dan is 
daar al gauw mee bedoeld dat het, met 
voorbij gaan aan talrijke andere as
pecten, behoort te gebeuren. Dat is één 
kant van de zaak. De andere kant is, dat 
er over werkgelegenheid dus het ver
richten van betaald werk, even vaak erg 
lichtvaardig, haast bagatelliserend, 
wordt gesproken. Dat tref ik in D'66 
nogal eens aan. 
Al te gemakkelijk wordt soms gesproken 
over het alternatief van vrije-tijdswerk. 
van onbetaald werk dat toch ook werk is en 
over het verschaffen van een basis-inko
men aan wie vrijwillig afziet van het heb
ben van een betaalde baan. Soms moet ik 
wel eens denken aan die verbluffend een
voudige uitspraak over het energie
probleem: als kolen. gas en olie op zijn 
hebben we toch altijd nog de electriciteit! 
Ik wil hier over werken en niet-werken. 
over het in stand houden en creëren van 
werkgelegenheid en over het aanvaarden 
van minder dan volledige werkgelegenheid 
een paar kanttekeningen noteren, noch om 
full-employment tot elke prijs te verdedi
gen, noch om niet-werkenaan te prijzen of 
te verwerpen, maar om beide te relativeren 
als doelstelling en als haalbare of wenselij
ke maatschappelijke situatie. Ik vind dat 
het ook te maken heeft met het functione
ren van ons democratische stelsel. 
Eerst iets over het bevorderen van werk
gelegenheid, het optimaliseren van het 
aantal arbeidsplaatsen in verhouding tot de 
beroepsbevolking. Dat er voor de gehele 
beroepsbevolking betaald werk moet zijn 
is jarenlang één van de onaangevochten 
doelstellingen geweest van het Nederlands 
sociaal-economische beleid. De eerste 
dertigjaren na de oorlog is die doelstelling, 
behoude_ns beperkte en korte onderbre
kingen. gehaald. Ik vind dat dit heel be
paald op de positieve kant van de rekening 
van de "wederopbouw"-politiek in de pe
riode 1945-1960 kan worden geschreven. 
Ik weet heel wel dat er ook negatieve kan
ten waren aan dat beleid - de rekening 
daarvan werd in de jaren '60 gepresenteerd 
en D'66 speelde daar een rol in!- maar het 
was geen geringe prestatie de rap groeien
de bevolking van een op landbouw en ko
loniale handel georiënteerde samenleving 
aan voldoende werk en een redelijk inko
men te helpen in industrie en commerciële 
dienstensector. En er dan nog een heel re
delijk stelsel van sociale zekerheden op te 
grondvesten. 

Jan de Lange, geboren op 1 oktober 
1936 te Westdongeradeel, studeerde 
politicologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Naast diverse. beroeps
matige bezigheden is hij sinds 1971/id 
van Provinciale Staten van Noord· 
Holland, eerst 4/s lid van de befaamde 
negenmansfractie, nadien als éénper
soonsfráctie, nu als aanvoerder van 
·een fractie met vijf f_etels en in voUe 
hoop en vertrouwen in 1982 eenfractie 
van minstem tien te mogen presente
ren. In de Staten bemoeit hij zich als 
fractievoorzitter uiteraard met aUes, 
heeft de portefeuilles bestuurlijke (re) 
organisatie en financiën. en blijft hij 
zich teveel bezig houden met het eco· 
nomisch beleid hoewel dat in de taak· 
verdeling in de fractie zijn zaak niet 
meer is. De provincie Noord-Holland 
is hem zeer lief, uit Amsterdam is hij 
niet weg te branden, maar hij woont in 
Diemen. · 

Dat op volledige werkgelegenheid gerichte 
beleid had als grondslag de economische 
noodzaak een voldoende nationaal inko
men tot stand te brengen waarbij ieders 
inspanning nodig was, gewoon om aan 
voldoende huisvesting en voeding te ko
men. Dat ging gepaard met de sociaal-cul
turele overtuiging dat ieder zijn eigen 
brood behoort te verdienen: wie niet werkt 
zal ook niet eten. Behalve een ethische 
mening was dat trouwens door de eeuwen 
heen voor vrijwel iedereen harde histori
sche realiteit. Laten we er dus vooral niet 
laatdunkend of denigrerend over doen. 
Vanuit die opvatting is niet-werken maar in 

beperkte mate als legitiem ervaren. 
Werkloosheidsuitkeringen hebben een 
verzekeringskarak ter, gelden maar voor 
bepaalde tijd en passend werk moet wor
den aanvaard. Wie door eigen toedoen 
werkloos wordt, vrijwillig kiest voor niet
werken, heeft geen aanspraak op een uit
kering. 
Moge het zijn dat de grenzen tegenwoordig 
niet zo streng worden getrokken, moge het 
zijn dat we ons louter economisch kunnen 
permitteren dat veel meer mensen dan 
vroeger langduriger onderwijs volgen, 
vroeger met pensioen gaan, part-time wer
ken, oflangdurig niet-werken al of niet via 
de WAO, het wettelijk stelsel rust nog 
steeds op dezelfde waarden en ik maak me 
sterk dat heel veel mensen die waarden nog 
met volle overtuiging aanhangen. Dat wil 
dus zeggen dat een stelsel waarbij voor wie 
kiest voor niet-werken een basis-inkomen 
beschikbaar wordt gesteld afwijkt van de 
gangbare en in het huidige geldende sy
steem vastgestelde normen. 
Dat iets afwijkt van de gangbare normen 
wil niet zeggen dat het niet moet worden 
ingevoerd. Een politieke partij die zegt 
toekomstgericht bezig te zijn, moet dat be
paald aandurven. Maar het is wel zo dat 
zoiets als waar het hier om gaat niet ge
makkelijk op politieke steun kan rekenen. 
En dat moet voor een democratische partij 
te denken geven. Denken dus, en dan 
doen; niet het afgeven van gemakkelijke en 
gratuite uitspraken. Redelijke alternatie
ven behoren ook rationale alternatieven te 
zijn. 
Natuurlijk is het waar dat wie in en om het 
huis, in de buurt, in het verenigingsleven, 
ten behoeve van anderen etc. vrijwillig on
betaald werk doet voor zichzelf en voor de 
samenleving zinvol en nuttig bezig is. Na
tuurlijk kan al dat werk tot informele eco
nomie worden benoemd. Inderdaad kan 
die informele economie in man/vrouw
uren, dus in arbeidsplaatsen worden bere
kend. Dan kom je gemakkelijk op opmer
kelijk hoge getallen, bij voorbeeld 300.000 
tot 500.000. Tjonge, zeggen we dan, dat is 
evenveel of meer dan het officiële werk
loosheidscijfer. Is er dan wel een werk
loosheidsprobleem? Als niet-(betaald-) 
werk ook werk is, dan is er geen werkloos
heidsprobleem. 
Ik meen toch dat er twee grote vragen blij
ven. De eerste is dat het inderdaad sociaal 
een hele grote winst zou zijn als mensen die 
om welke reden dan ook geen betaald werk 
doen niet meer worden gezien als tweede
rangsburgers. Dat is echter niet van van
daag op morgen te bereiken. Het is mij iets 
te gemakkelijk te volstaan met de uitspraak 
dat we onze Calvinistische arbeidsethos 
maar even moeten laten varen. Tenslotte is 
dat geen tijdelijke bevlieging, maar de ver
balisalie van een eeuwenoude harde wer
kelijkheid. Ten tweede vraag ik mij af of, 
en zo ja hoe er nog over een werkgelegen
heidsbeleid moet worden gedacht als we zo 
lankmoedig een volstrekt onbepaalde 
claim leggen op danwel afschuiven nààr 
niet-werken als maatschappelijke factor 
meetellen. 
In een recent artikel zegt Van SchiJfgaarde 
(Idee, 66, 1/1) dat er in elk geval geen be
leid moet worden gevoerd dat tegen die 
keuze voor niet-werken als sociaal accep-... 



.. 
tabele levensvorm in gaat. Gaarne mee 
eens, maar het betekent wel dat als dat 
negatieve beleid niet wordt gevoerd er toch 
wel degelijk behoefte is aan een positief 
beleid, dat wil zeggen over de vraag hoe en 
in hoeverre aan de vraag naar werkgele
genheid moet worden voorzien. Hebben 
we niet door de keuzevrijheid voor niet
werken in te voeren het geheel een verza
meling gemaakt van onbestemde groothe
den? Wie en hoevelen zullen kiezen voor 
niet-werken? Welke soorten werkgelegen
heid moeten worden gecreëerd of in stand 
gehouden voor wie wèl willen werken? 
Zijn tussen die categorieën periodieke ver
anderingen te verwachten? Hoe zit het met 
de maatschappelijke behoeften aan be
paalde soorten werk? Is het niet wat elitair 
te denken dat iedereen ook buiten een (ar
beids)organisatie zijn/haar plaats wel 
vindt? Zou er niet eens met de mensen zelf 
over gepraat moeten worden? 
Daar komt dan nog eens het draagvlak
probleem bij. Ook al is het waar dat nu al, 
en zeker bij een voortgaande technologi
sche ontwikkeling zoals die zich lijkt af te 
tekenen, niet allen die kunnen werken be
hoeven te worden ingezet (zoals dat in de 
wederopbouwperiode bepaald wel het ge
val was), ook al behoeven wellicht slechts 
weinigen het werk te doen om allen redelijk 

te kunnen laten leven, wie zullen die wer
kers dan zijn? Hoe krijg je die er toe het 
nodige werk te doen, hoe selecteer je die 
werkers of- erger nog: hoe dwing je die? 
Ook in een super-geautomatiseerde hoog
oven zal best nog wel wat rotwerk gedaan 
moeten worden, om nog maar niet te spre
ken van allerlei verzorgende taken, 
schoonmaakwerk en dergelijke. Verande
ringen in de beloningsstructuur zouden 
kunnen worden overwogen, maar die hel
pen in de tegenwoordige omstandigheden 
ook al niet veel om mensen aan te trekken 
voor onaantrekkelijk werk. En dan nog: 
moeten inkomensverschillen dan vergroot 
worden ten gunste van wel-werken in een 
situatie waarin het nu juist de bedoeling is 
niet-werken sociaal acceptabel te doen 
zijn? 
Ik ben het er geheel mee eens dat we, gege
ven de technologisch-economische ont
wikkeling als gevolg waarvan full-em
ployment economisch niet meer nodig is, 
ook geen beleid moeten voeren dat over
bodige arbeidsplaatsen in stand houdt of 
tot stand brengt. Het ontwikkelen van een 
draagkrachtige economie dient voorop te 
staan. Maar daar staat tegenover dat we 
werkgelegenheid ook niet als een verou
derd en gepasseerd begrip moeten hante
ren zeker niet alsjaarlijks 40 à 50.000jonge 
mensen aantreden die zijn opgegroeid met 

advertentie 

de gedachte betaald werk te gaan doen. 
Evenals een moeilijk te bepalen aantal 
vrouwen die uit terechte emancipatorische 
motieven ook op een geaccepteerde, er
kende en gewaardeerde manier willen 
meewerken. 
Alle overwegingen over een gezonde en 
draagkrachtige formele economische ont
wikkeling verdienen steun. Maar dat mag 
dan naar mijn mening niet gepaard gaan 
met bagatelliseren van de noodzaak een 
quantitatief en qualitatief zinvolle partici
patie in de maatschappij voor ieder die dat 
wil. mogelijk te maken. Dat lijkt me een 
democratische verplichting die we op ons 
behoren te nemen. Ik denk dat daarvoor 
wel degelijk de ontwikkeling van een be
leid nodig is. 
Ons democratische stelsel is, in samen
hang met een ingewikkeld geheel van ta
melijk fundamentele sociale waarden, in 
een reeks van jaren opgebouwd. Ik vraag 
me af of een nogal abrupte verandering in 
de richting van -voor velen - nonpartici
patie in het sociaal-economisch stelsel niet 
erg riskant is voor een democratisch poli
tiek stelsel dat- zeker vanuit de D'66-visie 
-alleen maar gebaseerd kan zijn op parti
cipatie van allen en dat daarin zijn legiti
miteit vindt. • 

Regiocongres Zuid-Holland 
22 november 1980 

In "Het Parlement" Nieuwe Rijn 52 Leiden 
Programma: 

9.30 Zaal open 
10.00 Opening door Ruud Stam, regiovoorzitter 
10.15 Verkeer in Zuid-Holland 
12.00 Provinciaal monumentenbeleid 
12.45 Lunch 
13.30 Veiligheidsbeleid 
14.45 Keuze van een nieuwe regiosecretaris organisatie 
15.00 Voorbereiding en inspraak streekplanprocedures 
16.00 Sluiting 

Korte informatie 

Verkeer en Vervoer: 
Is er sprake van een sturend beleid op proveoeiaal en rijksniveau? 
In welke gevallen kan gesproken worden van een noodzaak tot 
weg aanleg? Er is een relatie te leggen tussenverkeersen vervoers 
beleid en het beleid voor milieu en landschapsbescherming, doch 
wordt deze relatie gelegd? Nut en noodzaak van openbaar ver
voer. Waar openbaar vervoer. Moeten er nieuwe tram-lijnen ko
men b.v. tussen Delft en Rotterdam dan wel Leiden-Den Haag. 

Provinciaal monumentenbeleid 
Voor zover de provincie een monumentenbeleid voerde was dit 
gekoppeld aan het rijksbeleid. Nu het rijksbeleid zich terug trekt 
op een selectief beleid gericht op het landelijk belang moet het 
beleid van de provincie ontkoppeld worden. Wat niet van alge
meen belang is is van regionaal belang. Deze belangen moeten 
worden behartigd door provincie en gemeenten. Hoe kun je zo'n 
beleid voeren met beperkte financiële en organisatorische moge
lijkheden. 

Extern Veiligheidsbeleid 
L.P.G. en L.N.G. aanlanding, opslag en vervoer. Sanering milieu
hinderlijke bedrijven in stedelijke gebieden. Vervoervan gevaarlij
ke stoffen over de grote rivieren. Voorkomen van ongevallen. 
Rampenbestrijd ing. 

Inspraak bij streekplannen 
Hoe zinvol is de huidige wijze van inspraak bij het Streekplan 
Zuid-Holland Zuid. Is er voldoende zicht op alternatieven m.b.t. de 
vormgeving van het streekplan (globaal of gedetailleerd, welke 
onderdelen komen aan de orde) en de inhoud ervan (volgend of 
sturend)? Hoe zou daarin verandering kunnen worden gebracht? 

Opgave van kandidaten regiosecretaris organisatie bij Herman 
van Ommen tot 2 x 24 uur voor de vergadering. 
Uitgebreide informatie (totaal 5-10 blz.) is op aanvraag verkrijg
baar bij: 
Herman van Ommen, Laan van Leeuwensteijn 29, 2271 HK Voor
burg. 

BON 
Ik ben van plan het regiocongres bij te wonen 
Stuur mij a.u.b. de betreffende informatie 

Naam 

Adres 

Woonplaats ................... · .................... . 
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UIT DE FRAI<TIES 

door Suzanne Decker 

Zonder dat dit aanleiding gaf tot uit
bundige viering heeft het Europees 
Parlement inmiddels haar eerste ver
jaardag erop zitten, sinds zij recht
streeks werd gekozen. 
Sirnone Veil, de voorzitter, toonde zich 
wel tevreden: Het Parlement had zich 
binnen de perken van het E.G. verdrag 
gehouden, nieuwe bevoegdheden hoe
ven niet, evenmin als initiatieven over 
de zetel van het Parlement. Kortom, 
onder haar voorzitterschap zouden wij 
het tweede jaar zo verder kunnen gaan. 
Aldus kunnen we haar reflecties bij de
ze verjaardag wel interpreteren. 
Laten we hopen dat dit niet representa
tief voor het Parlement zal blijken en 
dat dit eerste jaar ervaring juist omge
zet wordt in verderreikende inspiraties 
en aspiraties. Dat zal wel nodig zijn om 
tot een volwaardig en effectief Parle
ment te komen. 

EUROPEES 
PARLEMENT 
Begroting 1980 
Na eindjuni hier een speciale zitting aan te 
hebben gewijd- de eerste die sinds de ver
kiezingen in Luxemburg werd gehouden -
is vorige maand de begroting voor 1980 ten 
langen leste formeel vastgesteld. 
Aanleiding tot enthousiasme over het be
reikte, sinds het Parlement de begroting 
eind vorig jaar verwierp, is er nauwelijks. 
Bij de gekwalificeerde meerderheid die in 
het Parlement nodig is om extra begro
tingsvoorstellen aan te nemen, heeft de 
Christen-democratische fraktie een door
slaggevende stem. Die gebruikte zij thans 
om bepaalde voorstellen die het Parlement 
een half jaar geleden bij de èerste behande
ling van de begwting al had aangenomen, 
nu af te stemmen. Een voorbeeld hiervan 
zijn de 30 miljoen rekeneenheden voor so
ciale maatregelen ter begeleiding van de 
herstructurering in de ijzer- en staalindus
trie. Dit was bij de begrotingsbehandeling 
eind vorig jaar al aangenomen, maar het
zelfde voorstel dat nu door de Commissie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid weer 
op de begroting werd ingediend kreeg geen 
steun van de Christen-democratische 
fraktie en werd niet aangenomen. Hetzelf
de lot onderging het voorstel tot uitbrei
ding van het aantal funktionarissen bij de 
Commissie op het gebied van vrouwenza-

ken, dat door mij met steun van socialisti
sche zijde op de begroting werd ingediend, 
en waarop rapporteur Dankert het Parle
ment positief adviseerde. Ook dit voorstel 
werd door de Christen-democratische 
fraktie afgestemd. 
Overigens werd de begroting zonder noe
menswaardige wijzigingen aanvaard. 

Europa en de vrouw 
Zoals eerder bericht werd, werd in decem
ber vorig jaar een parlementaire ad-hoc 
Commissie voor de rechten van de vrouw 
ingesteld. 
Deze Commissie, waarvan ik ook deel uit 
maak, kreeg tot taak een nog voor de zo
merreces 1980 te houden parlementair de
bat voor te bereiden voor maatregelen ter 
verbetering van de positie van de vrouw in 
de E.G. Omdat de ad-hoc Commissie nog 
lang niet klaar was met het voorbereidend 
verslag, is het debat tot eind van dit jaar 
uitgesteld. 
Tijdens de junizitting behandelde het Par
lement wel het Interimverslag over de si
tuatie van de vrouw dat ik met name ter 
voorbereiding van de wereldvrouwen 
konferentie van de Verenigde Naties te 
Kopenhagen, als rapporteur voor de 
Commissie Sociale Zaken en Werkgele
genheid had opgesteld, met een aantal re
levante voorstellen en maatregelen die 
voor het merendeel, zij het hier en daar in 
afgezwakte mate, door het Parlement wer
den aangenomen. 
O.a. de oprichting van een Europese 
Emancipatie Commissie (zie het voorstel 
van D'66 al vroeg in de Europese verkie
zingscampagne gelanceerd), herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid, conse
quenties van micro elektronische techno
logie op vrouwenwerkgelegenheid. Speci
fieke problemen van buitenlandse werk
nemers en concrete akties ter verbetering 
van de situatie van vrouwen in de Derde 
Wereld. Van de kant van de Christen-de
mocratische fraktie werd een wijziging in
gebracht om de arbeidstijd op het gezin af 
te stemmen. Dit illustreert hun visie die het 
gezin centraal stelt. 
Het Parlement sprak zich ook nadrukkelijk 
uit voor deelname aan de Konferentie in 
Kopenhagen. Dit resulteerde in een twee
tal plaatsen in de E.G. delegatie naar Ko-
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penhagen, waaronder ikzelf. 
Een zeer waardevolle ervaring. 
Teleurstelling over de resultaten van die 
Konferentie zijn m.i. terug te voeren op te 
hoog gespannen verwachtingen. Anders 
dan de indruk bij velen, was dit immers niet 
een Konferentie van vrouwen, hun verte
genwoordigers en organisaties, maar een 
Konferentie van regeringen, met als on
derwerp de vrouw beheerst door de ge
bruikelijke spelregels van de V .N. Voor de 
toekomst gaat het erom de bereikte 
conclusies en ervaringen in concrete akties 
en maatregelen om te zetten. De theorie 
staat langzamerhand wel op papier, maar 
de praktijk is daar nog lang niet naar. • 

ER KAN NU 
WORDEN 
GEKOZEN, DOOR 
PARLEMENT EN 
KIEZER 
door Elisa Wessel-Tuinstra 

Eindelijk is het dan zover. Het initia
tiefontwerp PvdA-D'66 is ingediend. Er 
ligt nu een alternatief voor het ontwerp 
Ginjaar-De Ruiter en niemand zal zich 
aan een duidelijke keus kunnen ont
trekken, nu besloten is de beide ont
werpen apart te behandelen, waardoor 
de haalbaarheid van ons ontwerp aan
zienlijk is vergroot. 
Het feit dat nu gekozen kan worden 
geeft een enorme voldoening. Het was 
een moeizaam karwei: eerst de eigen 
worsteling met Ginjaar-De Ruiter, en 
de oprechte teleurstelling dat het ont
werp voor ons onaanvaardbaar was. 
Ook D'66 wil immers de kloof tussen 
maatschappelijke werkelijkheid (n.l. 
bestaande goede hulpverlening) en vol
strekt verouderde wetgeving dichten, 
desnoods met een compromis. 

De grenzen van zo'n compromis werden 
echter bereikt toen de vrouw volgens de 
regering anno 1980 een zwak onverant
woordelijk schepsel bleek te zijn, niet tot 
ingrijpende beslissingen in staat. 
Nu D'66juist bestaat om op te komen voor 
de eigen verantwoordelijkheid van de 
mens, om in de mensen zelf te geloven, 
was die benadering niet aanvaardbaar. 
Maar de PvdA. Zaten zij echt op dezelfde 
lijn? Hun geloof in de autoriteit van de 

.... 
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.". 
verzorgingsstaat (medici) is groter dan bij 
D'66. Bij de onderhandelingen over de 
wettekst van het initiatiefontwerp was dat 
dan ook duidelijk te merken. Daar kwam 
nog iets bij. Roethofheeft een lange droeve 
geschiedenis met abortuswetgeving achter 
de rug en dat speelde bij hem sterk mee. 
Het wetsontwerp dat indertijd door de 
Tweede Kamer was aangenomen maar 
door de Eerste Kamer verworpen was me
de zijn creatie. Dat oude geesteskind 
mocht niet te veel wijzigingen ondergaan. 
Van zijn kant begrijpelijk, maar de maat
schappelijke ontwikkeling staat nu een
maal niet stil. 
De D'66-fractie voor wie Suzanne en ik de 
onderhandelingen voerden was historisch 

onbelast maar had een zeer duidelijk par
tijprogram waarin van autoriteitengezag 
geen sprake is. 
Eigentijds en emancipatoir waren dus onze 
sleutelwoorden. Het naar voren halen van 
de vrouw, haar eigen verantwoordelijk
heid en beslissingsbevoegdheid en het ont
voogden van de relatie arts-vrouw waren 
daarvan de directe consequenties. De ge
sprekken verliepen plezierig, maar er werd 
pittig gestreden, juist voor die punten. 
Over het eindresultaat zijn we allen rede
lijk tevreden. 
Merkwaardig is hoe je zo'n hele toestand 
met zo'n initiatief zelf ervaart. Enerzijds 
voel je je gewichtig. Het is een politiek 
belangrijke zaak waar veel belangstelling 
voor bestaat, anderzijds weet je dat de 
kwestie waar het om gaat (goede hulpver" 
lening in een noodsituatie) op de achter
grond raakt door politiek gekrakeel. Daar 
doe je zelf aan mee. 
Dat ervaar je toch als vuile handen maken, 
meedoen aan het oude spel. Wat je op de 
been houdt is het vertrouwen dat in je ge
steld wordt binnen en buiten D'66 datje de 
zaak tot een goed einde zal brengen plus 
het daadwerkelijk meedenken van de frac
tie en de werkgroep abortus van D'66. 
En tenslotte word je minder somber over 
de onmacht van politici, als de nood echt 
aan de man/vrouw komt weten zij dat 
doemdenken te doorbreken. 
We moeten dat vaker doen. • 

COMMENTAAR 
VAN DE D'66· 
FRAKTIE OP DE 
MILJOENENNOTA 
door: Maarten Engwirda 

Op grond van de economische vooruit
zichten voor 1981, zoals die in de Ma
cro-Economische Verkenningen zijn 
weergegeven, kan geen andere conclu
sie worden getrokken dan dat het in de 
afgelopen jaren door het kabinet ge
voerde sociaal-economische beleid vol
strekt mislukt is. Was in de afgelopen 
jaren al sprake van sombere prognoses, 
het beeld wat uit de miljoenennota naar 
voren komt is ronduit rampzalig. Ten 
aanzien van de hoofddoelstellingen van 
beleid, zoals voorgenomen in Bestek 
'81, valt, met uitzondering van de te
rugdringing van het financieringste
kort geen vooruitgang, maar slechts 
grote achteruitgang te constateren· ten 
opzichte van het moment waarop die 
hoofddoelstellingen geformuleerd wer
den. Het meest kenmerkend is in dit 
opzicht misschien nog wel, dat het be
leid van het kabinet, dat er vooral op 
gericht heette te zijn de oplossing van de 
economische problemen te vinden via 
versterking van de marktsektor voor 
1981 dreigt te resulteren in een positie 
van het bedrijfsleven, die met een onge
kend hoge arbeidsinkomensquote van 
97,5% zwakker dan ooit zal zijn in de 
naoorlogse geschiedenis. Mede in sa
menhang daarmee vertoont ook de 
verwachte werkloosheidsontwikkeling 
voor 1981 met een naoorlogs record van 
280.000 geregistreerde werklozen 
rampzalige vormen. 

