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Een orkaan van kritiek is losgebars
ten over het hoofd van het kabinet 
na de indiening ~an de miljoenennot~ 
Waarom eigenlijk? •llll!!chts 11 zou een 
centrum/rechts kabiimet mild moeten 
beoordelen en de ~sitie zou zich 
in zijn kritiek mmeten matigen nu 
blijkt dat in feiite Bestek '81 is 
losgelaten en nu ~ begroting voor 
het volgend jaar miiet eens zo ver 
afwijkt van wat bi]~Qorbeeld een 
kabinet van PvdA, IOilA en D' 66, zou 
hebben voorgestelelll. 
De kritiek komt, ~kt mij, dan ook 
vooral voort uit fi~itatie. De VVD 
moet binnenskamers wel briesen van 
woede nu er van haa~ wensen vrijwel 
niets is terug te wiinden in de plan
nen voor volgend jaar. De VVD wilde 
immers de koopkracht handhaven van 
mensen met een inkomen tot twee maal 
modaal, wilde waarborgen scheppen 
voor een globale rendementsverbete
ring in de 6edr1jven, wilde de las
tendruk stabiliseren, wilde het be
s 1 ag van de overmeid op bet nat i o
nale inkomen niet wergroten. Van 
deze. verlangens mmtt niets terecht. 
De PvdA is kwaad ~at het CDA kok
keteert met de s-ociialistische her
vormingsvoorstelilern, zij het in af
gezwakte vorm. Otooternemingsraden 
voor kleine bedrfi]wen, een vorm van 
vermogensaanwasd:eHng_, matiging van 
de part i culi er_e tinnlt:omens ten behoe-: 
van van immateri~]e voorzieningen. 
De werkgevers mo~. de autobezit
ters protestere-n {mou ja, enkele 
van h!Jn organisaties), äe vakbewe
ging betoogt dat die Regering hen 
met lege handen laat staan. Irrita
tie a,lom, over een kabi.net dat uit 

een aantal linkse wensen, enkele 
aangenomen D'66-moties, de kritiek 
op Bestek '81, het gemok van de zgn. 
loyalisten uit het CDA, een nieuwe 
post 'onderuitputting' op de begro
ting en een flauwe schaduw van de 
Hofstravoorstellen een regeerplan 
voor 1980 heeft samengesteld dat 
doet denken aan een brood dat in 
kruimels uiteen valt zo gauw je er 
een boterha~ wilt afsnijden. Een 
bouwwerk zonder het cement van de 
overtuiging, een rijtje voorstellen 
als dominostenen, die achter elkaar 
plat gaan als er ééntje begint te 
wankelen. 
In tegenstelling tot de VVD wil D'66 
de koopkracht van de hogere inkomens 
niet handhaven. Integendeel , wij 
vragen ons bezorgd af of handhaving 
van de koopkracht tot modaal moge
lijk blijft als de ruilvoetverslech
tering doorgaat en als er geen rigo
reuzer volumebeleid wordt gevoerd. 
Met dit laatste wordt bedoeld dat 
minder in plaats van meer mensen 
een beroep moeten gaan doen'op de 
sociale uitkeringen.Indien zo' door 
iedereen bepleit volumebeleid faalt, 
dan. keert in de toekomst de wal het· 
schip, dan is op e~n slecht moment 
het geld op. Daarom is humanisering 
van de arbeid hard nodig; ook een 
gedifferentieerdere werkclassifica
tie, waardoor onaangenaam werk hoger 
kan worden betaald, kan helpen. 
In principe is D'66 het wel eens met 
de VVD dat het beslag van de over
heid op het nationaal inkomen moet 
worden gestabiliseerd. Toch hebben 
wij er geen overwegende bezwaren 
tegen dat het grootste deel van de 
(geringe) groei naar de collectieve 
sector gaat. Je moet in die dingen 
niet dogmatisch zijn. De globale 
maatregelen_van Bestek '81 bleken 
onvoldoende zoden aan de dijk te 
zetten. Arbeidsplaatsen zijn er nau
welijks door geschapen. Daarom is 
het beter de belabberde economische 
situatie te lijf te gaan met gerich
te maatregelen, zoals een drastisch 
programma van energiebesparing. 
De aftrekbaarheid van de hypotheek
rente voor de eigen woning lijkt te 
zul.len worden opgespeeld tot het be
langrijkste politieke punt van de 
komende begrotingsdebatten in de 
Tweede Kamer. Zou dat de klui-f zijn 

waarmee de VVD zoet gehouden moet 
worden?· · 
Het vorige kabinet heeft de heer 
Hofstra gevraagd advies uit te bren
gen over een inflatie-neutrale be
lastingheffing. In zijn rapport 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat geschiedt' 
onder verantwoordelijkheid van een 
door het Hoofdbèstuur benoemde redak
tieraad die als volgt is samengesteld 