Nu het oogstjaar van het kabinet-VanAgt 
is aangebroken, kan daarom nu reeds de 
trieste, maar onvermijdelijke conclusie 
worden getrokken: de oogst is mislukt. 
In de plannen van het kabinet vallen weinig 
lichtpuntjes meer te onderscheiden. Een 
uitzondering vormt het voornemen om het 
financieringstekort te willen terugbrengen. 
In principe kan de D'66-fractie daarmee 
instemmen, zowel uit een oogpunt van de 
dalende invloed die daarvan op het rente
peil kan worden verwacht als vanwege een 
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noodzakelijke beperking van rente- en af
Iossingsverplichtingen van de Staat in ko
mende jaren. Wél maakt de fractie hierbij 
een voorbehoud ten aanzien van de om
vang van de vermindering van het financie
ringstekort als ten aanzien van het mo
ment, waarop dit dient te geschieden. In de 
miljoenennota wordt immers verwacht, 
dat Nederland zich zowel in 1980 als in het 
Ie halfjaar van 1981 in een conjunctureel 
dal zal bevinden. Deze situatie stelt naar de 
mening van de fractie grenzen aan de voor
genomen terugdringing van het financie
ringstekort teneinde te vermijden dat dit 
versterkend zou uitwerken op de recessie
ve conjuncturele ontwikkeling. 
Een tweede en laatste lichtpuntje vormt de 
erkenning van de eigen verantwoordelijk
heid van werkgevers en werknemers voor 
de totstandbrenging van de door het kabi
net noodzakelijk geachte extra inkomens
matiging in 1981. Daarbij doet zich natuur
lijk wel onmiddellijk de vraag voor of de 
regeringsplannen voldoende perspectief 
bieden om werkgevers en werknemers er
toe te kunnen brengen deze eigen verant
woordelijkheid om te zetten in concrete 
afspraken tot extra inkomensmatiging. De 
fractie meent dat dit volstrekt onvoldoen
de het geval is. Zij wil dit als volgt toelich
ten. 
Dat de regeringsplannen onvoldoende per
spectief bieden blijkt in de eerste plaats uit 

. de op die plannen gebaseerde vooruit
zichten, zoals te vinden in de miljoenen
nota. Eén van de meest verontrustende as
pecten van die vooruitzichten is immers, 
dat de investeringen in 1981 over de hele 
linie zullen dalen: bedrijfsinvesteringen -
4%, woningbouw - 2,5% overheidsinves
teringen - 2%, waarbij het Planbureau 
aantekent dat het bij de bedrijfsinvesterin
gen en de woningbouw om zeer optimisti
sche prognoses gaat, die daarom mogelijk 
nog ongunstiger zullen uitvallen. 
De fractie meent, dat die verontrustende 
vooruitzichten mede het gevolg zijn van 
het door de regering voorgenomen ad-hoc 
beleid van lastenverlichting voor het be
drijfsleven en de ontoereikende impulsen 
voor de woningbouw. De voor de woning
bouw voorgenomen maatregelen komen er 
immers voornamelijk op neer, dat het in 
1980 gevoerde beleid ook in 1981 wordt 
voortgezet. De D'66-fractie acht dit abso
luut onvoldoende, zowel tegen de achter
grond van de noodzaak om de bestaande 
woningnood op te lossen, als om een ver
dere vergroting van de werkloosheid in de 
bouw tegen te gaan. Gezien de onzeker
heid of de markt voor koopwoningen zich 
zal herstellen, acht de fractie het daarom 
noodzakelijk dat in 1981 een extra impuls 
aan de woningbouw wordt gegeven via de 
bouw van 10.000 'a 15.000 extra woning
wetwoningen. Daarnaast zal nagegaan 
moeten worden of ontkomen kan worden 
aan een verhoging van de woonlasten per 
woning door een verhoging van de priori
teit voor de volkshuisvesting. De fractie 
acht het gezien de dringende noodzaak om 
de nieuwbouw- en vernieuwingsprogram
ma's uit te breiden evenwel niet bij voor
baat uitgesloten dat een dergelijke verho
ging van de woonlasten per woning uitein
delijk onontkoombaar zal blijken te zijn. 
De voorgestelde lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven wordt naar de mening van de 



fractie in de verkeerde vorm gegoten. In 
plaats van een versnippering van de daar
voor uitgetrokken gelden over verhoging 
van de WIR-basispremie voor outillage, 
invoering van een voorraadaftrek en ver
hoging van de bijzondere winstaftrek geeft 
de fractie daarom verre de voorkeur aan 
een concentratie van de lastenverlichting 
via verhoging van de bijzondere winstaf
trek als zijnde verreweg het beste instru
ment om belasting op schijnwinsten te 
voorkomen. De fractie tekent daarbij aan. 
dat juist door deze belasting op schijnwin
sten de vermogensstructuur van het be
drijfsleven in ernstige mate is verzwakt, 
waardoor investeringen in risicovolle ver
nieuwingsprojecten. die tot het scheppen 
van nieuwe arbeidsplaatsen hadden kun
nen leiden. achterwege zijn gebleven. 
Een tweede belangrijk punt. waarop de re
geringsplannen onvoldoende perspectief 
bieden, vormt het inkomenspolitieke be
leid. Ook op dit punt blijkt de onmacht van 
het kabinet om de juiste oplossingen te 
vinden. Dit wordt door het kabinet ook met 
zoveel woorden erkend: de inkomenspoli
tieke gevolgen van het voorgenomen be
leid komen niet overeen met de uitgangs
punten van het kabinet. Een uiterst 
vreemde constatering, die de vraag doet 
rijzen wie het voorgenomen beleid dan wel 
geformuleerd heeft! De fractie is het met 
het kabinet eens, dat de tarieven van de 
inkomensbelasting niet verder verhoogd 
moeten worden. Totaal onbegrijpelijk 
vindt zij echter, dat het kabinet voorstelt 
om het lage tarief van de BTW te verhogen 
van 4 naar 4,5%. Een invoering van een 
apart, luxe-tarief in de BTW zoals dat ook 
in andere Europese landen bestaat, ver
dient naar de mening van de fractie verre
weg de voorkeur boven de verhoging van 
het lage tarief. Onbegrijpelijk is boven
dien, dat de regering de rijksbijdragen aan 
de sociale verzekeringen wil terugdraaien. 
De hieruit resulterende premieverhoging 
werkt immers denivellerend ten gunste van 
de hoogste inkomens, terwijl zij ook zou 
kunnen leiden tot extra looneisen en als 
zodanig volstrekt strijdig is met de filosofie 
van Bestek '81. 
Een derde en laatste punt, waar de rege
ringsplannen onvoldoende perspectief 
bieden, betreft de voorgenomen ombui
gingen. In dit verband heeft de fractie de 
grootst mogelijke bezwaren tegen de voor
gestelde verlagingen van de salarissen van 
onderwijzend personeel. De fractie is 
voorstander van inkomensmatiging ten 
behoeve van werkgelegenheid. Dit dient 
dan echter wel over de gehele linie te ge
beuren. Een eenzijdige afwenteling van de 
lasten van een collectieve voorziening als 
onderwijs op de categorie van het onder
wijzend personeel is voor de fractie van 
D'66 volstrekt onaanvaardbaar. 
Daarnaast valt het de fractie op. dat de 
hoge prioriteit, die het kabinet ook in het 
verleden aan de defensie-uitgaven heeft 
toegekend, ook voor 1981 wordt gehand
haafd. Naast de structurele verwerking 
van de ombuigingen uit 1980 worden im
mers voor de defensie-uitgaven in 1981 
geen nieuwe ombuigingsvoorstellen ge
daan. Defensie is daarmee het enige de
partement waarop in 1981 niet wordt be
zuinigd. In het licht van de noodsituatie, 
die voor 1981 verwacht wordt, vindt de 

fractie die prioriteitstelling onaanvaard
baar. 
De onmacht van het kabinet om te regeren 
blijkt bovendien uit het uitblijven van en
kele belangrijke besluiten op fiscaal ge
bied. Dit betreft in de eerste plaats de aan
gekondigde en naar de mening van de frac
tie broodnodige maatregelen ter bevorde
ring van het beleggen in risicodragend 
vermogen. Ten tweede gaat het hier om de 
fiscale behandeling van betaalde rente in 
het algemeen en hypotheekrente eigen 
woning in het bijzonder. De stelligheid, 
waarmee in juni door het kabinet maatre
gelen op dit laatste punt voor Prinsjesdag 
waren toegezegd staat in schrille tegen
spraak tot het uitblijven van besluiten op 
dit punt nu. 
Samenvattend: het kabinet is in de afgelo
pen jaren volstrekt tekortgeschoten in het 
vinden van de benodigde fundamentele 
aanpak van de ernstige sociaal-economi
sche situatie. Nergens blijkt dit duidelijker 
uit dan uit de economische verwachtingen 
voor 1981. Die verwachtingen zijn ronduit 
rampzalig. Het kabinet biedt volstrekt on
voldoende perspectief om de nodige oplos
singen alsnog in het restant van de kabi
netsperiode te zullen vinden. 
Conclusie: het kabinet is nu echt uitgere
~~d! • 

DEMO· 
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

De Democraatjes zijn na de vakantie ken
nelijk nog niet allemaal op gang gekomen. 
Bij het ter perse gaan van deze Democraat 
was de stapel klein. Zo was het helaas ook 
met de inhoud: veel organisatorische za
ken die plaatselijk van belang zijn, maar 
nog weinig politieke zaken die eruit spron
gen. En dat ligt voor de hand. De fracties 
zijn pas weer gestart en met de algemene 
beschouwingen voor de boeg wordt het 
kruit nog droog gehouden. Toch mis ik ook 
een aantal bladen de afgelopen maanden. 
Het kan zijn dat ik niet meer op de ver
zendlijst voorkom, maar ik vrees eerder 
dat bij sommige redacties de regelmaat er 
een beetje uit is. Immers, redactieleden 
verhuizen. enthousiasme kan tanen, plot
seling blijkt goedkoop drukken bij een 
D'66-vriendje niet meer mogelijk ... het 
zijn allemaal praktische problemen die de 
continuïteit van een blad in gevaar kunnen 
brengen. In de PSVI-folder die de vorige 
maand in het hart van de Democraat was 
meegeniet. kondigden we al aan dat het in 
de bedoeling ligt voor de redacties van 
plaatselijke en (sub )regionale Democraten 

een bijeenkomst te organiseren, waarin zij 
hun ervaringen kunnen uitwisselen en 
nieuwe ideeën kunnen opdoen. Dat plan 
heeft inmiddels vastere vorm gekregen. 
Let dus op de PSVI-mededelingen! 
Gloednieuw en vers van de pers is het blad 
HINT '66 van de afdeling Hilversum. Met 
het recent ontstane blad van Rijswijk toch 
wel tot de aantrekkelijkste mini-democra
ten behorend! In het hart van het blad vindt 
men twee acceptgirokaarten geplakt met 
verzoeken om een vrijwillige afdelingsbij
drage en een bijdrage voor het fonds ge
meenteraadsverkiezingen '82. Terecht. je 
kunt niet vroeg genoeg beginnen. Veel 
succes Hilversum! 
Voor het eerst ontving ik de Nieuwsbrief 
van Bodegraven en het fraktienieuws van 
Enschede, dat kennelijk de afdeling ruimte 
biedt voor het verslag van de afdelingsver
gadering. De uitvoering van Ha die D! uit 
Haren in Groningen is sterk verbeterd. Ik 
vond er een interessant artikel in over de 
APV (Algemene Politieverordening) in het 
algemeen en die in Haren in het bijzonder. 
De gemeenteraadsfractie in Amstelveen 
stuurde deze keer geen afdelingsblad, 
maar een andere uiting van D'66-zijde, 
waaruit blijkt dat we ons werkelijk overal 
weten in te vechten. Het gaat om de sep
temberaflevering van Schipholland, een 
blad dat de directie van de luchthaven uit
geeft en dat in een oplage van 80.000 stuks 
wordt verspreid over de regio rond Schip
hol en aan boord van de vertrekkende 
vliegtuigen. In een twee pagina's groot ar
tikel onder de titel "Gemeenteraden moe
ten waakhondfunctie blijven uitoefenen" 
laat men Richard Kant aan het woord over 
de D'66-inbreng tijdens de discussies over 
de inspraak op het Structuurschema Bur
gerluchtvaartterreinen. Luchtreizigers 
krijgen dus ook D'66 al op hun bordje. 
Gelezen in het subregioblad van Zuid-Oost 
Brabant: Tweede Kamer. Wie nog kamer
lid wil worden, moet nu toch opschieten 
met aanmelden. Zoals hekend zijn er 150 
zetels. Met wat reserve hebben we dus wel 
rond 200 kandidaten nodig. Sluitingstijd is 
13 oktober 12.00 uur. 
Zet 'mop redacties! Tot de volgende keer. 

advertentie 

PARTNER (vrwl.) 
gezocht 
bij opzetten en .,runnen" van een 
zgn. Pooling-Centre voor admini
stratief vrouwelijk personeel in 
Arnhem en omgeving. 
Leeftijd: ±25 - 45 jr. Gaarne 
boekhoudk. ervaring en rijbewijs. 
Type-en/of andere administratie
ve vaardigheid voorwaarde. 
Werktijden in onderling overleg. 

Inlichtingen tijdens kantooruren: 
telefoon: 08370-11240 
Brieven aan: 
Mw. mr. A. Blaauw-Meyer 
Reyhorst 196 
6708 KG Wageningen 
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NIEUWE LANGE AFSTANOS 
KERNWAPENS: 

AANVAARDING 
ONDER VOORWAARDEN 
OF NIET! 
H.B. wat bezielt je? 
In het voorgestelde nieuwe beleidspro
gramma wil het H.B. de nieuwe kernwa
pens Pershing II en Tomahawk, weliswaar 
onder voorwaarden, aanvaarden. (Hoofd
stuk 14.4.4). Wat kan het H.B. bewogen 
hebben zo recht tegen de uitspraak van het 
partijcongres (I dec. '79, motie Tommel) in 
te gaan? 
Meent men dat het Congres te ondoor
dacht of te overhaast heeft besloten? On
waarschijnlijk; de kwestie was in ver
scheidene regio's besproken en op het 
noordelijk studiecongres (Paterswolde) 
uitvoerig bestudeerd. De congresgangers 
in Amersfoort waren goed voorbereid en 
wisten waar het om ging. 
Acht het H.B. dan belangrijke nieuwe fei
ten aanwezig die tot herziening van stand
punten nopen? Met geen woord wordt 
daarop gewezen. Zouzo'n feit de door pre
sident Carter aangegeven "nieuwe" stra
tegie zijn (de strategische kernwapens 
zullen in de eerste plaats op militaire en 
industriële doelen gericht worden; d.w.z. 
een gevechtstaak i.p.v. vergelding!). Dit 
betekent o.m. dat aan de nieuwe euro
strategische wapens waar het hier om gaat 
ook in de eerste plaats een rol toebedeeld is 
in een .,beperkte" kernoorlog op Euro
pees gebied. Dit versterkt juist de argu
mentatie tegen invoering! 
Wil het H. B. op deze wijze politieke bewe
gingsruimte krijgen voor binnenlands ge
bruik? Het is onwaarschijnlijk, want het 
zou van een voor onze partij ongekend cy
nisme getuigen. Op zo'n belangrijk punt 
dient ons standpunt volkomen duidelijk te 
zijn! . 
Het blijft mij een raadsel, vooral omdat 
aanvaarding van deze kernwapens in strijd 
is met de overige paragrafen over ,. Vrede 
en Veiligheid" en ,.Defensie en Ontwape
ning". Acht het H.B. de voorwaarden zo
danig belangrijk en realiseerbaar dat ze 
aanvaarding rechtvaardigen? Ziet het H.B. 
niet in dat aanvaarding de overige para
grafen grotendeels tot vrijblijvende mooi
praterij degradeert die in een beleidspro
gramma niet thuis hoort? 

Zinnige voorwaarden? 
Voorwaarden hebben alleen zin wanneer 
ze in uitvoerbare beleidsmaatregelen uit
gedrukt worden en de steller ervan een 
reële invloed op de beleidsbeslissingen 
hierover heeft. Hieraan wordt echter niet 
voldaan. Overigens, aanvaarding is aan
vaarding met of zonder voorwaarden. 
In de eerste plaats wordt genoemd: terug
dringen van de rol en het aantal kernwa-

pens. Een aantrekkelijke gedachte, maar 
wat betekent het? De rol van kernwapens 
wordt niet gewijzigd door verschuivingen 
in soorten en aantallen, maar komt voort 
uit de aard en de omvang van hun uitwer
king en het feit dat elke technologisch hoog 
ontwikkelde maatschappij ze, naar ge
voelde behoefte. kan maken. 
Aanvaarding van slechts een beperkt aan
tal euro-strategische wapens lijkt een stap 
in de richting van "liever een half ei dan 
een lege dop'', maar het miskent de princi
piële betekenis van deze wapens. Het zijn 
Amerikaanse wapens op Europese bodem, 
waarmee doelen op Russisch grondgebied 
geraakt kunnen worden: zij vormen daar
mee een principieel nieuw soort bedreiging 
voor de Sovjet Unie (vergelijkbaar met de 
Russische raketten op Cuba in 1962 !) en ze 
zullen daardoor een nieuwe impuls geven 
tot een euro-strategische wapenwedloop. 
Het afdwingen van de ratificatie van SALT 
II is al een heel vreemde voorwaarde. Ra
tificatie vanSALT II is in het belang van de 
V .S. zelf, maar wordt opgehouden doordat 
voor veel Amerikanen hun veiligheids ge
voel berust op het besef de sterkste natie 
ter wereld te zijn, terwijl SALT II juist de 
gelijkwaardigheid van, althans de strategi
sche, kernmachten van de V .S. en deS. U. 
erkent. Bovendien veel Amerikaanse poli
tici wensen in een verkiezingsjaar niet de 
schijn te wekken "soft on communism" te 
zijn. 
Kan een militair relevante vermindering 
van de Sovjet euro-strategische wapens er 
mee afgedwongen worden? Wat is dan de 
militaire relevantie? De, nieuwe, SS 20 ra
ket vervangt een oud type. Dit type had 
een motor voor vloeibare brandstof en had 
daardoor een lange voorbereidingstijd no
dig aleer hij afgevuurd kon worden. Dat 
betekent dat dit wapen als eerste afge
vuurd moest worden om vernietiging op de 
lanceerplaats te ontgaan. De SS 20 kan snel 
gereed gemaakt worden en de S. U. kan 

zich dus veroorloven een oorlogsalarm 
eerst op valsheid te verifiëren. De vervan
ging op zich is dus ook een westers veilig
heidsbelang. 
Het aantal van deze raketten is van minder 
betekenis voor de Europese veiligheidssi
tuatie dan op het eerste gezicht lijkt. Wan
neer zij ingezet worden bij een beperkte 
kernoorlog in Europa dient de S. U. te re
kenen op vrijwel totale vernietiging van 
West en Midden-Europa en grote delen 
van Europees Rusland. Omgekeerd kun
nen de V .S. een dergelijke oorlog voeren 
terwijl hun grondgebied buiten schot kan 
blijven. Een beperkte kernoorlog is echter 
een gevaarlijke illusie, reeds een gering 
aantal euro-strategische wapens zal de es
calatie tot een totale oorlog te weeg kunnen 
brengen. 
De laatst genoemde voorwaarde, "ver
mindering van het aantal Navo tactische 
kernwapens", maakt een heel vreemde in
druk. Moeten we de tactische wapens die 
in par. 4.3. reeds op grond van hun eigen 
ondoelmatigheid voor afschaffing zijn aan
gemerkt inruilen tegen Tomahawks-kruis
vlucht-wapens? Dan is dit een schijnvoor
waarde. Zijn er andere tactische wapens 
bedoeld? Dit is de duivel met Beëlzebub 
uitdrijven! Het miskent de extra dimensie 
van bedreiging die deze euro-strategische 
wapens aan de bestaande situatie toevoe
gen . 

. Onvoorwaardelijk afwijzen is geboden 
De genoemde voorwaarden hebben dus 
weinig reële betekenis; ze versluieren 
slechts dè keuze voor aanvaarding van de
ze euro-strategische wapens. 
Ze moeten echter onvoorwaardelijk wor
den afgewezen wegens de stimulans voor 
de bewapeningswedloop die ze betekenen. 
de onevenwichtigheid in veiligheidsrisico 
die ze veroorzaken, zowel tussen de V .S. 
en de S.U. als tussen de V.S. en de Euro
pese bondgenoten. 
Afwijzing zal een achterstand op het ge
bied van dit type wapen (kunnen) veroor
zaken; die moeten we aanvaarden. Zo'n 
achterstand is militair van weinig beteke
nis maar heeft politiek een grote positieve 
waarde. Het is een concrete stap naar af
remming van de kernwapenwedloop en 
daarmee een concrete bijdrage aan het 
streven naar non-proliferatie (zie hfst. 
13.2.). 
Wat staat ons te doen in de NAVO? 
Wat kunnen we nog verwachten te berei
ken na het principe besluit van de NAVO 
tot produktie van de 572 Pershings II en 
Tomahawks? We moeten ons actieve lid
maatschap van de NAVO aanwenden om 
onze bondgenoten duidelijk te maken 
waarom we tegen de invoering van deze 
wapens zijn en ze dus niet op ons grondge
bied kunnen toelaten. De kwestie is niet 
gesloten: België heeft zijn beslissing uitge
steld en de Bondsrepubliek Duitsland heeft 
slechts met aarzeling toegestemd. 

• 



Het ontwerp-beleidsprogram van D'66 
over Vrede en Veiligheid kenmerkt zich 
door een spanning tussen idealisme en 
realisme. Enerzijds leggen wij ons te
recht niet neer bij een voortzetting van 
de bewapeningsrace, bij een alleen 
maar denken in termen van machtse
venwicht en bij een blok-tot-blok-bena
dering. Eigen verantwoordelijkheid 
van Nederland op het punt van de 
kernwapens wordt bepleit binnen de 
NAVO door de bereidheid uit te spre
ken ook eenzijdig bepaalde kerntaken 
af te stoten. Het ontwerp zoekt ook ope
ningen in de richting van nieuwe strate
gieën om de patstelling in de Oost-West 
verhouding te doorbreken. Door Laurens Jan Brinkhorst 

TUSSEN IDEALISME 
EN REALISME 
Anderzijds willen wij in het ontwerp bena
drukken dat bewapening ook moet worden 
gezien als een symptoom van een kwaal die 
dieper ligt en voortkomt uit belangente
genstellingen in een wereld van souvereine 
staten. De omvang van de bewapening 
heeft in zo'n situatie altijd "relatieve", 
nooit "absolute" betekenis. Daarom ook 
houden wij vast aan het NA VO-Iidmaat
schap, omdat de Nederlandse veiligheid 
. ,niet los kan worden gezien van die van de 
omringende landen'' (I. I.), maar willen wij 
tevens "een maximale inzet voor een suc
cesvol verloop van de Oost-West onder
handelingen" ( 1.1.5. ). Dat alles pleit voor 
afweging en nuancering en constante toet
sing aan de internationale realiteit. 
In dat beeld past ook de passage over de 
nieuwe middellange afstandsraketten 
(4.4. ). Daaruit spreekt niet een bereidheid 
tot plaatsing in Nederland over te gaan, 
maar de wens ze niet te plaatsen, tenzij ... 
De discussie op het a.s. congres moet m.i. 
gaan over de invulling van het begrip "ten
zij". De discussie gaat nietover de vraag of 
kernwapens goed of slecht zijn, of we lie
ver "rood dan dood" zijn of over de toe
komst van de mensheid na een alles ver
woestende kernoorlog. Ons gezamenlijk 
vertrekpunt behoort te zijn dat "kernwa
pens zedelijk onaanvaardbaar zijn" 
(4.1.1. ). Daaruit immers spreekt de menta
liteit dar wij niet mogen berusten in de hui
dige situatie en dat bepaalt de inzet waar
mee wij veranderingen willen bevorderen. 
Doel moet zijn een beleid dat uiteindelijk 
niet meer steunt op kernwapens, zonder 
ondertussen de kans op conflicten te laten 
toenemen (4.1.3. ). Om die reden ook keren 
wij ons tegen iedere ontwikkeling die de 
grens tussen conventionele en nucleaire 
wapens dreigt te doen vervagen (zoals de 
neutronenbom). 

Kernwapens: geen nationaal maar 
internationaal vraagstuk 
De centrale vraag is dan hoe wij dat doel 
kunnen bereiken. Kernwapens zijn geen 

nationaal, maar een internationaal vraag
stuk. Dit betekent dat een oplossing waar
bij Nederland alléén alle kernwapens af
schaft de gemakkelijkste weg is, als daar
door geen uitzicht bestaat dat zo'n stap 
enig effect op de wereld om ons heen heeft. 
Het vergroot onze veiligheid niet, want wie 
kan denken dat in een werkelijke oorlogs
situatie de Rotterdamse haven als belang
rijkste aanvoerweg voor heel West-Europa 
buiten schot kan blijven? Maar ook: onze 
invloed wordt kleiner. Als wij enige in
vloed willen uitoefenen dan zullen wij er 
oog voor moeten hebben hoe andere lan
den hun veiligheid zien, met name de ande
re Europese landen om ons heen. Dat vei
ligheidsbeeld is verschillend en wordt 
veeleer bepaald door geografische ligging 
dan door ideologie. Niet alleen de Duitse 
sociaal-democratische Bondskanselier 
Schmidt, maar ook de socialistische en 
communistische leiders van Frankrijk en 
Italië aanvaarden expliciet de NAVO als 
basis voor de West-Europese veiligheid. 
Zij wijzen eenzijdige kernontwapening af 
omdat daardoor de stabiliteit in de Oost
West verhouding zou worden verstoord. 
Een Nederlands onvoorwaardelijk nee te
gen kernwapens zou hen niet van opvatting 
doen veranderen. 
Het congres van december j.l. heeft zo'n 
uitspraak ook niet gedaan en het nieuwe 
ontwerp doet dat ook niet. 

Veranderingen sinds december 1979 
Maar de vraag is ondertussen wel gerezen 
of de nieuwe tekst niet strijdig is met de 
toen aangenomen-motie Tommel. Het lijkt 
mij van niet. Die motie heeft zich niet ge
keerd tegen modernisering onder alle om
standigheden. Een andere motie van die 
strekking is zelfs afgestemd. Het gaat dus 
om de invulling van voorwaarden. 
Daarbij moeten wij bedenken dat er sinds 
de congresuitspraak van I december van 
het vorig jaar wel het een en .ander in de 
wereld is gebeurd. Wij moeten daarmee 
met ons verder beleid rekening houden. 
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Allereerst is er het feit dat de NAVO be
stoten heeft tot modernisering en 14 van de 
15 NAVO-landen daarvoor de verant
woordelijkheid hebben genomen (het ka
binet Van Agt ook, zonder dat in Neder
land te kunnen of willen erkennen!). Ver
der kan men er niet aan voorbij gaan dat 
modernisering en vermeerdering van ver
schillende categorieën Sovjet-kernwapens 
onverminderd wordt voortgezet. Daarbij 
gaat het niet zo zeer om de enkele afweging 
van de kruisraketten en de Pershing-U te
genover de SS-20, maar veeleer om de toe
name van het totale arsenaal. Volgens de 
dezer dagen verschenen studie van het 
Londense Institute of Strategie Studies 
heeft dat inmiddels tot een aanzienlijk 
overwicht aan Sovjet-zijde geleid. Ik noem 
dat punt, omdat daar uit blijkt dat er thans 
geen sprake is van een werkelijke "Euro
strategische" balans. 
Daarnaast heeft Schmidt krachtige pogin
gen gedaan het gesprek over wapenbe
heersing weer op gang te brengen. Vooral 
door zijn inspanning zullen binnenkort on
derhandelingen tussen de V.S. en de Sov
jet-Unie over deze wapens beginnen. Dat 
alles maakt een herwaardering van ons 
beleid nodig. 
Mijn uitgangspunt is dat wij, indien enigs
zins mogelijk, moeten vermijden dat de 
Nederlandse houding er toe zalleiden dat 
vooral de Bondsrepubliek het gevoel krijgt 
er "alleen voor te staan". Het wapenbe
heersingsproces als geheel wordt daardoor 
niet bevorderd maar integendeel afge
remd. 

Wezenlijk dilemma 
Uitgaande van de nieuwe situatie zou een 
nieuw kabinet (hopelijk met D'66-deelna
me) voor een wezenlijk dilemma staan. 
Twee globale lijnen lijken mogelijk: de ene 
is iedere verantwoordelijkheid voor plaat-. 
sing in Nederland af te wijzen, zoals de 
PvdA doet. 
Naar mijn stellige overtuiging zou Neder
land door zo'n houding iedere invloed op 
het internationale onderhandelingsproces 
verliezen. Immers invloed uitoefenen -dat 
geldt internationaal misschien nog meer 
dan nationaal -kan niet worden los gezien 
van verantwoordelijkheid. Wij moeten niet 
vergeten dat wij spreken over kernwapens 
waarover anderen moeten onderhandelen 
en die zijn niet bereid tot directe afbouw 
over te gaan. 
De andere lijn is: uitgaan van afwijzing van 
het huidige aantal van 572 kernwapens 
waartoe is besloten en het aantal thans be
staande kerntaken. Tegelijk moeten wij de 
NAVO-partners onder druk zetten door 
hen voor te houden dat Nederland- hope
lijk in nauw èontact met België, dat ook 
nog geen plaatsingsbesluit heeft genomen, 
niet iedere verantwoordelijkheid uit de 
weg gaat als aan een aantal zware· voor
waarden wordt voldaan. 
Die voorwaarden zijn op zichzelf al heel 
moeilijk te vervullen en zijn niet willekeu
rig gekozen; Immers, bij de hele moderni
sering gaat het enerzijds om de handhaving 
van de afschrikking (d.w.z. niet het ge
bruik!), anderzijds om een proces van on
derhandelingen op gang te brengen waar
door een zo laag rnogelijk (volgens ons het 
liefst 0) niveau ontstaat. .... 
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DEPERS 
OVERDö6 

door Marie Louise Tiesinga 

.... 
Van een totale reductie in Europa als ge
heel zou een veel krachtiger signaal naar de 
S. U. uitgaan dan van een eenmalig gebaar 
van Nederland alleen. Ook zou ons stand
punt moeten afhangen van de bekrachti
ging vanSALT I I en de evaluatie van de nu 
officiële Amerikaanse "countervailing" 
strategie. Deze laatste ontwikkeling is ge
vaarlijk omdat hij lijkt uit te gaan van de 
gedachte van de beheersbaarheid van een 
nucleair conflict, een naar mijn gevoel fa
tale gedachtengang. Het kan zijn dat deze 
tweede weg dood loopt, hetzij als gevolg 
van onwil van de S. U., hetzij van die van 
de bondgenoten, met name de V .S. Binnen 
de Europese context (zo belangrijk blij
kens ons Europees verkiezingsprogram
ma!) kunnen we nu een nieuwe richting 
inslaan, waardoor een verdergaande su
permacht confrontatie kan worden voor
komen. 
Dat is tot nu toe niet serieus geprobeerd. 
Een direct afhaken daarentegen, na een 
eenmalige mislukking, maakt die poging 
niet serieuzer. Het zou ons brengen in de 
machteloze positie van Denemarken. De 
Nederlandse aarzeling daarentegen heeft 
invloed omdat wij nog bij de besluitvor
ming betrokken zijn. Dat alles pleit voor 
contact en overleg met andere Europese 
landen in een thans onzekere situatie en 
tegen Nederlandse solo-acties van abso
lute aard. 
Onvoorwaardelijke afwijzing van iedere 
modernisering lijkt principieel, maar is in 
feite nationalistisch, zonder oog voor hoe 
andere Europese landen hun veiligheid 
zien en brengt daardoor een werkelijke 
wapenbeheersing niet dichterbij. Als wij 
werkelijke zorg hebben voor de toekomst 
van onze kinderen moeten wij ook probe
ren op veiligheidsgebied een redelijk alter
natief te bieden! • 

Het begon eind augustus toen de gemeenteraad in het Groninger Muntendam 
(PvdA 7, CPN 2 en de christelijke groepering Gemeentebelangen 2 zetels) lucht 
kreeg van de op handen zijnde benoeming van de Haagse socioloog Hayo Apothe· 
ker in hun gemeente die zij graag afschilderen als een rood bolwerk (80% linkse 
stemmers). Zij stuurden een spoedtelegram naar minister Wiegel, dreigden de 
installatie te boycotten, bedachten minder fraaie kwalificaties voor Apotheker en 
wroetten in zijn verleden. De kranten wilden ons doen geloven dat het hele dorp op 
z'n kop stond. Zelfs de rijkspolitie in Muntendam scheen Wiegel een telegram van 
afkeuring te hebben gezonden. 
De benoeming kwam af en op I oktober begon Hayo Apotheker, 30 jaar oud, 
zonder installatie aan zijn ambtsperiode. De burgemeesterswoning was verkocht, 
hij moest maar "gewoon putten uit het woningbestand". Geen vrolijk begin. 
Muntendam is sinds kort wel een afdeling van D'66 rijk, die Apotheker een warm 
welkom heeft bereid. 

EEN BURGEMEESTERSBENOEMING 
IN GRONINGEN 

D'66 • WIEGELS 
TERECHTE KEUS 
Wie de krantenberichten over deze be
noeming en het stof die ze deed opwaaien 
op een rijtje legt, vindt daarin opvallend 
weinig openlijke steun van D'66-zijde. En 
waar die gegeven wordt - door Jan Ter
louw bijvoorbeeld in het Nieuwsblad van 
het Noorden van 3 september j.l. (Ter
louw: we staan pal achter Apotheker) -
komt de motivering slecht over: " ... Wij 
hebben ons neergelegd bij de benoemde 
burgemeester, maar sinds dat moment 

Het profiel van een burgemeester en een 
burgemeester en profil. 
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proberen wij zoveel mogelijk D'66 kandi
daten benoemd te krijgen ... '' Verder. ook 
elders in artikelen, alleen maar veel - en 
terechte - kritiek op de manier waarop 

· Muntendam uiting geeft aan z'n ongenoe
gen. Maar nergens de nuance dat dat onge
noegen over het niet tegemoet komen aan 
een op democratische wijze samengesteld 
wensenpakket op zich wel terecht zou 
kunnen zijn. 

Het gekozen burgemeesterschap 
Vanafhet begin heeft D'66gepleit vooreen 
door de bevolking gekozen burgemeester. 

.... 
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·~~TWEEDE CONGRES· 

AGENDA 
V oor de 28ste Algemene Ledenvergadering van de politieke partij Demo
craten'66 op 31 oktober en I november 1980 in de Veemarkthallen in 
Utrecht. 

vrijdag 3J oktober 1980 
20.00 uur: 

Congresstuk TCD 2 

I. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen door de congres
leiding. 

2. Benoeming notulen- en stemcommissie 
3. Toelichting op stemprocedure 

20./0 uur: 
4. Beleidsprogramma sociaal economisch beleid 

22.30 uur: 
5. Wijziging huishoudelijk reglement 

22.45 uur: 
6. Schorsing 

Zaterdag I november I 980 
10.00 uur: 
7. Heropening van Je vergadering 
8. Toelichting op de stemprocedure 
9. Aanvulling vaste commissies 

/0.15 uur: 
10. Begroting 1981 
/0.45 uur: 
I I. Toespraak fraktievoorzitter Europees parlement 
11.15 uur: 
12. Actuele politieke moties 
12.15 uur: 
13. Presentatie van kandidaten voor het dagelijks bestuur 
Opening stembussen 
12.30 uur: 
Lunch 
13.30 uur: 
14. Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer 
Sluiting stembussen 
14.15 uur.· 
15. Beleidspro~ramma vrede en veiligheid 
16.45 uur: 
16. Uitslag stemmingen 
17.00 uur: 
17. Slottoespraak door de partijvoorzitter 
17.15 uur: 
18. Sluiting 

CONGRES
MEDEDELINGEN 
CONGRESSTUKKEN 
Op deze 28ste ALV worden de onderwerpen behandeld aan de hand 
van de onderstaande congresstukken: 
4. Sociaal-eemwmisch beleid ECD 3 
5. Huishoudcl1.il- reglement TCD 3 

JU. Begroting J9HI TCD 2 
13. Kandidaten DB TCD 4 
15. Vrede en Veiligheid ECD 5 EN TCD 5 
De ECD-stukken zijn vermeld in Democraat nummer 7 van augustus 
1980. . 
Ter aanvulling op het congresstuk ECD 4 bevat deze Democraat hel 
congresstuk TCD 5: een aanvulling en correctie op het oor~pronkelijke 
voorstel. 

Hoe kom je bij de veet)\8/"kb
in Utrec.hb? 

VM richêln_9 
Hilverrom 

CONGRES
REGLEMENT 
Toelichting 
Volgens het Huishoudelijk Regle
ment heeft het HB besloten het on
derstaanJe congres-reglement vast 
te stellen. 
Evenals op de voorgaande congres
sen bevat dit congresreglement al
leen bepalingen die niet in het Huis
houdelijk Reglement (art. 7 t/m 18) 
zijn geregeld. 

Artikel I 
Het op 3 I oktober en I november 
1980 te houden congres is een Alge
mene Ledenvergadering als bedoeld 
in art. 7 van het Huishoudelijk 
Reglement. 

Artikel 2 
Moties en amendementen die be
trekking hebben op onderwerpen 

vermeld in de agenda en niet zijn 
goedgekeurd door tenminste één Al
gemene Regiovergadering. moeten 
uiterlijk dinsdag 21 oktober I 980 om 
I 7.00 uur op het landelijk secreta
riaat ontvangen zijn. 
Deze moties en amendementen die
nen door tenminste vijf leden van 
D'66 ondertekend te zijn en worden 
in het congresboek gepubliceerd. 

Artikel 3 
De behandeling van moties en amen
dementen geschiedt als volgt: 
I. De indiener of een door hem/haar 

aangewezen lid van D'66 geeft 
desgewenst een beknopte toe-
lichting. · 

2. De fungerend voorzitter verleent 
Jegenen, die zich volgens de bij 
de congresleiding berustende 



sprekerslijst als spreker hebben 
aangemeld, in volgorde van aan
melding het woord. 

3. Het Hoofdbestuur en de Rap
portagecommissie kunnen aan 
het congres een advies omtrent 
het voorstel geven. 

4. De fungerend voorzitter brengt de 
amendementen in volgorde van 
ingrijpendbeid in stemming en 
daarna het al dan niet geamen
deerde voorstel. 

5. De fungerend voorzitter brengt 
resoluties en moties over een be
paald agendapunt in stemming als 
alle resoluties en moties over dat 
agendapunt zijn toegelicht. 
De fungerend voorzitter bepaalt 
de volgorde waarin de resoluties 
en/of moties in stemming worden 
gebracht. 

Artikel4 
In gevallen betreffende de gang van 
zaken tijdens het congres waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist de 
congresleiding met inachtneming 
van de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement. 

Toegangsprijs 
Het Hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor het congres te 
Utrecht op f 15,- per persoon te be
palen. Deze prijs geldt voor beide 
dagen. 
Evenals in vorigejaren heeft het HB 
bij de opstelling van de begroting 
1980 het standpunt ingenomen dat 
congressen kostendekkend moeten 
zijn en niet uit de algemene partij
middelen moeten worden gefinan
cierd. Hoewel de voorjaars(deel) 
congressen 1980 helaas niet kosten
dekkend zijn geweest, heeft het HB 
toch gemeend om de toegangsprijs 
niet te moeten verhogen, omdat het 
HB beseft dat een dergelijke toe
gangsprijs. vermeerderd met reis- en 
verblijfkosten voor sommige leden 
reeds een drempel voor het congres
bezoek kan vormen. De financiële 

situatie van de partij en de realisatie 
van de begroting 1980 bieden echter 
geen mogelijkheid om een nog lagere 
toegangsprijs en het hieruit 
voortvloeiende nog zwaardere ex
ploitatietekort van een congres te 
aanvaarden. 

Crèche 
Ook tijdens dit congres kunt u uw 
kinderen achterlaten onder de hoede 
van een paar aardige mensen (nu dit 
congres in het teken van de emanci
patie staat gaan we ervan uit dat dat 
niet persé vrouwen zullen zijn). 
Wilt u uw kinderen in de crèche on
derbrengen, geeft dat dan ev·en door 
aan het landelijk sekretariaat, Kitty 
Warburg, voor 16 september a.s. 

Stemrecht 
Op Algemene Ledenvergaderingen 
van D'66 hebben alle leden van D'66 
stemrecht, mits zij aan hun contri
butieverplichtingen hebben voldaan. 
Volgens artikel 4 lid I van het Huis
houdelijk Reglement dient de contri
butie voldaan te zijn op I april van 
het lopende jaar. Op de ALV van 31 
okt. en 1 november 1980 hebben dus 
alleen de leden stemrecht, die hun 
contributie 1980 hebben voldaan. 
Alleen leden die hun nieuwe lidmaat
schapskaart van 1980 of een beta
lingsbewijs 1980 kunnen tonen, ont
vangen op het congres een stemkaart. 
Dit lijkt misschien een enigszins bu
reaucratische maatregel, maar wan
neer u bedenkt. dat het onmogelijk is 
om in korte tijd de ledenadministra
tie van circa 15.000 leden te raadple
gen, kunt u ongetwijfeld begrip voor 
deze maatregel opbrengen. 
Wanneer u onverhoopt uw contribu
tie 1980 nog niet betaald hebt en dus 
geen rechten verbonden aan het lid
maatschap kunt uitoefenen, raden 
wij u dringend aan uw contributie zo 
spoedig mogelijk over te maken. Ook 
op het congres kunt u uw contributie 
voldoen, maar wij stellen het op 
prijs, wanneer u van te voren betaalt. 

het voorstel goedgekeurd hebben, 
alleen het bestuur is niet voldoende. 
3. De woordvoerder 'hoeft niet van 
te voren opgegeven te worden. 
4. Korte omschrijving van agenda
punt en onderwerp, alsmede van de 
plaats waar in de congresstukken de 
te wijzigen tekst is te vinden. 
5. Hier exact aangeven welke tekst 
men wil wijzigen/schrappen/aan
vullen. 
6. Hier exact nieuw voorgestelde 
tekst aangeven. 
7. Kort, krachtig, maar vooral dui
delijk! 

Motie 
Nummer I. 
Indiener(s) 2. 
Woordvoerder 3. 
Onderwerp 4. 
De ALV van D'66, in vergadering 
bijeen te ... op . . . a. 
Overwegende dat b. 
Is van oordeel dat c. 
Besluit (spreekt als haar mening uit) 

d. 

I t/m 5 

V oor aantekeningen I t/m 4 zie bij 
amendement. 
a. Standaard tekst, gelijk voor alle 
moties. 
b. Overwegingen zijn bedoeld om 
aan buitenstanders de achtergronden 
van het besluit duidelijk te maken, of 
om het besluit goed te kunnen uit
voeren. Niet te verwarren met toe
lichting! 
c. Oordeel is al een begin van be
sluitvorming, het geeft aan welke 
weg men wil inslaan. Het besluit 
geeft aan hoe men dat wil bereiken. 
d. Zonodig opsplitsen in punten. 
e. Als d. nog niet de aanwijzingen 
voor de uitvoering van het besluit 
bevat, hier aangeven wie men daar
mee wil belasten. 
f. Kort en krachtig! De toelichting 
maakt géén deel uit van de motie. 
De Rapportage Commissie behoudt 
zich het recht voor de toelichting in 
te korten of achterwege te laten. 
Voor verdere aanwijzingen over het 
opstellen van moties en amende-

Verzoekt (draagt op aan) e. menten zie de Democraat van sep-
Toelichting 
Ondertekenaars 

f. temher 1979,jaargang 12, nummer7, 
pag. 8 en 9. 

naam adres handtekening 

HOOGEVEEN 
NABESCHOUWD 
door Frans Rogier, 
vice-voorzitter organisatie 

In het voorjaar 1980 werden twee 
deelcongressen gehouden, die ten 
doel hadden voorstellen tot wijzi
ging van het beleidsprogram te 
prepareren voor de echte AL V. 
Dit doel werd maar ten dele be
reikt, en daarom had het HB be
sloten dit najaar een afzonderlij
ke AL V te besteden aan twee con
cept-hoofdstukken voor het be
leidsprogramma. Voor deze tus
sentijdse AL V kon het HB slechts 
uit enkele zaterdagen kiezen, om
dat de voorafgaande vakantie 

VOORSTEL WIJZIGING 
CONGRESREGLEMENT 

maanden en het reeds geplande 
grote najaarscongres de keuze 
beperkten. Om velerlei redenen 
moest gekozen worden voor de 
datum 20 september 1980, waar
op Grote Verzoendag viel. Helaas 

200 moties en amendementen wor
den behandeld. Door een ongelukkig 
misverstand tussen HB en werk
groep zag het Hoofdbestuur zich ge
noodzaakt de AL V alsnog een her
ziene tekst voor te leggen voor para
graaf 12 van het hoofdstuk Onder
wijs. Hierin waren reeds 40 redak
tionele amendementen verwerkt. Dit 
gaf direkt na de opening van het con
gres aanleiding tot het eerste orde
debat, dat bijna een half uur duurde 
en slechts leidde tot de conclusie om 
op een later tijdstip te beslissen of 
deze paragraaf behandeld zou wor
den. Een vervolg-debat hierover kon 
achterwege blijven omdat de AL V er 
zelfs niet in slaagde de rest van het 
onderwijshoofdstuk af te handelen. 
Nadat omstreeks elf uur met dit 
hoofdstuk werd begonnen, moest 
gedurende de lunchpauze de behan
deling worden voortgezet. Toen om 
14.00 uur de behandeling zich, on
danks intensief pogen van de con
gresleiding de vaart erin te houden, 
nog voortsleepte, werd een voorstel 
van orde gehonoreerd om met het 
Hoofdstuk Emancipatie te starten. 
Ofschoon sommige van de 67 inge
diende amendementen vrij veel tijd 
vergden en tot hevige- en soms zelfs 
verwarrende -discussies aanleiding 
gaven, keurde het congres dit be
langrijke hoofdstuk van ons beleids
program toch nog goed. Overigens 
moest ook dit agendapunt onderbro
ken worden, omdat de voorzittervan 
de "kersverse" D'66-Eerste Ka
merfractie, Jan Glastra van Loon, 
het congres ging toespreken. Aan 
zijn lofzang op de redelijkheid wordt 
in de volgende Democraat aandacht 
besteed. Helaas moest ook de gea-

Toevoegen aan artikel 2: 
Motie en Amendementen dienen op
gesteld te worden volgens het door 
de Rapportage Commissie vastge
stelde model, dat als bijlage bij dit 
reglement is gevoegd. 

Toevoegen aan einde reglement: 
Bijlage 
Formulering Moties en Amende
menten 

Amendement 
Nummer 
lndiener(s) 
Woordvoerder 
Onderwerp 
Voorstel: concept tekst 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Vervangen door: 6. waren wij niet in staat aan het 
7. verzoek van onze Joodse leden te 

voldoen om dit congres te ver
plaatsen. 