Piet v·an Baarsel 
Frank Baas 
Co Patist 
Marie-Louise Tiesinga 
Jan Veldhuizen 
Stijn Verbeeck 

Als sekretaresse is aan de redaktie
raad toegevoegd: 

Kitty Warburg. 
Korrespondentie, kopij e.d. richten 
aan het redaktiesekretariaat van 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ DEN HAAG. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
De redaktieraad draagt qe eindverant
woordelijkheid voor inhoud en opname 
van publikaties in de Democraat. Het 
moet duidelijk zijn dat deze verant
woordelijkheid zich niet uitstrekt 
tot bijdragen van het Hoofdbestuur, 
frak ti e.s , in vertegenwoord i gen de 1 i
chàmen, het SWB-bestuur, het PSVI
bestuur, de. Adviesraad en andere 
officiële partijorganen. Al deze bij
dragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brieven, 
die steeds de naam van de schrijver 
vermelden, valt buiten de verantwoor
delijkheid van de redaktieraad. 
Voorzover er enig misverstand omtrent 
de redaktionele verantwoordelijkheid 
mocht dreigen, worden de ti te·l s van 
bijdragen die buiten die verantwoor
delijkheid vallen, voorzien van een* 

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

WANNEER VERSCHIJNT DE DEMOCRAAT? 
De Democraat verschijnt 9 à 10x 
per jaar. , 
Democraat nr. 9 verschijnt: 22-11-'79 
Sluitingsdatum kopij: 5-11-'79 

ADVERTENTIETARIEVEN 
1/1 pagina: f 500,--
1/2 pagina: f 300,-- liggend 
1/3 pagina: f 250,-- staand 
1/4 pagina: f 200,-- liggend 
1/6 pagina: f 150,-- staand 
Kontraktprijzen op aanvraag verkrijg
baar. 
Plaatsing van advertenties is mede 
onderworpen aan de goedkeuring van 
de redaktie. 

CONGRESMEDEDELINGEN 

VERVOER 

In deze Democraat zijn bijgesloten 
twee reductiebonnen van de Neder- ' 1 
landse Spoorwegen, waarmee u met 20% 
reductie een treinkaartje naar Utrec 
v.v. kunt kopen. Deze reductiebonnen 
zijn te gebruiken voor de congres
gangers die öf alleen vrijdag öf al
ieen zaterdag de vergadering bijwo
nen (1-dagsretour) en voor diegenen · 
die vrijdag naar Utrecht ko~en, daar 

1 blijven en zaterdag naar hu1s terug 
gaan (2-dagenretour). 
Een reductiebon voor diegenen die 
vrijdag èn zaterdag heen en weer rei
zen (2 x 1 dagsretour) is niet in 
voorzien .. Er is van uitgegaan dat 
slechts zeer weinig !leden hiervan 
gebruik zouden maken. De uitgaven 
die de partij in dat geval zou moe
ten doen, leken niet verantwoord. 
T. z ._t....· za 1 bij de Spoorwegen worden 
na§égaan in welke mate van de gebo
den regeling gebruik is gemaakt. 
Aan de hand van de resultaten kan 
worden beoordeeld of de regeling 
voor herhaling vatbaar is. 