Toelichting 
Ondertekenaars 

naam adres handtekening 
I t/m 5 
Voor overleg met de Rapportage 
Commissie is door indieners hierbij 
gemachtigd ondertekenaar nummer 
... , telefonisch te bereiken onder 
nr ... 
I. Nummering gebeurt door de 
Rapportage Commissie of het se
cretariaat. 
2. Dit hoeven niet de onderteke
naars te zijn, dit kunnen ook groepe
ringen zijn als afdelingen, werkgroe
pen, regio's. Maar dan moet wel een 
plenaire vergadering van die groep 

Op deze nazomerse zaterdag gaven 
circa 370 D'66-leden gehoor aan de 
uitnodiging om de 27e AL V in Hoo
geveen bij te wonen. Gelukkig was 
dit aantal bezoekers nauwelijks lager 
dan het gezamenlijke aantal bezoe
kers van de deelcongressen in Lei
den en Zutphen. Over de voortva
rendheid van de besluitvorming op 
deze AL V kunnen wij helaas minder 
enthousiast zijn. Hoewel de agenda 
van dit congres zeker niet overladen 
was, moest het forse getal van ruim 



gendeerde discussie over zijn toe
spraak vervallen om de andere agen
dapunten af te handelen. Na behan
deling van het hoofdstuk Emancipa
tie kwam Onderwijs wederom aan de 
orde. Helaas vergde dit onderwerp 
nog vrij veel tijd en bleek de belang
stelling erg terug te lopen. zodat om
streeks 18.00 uur een goedgekeurde 
motie van orde niet geheel ten on-

CONGRESSTUK TCD 2 

rechte de behandeling deed atbre
ken. Dit heeft tot gevolg dat dit 
hoofdstuk op een van de volgende 
ALV's wederom op de agenda zal 
worden opgevoerd om te worden af
gehandeld. In de volgende Demo
craat zal op de behandeling van de 
beide hoofdstukken van het beleids
programma worden teruggekomen. 
Kort na zessen mocht ik als vervan-

ger van de partijvoorzitter. die op 
deze zelfde dag D'66 vertegenwoor
digde "in de Rooie Haan" deze 27ste 
AL V met een kort woord afsluiten. 
Hierin heb ik gemeend toch tegen
over het inmiddels sterk geslonken 
gehoor enige kritische kanttekenin
gen te moeten plaatsen over de wijze 
waarop wij op deze AL V, vooral ge
durende de laatste uren, onze be
sluiten hadden genomen. 
Namens het Hoofdbestuur heb ik 
dan ook toegezegd dat het Hoofdbe
stuur met voortvarendheid de lopen
de discussie over onze besluitvor
mingsprocedures zal voortzetten. 
Ondanks deze bezwaren kan Hoo
geveen toch een geslaagde AL V 
worden genoemd en dit is vooral te 
danken aan de voortretTelijke inzet 

van de congresvoorzitters, Doeke 
Eisma, Saskia van der Loo en Rudi 

Nieuwenhoven. 
Ook de notulencommissie. de stem
commissie en de afdeling Hoogeveen 
zijn wij dank verschuldigd. 
Een bijzonder woord van dank geldt 
de medewerkers van het Haagse 
.. zenuwcentrum" van de partij, die 
zowel in de week vóór als tijdens dit 
congres weer een uitzonderlijke 
prestatie hebben geleverd. Dit geldt 
niet alleen het landelijk secretariaat 
maar ook de medewerkers van SWB 
en PSVI. 
Dat er toch nog een enkel amende
ment niet in het congresboek is te
rechtgekomen, is natuurlijk verve
lend voor de indieners. maar helaas 
bijna onvermijdelijk. 

HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN '66 1981 

BATEN 1981 1980 1 1979 LASTEN 1981 1980 1979 
-- Begroting Begroting l Realisatie --- Begroting Begroti ng1 l Realisatie 

Contributies 1981 (resp. '80 en '79) 1.246.000 1.054.000 837.234 Personeel 354.800 284.165 -, 338.6603) 
Bijdragenjdonaties 2.000 2.000 1.543 Secretariaat 171.350 196.500 _r 
Renten 25.000 } 25.500 11.322 Huisvesting 60.550 60.200 118.2644) 

Opbrengst votometer 1.000 Hoofdbes tuur en AR 94.500 53.200 31.590 

Contributies voorgaande jaren + Democraat 120.400 91.700 81.312 

diverse baten voorgaande jaren 10.000 11.500 69.9532) Publiciteit 52.500 92.735 48.286 
Bijdragen aan regio's 207.500 150.000 125.872 
Bijdrage aan Verkie- 65.000 50.000 50.000 
z i ngs fonds 
Bijdrage aan SWB 87.500 57.500 55.000 
Bijdrage aan PSVI 45.000 34.500 34.000 
Accountantskosten 16.000 15.000 22.831 
Voorziening dubieuze p.M. P.M. ---

debiteuren 
Kosten voorgaande p.M. 2.5QO 10.118 
jaren 
PEAC 3.900 3.000 ---
JOAC 5.000 2.000 ---
Diverse lasten p.M. --- ---

Totaal baten 1.284.000 1.093.000 920.052 Totaal lasten 1.284,000 1.093.000 915.932 

I Saldo baten en lasten 0 0 4.120 (pos. 

1) De cijfers in deze kolom ZlJn niet zonder ~eer vergelijkbaar met die van de oorspronkelijke begroting 1980, 

Het gehanteerde begratingssysteem (zie ook toelichting) brengt namelijk met zich mee, dat bij meevallende of tegenvallen
de inkomsten in de loop van het jaar, bijstelling van bepaalde uitgavenposten kan plaatsvinden. Zo zijn naar aanleiding 
van de halfjaarcijfers 1980 en m,et name de hogere contributie-ontvangsten, onder goedkeilring van de Financiële Commissie 
de navolgende posten verhoogd: Secretariaat (+ 74.500), Huisvesting (+ 12.000), Hoofdbestuur(+ 26.000, geheel ten behoeve 
van kosten (deel-)congressen), Publiciteit(+ 30.000 ten behoeve van ledenwerfacties), Bijdrage aan SWB (+ 7.500) en 
Bijdrage aan PSVI (+ 4.500). Nieuw zijn als aparte posten op de hoofdbegroting 1980 opgevoerd: Kosten voorgaande jaren 
(2.500), PEAC (3.000) en JOAC (2.000); 

2) incl. vrijgevallen Gebouwenfonds ad f 50.000; 
3) 1979 en 1980 niet geheel vergelijkbaar i.v.m. gewijzigde begrotingsopstelling; 
4) incl. f 44.000 eenmalige aankoopkosten pand Bezuidenhoutseweg 195. 

ADVIES VAN DE FINANCIELE COMMISSIE OVER DE BEGROTING 1981, 

Volgens artikel 58 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement heeft de Financiële Commissie o.a. tot taak de Algemene Leden
vergadering advies uit te brengen over de goedkeuring en vaststelling van de begroting. 
De Financiële Commissie heeft het genoegen om de ALV over de begroting. 1981 een positief adviés uit te brengen. 

Namens de Financiële Commissie, 
Erno Maas, voorzitter. 

-· 



Toelichting op de 
begroting 1981 
Algemeen 
Belangrijke verkiezingen staan voor 
de deur. Hoewel de directe kosten 
van de verkiezingscampagne ten 
laste van het separaat beheerde Ver
kiezingsfonds · komen, ondergaat 
toch ook de partijbegroting hiervan 
de gevolgen. Ten aanzien van het 
Verkiezingsfonds, dat momenteel 
een kleine f 200.000 bevat, moet het 
mogelijk zijn met zeker f 300.000 de 
campagne in te gaan. 
Alleen een groeiend aantal leden zal 
voldoende draagvlak kunnen vor
men voor de lastenverzwaring ten 
gevolge van het geplande verhoogde 
aktiviteitenniveau. De nog immer la
ge organisatiegraad, in de zin van het 
percentage (potentiële) kiezers dat 
zijn stem uitbrengt op de partij en 
tevens lid is van de partij, kan alleen 
worden verhoogd door maximale in
spanning op het gebied van leden
werving, inspanning uiteraard niet 
alleen van penningmeester en 
hoofdbestuur, maar van elk lid van 
de partij. De lage organisatiegraad 
noopt enerzijds tot uiterste krachtin
spanning ten aanzien van de le
denaanwas, maar houdt anderzijds 
ook de belofte in van een groot re
servoir van potentiële leden. 
Voor de begroting 1981 wordt uitge
gaan van een zich voortzettende 
groei van het aantal contributie-be
talende leden van 3000 ten opzichte 

van het te verwachten aantal leden 
dat per einde 1980 contributie zal 
hebben voldaan. 
Voordegeplande 17.800leden wordt 
uitgegaan van een onveranderd ge
middeld contributiebedrag van 
f 70,- (de contributie-regeling 1981 
is op de voorjaars-AL V 1980 reeds 
vastgesteld). 
Het ambitieus te noemen uitgangs
punt van ongeveer 20% nieuwe le
den, maakt een stringente begro
tingsbewaking tot een noodzaak. 
Daartoe dient o.a. een stelsel van 
deelbegrotingen dat voor de kwan
titatief belangrijkste onderdelen van 
ae hoofdbegroting een verdere uit
splitsing inhoudt van het verwachte 
uitgavenpatroon naar kostencatego
rie. De betreffende deelbegrotingen 
(PersoneeL Secretariaat, Huisves
ting, Hoofdbestuur/AR, Democraat, 
Publiciteit, PEAC en JOAC) zullen 
in het Congresboek worden opge
nomen. De desbetreffende deelbe
grotingshouders (leden van het Da
gelijks Bestuur) hebben de primaire 
beheersverantwoordelijkheid voor 
hun deelbegrotingen. De penning
meester is de eerstverantwoordelijke 
voor de hoofdbegroting en heeft 
vanuit zijn totaalvisie bemoeienis 
met de gehele financiële gang van 
zaken. Hij dient zo spoedig mogelijk 
een inkomstenontwikkeling te sig
naleren die niet volgens planning 
verloopt. Voorstellen tot bijstelling 
van de begroting kunnen daarvan het 
gevolg zijn. Om alert de gang van 
zaken te kunnen volgen, worden 
maandelijks financiële overzichten 

Wijziging huishoudelijk reglement 

Congresstuk TCD3 

Wijziging huishoudelijk reglement 
Toelichting 
Op het voorjaarscongres 1980 is het Huishoudelijk Reglement vrij 
ingrijpend gewijzigd, zodat de meeste hoofdstukken nu niet gewij
zigd behoeven te worden. 
Dit geldt helaas niet voor het hoofdstuk IX. Kandidaatstelling voor 
vertegenwoordigende lichamen. 
Dit hoofdstuk is onlangs wel enigszins aangepast maar onvoldoen
de gerenoveerd om kandidaatstelling en verkiezingsvoorbereidingen 
in 1981 vlot en verantwoord te doen plaatsvinden. In verband 
hiermede ontkomen wij er niet aan ook deze AL V een voorstel tot 
wijziging te doen. 
De bepalingen voor de verkiezingen van Provinciale Staten, Open
bare lichamen en Gemeenteraden zijn niet in dit voorstel begrepen, 
maar zullen op het eerste voorjaarscongres 1981 aan de orde wor
den gesteld. 
Onderstaand zijn de hoofdlijnen van het voorstel samengevat. 
a. Lidmaatschapstermijn in art. 103 in overeenstemming brengen 

met art. 19, lid 2 van de Statuten (6 maanden voorafgaande aan 
sluitingsdatum kandidaatstelling). 

b. Opnemen welke leden stemgerechtigd zijn (vermeld op laatste 
ledenlijst vóór de stemming). 

c. Beroepstermijn bij weigering aanmelding verkorten en beslis
singstermijn inbouwen (art. 103, lid 6). 

d. Volgorde van kandidaten met gelijke rangwaarde op voorlopige 
landelijke lijst niet alphabetisch, maar door loting te bepalen 
(art. !04, lid 8). 

samengesteld. Per kwartaal (en dit 
geldt met name de cijfers voor het 
eerste halfjaar en die voor de eerste 
drie kwartalen) komt de penning
meester, indien nodig, met voor
stellen tot aanpassing van de begro
ting. De voortgaande verdere ver
schuiving in het uitgavenpatroon 
naar min of meer vaste lasten, maakt 
een dergelijke aanpassing niet een
voudiger, maar wèl des te meer 
noodzakelijk. 

Personeel 
Hier treedt wederom een aanzienlij
ke lastenverzwaring op. Uitgegaan is 
van het bijgestelde Personeelsplan 
1981. 

Secretariaat 
Uitgegaan is van een groei van de 
kosten van 15 à 20% (cf. de leden
groei en een prijscomponent), echter 
met bepaalde bezuinigingen voor 
wat betreft bijvoorbeeld kopieer
werk, drukwerk, etc. 

Huisvesting 
Deze kosten zijn momenteel (we 
zitten nu ruim een jaar in het pand 
Bezuidenhoutseweg) vrij exact te 
bepalen. 

Hoofdbestuur/ AR 
Het niet-kostendekkende karakter 
van de in aantal sterk toegenomen 
(deel-)congressen en de kosten van 
stemmingen via de Democraat ver
oorzaken een forse stijgi.ng van de 
lasten. 

Democraat 
Stijging veroorzaakt door 
a. groter aantal nummers (10 in 
plaats van 9); 
b. oplage-stijging ten gevolge van 
ledengroei; 
c. prijsstijgingen druk- en andere 

kosten. 

Publiciteit 
Totdat blijkt dat de inkomstenkant 
zich gunstig ontwikkelt. wordt hier 
pas op de plaats gemaakt. Zo spoedig 
mogelijk dient echter te worden be
zien of extra ledenwerfacties kunnen 
plaatsvinden. 

PEAC 
PEAC (Emancipatiecentrum) zal 
niet self-supporting zijn. CRM-sub
sidie blijkt niet alle kosten te dekken. 

Regio-bijdragen 
Uitgegaan is van 17.300 x f 12,- (dit 
laatste bedrag is reeds vastgesteld 
door AL V). Over de f 15,- leden 
wordt geen bijdrage verricht (con
form besluit AL V). 

Bijdrage verkiezingsfonds 
Uitgegaan is van een verhoogde bij
drage i.v.m. het komende verkie
zingsjaar. 

Bijdragen SWB en PSVI 
Uitgegaan is van een forse structu
rele stijging van de partij-bijdrage 
aan het Wetenschappelijk Bureau 
van D'66 en een behoorlijke stijging 
van de bijdrage aan het PS VI, het 
PolitiekeScholings-en Vormingsin
stituut D'66. 

JOAC 
Voor het JOAC (Jongeren) is een be
drag conform de daartoe opgestelde 
deelbegroting uitgetrokken. 
Verdere toelichtingen op de respec
tieve deelbegrotingen zijn opgeno
men in het Congresboek voor het 
n<Uaarscongres te Utrecht. 
Namens het Hoofdbestuur 
Jan Prevoo, 
penningmeester 

e. Regionale staartlijsten van 21 t/m 30 wijzigen in 26 t/m 30 (art. 
106). . 

f. Aantal deelnemers aan landelijke ronde uitbreiden van 30 tot 40 
(art. 104, lid 9 en 105, lid I). 

g. Bij EK-verkiezingen lijstaanvoerder niet door AL V maar 
schriftelijk te ki~zen. 

h. De verplichting conform de landelijke lijst te stemmen zeer dui
delijk opnemen in art. lil en leden van Provinciale Staten ver
plichten zich bij stemmingen EK hieraan te houden. 

1. Dit hoofdstuk reorganiseren, zodat de onderstaande hanteerbare 
en logisch opgebouwde paragrafen ontstaan: 
-Algemeen 
- Tweede Kamer 
- Eerste Kamer 
- Europees Parlement 
- Provinciale Staten 
- Gemeenteraden 
- Overige openbare lichamen. 

j. Dubbele kandidaatstelling van een lid voor meerdere funkties 
gedurende eenzelfde periode verbieden. 

Voorstel 
Onderstaand is de voorgestelde tekst voor de artikelen 102 t/m lil 
van hoofdstuk IX opgenomen. De volledige tekst van de Statuten 
en het Huishoudelijk Reglement is opgenomen in Democraat nr. 6 
van juni 1980. 
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Art. 102. 

Art.103. 

Hoofdstuk IX 

Kandidaatstelling voor verte
genwoordigende lichamen; 

Algemeen 
I. De landelijke verkiezingscommissie heeft tot taak 

op onpartijdige wijze de goede voortgang van de 
kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen 
voor het Europees Parlement en de Tweede en 
Eerste Kamer der Staten-Generaal volgens de be
palingen van dit reglement te bewerkstelligen. 

2. Zij draagt tevens zorg voor de indiening van de 
overeenkomstig dit reglement samengestelde kan
didatenlijsten voor de bovengenoemde verkiezin
gen op de wijze als door de Kieswet voorgeschre
ven. 

3. De commissie is tevens belast met het geven van 
aanwijzingen voor de kandidaatstellingsprocedure 
voor de verkiezingen van Provinciale Staten, 
Openbare Lichamen en Gemeenteraden en de on
dersteuning van de hiermede belaste verkiezings
commissies. 

I. Ieder lid van D'66 kan zich aanmelden als kandi
daat door middel van een aangetekend verzonden 
formulier, te richten aan een door de verkiezings
commissie bekend te maken adres. Afschrift van 
deze aanmelding en van alle daarbij te verstrekken 
gegevens dient te worden gezonden aan het lande
lijk secretariaat. 

2. Bij iedere aanmelding dient aan de volgende voor
waarden te worden voldaan: 
a. de kandidaat dient gedurende tenminste zes 

maanden voorafgaande aan de sluitingsdatum 
voor de kandidaatstelling lid van D'66 te zijn 
geweest en aan de contributieverplichtingen te 
hebben voldaan. 

b. ondertekening door de kandidaat van de vra
genlijst conform art. 19 van de Statuten. 

c. vcrklaring dat de kandidaat geen lid is van een 
andere landelijke politieke partij 

d. verstrekking van persoonlijke gegevens en van 
gegevens omtrent vorige en huidige partijfunc
ties 

e. bereidverklaring om bij directe verkiezing inge
volge de Kieswet. dan wel binnen een half jaar 
bij opvolging van een direct gekozene. het lid
maatschap te zullen aanvaarden 

f. bereidverklaring na eventuele verkiezing de 
vertegenwoordigende taak naar behoren te ver
vullen, desgevraagd verantwoording af te leggen 
tegenover de leden. afstand te doen van alle in 
de Statuten en dit reglement als onverenigbaar 
aangemerkte partijfuncties en de morele ver
plichting op zich te nemen zich terug te trekken 
uit het vertegenwoordigend lichaam bij beëindi
ging van het lidmaatschap van D'66 

g. opgave van een of meer beleidsonderdelen 
waarmee de kandidaat zich na ev. verkiezing in 
het bijzonder wil belasten. 

3. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk nadat 
door het Hoofdbestuur aan de leden mededeling 
hiervan is gedaan en de verkiezingscommissie het 
aanmeldingsadres heeft bekend gemaakt. 

4. De verkiezingscommissie doet van alle aanmeldin
gen met bijbehorende gegevens mededeling aan 
alle leden van D'66, die voor betreffende verkie
zing stemgerechtigd zijn. Een afschrift van het 
door de verkiezingscommissie bij te houden regis
ter van door de verkiezingscommissie goedgekeur-

Art. 104. 

Art. 105. 

de aanmeldingen ligt voortdurend ter inzage op het 
landelijk secretariaat. 

5. De geldigheid van aanmeldingen wordt beoordeeld 
door de verkiezingscommissie. Ingeval de aanmel
ding wordt aanvaard, wordt de betreffende kandi
daat een ontvangstbevestiging gezonden. Indien de 
aanmelding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de 
verkiezingscommissie hiervan bericht aan de kan
didaat met opgave van redenen. De kandidaat kan 
binnen vijf dagen na de datum van de beslissing in 
beroep gaan bij de geschillencommissie. 

6. Het lidmaatschap van vertegenwoordigende licha
men is niet verenigbaar met het ambt van Com
missaris van de Koningin, Voorzitter van een 
openbaar lichaam of gewestraad en Burgemeester. 

7. Een lid van D'66 kan zich niet tegelijkertijd kandi
daat stellen voor meer dan één partijfunctie of 
meer dan één lidmaatschap van vertegenwoordi
gende lichamen, wanneer deze functies ingevolge 
de wet, de Statuten of dit reglement onverenigbaar 
ZJjn. 

I. Nadat de kandidaatstellingstermijn en de beroeps
termijn voorbij is worden alle stemgerechtigde le
den van D'66 door de betreffende verkiezings
commissie in staat gesteld op een of meer presen
tatievergaderingen kennis te maken met de kandi
daten en hun stem uit te brengen op de kandidaten 
van hun voorkeur. 

2. In de presentatievergaderingen worden de kandi
daten in staat gesteld hun kandidatuur persoonlijk 
te verdedigen of te laten verdedigen. De stemge
rechtigde leden worden schriftelijk op de hoogte 
gesteld van plaatsen en data van de presentatie
vergaderingen. 

3. Regio-, subregio- en afdelingsbesturen en indivi
duele leden van D'66 hebben het recht tijdens een 
presentatievergadering mondeling stemadviezen te 
geven. Per vcrgadering wordt hiervoor ten hoogste 
een half uur uitgetrokken, na de presentatiefase. 
Wie een stemadvies wil uitbrengen, dient zich voor 
de aanvang van de vergadering bij de voorzitter 
van de vergadering aan te melden. De voorzitter 
distribueert de spreektijd. Zijn er meer dan 10 ge
gadigden, dan beperkt de voorzitter het aantal 
sprekers als volgt tot 10. Hij geeft voorrang aan 
één lid van ieder betrokken regio-, subregio- en af
delingsbestuur. Overige sprekers worden door lo
ting aangewezen. 

4. Stemgerechtigd voor de stemmingen voor de kan
didatenlijsten zijn alle leden, die in de laatst ver
vaardigde ledenlijst als lid zijn opgenomen. 

5. Ten behoeve van de lijstsamenstelling voor lande
lijke verkiezingen voor vertegenwoordigende li
chamen wordt aan de leden een profiel van de te 
vormen fractie aangeboden, samen te stellen door 
de partij- en de desbetreffende fractievoorzitter. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
I. Voor de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102 
t/m 104 een aantal speciale bepalingen, die in de 
artikelen 105 t/m 110 zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt 
in twee ronden. De eerste ronde bestaat uit 
schriftelijke voorverkiezingen per kieskringgroep 
en de tweede ronde uit een landelijke schriftelijke 
poststemming voor alle leden en verkiezing van de 
lijsttrekker op de Algemene Ledenvergadering. 

3. Kandidaten dienen bij hun aanmelding tevens aan 
de volgende voorwaarden te voldoen: 
a. bereidverklaring van een eventueel kamerlid

maatschap als een volledige dagtaak te zullen 
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Art. 106. 

~6 

beschouwen, dat wil zeggen, in ieder geval de 
uitoefening van zijn beroep te zullen staken en 
bij verkiezing afstand te zullen doen van alle 
openbare ambten en partijfuncties 

b. opgave van het gebied, waarmee de kandidaat 
bij eventuele verkiezing in het bijzonder contact 
wil onderhouden en in verband daarmee opgave 
van de kieskringgroep waarin de kandidaat aan 
de verkiezing wil deelnemen. 

4. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling 
begint minstens een jaar voor de datum van indie
ning van de kandidatenlijsten ingevolge de Kieswet 
en sluit zes maanden voor diezelfde datum. 

5. Wanneer vervroegde verkiezingen worden uitge
schreven dan wordt zonodig de aanmeldingstermijn 
op datum van dit besluit geacht te zijn begonnen. 
Deze termijn sluit dan een maand na de opening, 
waarvan aan de leden mededeling wordt gedaan. 
Indien de aanmeldingstermijn reeds loopt bij de af
kondiging van bedoeld besluit kan het hoofdbe
stuur deze termijn eerst vier werkdagen nà afkon
diging sluiten. 

6. Ingeval van vervroegde verkiezingen worden geen 
voorverkiezingen per kieskringgroep gehouden en 
kan door de landelijke verkiezingscommissie in 
overleg met het hoofdbestuur van de gestelde ter
mijn worden afgeweken. 

I. Ten behoeve van de voorverkiezingen worden de 
volgende vijf kieskringgroepen gevormd: 
I. Noord, omvattende de provincies Groningen, 
Friesland, Drenthe, Overijssel en de regio Zuide
lijke IJ sselmeerpolders; 
11. Midden, omvattende de provincies Utrecht en 
Gelderland; 
111. Holland-Noord, omvattende de provincie 
Noord-Holland; 
IV. Holland-Zuid, omvattende de provincie Zuid
Holland; 
V. Zuid, omvattende de provincies Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg. 
ledere kandidaat kan zich slechts voor één groep 
aanmelden. 

2. De landelijke verkiezingscommissie benoemt in 
overleg met de betrokken regiobesturen voor ie
dere kieskringgroep een groepsverkiezingscommis
sie, die met betrekking tot de voorverkiezingen 
een overeenkomstige taak en positie heeft als de 
landelijke verkiezingscommissie. 

3. Per kieskringgroep worden voorverkiezingen ge
houden onder verantwoordelijkheid van de groeps
verkiezingscommissies. Binnen vier weken na 
sluiting van de aanmeldingstermijn zenden de 
groepsverkiezingscommissies in overleg met de 
landelijke verkiezingscommissie aan alle in het ge
bied van hun kieskring-groep wonende stemge
rechtigde leden een opgave in alfabetische volgor
de beginnende met een door loting verkregen let
ter, van alle kandidaten voor de betreffende groep. 
Alle door de kandidaten verstrekte gegevens wor
den in deze opgave opgenomen, alsmede indien de 
kandidaat zulks wenst, een persoonlijke verklaring 
van ten hoogste 300 woorden. 

4. Bij de opgave van de kandidaten wordt tevens een· 
stembiljet toegezonden waarop tevens de sluitings
datum van de schriftelijke stemming en het inzen
dingsadres worden vermeld. Op dit biljet kunnen 
ten hoogste 25 kandidaten in volgorde van voor
keur worden vermeld. 

5. Door de groepsverkiezingscommissies worden zo
veel mogelijk in overleg met de kandidaten tot ui
terlijk vier maanden voor de datum van de indie
ning van de kandidatenlijsten ingevolge de Kies
wet. enkele presentatievergaderingen gehouden, bij 

Art. 107. 

Art. 108. 

Art. 109. 

voorkeur een per regio, doch in ieder geval een 
per kieskringgroep. Zittende fraktieleden zijn be
houdens overmacht gehouden in de kieskringgroep 
waar zij kandideren hun kandidatuur persoonlijk te 
verdedigen. 

I. De uitslagbepaling van de voorverkiezingen ge
schiedt door de groepsverkiezingscommissies en 
dient alvorens gepubliceerd te worden door de 
landelijke verkiezingscommissie te worden goed-
gekeurd. · 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de voorverkie
zingen worden slechts die stembiljetten in aanmer
king genomen die voor de sluitingsdatum zijn ont
vangen. Deze datum mag niet eerder zijn dan een 
week na de laatste presentatievergaderingen in de 
betrokken groep. 

3. Op basis van de tijdig ingeleverde stembiljetten 
wordt per kieskringgroep een ranglijst van de kan
didaten opgemaakt overeenkomstig de bepalingen 
bij bijlage A van dit reglement. Een verslag van 
deze uitslagbepaling wordt binnen 14 dagen toege
zonden aan de landelijke verkiezingscommissie. 

I. Na goedkeuring combineert de landelijke verkie
zingscommissie de vijf ranglijsten tot één landelijke 
ranglijst volgens onderstaande methode: 
a. aan de kandidaten met rangnummer I van elk 

der ranglijsten wordt rangwaarde I toegekend, 
aan de kandidaten met rangnummer 2 van de 
rangwaarde 1/2, aan de kandidaten met rang
nummer 3 rangwaarde 1/3 enz. 

b. de kandidaten worden geplaatst in de volgorde 
van de aldus verkregen rangwaarde. Bij gelijke 
rangwaarde worden kandidaten geplaatst in een 
door loting te bepalen volgorde. 

c. de aldus verkregen ranglijst van kandidaten is 
de voorlopige landelijke ranglijst. 

2. Zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de 
voorlopige landelijke ranglijst delen de eerste 40 
geplaatsten vóór een door de landelijke verkie
zingscommissie vast te stellen datum mede aan de
ze commissie of zij tevens kandidaat willen zijn 
voor de verkiezing van de lijstaanvoerder. 

3. De AL V die het verkiezingsprogramma behandelt, 
kiest de lijstaanvoerder uit de kandidaten die zich 
daarvoor hebben aangemeld. Deze verkiezing ge
schiedt volgens bijlage C van dit reglement. 

I. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de 
voorlopige ranglijst, zendt de landelijke verkie
zingscommissie aan alle stemgerechtigde leden de 
lijst met namen van de eerste 40 kandidaten van de 
voorlopige landelijke ranglijst, onder vermelding 
van alle door de kandidaten verstrekte gegevens, 
van het bij de voorverkiezingen bereikte resultaat, 
alsmede de persoonlijke verklaring als bedoeld in 
artikel 106, lid 3. Tevens wordt een stembiljet toe
gezonden, waarop tevens de sluitingsdatum en het 
inzendingsadres worden vermeld. Op dit biljet 
kunnen de kandidaten in volgorde van voorkeur 
worden vermeld. 

2. Bij het bepalen van de uitslag van de verkiezingen, 
worden slechts die stembiljetten in aanmerking ge
nomen, die voor de sluitingsdatum door de lande
lijke verkiezingscommissie zijn ontvangen. 

3. Op basis van de tijdig ontvangen stembiljetten 
wordt een ranglijst van kandidaten opgemaakt 
overeenkomstig de bepalingen van bijlage A van 
dit reglement. Vervolgens wordt een definitieve 
landelijke ranglijst opgemaakt door aan de aldus 
verkregen lijst, de overige kandidaten van de 
voorlopige landelijke ranglijst onder handhaving 
van hun onderlinge volgorde toe te voegen. Ten
slotte wordt de door de AL V gekozen lijstaan
voerder, ook indien hij of zij bij de landelijke 
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Art. llO. 

Art. ll I. 

"stemming niet de eerste plaats behaalt, als nummer 
één op de definitieve landelijke lijst geplaatst. 

4. De kandidaten met de rangnummers I t/m 25 van 
de de definitieve landelijke lijst, worden op alle in 
te dienen kandidatenlijsten op de overeenkomstig 
genummerde plaatsten geplaatst. 

5. Op de lijsten in iedere kieskringgroep worden de · 
plaatsen 26 t/m 30 bezet door de nog niet geplaat
ste kandidaten van de ranglijst van de eigen kies
kringgroep. 

6. Indien op de definitieve landelijke ranglijst niet 
voldoende kandidaten voorkomen die aan de voor
verkiezingen in de betreffende kieskring hebben 
deelgenomen, worden de resterende plaatsen van 
de lijst vervuld door nr. 26 en volgenden van de 
definitieve landelijke ranglijst. 

Europees Parlement 
I. Voor de kandidaatstelling voor het Europees Par

lement gelden naast de artikelen 102 t/m 104 de 
bepalingen die in dit artikel zijn opgenomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt 
via een landelijke schriftelijke poststemming voor 
alle leden op overeenkomstige wijze als voorge
schreven in art. 109. 

3. Kandidaten dienen zich hij hun aanmelding tevens 
bereid te verklaren een eventueel lidmaatschap van 
het Europees Parlement als een volledige dagtaak 
te zullen beschouwen en hiervoor de uitoefening 
van het beroep te zullen staken en tevens afstand 
te doen van alle openbare ambten en partijfuncties. 
Voorts dienen zij aan te geven of zij tevens kandi
daat willen zijn voor de verkiezing van de lijstaan
voerder. 

4. De lijstaanvoerder kan gekozen worden conform 
art. 108, lid 3 ofwel d.m.v. de schriftelijke stem
ming. De AL V die beslist over deelname, bepaalt 
welke methode wordt gevolgd. 

5. De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden 
voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten 
ingevolge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maan
den voor deze dag. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
I. Voor de kandidaatstelling voor de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal gelden naast de artikelen 102 
t/m 104 de bepalingen die in dit artikel zijn opge
nomen. 

2. De samenstelling van de kandidatenlijst geschiedt 
via een landelijke schriftelijke poststemming voor 
alle leden op overeenkomstige wijze als voorge
schreven in art. 109. 

3. De lijstaanvoerder wordt niet afzonderlijk op een 
ALV maar via de schriftelijke stemming gekozen. 

4. De aanmeldingstermijn vangt aan acht maanden 
voor de dag van indiening van de kandidatenlijsten 
ingevolge de Kieswet en sluit uiterlijk drie maan
den voor deze dag. 

5. De in te dienen kandidatenlijsten voor de Eerste
Kamerverkiezingen worden door de verkiezings
commissie opgesteld. en wel zodanig dat de ver
kiezingsuitslag voor D'66 zo gunstig mogelijk zal 
zijn en zoveel mogelijk in overeenstemming met de 
volgorde van de definitieve landelijke lijst. 

6. De D'66 leden van Provinciale Staten brengen bij 
de verkiezingen van de Eerste Kamer hun stem 
zodanig uit dat zoveel mogelijk door D'66 gestelde 
kandidaten in volgorde van de definitieve landelij
kc lijst worden gekozen. 

7. De landelijke verkiezingscommissie verstrekt de 
stemgerechtigde D'66 leden schriftelijke richtlijnen 
voor het uitbrengen van hun stem. 

Congresstuk TCD 5 Congresstuk TCD 5 

Par.4.4 

Vrede en veiligheid 
In de Eerste Congres Democraat heeft 
het Hoofdbestuur een standpunt in
genomen over de modernisering van 
de kernbewapening. 
Mede naar aanleiding van de congres
uitspraak over dit onderwerp in de· 
cernher 1979 heeft het Hoofdbestuur 
besloten om een variant-tekst aan het 
congres voor te leggen, die een min· 
derheidsstandpunt van het Hoofdbe
stuur weergeeft. 
Hein van Oorschot 

Deze variant-tekst luidt: 
4.4. 
De NAVO-landen hebben besloten 
572 nieuwe lange-afstands wapens te 
produceren en in Europa te statione
ren. Dit betekent een kwalitatieve 
vergroting van de binnen deNAVO 
beschikbare vernietigingskracht 
door middel van kernwapens. 
Nederland heeft over de opstelling in 
ons land nog niet besloten. 
13.4.1.2. (streven naar ontspanning) 
13.4.1.3. (dialoog in stand houden) 
13.4.1.4.1. (werken aan beëindiging 
bewapeningswedloop) 
13.4.4.2. (Europees Veiligheicts 
Systeem) 
13.4.4.3. (vergroting militaire veilig
heid d.m.v. wapenbeheersing, ver
trouwenwekkende maatregelen) 
14.2.8. (veroorloven van accepta
bele bewapeningsachterstand) 
14.3.1.1. (besluiten tot bevriezen van 
huidige niveau) 
14.4.1.1. (gebruik kernwapens is ze
delijk onaanvaardbaar), 
is D'66 van mening dat plaatsing van 
de middel-lange afstandswapcos in 
Europa ongewenst is. 
Bovendien is de door de NAVO 
voorgenomen modernisering militair 
niet noodzakelijk. Zij levert een ex-

Rectificatie 
In het konsept hoofdstuk over Vrede 
en Veiligheid zijn wat foutjes geslo
pen. De verbeterde versie ziet er als 
volgt uit: 
schrappen par. 10.4.4, H 13, blz. 20, 
kol. 4 
aanvulling inhoudsopgave, H 13: 

6. Planning en financiën 
6. I Defensieplanning 
6.2 omvang defensie-uitgaven 
6.3 financieringsproblematiek 
7. Materieelbeleid 
7. I internationale samenwerking 
7.2 materieelexploitatie 
8. Wetenschappelijk onderzoek 

en ontwikkeling 
9. Ruimtelijke ordening en milieu 

10. Personeelsbeleid 
10.2 inspraak en rechtsbescherming 
10.3 arbeidsvoorwaarden 
10.4 dienstplichtbeleid 
10.5 vrouw in de krijgsmacht 
10.6 burgerpersoneel 

tra veiligheidsrisico op voor West
Europa, omdat de nieuwe wapens 
wel Russisch grondgebied kunnen 
bereiken, maar Amerikaans gebied 
buiten schot blijft. 
Nederland dient voort te gaan de 
NAVO-bondgenoten te overtuigen 
dat aanschaf en plaatsing van deze 
wapens onjuist is en derhalve in de 
huidige omstandigheden plaatsing op 
Nederlandse bodem niet aanvaard 
kan worden. 
Indien zich ontwikkelingen voor
doen die de internationale militair
strategische situatie ingrijpend ver
anderen, zal D'66 zich opnieuw be
raden over de Nederlandse veilig
heid. 

De redactie Leert gemeend voor alle duidelijkheid de op het congres 
van 1 december 1979 aangenomen motie Tommei in zijn volledigheid 
ter aanvulling hieronder te moeten publiceren. 

Motie nr .• 56 
Indieners: D. Tommei e.a. 
Woordvoerder: D. Tommei 
Onderwerp: Defensie, modernisering kernbewapening 
De AL V van D'66 in vergadering bijeen t~ Utrecht op 26 en 27 
oktober 1979. 

overwegende dat met kracht moet worden gestreefd naar terug
dringen van het bewapeningsniveau van NAVO en Warschau 
Pakt, 
dat vooral de rol van de kernbewapening moet worden beperkt, 

spreekt als haar mening uit 
dat met kracht gestreefd moet worden naar bewapeningsbeper
kende overeenkomsten met het Warschau Pakt, 
dat voortuitlopend daarop, besloten moet worden tot het niet 
moderniseren ·van de NAVO-tactische kernwapens, 
dat ook een principe besluit tot módernisering, met de bedoeling 
dit besluit niet uit te vóeren als met het Warschau Pakt een bewa
penings-beperkingsovereenkomst gesloten kan worden, moel 
worden afgewezen, 
dat een mogelijke bewapenings-achterstand van deNAVO tenge· 
volge hiervan, moet worden geaccepteerd, 
verzoekt de Tweede Kamerfraktie van 0'66 
haar invloed dienovereenkomstig aan te wenden, 
en gaat over tot de orde van de dag. " 

7(!1 



kernenergie 
vragen I antwoorden 

' 

ted duizendstrcl 

een boekje met veel antwoorden op vragen 
die ons bezig houden 

* een praktische informatie-bron, onmisbaar 
om·· mee te kunnen praten over het vóór en 
tegen van kernenergie 

te bestellen door overschrijving van f. 8,95 op bankrekening 29.80.16.923 van de frieslandbank te 

oosterwolde, met vermelding "kern". gironummer van de bank: 8115 42. 



Dat zit er nog steeds niet in. Een piepklein 
stapje in de goede richting zou je de pro
fielschets kunnen noemen die de gemeen
teraad bij de Commissaris van de Koningin 
indient. Een lijstje met wensen dus waar
aan de nieuwe burgervader moet voldoen. 
Dat werkt natuurlijk alleen maar als de 
Commissaris die wensen ook honoreert. 
En zelden of nooit beantwoordt een kandi
daat voor de volle 100% aan een profiel
schets. Het is overduidelijk dat de raadsle
den van Muntendam een van hun wensen 
niet hebben teruggevonden in de D'66-er 
Apotheker. Al kun je je natuurlijk afvragen 
of de huidige samenstelling van de raad in 
Muntendam nog overeenkomt met de wer
kelijkheid. Het staat buiten kijf dat er ele
gantere manieren zijn om je ongenoegen te 
laten blijken. maar dat laat ik hier verder 
buiten beschouwing. 
De felle protesten uit Muntendam en de 
manier waarop daaraan uitdrukking is ge
geven, zijn al te gretig aangegrepen om 
andere zaken naar de achtergrond te 
schuiven. Want een profielschets bevat 
natuurlijk méér dan alleen een partijpoli
tieke wens om een burgemeester van een 
bepaalde kleur benoemd te krijgen. Die 
van Muntendam bestond natuurlijk niet 
alleen uit de mededeling: wij eisen een 
PvdA-man. 
En juist aan die andere aspecten is naar 
mijn mening te weinig aandacht besteed. 
Partijvoorzitter Henk Zeevalking brengt 
desgevraagd bijvoorbeeld naar voren dat 
D'66-ers over het algemeen nog weinig be
stuurlijke ervaring hebben. Burgemeesters 
zullen in veel gevallen dus ook in kleinere 
gemeenten moeten beginnen. In die zin 
kwam Muntendam dus in aanmerking. 
Uiteraard is ook hij voor de gekozen bur
gemeester boven de benoemde, maar zegt 
hij: , ,de situatie is nu eenmaal zo en als 
grote partij hebben we toch ook recht op 
een evenredig aantal burgemeesterspos
ten." 
Laurens Jan Brinkhorst die namens D'66 
met minister Wiegel de kandidaten door
neemt, zegt dat hij in het verleden met de 
Commissaris van de Koningin in Gronin
gen, Toxopeus. heeft gesproken over de 
benoeming van een D'66-burgemeester. 
Toxopeus was bereid iemand voor te dra
gen, mits het een Groninger zou zijn. 
Brinkhorst: ,.Ik heb Apotheker niet spe
ciaal voor Muntendam geadviseerd. Daar 
is Wiegel zelf mee gekomen. Apotheker 
stond al eens hoog genoteerd (voor Nieu
we Pekela, als nummer 2 op de voor
dracht). De wijsheid van de benoeming laat 
ik in het midden. maar ik wil wel zeggen dat 
Hayo Apotheker me een prima man lijkt. 
Hij is Groninger van geboorte, twee jaar 
wethouder geweest in Loppersum en be
stuurskundig zeer geïnteresseerd. Waar
om hij nu persé naar Muntendam wilde, 
moet hij zelf maar uitleggen." Brinkhorst 
is uiteindelijk zeer tevreden over deze be
noeming: De monopoliepositie van de 
PvdA in Oost-Groningen noemt hij voor de 
bestuurlijke situatie ongezond. Hij duidt 
met name op de Volksfrontneigingen die er 
te constateren zijn. 

Protiel van de nieuwe burgemeester van 
Muntendam Hayo Apotheker zelf, gecon
fronteerd met het bovenstaande, reageert 
zeer openhartig. Ik vertel hem dat ik in 

krantenartikelen weinig heb kunnen vin
den van een persoonlijke afweging van zijn 
kant, die er toch moet zijn bij zo'n lawine 
bezwaren. Hij legt uit dat die belan
genafweging er wel degelijk is geweest. 
"Drie overwegingen zijn er mijns inziens 
van belang voor iemand die naar een bur
gemeesterspost solliciteert. In de eerste 
plaats de politieke samenstelling van de 
gemeenttraad. Die van Muntendam is 
voor mij geen doorslaggevende reden ge
weest om niet te solliciteren. Tenslotte is 
de PvdA een democratische partij en op 
provinciaal niveau werken PvdA en D'66 in 
Groningen nauw samen." Sollicitanten 
krijgen van de Commissaris van de Konin
gin de profielschets die de gemeenteraad 
heeft samengesteld toegezonden. Ook 
toen geen twijfel vanuit je D'66 achter
grond?" Apotheker: "Zo'n profielschets 
bevat natuurlijk meerdere elementen. Ook 
de rol in de samenleving van Muntendam 
die je wilt gaan vervullen moet aansluiten 
bij wat de mensen van je verwachten. Mijn 
vrouw en ik komen beiden uit Groningen. 
We hebben in een vergelijkbaar dorp ge
woond. We kennen de mensen en de situa
ties. In de jaren dat we er woonden hebben 
we nooit conflicten gehad. Ook dat telt 
mee. We weten waaraan we beginnen en 
we hopen in Muntendam een positieve bij
drage te kunnen leveren. Tenslotte word je 
er als persoon neergezet. Het gaat er ook 
om- en dat is mijn derde overweging- ofje 
gedachten aansluiten bij het beleidsproces 
in de gemeente waar je naar solliciteert. 
In Muntendam spelen zaken als gemeente
lijke herindeling, reconstructie van het 
veenkoloniale gebied. Apotheker: "De 
gemeente Muntendam heeft een nogal 
vooruitstrevend ruimtelijk beleid gevoerd. 
Als planoloog spreekt me dat sterk aan. Er 
zijn eenflink aantal nieuwe wijken die vra-
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gen om aankleding. Het is een uitdaging 
om te helpen bewijzen dat ook in zo'n 
veenkoloniaal gebied een goed woonkli
maat geschapen kan worden. 
Behoudens de partijpolitieke wens vindt 
hij in de profielschets voldoende elemen
ten die hem bevestigen dat er geen door
slaggevende reden was waarom hij niet zou 
hebben kunnen solliciteren. Ook niet na 
zijn persoonlijke heroverweging volgend 
op de verre van fijnzinnige uitlatingen van 
het Muntendammer gemeentebestuur. 
Integendeel. Hij vindt zichzelfterug in wat 
Muntendam van zijn burgemeester ver
wacht: iemand die het beleid onderbouwt, 
nieuwe zaken entameert, een stimulans is 
voor de (parttime) wethouders en de de
mocratie in werking houdt. 
Gerrit Mitv, voorzitter van de Groninger 
Statenfractie kan zich de boosheid in 
Muntendam best voorstellen, maar, zegt 
hij, "D'66 in Groningen staat pal achter 
deze benoeming. Apotheker is hier van 
harte ontvangen. Als Statenlid zal ik niet 
nalaten om de beste contacten te onder
houden." Het zal Apotheker overigens 
best meevallen in Muntendam, dunkt hem. 
"De Muntendammers zijn een zeer impul
sief volkje, maar ze hebben een goed hart. 
Als Apotheker zich positief opstelt, zal hij 
het best redden." 

Wij wensen Hayo Apotheker veel succes! 
Hij alleen kan het bewijs leveren dat hij 
past in Muntendam. 
Zo is de wieze en neit aanders! • 



Uitgangspunten of 
doelstellingen 

Zoals wel te t•enmchten was is D'66 
voortdurend heziR de enquêtes te 
winnen. Dat is niets hijzonders want 
dat heeft D'66 altijd gedaan. Het 
stelt verder ook niets voor die en
quêtes: het gaat er om de verkiezin
gen te winnen en vervolgens de slag 
om de kahinet.\:fiJrmatie niet te ver
liezen. En eer/ij/.:. gezegd is er dan 
nóg niets gebeurd, want daarna 
moet er worden geregeerd en pas 
dan blijkt of de partij net zo veel 
voorstelt als de meeste enquête-re
sultaten op voorhand al suggereren. 

Aardig hoor, die enquêtes en goed voor 
het moreel- maar laten we er alsjeblieft 
nuchter onder hiUven. De werkeiUkheid 
zal vermoedelUk wel zUn dat D'66 na de 
komende verkiezingen en hU de kabi
netsformatie alleen maar een helangrUke 
rol kan spelen als het bereid is de brug te 
slaan tussen CDA en PvdA. De kans op 
een progressieve meerderheid hoeft niet 
helemaal te worden uitgesloten - maar 
meer dan een theoretische veronderstel
ling kan dat toch nauwelUks zUn. 
D'66 dus als de eerlUke makelaar tussen 
PvdA en CDA. Gezien het nieuwe rea
lisme van de PvdA zal dat onze funktie 
wel worden. BelangrUk maar niet erg 
aantrekkelUk- want de part U die de brug 
wil slaan moet een aantal dingen in de 
gaten houden. Die partij moet in zUn 
campagne hUvoorheeld geen program
mapunten met zoveel nadruk naar voren 
brengen dat ze fatsoenshalve eigen/Uk 
niet meer "onderhandelhaar" zUn. On
derhandelen na afloop van de verkiezin
gen is op zichzelf al aanvechthaar (D'66 
wil dan ook een politiek stelsel waarin 
dat verschUnse/ kan verdwUnen), maar 
onderhandelen over punten die de partU 
in de campagne ongeveer heilig heeft 
verklaard hegint aan kiezersbedrog. te 
grenzen. 
De partU die een brugfunktie wil vervul
len moet hovendien nogal wat vertrou
wen geven aan de D'66-ers die dat werk 
moeten gaan verrichten. De onderhan
delaars die eveneens bemiddelaars 
moeten zUn kunnen dat niet zonder enige 
speelruimte- ruimte aan het begin van 
de onderhandèlingen en tUdens de on
derhandelingen. Een partUcongres of 
een partUparlement dat tUdens dat pro
ces vóortdurend roept "ho, stop" of 
. jáei'' levert alleen maar ellende enfrus
tratie op- zoals vroegere ervaringen bU 
een andere partU reeds hebhen [?eleerd. 
D'66 biUkt een partU te zUn die van nat u-

re bereid is z'n vertegenwoordigers nog
al wat ruimte te geven - dat is waar. 
Maar de echte vuurproef op dit gebied 
hebben we toch eigenlUk nooit afgelegd. 

Een kabinet~jármatie met een Tweede 
Kamerfractie van acht man is natuurlUk 
heel wat anders dan een formatie met 
een fractie die bUvoorbee/d ineens 
tweemaal zo groot is - en voor een flink 
deel zal bestaan uit mensen zonder par
lementaire ervaring maar met misschien 
wel een heel sterk engagement met on
derdelen van het partUprogramma. De 
politieke leiding van onze partij heeft op 
de samenstelling van de kandidatenlUst 
geen invloed. We doen dat democratisch 
via voorverkiezingen volgens het princi
pe one man one vote- maar dat levert 
tegelijkertijd het risico op dat standpun
ten in de interne verkiezingscampagne zo 
krachtig worden heleden dat er niets 
meer af kan. Dat risico valt niet te ver
mijden - er valt ook best mee te leven; 
maar om er mee te kunnen leven moet je 
het wel eerlijk onder ogen zien. 
Al deze opmerkingen zouden weinig zin 
hebben als er niet één programmaonder
deel was waarover inderdaad een flink 
meningsverschil in de partij bestaat: de 
modernisering van de kernbewapening. 
Het congres heeft daarover een evidente 
uitspraak gedaan die binnen de partU 
niet door iedereen als de laatste beslis
sende waarheid is geaccepteerd. Het 
partijcongres heejt hij ons het laatste 
woord- maar dat daarna iedereen er het 
zwijgen toe doet kan en mag ook niet 
worden afgedwongen. 
Als er één onderwerp is waarover de opi
nies in beweging blijven dan is het wel de 
kernbewapening. Niet alleen hij ons 
maar ook bij anderen, ook in het buiten
land. De Britse liberale partij haft net 
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een congres achter de rug waar dezelfde 
kwestie een grote rol speelde (waaruit 
maar weer blijkt dat de Britse liberalen 
heelwat meer lijken op D'66 dan op de 
VVD) en - net als hij ons vermoedelUk 
het geval zal zUn - werd de feitelijke 
standpuntbepaling sterk beïnvloed door 
overwegingen die te maken hadden met 
de plaats van de (kleine) liberale partU 
tussen de grote concurrenten Labour en 
Conservatieven. De Britse liberalen ho
pen op die kiezers die in de gaten krUgen 
dat het conservatieve bewind vooral een 
bewind is van grote woorden en on
vruchtbare daden- maar die hoop wordt 
natuurlUk Ude/ als de liberalen volstrekt 
toegeven aan de atoom-pacifistische 
neigingen die in de part U sterk leven. (De 
Britse liberalen zUn traditioneel kr.achti
ge voorstanders van ontwapening; het 
pacifistische element in deze part U is hij
na net zo oud als de partU zelf). 
Voor alle duide!Ukheid: het gaat niet aan 
eigen standpunten te verdoezelen om 
maar te kunnen gaan regeren. Maarjuist 
in een kwestie als de modernisering van 
de kernwapens is het goed om te heseffen 
dat zowel aan onze linkerkant als aan 
onze rechterkant heel wat kiezers en 
groeperingen dezelfde bezwaren hebben 
tègen en dezelfde angsten vóór een 
nieuwe fase in de bewapeningswedloop. 
Hoe dit alles zich tenslotte laat vertalen 
in ref?eringsbeleid valt nu noR niet te 
ze[?f?en. Dat hangt mede af van de sa
menstelling van het kabinet en vooral 
van de internationale situatie waarin dat 
beleid moet worden uitgevoerd. Daarom 
zouden we, als partü, büvoorbeeld eer
der moeten streven naar uit[?angspunten 
voor een beleid dan naar harde doelstel
lingen - harde doelstellingen zUn mooi 
maar vaak niet voor discussie vatbaar en 
daarom dikwijls onvruchtbaar. 
Op het Amersfáortse congres heb ik voor 
de motie-Tommei gestemd omdat ik het 
daarmee eens was en omdat het mU in de 
toenmalige actualiteit nodig leek een 
duide/Uk standpunt in te nemen. Het was 
de kans om duideiUk te maken hoe sterk 
de weerzin is tegen de bewapeningsrace. 
Maar als kleine partU in een onderhan
deling over de formatie van een kabinet 
dat regeringsbeleid in de grote wereld 
moet realiseren - in die situatie is onze 
positie anders. PartUopvattingen moe
ten worden omgevormd in politieke wer
keiUkheid- dat eist een open oog voor de 
omstandigheden waarbinnen dat moet 
gebeuren. En die omstandigheden zün 
nu eenmaal dat Nederland een klein land 
is met niet veel invloed. Daarom zit er 
globaal gesproken niet veel meer in dan: 
de bewapenin[?srace vertraRen zonder 
door de grote bondgenoten buiten de 
deur gezet te worden. Je kunt dat diplo
matieker formuleren - maar wat mU he
treft komt het daar op neer. • 



PORTRET lt4N EEN 
P.ARTUGANGER 

DE DEMOCRAAT IN GESPREK MET 
ERNO MAAS 

DE PARTIJ LEERDE MIJ 
BALANSLEZEN 
door Stijn Verbeeck 

"Op een zaterdag in september 1974 
betaalde ik aan de kassa van Marcanti 
in Amsterdam f 30,-. Dat was mijn 
contributie voor hetjaar 1974. Ik moest 
die wel betalen, anders was ik geen lid 
en kon ik niet stell)men. Ik kwam spe
ciaal naar de hoofdstad om bij het zoge
naamde "opheftingscongres" te stem
men voor het voortbestaan van de par-
t .. " IJ. 
Aldus Erna Maas. Ik vertel hem dat ik die 
dau grotendeels heb dooruebracht in ge
zelschap van Jan Bank, die de opheffing 
voor De· Volkskrant zou beschrijven en ei
uenlijk niet beureep waarom wij daar zo 
lanu m·er moesten doen. Je heft gewoon 
die partij op, dan \'alt er toch niets meer te 
conuresseren? Aan de lunch zei hij: "Ik 
ueefjullie nog een uur!" Maar zo eenvou
diu lau het niet. Want er was nog een 
handvol fanatici, z.oals Erno Maas. Sinds 
'67 had hij op de Democraten gestemd, 
had het nooit nodig gevonden om lid te 
worden, maar 1111 de partij dreigde er mee 
te zullen stoppen k11wn hij in 't geweer. 
Samen met Jan 1·an de Hazel, Hesset van 
Dijk, Jan Feenstra en Lex Overdiep 
maalae hij een 1110/ie- die niet werd aan
genomen - ll'llllrin stond: niet opheffen, 
terugtreden, krachten verzamelen en hard 
terugslaan. Waarom plotseling al die 
drukte? 
.. Omdat er voor mij geen politieke partij 
was, waarop ik als kiezer mijn stem kon 
uitbrengen, als de Democraten niet meer 
zouden bestaan. Ik geloof overigens dat ik 
ongeveer de enige was die op die dag lid 
van de partij is geworden. Het ledenaantal 
slonk zienderogen. maar het bestaan van 
de partij was voor die. dag tenminste regle
mentair gered. Het was uitermate span
nend en het is goed om dat na zes jaar nog 
eens te vermelden. dat -althans volgens de 

votometer* die ik nooit vertrouwd heb, ik 
vind dat gedoe met die stemkaarten trou
wens ook véél leuker - ruim 61% van de 
aanwezige leden de partij wilde opheffen. 
Alleen omdat we toen de statutair vereiste 
2/3 meerderheid niet haalden, bèstaan wc 
nu nog. Na dat gedenkwaardige overle
vingsmoment gingen er stemmen op om 
het hoofdbestuur, dat het al of niet voort
bestaan van de partij ter discussie had ge
steld, naar huis te sturen, maar een desbe
treffende motie is gelukkig niet in stem
ming gebracht. Als we toen met dat hand
jevol leden - het waren er niet meer dan 
enige honderden- ook nog met een nieuw 
bestuur hadden moeten starten, dan waren 
we alsnog ten onder gegaan." 

Wederopbouw 
.. In Arnhem zijn we toen met datzelfde 
groepje wat ik eerder noemde aan de slag 
gegaan om de afdeling weer nieuw leven in 
te blazen. Later bleek dat er door het hele 

"Ik ben ongeschikt voor de 
practische politiek, dat wil zeg
gen voor de Tweede Kamer. 
Dat al op voorhand compromis
sen sluiten ligt mij niet en · 
waarschijnlijk zal ik er ook niet 
op tijd het zwijgen toe doen." 

land van dit soort groepjes bestonden; 
soms rond een "overgebleven'· gemeente
raadszetel, of om de democratische uit
gangspunten in een progressief accoord le
vend te houden. Die bijeenkomsten werk
ten in elk geval zéér motiverend. In 1975 
kregen we toen dat vervelende, min of 
meer door de leden "afgedwongen" con-

~ 
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Erno F. Maas 
- geboren 9 december 1929 te 
Utrecht, · 
- ging na de (Roomse) lagere school 
naar de "werkplaats van Kees Boe
ke'', waár hij bleeftot die halverwege 
de oorlog gesloten werd. Maakte zijn 
middelbare school af bij Herman 
Jordan aan diens Montessorilyceum 
in Zeist, waar hij geëmotioneerd over 
kan praten, 
- ging naar de HTS (die toen nog 
MTS heette) en daarna naar de Aca
demie van Bouwkunst te. Amster
dam, 
- is getrouwd met Delia de Maret 
Taken vader van Kaeso Willem (11) 
en Thirza (hetgeen bekoorlijkheid 
betekent) Elisabeth (9) 
- verbouwde een romantisch huis uit 
1920, 5 minuten van het centrum van 
Arnhem maar toch "buiten", 

- - is directeur van een bureau, dat hij 
zelf heeft opgebouwd, van een Ver
eniging van Gelderse Gemeenten, dat 
voor de bouw zogenaamde wel
standsadviezen uitbrengt aan de 
aangesloten gemeenten, 
- was tot 1974 nooit lid van een poli

, tieke partij maar trad toe om de gele
deren en niet de partij te sluiten, 
- was van 1975 tot 1978 lid van het 
hoofdbestuur van de partij, waarvan 
hij in 1976 penningmeester werd, 
- is thans voorzitter van de regio 
Gelderland, voorzitter van de finan
ciële commissie 0'66 en lid van de 
SWB werkgroep Kunsten en Media, 
- is oprichter van een open Gelderse 
Sociëteit, waar het regionale be
drijfsleven, culturele leven, politiek 
en pers elkaar eens in de twe.e weken 
kunnen ontmoeten. 

* Votometer 
Aan het eind van de zestiger en het begin van de 
zeventiger jaren stemde D'66 per votometer. In 
een bepaald gedeelte van de vergaderruimte. dat 
geacht werd alleen door stemgerechtigde leden 
te worden betreden. liepen kabels met voor ie
dere stoel een drukknop. De stemcommissie 
kon een soort meterstand allezen op een 
scherm. Er was vastgelegd dat schriftelijk ge
stemd moest worden wanneer het aantal voor
stemmers niet meer dan vijf procent verschilde 
van het aantal tegenstemmers. Hetzelfde was 
het geval wanneer het totaal aantal stemmers 
(vóór. tegen en blanco) boven de 105% of bene
den de 95% van het tevo,ren geijkte totaal bleek 
te komen. Dat kwam nogal eens voor, zodat het 
totaal telkens opnieuw geijkt moest worden. wat 
veel tijd kostte en veel hilariteit opleverde. Le
den uit die tijd herinneren zich de meest idiote 
vragen van stemcommissie-voorzitters. "Wil
len alle stemgerechtigde leden nu de knop in
drukken. en ingedrukt houden. Laat u maar los. 
Ja. wil iedereen nu de knop loslaten, dank u. 
Willen de leden met gekleurd haar, resp. onge
kleurd haar. resp. zonder haar de knop indruk
ken." Wat een tijd! 
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gres in Leiden. Ik stond kandidaat voor het 
hoofdbestuur. Wij hadden vanuit Arnhem 
één van ons kandidaat gesteld omdat we 
bang waren voor nieuwe "opheffingsver
schijnselen' '. Daar wilden we dan zelf wel 
bij zijn. Zo kwam ik in 1975 in het hoofdbe
stuur. Tijdens datzelfde congres werd Jan 
Glastra van Loon vice-voorzitter. Ik noem 
hem omdat hij met name veel heeft gedaan 
aan het herstel van een onderling vertrou
wen binnen dat bestuur. In Leiden was er 
nog zo'n sfeer van beschuldiging over en 
weer. Dat was eenjaar later helemaal weg. 

"Een· fundamentele discussie 
over het begrip werk zou ten 
grondslag moeten liggen aan de 
sociaal-economische paragraaf 
in ons beleidsplan. Ik zie die 
nog niet. Een algemene leden
vergadering is daar ook niet ge
schikt voor. Daar moet gestemd 
worden!" 

Het was een prima club, met o.a. Jan Vis, 
Machteld Versnel, Wim Dik en Jan ten 
Brink als voorzitter. In de loop van dat 
eerstejaar kregen we ook de discussie over 
de financiën. Ik was daar erg vervelend in, 
maar ik sta nu eenmaal op het standpunt 
dat je als je plannen wilt verwezenlijken 
moet zorgen dat de centen er voor zijn. 
Vandaar dat ik telkens weer aandacht 
vroeg voor de financiële overzichten. Zo 
moet je ook verklaren dat ik in 1976 pen
ningmeester geworden ben. Dat maken ze 
je gewoon om van het gezeur af te zijn. 
Gequalificeerd was ik er niet voor. Ik kon 
niet eens een balans lezen laat staan een 
exploitatierekening of een begroting ma
ken, maar dat heeft de partij me geleerd. Ik 
begon in Utrecht met een sluitende begro
ting van f 28.000,- en legde tweejaar later 
in Breda mijn functie neer met een sluiten
de begroting van bijna één miljoen. 
Mijn geluk is dat toen ik penningmeester 
werd er twee mensen in het hoofdbestuur 
kwamen die - hoe verschillend van aard 
ook- toch wat financiën betreft op dezelf
de lijn zaten. Ik bedoel Frans Rogier en Jan 
Veldhuizen. Frans, aanvankelijk secreta
ris, later vice-voorzitter organisatie, was 

oud-penningmeester van de SWB. Bij de 
wederopbouw van de partij, de automati
sering van het ledenbestand, de inrichting 
van een goed lopend secretariaat, geves
tigd in een eigen huis, heeft hij een zeer 
grote rol gespeeld. En het grootste com
pliment dat ik aan Jan Veldhuizen kan ge
ven is dat hij een kostenbewuste propa
gandaman is. Als ik streng ben geweest als 
penningmeester, dan is dat alleen maar 
omdat het nodig was. En ik kon het alleen 
maar zijn, omdat ik in mijn directe omge
ving hoofdbestuursleden had die begrepen 
waarom het zo moest." 

De wijzen uit het oosten 
"Hetzelfde wat ik in het hoofdbestuur heb 
meegemaakt, ervaar ik nu weer in het re
giobestuur. We zitten op één lijn, er is een 
uitstekende sfeer, iedereen doet zijn werk, 
je hoeft er niet achterheen te zitten. We 
hebben een GARD, een Gelderse advies
raad waarin alle afdelingen vertegenwoor
digd zijn, die eens in de maand vergadert. 
Daarnaast is er periodiek overleg tussen 
regiobestuur en de afdelingsbesturen, zo 

ongeveer eens per half jaar. Ook is er elk 
half jaar overleg tussen alle gemeente
raadsleden en staten! eden van de partij. En 
dan is er natuurlijk van tijd tot tijd een 
regiocongres. Als voorzitter van de regio 
woon ik alle statenfractie-vergaderingen 
bij voor terugkoppeling over en weer. Op 
het ogenblik houden we overal in de pro
vincie acties onder het motto "Maak ken-

, , Waar ideeënbussen hangen is 
het werkoverleg niet goed gere
geld." 

nis met D'66". Dikwijls is ook Suzanne 
Bischoff daarbij als vertegenwoordigster 
van de fractie met speciale zorg voor Gel
derland. Overdag doen we werkbezoeken, 
waarbij colleges van B& W vertellen wat ze 
te melden hebben en 's avonds houden we 
een instuif, waarbij iedereen kan kennis
maken, vragen stellen, lid worden. Straks 
bij het voorstellen van de Kamerkandida
ten zullen we dat op eenzelfde manier 
doen. Dat functioneert aanmerkelijk beter 
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dan zo'n statische verklaring van: "mijn 
vader was aardappelhandelaar en daarom 
wil ik landbouwspecialist in het Europese 
parlement worden". Wij laten de Kamer
kandidaten publiekelijk interviewen door 
parlementaire journalisten, waarbij ook 
het publiek de kans krijgt om vragen te 
stellen. 

Congres niet veranderen 
Het belangrijkste daarbij is om die partij 
van ons goed over het voetlicht te krijgen. 
Er is veel over te vertellen en dat is ook 
nodig, want er doen ook allerlei fabeltjes 
de ronde. Bijvoorbeeld dat wij niet vol
doende kader zouden bezitten. Nou, men
sen die dat beweren raad ik aan om eens 
een congres bij te wonen. Wat een poten
tieel zit er in die partij! Op zo'n congres 
komt dat pas goed naar buiten. Al die ver
schillende mensen die daar aan het woord 
komen: ernstig, timide, humoristisch, 
geëmotioneerd, droog, berekenend, on
verstaanbaar, dominerend, pathetisch. Ik 
vind dat grandioos. Dat mag ook nooit 
weg: eerst al dat praten, de meningsvor
ming en dan samen de besluitvorming. 
Neen, afvaardiging naar congressen wordt 
de ondergang van onze partij. Of misschien 
blijft de partij wel bestaan, maar het wordt 
wel een héél ander D'66. 
Die congressen zijn zo wezenlijk omdat de 
discussie tot het wezen van de democratie 

· behoort. Daarom heb ik ookzo'n hekel aan 
mensen die maar alles willen vastspijkeren 
in grondbeginselen, opdat maar iedereen 
weet waar hij aan toe is. Ik wil niet zeggen 
dat in mijn D'66 niemand weet waar hij aan 
toe is, maar hij moet er wel bijblijven: con
gressen bijwonen, lid van een SWB-werk
groep worden." 

Hoe vindjij overigens dat die SWB func
tioneert? 
"Ik overzie natuurlijk alleen maar die 
werkgroep waar ik zelf in zit. Maar het 
systeem is prima: veel mensen, die zich op 
veel specialistische terreinen en soms dui
delijk met enkelvoudige visie met allerlei 
zaken bezighouden. De enige vereiste is 
datje bij de uitwerking van een en ander in 
congressen en ook in de Kamer generalis
ten moet hebben die een breed veld over
zien en een zaak ook op zijn effecten er
omheen kunnen toetsen. Zo'n generale vi
sie vind ik eigenlijk het belangrijkste crite
rium bij het kiezen van Kamerleden. Ze 
hoeven van mij niet zo verschrikkelijk veel 
te weten, als ze maar kunnen kijken en 
luisteren en dingen met elkaar in verband 
kunnen brengen. En natuurlijk op tijd ver
antwoording afleggen, maar dat geldt voor 
iedereen in gekozen functies, ook al is die 
verantwoordingsplicht niet beschreven. 
Uit de discussie - wéér die discussie -
achteraf over hoe iets is gedaan of gegaan 
en waarom, komen altijd nieuwe gezichts
punten. Daar leren we allemaal van en zo
lang dat gebeurt heb ik het grootste ver
trouwen in D'66. 
En ik maar denken dat die man alleen ver
stand van geld had. • 



UITSTAD 
EN LAND 
Subregio Twente 
Het bestuur van de subregio Twente 
nodigt u hierbij uit voor de ASV, te 
houden op 9 oktober 1980 in Hotel 
Suisse, Stationsplein 14 te Almelo. 
aanvang 19.30 uur. 
Agenda: 
I. Opening en mededelingen 
2. Presentatie nieuwe bestuurskan
didaten. 
N. B. U kunt zich nog melden bij 
Paula Veen, Drienerparkweg9, 7552 
EA, Hengelo, Tel. 074- 434467. 
3. Verkiezing nieuw suhregiobe
stuur. 
4. Verslag van de Gewestraadsfrac
tie van D'66 
5. Pauze 
6. Voorbereiding najaars-AL V. 
( N.B. Moties en amendementen 
kunnen tot aan het begin van de 
A.S. V. worden ingediend). 
7. Financieel Verslag 1980 en be
groting 1981. 
8. Rondvraag en Sluiting. 

Regio Gelderland 
Het eerstkomende regiokongres zal 
gehouden worden op 18 oktober 1980 
te Nijmegen. 
Regionieuws nr. 7. met daarin de 
agenda en alle andere informatie 
wordt de leden begin oktober per 
post toegezonden. 
Het Regiobestuur wil echter ook via 
de Democraat reeds meedelen dat er 
verschillende funkties opnieuw be
zet moeten worden. 
Dit zijn: 
a. Ie Regiopenningmeester. 
2e. Regiopenningmeester. 
b. Kampagneleidcr 1981/1982, te
vens lid van het Regiobestuur. 
c. Regio H.B.-Iid. 
d. drie plaatsvervangende leden van 
de landelijke adviesraad. 
Al deze funktionarissen zullen op 18 
oktober worden gekozen. Langs de
ze weg openen wij de kandidaatstel
ling en roepen kandidaten op om zich 
te melden bij de Regiosekretaris. 
M.b.t. de te behandelen kongres
stukken verzoeken wij de afdelingen 
dringend voor wat de beleidspro
gramma's betreft f.!een gedetailleer
de amendementen in te dienen bij de 
ARV, maar zich toe te spitsen op 
algemene hoofdlijnen hiervan en op 
de aktuele politieke moties. 
Ook Pm des tijds wille lijkt dit ver
standiger. 
Sluitingsdatum voor moties enz. is 
dus woensdag 15 oktober te 18.00 
precies. Na die datum dienen moties 
in honderdvoud bij de kongresleiding 
te worden ingediend. 
De afdelingen worden derhalve ver
zocht om een eventuele vergadering 
te houden in de periode 6 oktober t/m 
14 oktober 1980. 

Regio Brabant 
Werkgroep Agglomeratie Eind
hoven 
In 1982 zullen er verkiezingen plaats 

THEMADAG 
KERNBEWAPENING 
Het bestuur van Democraten '66 regio Gelderland organi
seert op zaterdag 25 oktober 1980 te Wageningen een thema
dag over Vrede en Veiligheid, in het bijzonder over de kern
bewapening. 
Een diepgaande voorbereiding over dit onderwerp is nuttig en 
nodig omdat het onderwerp een weck later ter sprake komt op het 
Landelijk Congres te Utrecht en daar een beslissing moet worden 
genomen. 
De leden kunnen zich op deze themadag uitvoeriger dan op het 
Landelijk Congres op de hoogte stellen van heersende standpunten 
in de partij. Zij krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen. Zij 
kunnen ook zelf het woord voeren door in te tekenen op een 
sprekers! ijst. 
Voor een vruchtbare discussie hebben wij ons verzekerd van de 
medewerking van Laurens Jan Brinkhorst. Hein van Oorschot en 
Dick Tommel, terwijl Hans van Mierlo is gevraagd om ook te 
komen. 
Jan Dirk van Ketwich Verschuur is bereid de discussie te leiden. 

Op deze themadag worden geen besluiten genomen 

Programma 
Titel: Vrede en veiligheid 
onderwerp: Kernbewapening 
datum: Zaterdag 25 oktober 1980 
aanvang: 10.00 uur 
plaats: Junushof Schouwburg, Plantsoen 
08370 - 12061) toegangsprijs: f 5 ,-. 

Agenda 
9.30 uur samenkomst 
10.00 uur inleidingen door: 
Laurens Jan Brinkhorst 
Dick Tommei 
Hein van Oorschot 
Hans van Mierlo (is gevraagd). 
12.30 uur lunchpauze 

3 te Wageningen (tel. 

13.30 uur inbreng van leden in volgorde van intekening op spre
kerslijst. 
theepauze 
15.00 uur spontane discussie van de leden met de inleiders 
16.30 uur sluiting 

6 oktober 
20 oktober 
3 november 

24 november 

!l december 
Aam·ang: 19.30 uur 
Plaats: Provinciehuis, Kamer Nr. 
65, Ie etage 
Brabantlaan I. 's-Hertogenbosch 
Belangstellenden zijn welkom. 
Mary NoordholT 
Secretariaat Statenfraktie Noord
Brabant 
Provinciehuis, Kamer Nr. 80, Bra
bantlaan I. Den Bosch 
Tel.: 073- 125454. tst. 2173. 

Regio Utrecht 
Het Regio Bestuur nodigt de leden 
van D'66 in de Regio Utrecht uit tot 
het bijwonen van een algemene Re
gio Vergadering op dinsdag 14 okto
ber a.s. 
Aanvang: 20.00 uur in het Jaarbeurs 
Congrescentrum te Utrecht. 
Tijdens deze vergadering zullen o.m. 
aan de orde komen: Voorbereiding 
A.L.V. van 31 oktober/I november 
1980. Nieuws uit de Adviesraad, 
Hoofd Bestuur en Provinciale Sta
tenfraktie, Regiobeleidsplan en ver
kiezing bestuursleden. 
Aftredend zijn Henny van Herwij
nen en Lydia Schutte, welke zich 
herkiesbaar stelt. Dit houdt in dat er 
o.a. een andere voorzitter gekozen 
moet worden. Kandidaten worden 
verzocht zich minimaal 48 uur voor 
aanvang van de vergadering aan te 
melden bij de secretaris. Venus 23. 
3402 HB IJsselstein. 

Regio Drenthe 
(in samenwerking met de· regio's 
Groningen en Friesland) 
Zaterdag 18-10-'80: 
Westerbork - Hotel Meursinge: 
10.00-13.00 uur: ARV-Drenthe: 
Onderwerp: miljoenennota. 
Spreker: Maarten Engwirda. 
14.00-16.00 uur: Bijeenkomst D'66-
Noord. 
Onderwerp: kernbewapening. 
Sprekers: Laurens Jan Brinkhorst. 
Dick Tommel, Cees Slottje. 

advertentie 

vinden voor de Agglomeratieraad 
Eindhoven. Daar de vorige verkie
zingen plaats vonden op het moment 
dat onze partij het absolute diepte
punt had bereikt. is D'66 niet verte
genwoordigd in de A-raad. Maar de 
volgende keer willen wij wel mee
doen. Daartoe is een werkgroep op
gericht om het reilen en zeilen van de 
agglomeratie te volgen, om een ver
kiezingsprogram te maken, en om 
een standpunt te bepalen ten aanzien 
van de zinvolheid van de agglomera
tie. Het is de bedoeling dat uit elk van 
de 11 deelnemende gemeentes ten
minste een D'66-lid meedoet in .de 
werkgroep. Dit is echter nog lang 
niet het geval en we doen dan ook op 
iedereen in de agglomeratie een drin
gend beroep mee te doen met de 
werkgroep. Inlichtingen te verkrij
gen bij: E.P. Honig, D.v. Hornelaan 
13. 5581 CZ Waalre, tel. 
04904 - 2045. Kennis van zaken is 
niet vereist. 

Het Hoofdbestuur van D'66 zoekt op korte termijn ter 
aanvulling op het bestaande team enige 

Onderstaand schema van de fraktie
vergaderingen van de Provinciale 
Statenfraktie. 

D'66 Provinciale Staten-fraktie 
Noord-Brabant 
Het schema van de fraktievergade
ringen voor de tweede helft 1980 ziet 
er als volgt uit: 

NOTULISTEN <MJv> 

- Deze notulisten worden belaSt met het notuleren van 
diverse vergaderingen van het Hoofdbestuur, Dage
lijks Bestuur, vaste en ad hoc commissies, adviesraad 
en van congressen, die meestal 's avonds en op zater
dagen plaatsvinden. 
- Kandidaten dienen in staat te zijn beknopt, snel, 
lîccuraat en in goed Nederlands te notuleren. Enige 
ervaring is gewenst. 
- Per verslag ontvangen zij een honorarium en on
kostenvergoeding. Aantal vergaderingen en data in 
onderling overleg met het Hoofd Algemene Zaken van 
het landelijk secretariaat te regelen. 
- Nadere informatie in te winnen bij Kitty Warburg, 
landelijk secretariaat D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag, tel. 070 - 858303. 
- Sollicitaties vóór 15 oktober 1980 te richten aan het 
Hoofdbestuur D'66 op bovengenoemd adres. 
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MENSEN
RECHTEN 
bijeengegaard door Kitty War
burg 

CLAT Nederland 
Nieuwe Gracht 47, 
3512 LE UTRECHT, tel. 030-319675 
Boeren. mijnwerkers, eigen! ijk de 
gehele bevolking van Bolivia verzet 
zich al lange tijd tegen het huidige 
regiem in Bolivia. Om met dit verzet 
door te kunnen gaan is uw financiële 
steun nodig. Stort uw bijdrage op gi
ro 1918108. t.n.v. Solidariteitsfonds 
Bolivia. 

Komitee Zuidelijk 
Afrika 
Cornelis Houtmanstraat 19, 
3572 LT UTRECHT, tel. 030-710614 
De Werkgroep Kairos gaat een ad
vertentie-kampagne voeren waarin 
de regering wordt gevraagd een olie
embargo tegen Zuid-Afrika in te 
stellen. Om de financiering van deze 
advertentie mogelijk te maken ver
zoekt de werkgroep een bijdrage te 
storten op giro 4373055, t.n.v. het 
advertentiefonds van Kairos. 

Stichting Werkgroep 
Indianen Projekt 
Bloemgracht 90, 
1015 TM AMSTERDAM. tel. 
020-235984 
In Rotterdam zal van 24 tot 30 no
vember 1980 het Vierde Russell Tri
bunaal over de rechten voor de In
dianen van Noord-, Zuid- en Mid
den-Amerika worden gehouden. 
Zowel organisatorisch als financieel 
is hulp nodig om dit tribunaal te doen 
slagen. 
Uw financiële bijdrage kunt u storten 
op giro 4057800 t.n.v. IVde Russell 
Tribunaal te Amsterdam. 

Politieke Scholings- en 
Vormingsinstituut 0'66 

PSVI
NIEUWS 
Bestuurslid verlaat 
het PSVI 
Bob van den Bos verlaat na tweejaar 
het bestuur van het PSVI. Hij zegt er 
het volgende over: "Omdat het naar 
mijn mening principieel onjuist is 
wanneer een kandidaat voor de 
Tweede Kamer een bestuursfunktie 
binnen D'66 bekleedt, ben ik ge· 

EERSTE KAMERFRAKTIE GEÏNSTALLEERD 
Op Prinsjesdag werd de nieuwe D'66 Eerste Kamerfraktie f?eÏnstalleerd. 
Na 3 jaar aji1·eziRheid in dit college laten Jan Vis (rechts) en Jan Glastra wm Loon (links) het D'fJ6-Reluid 
in deze Kamer weer klinken. 

noodzaakt mij niet meer herkiesbaar 
te stellen als lid van het PSVI-be
stuur. Het is een afscheid met pijn in 
het hart. Gedurende de afgelopen 
twee jaar heb ik de snelle ontwikke
ling van één van de bloeiendste on
derdelen van de partij van nabij mo
gen meemaken. Ik heb in deze perio
de de grootste waardering ·gehad 
voor het werk van mijn medebe
stuursleden en vooral ook van de bu
reaustaf Arthie en Annemarie. In de 
toekomst hoop ik in ieder geval bij 
het PSVI betrokken te kunnen blij
ven". Het bestuur van het PSVI be
dankt Bob hartelijk voor zijn inzet 
zowel bij het voorbereiden van de 
cursussen als bij zijn optreden als 
begeleider van een aantal cursussen. 

Cursussen 
Een overzicht van onze aktiviteiten 
vindt u in de augustus Democraat 
1980. U kunt dit overzicht ook aan
vragen: PSVI D'66, Bezuidenhout
seweg 195. 2594 AJ Den Haag. tel. 
070-858303. 

Commissie Scholing en Vorming 
Noord-Brabant 
In Noord-Brabant is een commissie 
scholing en vorming opgericht. Deze 
commissie is samengesteld uit de 
volgende leden: 
Arjen Oostra, Willem Pijperpark 11, 
Waalwijk, 04160-37148 
Erik de Bruin. Lange Brugstraat 35a. 
4811 WP Breda, 076-133539 
Chris Pelkmans, Oranjestraat 47. 
Gilze. 01615-2448 
Marjon Spolders, Stelt 16. Eersel, 
04970-4134 
Wim Kool. Amstellaan 13, Den 
Bosch. 073-133863. 
De commissie heeft het volgende 
programma vastgesteld: 
Oriëntatiecursus D'66 
Breda: 11 en 18 oktober 
Oss: 29 november en 13 december 

Eindhoven: 29 november en 13 de
cember 

Commissie Scholing en Vorming 
Groningen 

Meer informatie over deze cursus en 
aanmelding bij bovengenoemde 
commissie. 
Verdere plannen van de commissie: 
cursussen gemeenteraad en vrou
wencursussen. 

De commissie scholing en vorming 
Groningen heeft succesvol drie cur
sussen gemeenteraad in Groningen 
afgesloten. De plannen zijn: een 
nieuwe cursus gemeenteraad. een 
applikatiecursus gemeenteraad 

Advertentie 

F.l ËtE ÖÄl '" D : 
HAHD VAH 

HEDERLAHD 
FRANS NYPELS 

Dit boek, geschreven als een roman, gaat 
over het dilemma van het behoud van 

inkomen en het handhaven van de sociale 
voorzieningen. 

Aan de hand van veertien gesprekken 
leggen de auteurs precies uit waarom onze 

verzorgingsstaat in een crisis is beland. 

UITGEVERIJ BERT BAKKER 
AMSTERDAM 

... 
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(vervolgcursus) en een cursus voor 
aspirant statenledcn. 
De commissie is als volgt samenge-
steld: 
Ton Bergman. Kalkwijk 15.9603 BB 
Hoogezand. 059tl0 - 95233 
Jaap Sjoerds. Borgweg 121.9951 BD 
Winsum. 05951-2376, Sam Roze
mond. Wilhelminalaan 20. 9752 LM 
Haren. 050-345331. Jan Geelhoed. 
Sterremuurweg.6. 1}753 AV Haren. 
050-348470. René Caderius van 
Veen. Oosteinde 46. %1}7 XH Blij
ham. 05976-1203. Wim Jansen. 
Grotestraat 54. 1}781 HD Bedum. 
05900-3002. Koosje van Doesen. 
Dwingeloweg 66. %71 KG Win
schoten. 05970-2096 7. 

Zuidelijke Usselmeerpolders 
In de Zuidelijke IJsselmeerpolders 
organiseert het PSVI in samenwer
king met het regiobestuur een cursus 
gemeenteraad. Deze cursus begint 
op 13 oktober. Inlichtingen: Mike 
Boelijn. Gildemarkt 81. 1351 HB 
Almere. tel. 03240-IOOtll. 

Noord Holland 
Het regiobestuur Noord Holland or
ganiseert in Alkmaar. Amsterdam en 
Hilversum een cursus gemeente
raad. Deze cursussen beginnen: 
Alkmaarl4 oktober. Hilversum: 22 
oktober en Amsterdam: 30 oktober. 
Inlichtingen en aanmelding: Ruud 
Schutte, Volder I. 1625 TB Hoorn. 
02290-30893 

KANDIDATEN 
GEVRAAGD 
PSVI·BESTUUR 
Reglementair treden op de 28ste 
ALV te Utrecht de volgende leden 
van het PSVI-bestllur af: 
- Rudi Nieuwenhoven. 
- Dick Hijsterborg. 
- Bob v.d. Bos. 
De bovengenoemde bestuursleden 
kunnen nog voor cen tweede termijn 
van twee jaar worden gekozen. 
Alleen Rudi Nieuweohoven en Dick 
Hijsterbor,g stellen t.ich herkiesbaar. 
Op deze AL V dient in deze drie va
catures te worden voorzien. 

Kandidaatstelling voor commis
sies. 
Voor een aantal vaste commissies 
dient deze AL V een aantal leden te 
verkiezen op niet-bindende voor
dracht van het Hoofdbestuur. Het 
Hoofdbestuur is van mening dat het 
recht van voordracht geen beletsel 
vormt voor een open kandidaatstel
lingsprocedure. In verband hierme
de stelt het Hoofdbcstuur de kandi
daatstelling voor dc volgende vaka
tures open. 

Geschillencommissie 
Op dit congres treden af: 
R. J. Akkerman. mcvr. M. van Em
pei-Rambonnet, G. Ringnalda en 
mevr. M. de Leeuw. 
R. J. Akkerman cn mevr. M. de 
Leeuw stellen zich herkiesbaar. 
De AL V dient dus vier leden van de 
Geschillencommissic te kiezen. 

Landelijke verkiezingscommissie 
F. van Kleven trekt zich terug uit 
deze con1missie. 
De AL V dient dus één lid van de 
Landelijke Verkiezingscommissie te 
kiezen. 

Rapportagecommissie. 
Aan de beurt van aftreden en niet 
herkiesbaar is H. Geelen. Tusse.n
tijds heeft 0. W. Heezemans zich uit 
deze commissie teruggetrokken. 
De AL V dient dus twee leden van de 
Rapportagecommissie te kiezen. 

Kandidaatstelling dient te geschieden 
door middel van een ingevulde en on
dertekende vragenlijst, die op telefo
nisch verzoek door het landelijk se
cretariaat wordt toegezonden. De 
kandidaatstelling sluit op dinsdag 21 
oktober 1980, om 17.00 uur. 
Frans Rogier 

ren naar nr. 3322213 ten name van de 
Penningmeester S.W.B. 0'66 te Den 
Haag. onder vermelding van het 
nummer van de publicatie(s). Deze 
wordt(en) dan zo spoedig mogelijk 
toegezonden. 

Werkgroep Afrika 
De Werkgroep Afrika zal zich bin
nenkort gaan bezighouden met de 
problematiek van de Westelijke Sa
hara. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met ondergete
kende. 
Kees Klompenhouwer 
coördinator 
p/a Tattistraat 134 
3066 CJ Rotterdam 
Tel.: OIO- 213905 

Ontwikkelings
samenwerking 
Voor de themagroep .. Organisatie 
van de technische hulp verlening" 
(een subgroep van de werkgroep 
ontwikkelings samenwerking) wor
den belangstellenden gezocht met 
name uit de niet-landbouw sfeer. 
Deze themagroep heeft zich onlangs 
opgericht en wil vanaf september 
actief aan de slag met ondermeer de 
volgende punten ter discussie: 
I. Er dient nog veel te gebeuren om 
de gedachte .. verbetering van de 
kwaliteit van dc hulp .. werkelijk ge
stalte te geven, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch. 

vice-voorzitter organisatie • Werkgroep Staats
recht en Binnenland
se Zaken. 

2. Er valt veel af te dingen op de 
huidige. vastzittende bureaucrati
sche structuren. die een slagvaardig 
beleid in de ontwikkelingslanden zelf 
niet bevorderen. Wat zijn pragmati
sche alternatieven voorzo'n organi
satie structuur~ Gedacht wordt o.a. 
aan decentralisatie van beslissings 
bevoegdheden naar sterke landen
kantoren ter plaatse; een betere 
coördinatie van kennis en deskundi
gen in Nederland; een deskundigen 
recruteringsbeleid dat zowel beoogt. 
opgedane ervaring niet verloren te 
laten gaan (zoals nu zo vaak de prak
tijk is) als voorkomt dat zich een 
klein select groepje .. ontwikkelings" 
functionarissen in vaste dienst in
stitutionaliseert. 

Stichting Wetenschappelijk 
Bureau D'66 

SWB
NIEUWS 
Lijst thans voorradi
ge publicaties S.W.B. 
0'66 

juni 1980 
B 6 Afrika NOTITIES: -Apartheid
Europa-Afrika-USSR /980 f 2.50 
CRM 8 Het (bedreigde) boek in de 
Samenleving 1979 f 4.50 
CRM 9 Landelijke en Regionale Om
roep /980 f 3.-
DV 13 Symposium De volgende gene
ratie 1979 f 4.50 
E 5 Besparen is vooruitzien /979 
f 4.50 
E 6 Herzieningsoulwerp Warenwet en 
de 
Levensmiddelenwetgeving in Neder
land !980 f 4.50 
L 2 Van ruilverkaveling naar landin
richting 1979 f 3,50 
MV 8 Standpuntbepaling inzake 
abortus !979 f 3,50 
M V '} Studiedag gezondheidszorg 
/980 f 4.50 
S I I Voorontwerp wet ter beperking 
van de nadelen van pensioenverlies 
wegens inflatie !979 f 2.-
VRO 12 Op weg naar bewonerszelf
bestuur I en 11 1979 f 4.-
VRO 13 Een pleidooi voor echte ver
stedelijkin2 !978 f 3.-
V R 0 15 Voorontwerp van een wet op 
de woningsplitsing /980 f 3,-
L 3 Agrarische grondpolitiek: een re
delijk alternatief /980 f 2,50 
DY 14 Inspraaknota inzake de 
problematiek van de Molukkers in 
Nederland (onder embargo) /980 
f 5,-
D V 15 Studiedag Innovatie 1980 .f 5.
Bij de S.W.B. is een lijst van niet 
meer voorradige publicaties aan te 
vragen. 
Betaling: 
Verzoeke van te voren het bedrag 
voor de gewenste publicaties te gire-

De werkgroep zal vergaderen op: 
donderdag 23 oktober. 
donderdag 20 november. 
donderdag 11 december. 
Alle vergaderingen vinden plaats in 
het gebouw van de Tweede Kamer, 
Binnenhof 5. Den Haag en beginnen 
om 19.30 uur. 
Nieuwe leden kunnen zich opgeven 
bij Ronald L. M. Verhagen, Bleu
landweg 134. Gouda. secretaris van 
de werkgroep. 

3. Er bestaat een nogal sterke ten
dens dat projecten meer en meer 
vanuit Nederlandse belangengroe
pen worden geëntameerd (techni
sche en onderzoeks instituten, be
drijfsleven) i.p.v. vanuit de behoef
ten in de ontwikkelingslanden. Goed 
functionerende landenkantoren 

Advertentie 

Fraktie 0'66 in de Rijnmondraad zoekt 

Fraktie-assistent 
(man/vrouw), werkend/studerend en/of 
wonend in dit gebied 

Vergoeding beschikbaar 

Aanmelding: 
Fraktie-secr. 
Rondedans 112 2907 AE Capelle a.d. 
IJssel 

Inlichtingen: 
Tel. (010)- 183646 of 517757 

.... 



zouden hier tegenwicht kunnen ge
ven. 
Belangstellenden kunnen terecht bij 
Kees Zijderveld (Otl5 - 646134 ). Huig 
van der Mandele (010- 143622) of 
Peter Laban (08370 - 20339. na 5 
september). 

Werkgroep Kunsten 
en Media 
Besloten is tot herziening van de 
nota Kunst in de samenleving, die nu 
ruim drie jaar geleden ten doop is 
gehouden. Afgesprokèn werd dat 
alle actieve en corresponderende le
den van de subgroep zal worden ver
zocht Qm deze nota op korte termijn 
nauwkeurig door te nemen. en ver
volgens per bladzijde te noteren. 
welke passages zich lenen voor 
schrapping. vervanging of aanvul
ling. 
De desbetrefTende stukken dienen 
uiterlijk 8 oktober aan mij te worden 
toegestuurd. · 
P. Hans Frankfurthen 
Sloterweg 1212 
Amsterdam. • 

Politiek Emancipatie 
Aktiveringscentrum 0'66 

.PEAC
NIEUWS 
Het Politiek Emancipatie-aktive
ringscentrum PEAC is op 30 aug. 
1979 ingesteld als bijzondere com
missie van het HB met als taak te 
adviseren. stimuleren en coördine
ren in emancipatiezaken binnen de 
partij en naar buiten de D'66-stand
punten over emancipatiezaken uit te 
dragen. De status en personele be
zetting waren een voorlopige. in eer
ste instantie voor een jaar vastge
steld. 
Na overleg met de coördinatoren van 
de regionale emancipatiewerkgroe
pen is echter onlangs besloten om 
aan het HB voor te stellen de voorlo
pige toestand met nog een jaar te 
verlengen. Het PEAC begint nu im
mers pas goed z'n plaats te vinden in 
de struktuur en het denken van de 
partij, en het zou de continuïteit 
schaden als er op dit moment perso
nele wijzigingen zouden moeten op
treden. 
Op de vergadering van 28 aug. j.l. 
heeft het HB besloten de bestaande 
opzet van het PEAC met een jaar te 
verlengen. 
T.z.t. zal, in overleg met de coördi
natoren en het HB, een definitieve 
organisatie worden opgezet. Tot die 
tijd blijven de leden van het PEAC: 
Carien Evenhuis. voorzitter 
Hein van Oorschot, aangewezen 
door het HB 
Martien van Dedem. aangewezen 
door het PSVI 
Care! van Sitteren. aangewezen door 
de SWB 
Louise Groenman 
Ellen Scheerder 

Nelleke Schoemaker. 

Begin september j.l. heeft er zich het 
volgende opmerkelijke en verheu
gende feit voorgedaan. dat namelijk 
de vrouwen- resp. emancipatieorga
nisaties van de politieke partijen een 
gezamenlijk standpunt hebben inge
nomen. In dat geval is er een protest 
ingediend tegen de voorgenomen 
plannen van de regering om de terug
gave van teveel betaalde AOW-pre
mie aan gehuwde vrouwen te laten 
vervallen. Ondanks partij-politieke 
verschillen is hier één verklaring 
geformuleerd. 
De vrouwen- resp. emancipatie
groeperingen houden regelmatig 
overleg. en zullen waar nodig vaker 
een gemeenschappelijke reaktie ge
ven. 
Het PEAC en de coördinatoren van 
de regionale emancipatiewerkgroe
pen zullen op maandagavond 27 ok
tober a.s. weer in Utrecht bijeen ko
men voor het politiek coördinatoren
overleg. 

Voor vragen op emancipatiegebied. 
bijv. over materiaal, of de regionale 
werkgroepen. kan men terecht bij de 
emancipatiewerkstervan D'66. Elske 
Schreuder, die in ieder geval op 
maandag en vrijdag telefonisch te be
reiken is (secretariaat van de partij. 
Bezuidenhoutseweg 195. 2594 AJ 
Den Haag. tel. 070-858303 ). 
Ook het PEAC-bulletin no. 3, dat de
zer dagen uitkomt. is daar op te vra
gen. • 

Jongeren Activerings Centrum 

Uitnodiging 
Hierbij nodigt het jongerenactive
ringscentrum D'66 alle jonge D'66 
leden en alle verdere geïnteresseer
den uit voor het bijwonen van de eer
ste Algemene Jongeren Vergadering 
op 4 oktober 1980. 
Deze vergadering zal gehouden wor
den in het Universiteitshuis Lepe
lenburg I in Utrecht. 
De toegang is gratis. 
Aanvang 11.00 uur. 
Conceptagenda: 
I. Opening en welkomstwoord 
2. Programma; begroting en instel
lingJOAC 
3. Presentatie kandidaten voor de 
definitieve bestuurscommissie 
4. Lunch met injórmeel treffen 
5. Spreker(s) 
6. Uitslag van de verkiezing be
stuurscommissie 
7. Rondvraag en sluiting 
De huidige JOAC groep is er van 
overtuigd dat het programma de jon
geren zeer zeker zal aanspreken. In 
ieder geval is het zo dat zij hopen en 
rekenen op een grote opkomst van 
jonge D'66 leden. 
Gelieve uw lidmaatschapskaart mee 
te nemen in verband met stemmingen. 

• 

NIEUWS 
UIT DE ADVIESRAAD 
door Kitty Warburg 
Heel adrem kon de Adviesraad in 
zijn vergadering van 23 augustus 
reageren op twee wetsontwerpen 
m.b.t. de Leegstandswet. Heel actu
eel ook in het kader van de gebeurte
nissen rond de ontruiming van de 
PH-kade. Erwin Nypels lichtte toe 
op welke punten hij zowel het initia
tief wetsontwerp van de PvdA als het 
wetsontwerp van de Regering wat 
heeft kunnen bijsturen in de richting 
van de D'66 ideeën hierover. De Ad
viesraad nam twee moties aan. Beide 
moties geven de fraktie voldoende 
speelruimte om zowel het regerings
voorstel als het PvdA voorstel onder 
een aantal voorbehouden, toch te 
steunen. Voor wat betreft het PvdA 
wetsvoorstel adviseerde de raad de 
fraktie dit ontwerp te steunen. nadat 
eventuele gaten in de etTectiviteit 
van de vorderingsmogelijkheden 
zullen zijn gedicht en nadat de civiele 
ontruimingsbepalingen zullen zijn 
verruimd. 
Met betrekking tot het voorstel van 
de regering adviseerde de Advies
raad de tweede kamerfraktie dit 
wetsontwerp te steunen mits de on
duidelijkheden over de praktische 
gevolgen van het vorderingsgedeelte 

In de 1•orige "Democraten" is te 
weinig plaatsruimte geweest voor 
deze rubriek. Sommige brieven heb
ben daardoor aan actualiteit verlo
ren. Ik ben nu helaas genoodzaakt 
so:nmige artikelen die al zijn gezet te 
laten vervallen. Dat lot treji R. S. 
Hübner die over het debat over Zuid
Afrika slecht te spreken is; ook de 
briefvan Lies Breemer die Jet Debus
sy kapittelt over haar pro-roken-in
de-vergaderingen-van-D'66-verhaal 
moet vervallen. 
Ik neem wel op: 

Grote Verzoendag 
door Bettie S. Groen 
Herinnert u zich nog de diskussie. 
zo'n 11/zjaar geleden. over het hou
den van de AL V op zaterdag en zon
dag? 
Was u het ook eens met het besluit 
dit niet weer te doen. opdat iedereen 
naar de AL V's kan komen? 
Weet u op welke dag 20 september 

worden weggenomen; de straffe anti
kraakmaatregelen worden afge
zwakt en dat er zekerheid wordt ge
geven over extra financiering die no
dig zal zijn voorde uitvoering van het 
vorderingsbeleid. 
Verder hield de Adviesraad zich ge
ruime tijd bezig met het eigen func
tioneren. Een aantal vergaderingen 
geleden werd uit de Adviesraad een 
commissie benoemd die tot taak 
kreeg een aantal zaken op een rijtje te 
zetten. Dit rijtje werd nu ter discus
sie aan de raad voorgelegd. Maar 
helaas 50 Adviesraadsleden bijna 50 
zinnen en dus lukte het niet de gehele 
notitie door te werken. Besloten 
moest worden op de volgende verga
dering de zaak af te ronden. Een lot 
dat nog een aantal agendapunten be
schoren was. zoals de notitie over de 
regeling van het plaatsvervangend 
lidmaatschap en een motie Erkelens/ 
Joele. welke een uitspraak van de 
raad vraagt over de snode plannen 
van minister Pais om een nieuw se
lectiesysteem bij het toelaten van 
studenten te gaan toepassen. En zo 
schuift ook de Adviesraad z'n zaak
jes door: inspraak. meepraten, mee
beslissen, kortom: het kost wel 
tijd. • 

1980 valt? 
Als u in uw agenda kijkt. zult u daar 
hoogstwaarschijnlijk zien staan: 
Grote Verzoendag (isr.). Dat bete
kent dat dit voor joden over de ge
hele wereld de allerbelangrijkste dag 
van het joodse jaar is. Dus ook voor 
de Nederlandse joden. 
Een dag waarop zij vasten en naar de 
synagoge gaan. 
Een heleboel dingen zijn voor de 
joodse wet verboden op deze dag en 
onder die verboden dingen valt ook 
het reizen en vergaderen. 
Nu heeft het HB besloten op 20 sep
tember a.s. de 27e ALV te houden. 
Ze hebben waarschijnlijk niet goed in 
hun agenda's gekeken. want ik kan 
me niet voorstellen dat ze anders uit
gerekend deze dag zouden hebben 
gekozen. 
Ik doe via deze brief een heel drin
gend verzoek op het HB om de da
tum te veranderen. zelfs als dat heel 
veel geld zou gaan kosten. Het is 
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toch bijzonder belangrijk om met 
dergelijk soort dingen rekening te 
houden. 
Rekening houden md die mensen. 
die op 20 septemberNIET aanwezig 
zullen kunnen zijn. 
Ik vertrouw erop dat het HB mijn 
verzoek zal honoreren. maar ik hoop 
tegelijkertijd met deze brief te berei
ken dat alle D'66-ers in het vervolg 
rekening zullen willen houden met 
dergelijk soort belangrijke dagen. 
Uiteindelijk vergaderen we ook niet 
op Kerstmis of op andere belangrijke 
christelijke feestdagen. 

REALISME OF IDEALISME 
door: Dik Bussemalen, Bé Lantin;;, 
Jan Brinkma. Dissidenten '66 uit 
Gronin;;en 
Beide zijn nodig in een partij als 
D'66. Maar het idealisme voert te
genwoordig toch te veel de boven
toon hij D'66. 
Het idealisme dat de PPR voert be
doel ik niet. Dat is een gevaarlijk en 
dom soort idealisme. 
D'66 zou iets meer van het realisme 
van de VVD moeten overnemen. 
Ik denk aan de onderstaande zaken 
waar de VVD meer werkelijkheids
zin toonde dan [)'66. te weten: 
kernwapens-sanctiewd- groter 
staatsaandeel oliewinning-Okto-re
gularisatie gastarbeiders-proeibo
ring Noordzee-gaswinning Ame
land-olieboycot Zuid-Afrika-Uren
co-Sterreclame 19.00 uur- kerncen
trales.· 
Maar daar staat tegenover dat D'66 
veel positiever overkomt dan een 
PvdA. Daarom een 1.cllbewust D'66 
moet eventueel de moed opbrengen 
een regering te vormen met CDA/ 
VVD. 
Het zal ons beslist geen windeieren 
opleveren, integendeel. Hooguit 
verliezen we· wat stemmen aan de 
PvdA. Maar dat zijn lieden die toch 
niet in D'66 thuishoren? 

Er ~ijn 1/0f.: al wat artikelen ;;ewijd 
twn toekomsti;;e coalitiel'onnin;;. 
Lo :.iet Wim Ovaa een kabinet met 
Terlouw als minister-president ll'l'i 
~i/I en. 
Het ;;aar Frans Dingemans te 1·er wat 
Willl'!n l'llll de Landse/wip wil, na
melijk dat P1·dA en 1)'66 afspreken 
niet ::onder elkaar te ::uilen ;;aan re
;;eren. F. D. 11·i/ dat /)'66 haar ::.t'IJ: 
standi;;e positie niet prijs;;eefi. 
L. J, Giebels maakt l'tl/1 alle mo;;elij
ke combinaties een "qfielsom \'{1/l 

redelijke alternatil'l'<'/1 te be;;innen 
met kamerbreed 
Kees de Groot ll'aar.,·clutll'/ l'oor de 
CDA; die ;;lijden lilt de fits ie naar 
rechts af 
"Ik rond af Duidelijl. moet je 1111 

misschien wel ;:ijn dataan ::oiets als 

een links blok niette ontkomen l'ait. 
En n·en duidelijk moet ::ijn dat sa
memt·erkin;; met het CDA betekent, 
dat D'66 ::iel! be;;eefi in een doodlo
pend slop". 

Karel Frielink jr. komt daarente;;en 
tot de conclusie dat "het alternatief 
\'Oor de jarentachti;; is: D'66-CDA ". 
Van ;;eheel andere aard is de l'oi
;;ende bijdra;;e: 

HET STEEKPROEFCONGRES 
door Arend Meerbur;; 
D'66 is dicht bij het punt gekomen 
dat een partijcongres alléén al uit de 
hand loopt doordat het een "algeme
ne ledenvergadering" is. Hoe goed 
de procedures ook verbeterd zullen 
worden. een congres van 3000 of 
meer lieden- bij voorkeur in een veel 
te kleine zaal -lijkt over essentiële 
zaken nauwelijks meer tot behoorlij
ke besluitvorming te kunnen over
gaan zonder draconische manipula
tie zijdens de congresleiding. 
Tot nu toe hebben zulke aantallen 
leden zich niet bij D'66-congressen 
aangediend. maar dat is zeer ver
klaarbaar. De congressen in de pe
riode tussen de verkiezingen zijn po
litiek van minder groot belang en 
vele leden houden het wel voor ge
zien. Bij de komende congressen ter 
voorbereiding van de verkiezingen 
en over de regeringsvorming zullen 
toch wel meer leden hun zegje willen 
doen. Twintig procent opkomst lijkt 
dan niet krankzinnig veel. doch be
tekent wel een congres van 3000 lie
den. met de daarbij behorende -ook 
electoraal slechte -chaos. 
Moeten we naar het door vele partij
en in binnen en buitenland gebruikte 
systeem van afdelingsafgevaardig
den. met langdurige voorvergaderin
gen waarin deze afgevaardigden 
worden gebonden aan uitvoerige 
mandaten? Of kunnen we iets bewa
ren van de D'66-benadering waarin 
het individuele lid een stem heeft? Ik 
geloof het wel. D'66 heeft in een ver 
verleden gespeeld met de zgn. steek
proef-vergadering. die overigens 
meer de functie had van de huidige 
Adviesraad. Ik pleit voor een steek
proefcongres. Uit de ledenbak wor
den bijv. 1000 namen gelicht van le
den die stemrecht hebben op het 
daarop volgende congres. Vele van 
deze prijswinnaars zullen weinig be
hoefte hebben om naar het congres te 
gaan. doch zij kunnen hun stemkaart 
overdragen aan iemand die wèl wil 
en waarin zij vertrouwen hebben. cJp 
deze wijze kan men het aantal con
gresgangers in de hand houden ter
wijl men een betere afspiegeling 
krijgt van wat leeft onder de leden 
dan bij het huidige systeem of een 
systeem van afdelingsafgevaardig-

den. 
Het zou natuurlijk mooi zijn als je 
zo'n systeem nu al zou kunnen in
voeren - eventueel op een soort 
vrijwillige basis om niet in conflict te 
komen met de reglcmenten - bij de 
komende grote politieke congressen. 
Maar het zal wel eerst helemaal uit 
de hand moeten lopen voordat we 
ons congressysteem aanpassen. 

KRITIEK OP KAMERLEDEN 
* Frits Mulder uit Amsterdam op 
Terlóuw. 
Jammer hoor: de heer Wiegel be
greep de gebeurtenissen in Amster
dam op 30 april al niet zo goed, maar 
in de Democraat van mei 1980 (nr. 5) 
geeft Jan Terlouw er ook blijk van er 
weinig van begrepen te hebben. 
Jan Terlouw begint zijn verklaring 
door te stellen dat er begrip is voor 
krakers. vredelievende demonstra
ties, oppositie tegen geldsmijterij 
enz. Dat is werkelijk prachtig! Be
grip kunnen we best gebruiken. Maar 
dat begrip is al zo lang. jarenlang 
vertoond zonder dat er ook maar iets 
gebeurde. ledereen moet maar eens 
goed begrijpen dat de Amsterdamse 
bevolking het wachten en lijdzaam 
toezien. zat is. We zijn het spuug
zat!! 
Als oo;;getui;;e l'an de rellen maakt 
F. M. een onderscheid tussen het 
optreden van de...,tmsterdamse poli
tie en de Mobiele Eenheid. De laat
ste heeji volgens hem wel de;;elijk 
;;epro1·oceerd. 
.,Natuurlijk waren er relschoppers 
bij en ook ik keur de plunderingen af. 
maar iedereen die een beetje men
senkennis heeft (en van de fraktie
voorzitte'r van een partij die voor
geeft dicht bij de mensen te staan, 
mag je dat toch verwachten). weet 
dat geweld en agressie niet zomaar 
ontstaan. Dat zo'n massale agressie 
niet ontstaat door een stelletje rad
draaiers. die er toevallig ook bij zijn. 
Het is de laatste poging van wanho
pige mensen om door te dringen tot 
de ivoren toren van politici." 
en rens/olie: 
.. Nog even over de laatste zin van 
Jan Terlouw over STAD en V ARA. 
Dit programma was een waardige 
uitzending als tegenhanger voor het 
afschuwelijke Nationale programma 
op Hilversum I. En of het STAD/ 
V ARA programma opruiend heeft 
gewerkt weet niemand. Dat is nu 
eenmaal niet te onderzoeken en dus 
kan ook Jan Terlouw daar niets zeker 
over zeggen. 
Diep. heel diep teleurgesteld ben ik 
in mijn eigen partij. Dicht bij de bur
gers staan is zelfs bij D'66 al een holle 
frase geworden." 
* N. Opdenber;;-Eiias uit Den 
Htwg, die in een kort artikel en door 
M. L. Huppe uit Utrecht, in een 
fan;;, de "te;;emoetkomende" poli
tiek van Brinkhorstten op::.ichte van 
de PLO hekelen en met vele citaten 
aantonen ll'a/ het ll'are ;;e~h·ht l'an 
de P.L.O. is. ' 
Een citaat uiteen interview dat Yas
sir Arafat op 11 febr. '80 gafaan "El 
Mundo" (Venewe/a): 
.,Het kan ons niet schelen te sterven. 
Ik ben met een vrouw getrouwd -
Palestina genaamd. Vrede voor ons 
betekent de vernietiging van Israël. 
We bereiden een totale oorlog voor, 
een oorlog die generaties lang zal du
ren. Sindsjanuari 1965, toen Al-Fa-

tah ontstond zijn wij de gevaarlijkste 
vijand van Israël geworden. Wij zul
len niet rusten tot de dag dat wij terug 
zullen keren naar ons tehuis en tot 
wij Israël zullen vernietigen ... '' 
Aangehaald ll'ordt ook de resolutie 
1'{1/1 de Palestijnse Nationale Raad 
I'Wl juni 1979: 
..... de PLO zal zijn strijd v.oortzet
ten met alle beschikbare middelen 
en. boven al, de ge11·apende strijd, 
om het Palestijnse land te bevrijden 
en om een vechtend onafhankelijk 
nationaal gezag op te zetten in elk 
deel van Palestina dat bevrijd is". 
Aboe Ayad, hoofd 1·an de Afdeling 
l'Oorlichtin;; 1·an de PLO, op 22 
maart 1979: 
"Ik zeg u in naam van de revolutie, 
dat wij tegen het Egyptisch-lsrae
lisch Verdrag zijn niet omdat het een 
afzonderlijke vrede betekent. maar 
omdat het vrede betekelll met lsrael 
en erkmning (van lsrael ). Wij zou
den ons er ook tegen verzetten, als 
het ;;een afzonderlijk verdrag was." 
Hani el Has.mn, de PLO l'erte;;en
ll'oordiger in Teheran op I jan. 1980: 
.. Onze grote steunpilaren zijn de 
Iraanse Revolutie en Khomeiny 
( ... ). Binnen 5 jaar zullen we een 
Palestijnse regering vestigen en we 
hopen lsrael in 15 jaar te vernietigen 
( ... ). Onze hoop is dat de leiders van 
lràn en Palestina Jeruzalem hand in 
hand zullen binnenkomen." 
Het artikel \'(11/ Huppe eindi;;t met: 
.,En wat dat willen vernietigen van 
I srael betreft; de profeet Mohammed 
(571-632) en zijn volgeling Roekhol
lah Moesawi Khomeiny leren dat dit 
een goed is en geen kwaad. Moham
med leerde zijn Moslims dat het 
God's wil was dat zij continu in oor
log behoorden te verkeren met alle 
.,ongelovigen" totdat de gehele we
reld geislamiseerd zou zijn. Niet
Moslim staten zijn uit den boze en 
dienen door de Moslims vroeg of laat 
vernietigd te worden. En volgens 
Khomeiny dienen zelfs staten, die in 
schijn een islamitische regering heb
ben, vernietigd te worden. Ik eindig 
met een in dit verband relevant citaat 
van Roekhollah Moesawi Khomei
ny: 
.. Willen wij een eenheid van het is
lamitische volk tot stand brengen en 
het vaderland van de Islam bevrijden 
van de overheersing of invloed van 
de (westerse) imperialisten. staat ons 
slechts één weg open: wij moeten 
een waarlijk islamitische staat vor
men en alles in het werk stellen om 
de andere, tirannieke en slechts in 
schijn islamitische regeringen, die 
door het buitenland in het zadel ge
holpen zijn, omver te ll'erpen, en 
wanneer dat doel bereikt is, moeten 
wij de ll'ereldheerschappij van de 
Islam vestigen". 
* Th. 1. J. Slijkerman uit Landvoort 
op Mertens. 
.. Dat mijn afgevaardigde Merlens 
om principiële redenen niet aanwe
zig heeft willen zijn bij de inhuldiging 
van onze koningin heeft mij bijzon
der pijnlijk getroffen." 
Hij stelt Marcus Bakker en de zijnen 
aan Merrens ten voorbeeld: "een 
;;evoe/1·an warmte ging naar hen uit. 
Ik zou zeg;;en: wat let hem? (1-8) 

PRESTATIEMAA TSCHAPPU 
door p/o ... (onleesbaar) namens 
D'66 leden uit Bernisse 
Met stijgende verontwaardiging la-
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zen wij in De Democraat van februari 
1980 het verhaaltje van de afdeling 
Goeree. De aktiviteiten van de heer 
Grinwis komen ons daarbij wat on
werkelijk voor maar prima, enthou
siasme kent geen grenzen. Maar de 
laatste zin van dit artikeltje deed de 
deur dicht. "Wie met meer dan 66 
nieuwe leden komt krijgt ook een 
foto in De Democraat". Dit past pre
cies in het beeld van onze prestatie
gerichte maatschappij. Wij dachten 
echter dat D'66 een andere kant op 
wilde, namelijk naar een samenle
ving, waarbij de individuele prestatie 
wat minder centraal staat. Het gaat 
toch niet om het aantal leden, maar 
om de motivatie die er achter steekt. 
Het lijkt ons, dat je meer hebt aan 
mensen die zich voor 100% voor 
D'66 inzetten, dan aan mensen die 
"gewoon" lid worden om I 00 andere 
redenen. 
Nee, ons lijkt het zinvoller een foto 
te plaatsen van iemand die dan wel
iswaar wat minder "zieltjes wint", 
maar die zich wel helemaal inzet om 
een fijne, leefbare samenleving te 
krijgen. Want, dáár draait het toch 
om? 

Geachte p/o .. .! het grappige is nu 
juist, dat Grinwis zich voor 100% in
zet en toch een gewoon lid blijft (Piet 
V.B.) 

TUSSEN SERVET EN 
TAFELLAKEN 
door 
Wil Eijkenaar-van Noorwegen te 
Warmer 

Mijn man en ik zijn beiden lid van 
Democraten '66, en betrekkelijk ac
tief. Wij bezoeken o.a. altijd de con
gressen samen, maar dat wordt 
steeds moeilijker. Wij hebben n.l. 
een zoon van 11 jaar, te jong om aan 
het congres deel te nemen, en te oud 
voor. de creche, die er op die dagen 
is. 
Bij het laatste najaarscongres is hij 
de vrijdagavond alleen geweest, en 
de hele zaterdag. 's Avonds vonden 
we een stil jongetje in een stoel. Hij 
klaagde niet, maar zei wel: ik kies 
later niet voor de politiek, kinderen 
zijn dan veel te veel alleen. 
Daarom de volgende suggestie: Is 
het niet mogelijk dat de betreffende 
afdeling, waar het congres wordt ge
houden, iets doet voor deze jonge
ren? Bijv. allerlei spelen, voetbal, 
sj_oelen, schaken, dammen, tafelten
ms. 
Heeft u enig idee of wij de enigen zijn 
met deze problemen, of zouden er 
meer mensen naar het congres ko
men, als hun kinderen voor zo'n dag 
ook onderdak zouden hebben? 

VREEMDELINGEN 
door R. Van Hasselt te Tonden 
In zijn artikel VREEMDELINGEN 
EN RECHT stelt Van Lijssel: "De 
beschaving van een samenleving kan 
worden afgemeten aan de manier 
waarop met de minderheden wordt 
omgegaan." Dat klinkt mooi, maar 
het is niet waar want de omgang met 
vreemdelingen wordt niet in de eer
ste plaats bepaald door de gastvrij
heid van het gastland, maar door het 
aantal en de aard van de vreemdelin
gen, en door de opnamecapaciteit. 
Wanneer de opinie ten aanzien van 
vreemdelingen de laatstejaren in on
gunstige zin veranderd is komt dat 
niet omdat het beschavingsniveau 
achteruit is gegaan (wat overigens 
best het geval kan zijn), maar door de 
enorme toevloed van vreemdelin
gen, die niet zondeareden als een 
bedreiging wordt ervaren. 
Van Lijssel ziet ook wel in dat we 
niet iedereen kunnen toelaten omdat 
dan .,binnen de kortste keren hier 
ook geen welvaart meer is," maar hij 
vindt dat niemand daar bang voor 
behoeft te zijn omdat afgezien van 
een paar vluchtelingen .,alleen die
genen worden toegelaten die aan de 
Nederlandse. welvaart een positieve 
bijdrage leveren." Was het maar 
waar! We zitten nu al met circa 16000 
werkloze gastarbeiders en dan zwijg 
ik nog maar van de niet aflatende 
stroom Surinamers die een hoogst 
ernstig probleem vormt. 
Dat de thans toegelatenen nog een 
bijdrage leveren aan de Nederlandse 
welvaart is meer uitzondering dan 
regel. Het gaat om niet geringe aan
tallen. Cijfers van het CBS tonen aan 
dat bijna de helft van de jaarlijkse 
bevolkingsaanwas thans aan immi
gratie is te wijten. Voor een onmis
kenbaar overbevolkt land een be
denkelijke ontwikkeling. 
Dat werkloze gastarbeiders, met of 
zonder tijdelijke verblijfsvergun
ning, na een jaar werkloosheid uit
gewezen kunnen worden, is een ver
standige maatregel. Men kan deze 
mensen indien gezorgd wordt voor 
een goede afvloeiïngsregeling beter 
laten repatriëren dan dat ze hier een 
minderhedenprobleem gaan vormen 
en een belasting van onze samenle
ving blijven. Men denke alleen eens 
aan het huisvestingsprobleem! 
Dat men er tegenwoordig van uitgaat 
dat het overgrote deel der buitenlan
ders hier voor altijd blijft is een 
hoogst gevaarlijke opvatting. Met 
name de Islamitische gastarbeiders 
die door hun sterk afwijkend cul
tuurpatroon hier nooit zullen inte
greren en dat ook niet wensen, die
nen na verloop van tijd Oll,S land weer 
te verlaten. Gebeurt dat niet en laten 
we hier een sterk toenemende Isla
mitische minderheid ontstaan. dan is 
daar naar de ervaring in andere lan-

den leert de grootst mogelijke ellen
de van te verwachten. Men bedenke 
dat er niet alleen jaarlijks nog dui
zenden Islamitische mensen bijko
men in het kader van de gezinsher
eniging. maar ook dat hun geboorte
cijfer meer dan drie maal zo groot is 
als het onze. 
Het is struisvogelpolitiek daar de 
ogen voor te sluiten. Verdraagzaam
heid en gastvrijheid zijn loffelijke ei
genschappen, maar ze hebben hun 
grenzen. 

MET NADRUK 
door Hans Frankfurther te Amster
dam 
Aan de achterkant van de voorkant 
van het SWB-blad idee '66 staat, met 
zoveel woorden, datje er niet zonder 
meer uit mag fotocopiëren. 
Van het standpunt van de uitgever 
uit gezien is dit heel verklaarbaar: 
deze heeft meer belang bij het verko
pen van een los nummer ad f 8 dan 
bij het met lede ogen toezien hoe ie
mand een lichtdruk vervaardigt van 
een stuk van enkele pagina's en deze 
vervolgens doorgeeft aan een ken
ms. 
Het belang van D'66 staat daar lijn
recht tegenover: wie een artikel 
schrijft voor idee '66 is het in de eer
ste plaats om respons te doen. Aan
gezien (helaas) niet iedereen op het 
tijdschrift is geabonneerd. zal die 
respons noodgedwongen gering zijn. 
Tenzij de au leur zelf zorgdraagt voor 
verspreiding van zijn stuk onder al
degenen bij wie hij belangstelling 
aanwezig vermoedt voor de aange
sneden materie. 
Het is natuurlijk erg aardig van Van 
Loghum Slaterus om met ons in zee 
te zijn gegaan. Normaal gesproken is 
het volkomen redelijk dat een uitge
ver een vergoeding bedingt voor ko
pieën uit zijn blad. Alleen zal idee '66 
pas volledig aan zijn doel beant
woorden wanneer de betrefTende 
clausule is vervangen door .,nadruk 
met bronvermelding". Indirect heeft 
ook de uitgever belang bij dergelijke 
promotie. 
Waaraan tenslotte toegevoegd zij dat 
ik niet op de gedachte voor dit inge
zonden stuk zou zijn gekomen. wan
neer niet een der auteurs mij een fo
tokopie van zijn stuk had gestuurd, 
met daarbij nog wel de opwekking 
om daarvanaf dóór te kopiëren t.b.v. 
andere D'66-leden ... 

door Marjolein Engwirda 

VRAGEN OVER VRAGEN 
Korte brieven vraagt de redactie van 
dit blad. Daarom direct naar de kern. 
De kern van mijn brief die tegelijker
tijd de grond vormt van het verzoek 
van de redactie. 
Dit land vervuilt zichzelf. Te land, te 
water en in de lucht. Voorbeelden te 
over. Oorzaken te over: de weg
werpmaatschappij gebouwd op onze 
overvloed. Maar dit land vervuilt 
nog harder de tijd. Wij springen slor
dig om met eigen en andermans tijd. 
Voorbeelden: nodeloos wachten in 
ziekenhuizen, aan loketten van offi
ciële instanties, achter alles versper
rende vrachtwagens, voor stoplich
ten om drie uur 's nachts ... 
De ergste vorm van tijdvervuiling 
zijn de papieren en formulieren die 
wij om de haverklap voor van alles 
en nog wat in moeten vullen. Kan 
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iemand mij uitleggen, waarom ik elk 
jaar weer opnieuw talloze malen 
moet invullen waar en wanneer ik 
geboren ben, met wie ik al of niet en 
hoe getrouwd ben. welke en welke 
soort kinderen ik heb, enz.? Kan de 
computer dat niet onthouden en mij 
vragen aan te geven wat er ten op
zichte van de vorige keer is veran
derd? Tijdvervuiling bij aanvragen 
van rijbewijs, inentingsbewijzen. ge
zondheidskeuringen. inreisvisa. be
lastingpapieren en vele andere stuk
ken. 
Een nieuwe vorm van tijdvervuiling 
dreigen de kamervragen te worden. 
En in het verlengde daarvan de 
"Statenvragen" en de .. Raadsvra
gen". Als u er even over nadenkt 
begrijpt u wat ik bedoel en moet ik er 
geen Democraatpapier voor vermor
sen. Om vragen te stellen moetje de 
gave des onderscheids bezitten. Er 
worden veel vragen naar-de-beken
de-weg gesteld. Of tot meerdere eer 
en glorie van de vragensteller. De
mocraten zouden moet proberen te 
vermijden om vragen te stellen uit 
propagandistische overwegingen. 
Ernst Bakker bijvoorbeeld had mij op 
kunnen bellen, in plaats van vragen 
te stellen. in de Amsterdamse Raad. 
Het onderwerp doet niet ter zake. 
Wél de feiten: Ernst stelt op 14 mei 
1980 vragen naar aanleiding van een 
interview met mij, dat het Amster
dams Stadsblad op 13 mei 1980 
publiceerde. in het bijzonder over 
een opmerking terzijde het interview 
gemaakt . Ernst kent mij en weet dat 
ik hem graag op 14 mei telefonisch 
hetzelfde antwoord had willen ge
ven, dat wij nu op 30 juni op verzoek 
van de gemeente Amsterdam op 
schrift hebben gesteld en dat hem 
intussen wel bereikt zal hebben. 
Waarom dan toch die vraag in de 
raad? Tijdvervuiling, omdat Ernst 
Bakker politieke munt wil slaan uit, 
of zichzelf in de kijker wil spelen via 
's mensen meewarigheid waar het 
ouden-van-dagen en gehandicapten 
betreft. Maar ik heb al gezegd dat het 
onderwerp niet ter zake doet. 
Democraten, maak ernst met de po
litiek. Stel vragen aan wethouders. 
gedeputeerden of ministers, als zij de 
mensen zijn van wie u antwoord wilt 
hebben. En laat die vragen achter
wege, als u zelf het antwoord allang 
weet, of als u dat antwoord moeite
loos kunt krijgen op een andere -u 
bekende -plaats. Als dat antwoord 
niet bevredigend is, kunt u altijd nog 
nadere stappen zetten. 
Stop de tijdvervuiling! 