STEMRECHT 

Alle leden van D'66 hebben op Alge
mene L·edenvergaderi ngen het recht 
hun stem uit te brengen, wanneer zij. 
tenminste aan hun contributie
verplichtingen hebben voldaan. 
Volgens artikel 4.1. van het Huis
houdelijk Reglement dient de contri
butie voldaan te zijn op 1 juli van 
het lopende jaar. Dit houdt in dat 
op. het najaarscongres 1979 alleen de 
leden stemrecht hebben, die hun con
tributie over 1979 hebben betaald. 
Nadat de contributie betaald is, 
ontvangen de leden hun lidmaat-

. ~chapskaart 1979. Op het congres 
worden alleen stemkaarten u1tgereikt 
aan leden, die hun lidmaatschaps
kaart 1979 tonen. 
Dit lijkt misschien een enigszins 
bureaucratische maatregel, maar wan-. 
neer u bedenkt, dat het onmogelijk 
is om in korte tijd de ledenadmini-
stratie van circa 13.000 leden te 
raadplegen, kunt u ongetwijfeld be
grip voor deze maatregel opbrengen. 
Wanneer u.onverhoopt uw contributie 
1979 nog niet bet a a 1 d hebt.en dus geen 
rechten verbonden aan het lidmaat
schap kunt uitoefenen, raden wij u 
dringend aan uw contributie zo spoe
dig mogelijk over te maken. 
Wanneer u wel betaald heeft, maar 
(nog) geen lidmaatschapskaart heeft 
ont~angen, kunt u het betalingsbe
wijs overleggen, zodat u een stem-
kaart ontvangt. · 
Ook op het congres kunt u uw contri
butie voldoen, maar wij stellen het 
op prijs, wanneer u van te voren 
betaalt. 

HOE MARESCA TE BEREIKEN? 

Als u per trein komt dan rijdt er 
elk kwartier een bus vanaf het 
streekbusstation bij Centraal Sta
tion Utrecht •. Bus 57 en 58, richting 
Bilthoven of Doorn. Uitstappen halte 
Sartreweg. 
Voor diegenen die per auto komen, is 
in deze Democraat een plattegrond 
opgenomen, aan de hand waarvan u de 
veemarktha 11 en kunt bere i ken. 

CRECHE 

Ook op dit congres zijn uw kinderen 
weer van harte welkom. 
Zaterdag zal er voor uw kinderen wor
den gezorgd, terwijl u zich rustig 
in de congresstukken kunt verdiepen. 
Wilt u liefst v66r 22 oktober aan 
het landelijk secretariaat, Kitty 
Warburg, laten weten, op hoeveel kin
deren en van welke leeftijd, wij 
moeten rekenen. 

CONSUMPTIE - BONBOEKJES 

Door de afdeling Utrecht wordt vrij
dagavond, na schor,sing van de verga
dering, een feestJe georganiseerd, 
waarover u elders in deze Democraat 
informatie krijgt. 
Een nieuwtje op deze feestavond is, 
dat u vanàf 23.00 uur in de zaal con
sumptie-bonboekjes kunt kopen, waar
door het wachten aan de buffetten 
tot een minimum zal worden beperkt. 
Mocht u vrijdagavond nog bonnetjes 
over hebben, dan zijn deze zaterdag 
ook nog te gebruiken. 

LOGEERMOGELIJKHEDEN IN UTRECHT 

Bij het VVV Utrecht, tel. 030-314132 
kunt u uw hotel reserveren. Ook een 
lijst met adressen van hotels kunt u 
daar opvragen. , 
Wilt u liever bij geestverwanten de 
nacht doorbrengen, dan wordt u ver
zocht contact op te nemen met: 
'RIET DAALHUISEN, Tannhauserdreef 342, 
UTRECHT, tel. 030-627188. 

TOEGANGSPRIJS 

Het Hoofdbestuur heeft besloten de 
toegangsprijs voor het najaarscon
gres 1979 wederom op f 15,-- per 
persoon te bepalen. 
Zoals tot op heden gebruikelijk, 
geldt deze prijs voor beide dagen. 



UIT DE 
FRACTIE 

"HOE DENKEN \HJ OVER KERNENERGIE" 
- EEN REACTIE VAN INEKE LN·1BERS -

Dat kernenergie èn een belangrijke 
èn een zorgwekkende zaak is, zoals 
Pauline van Tets in haar ingezonden 
brief in de Democraat van september 
stelt, zijn we van harte met haar 
eens. Maar haar indruk, als zou er 
nauwelijks een aanknopingspunt voor 
"het standpunt van D'66" over kern
energie zijn, vraagt toch enige 
correctie. 
Om te beginnen: "Wie bepaalt het 
partijstandpunt eigenlijk," zoals 
Pauline zich afvraagt. Dat is niet 
zo duister: de ALV natuurlijk! Alle 
mogelijke meningen, artikelen, dis
cussies van wie ook -hoe belangrijk 
ook voor de meningsvorming - kunnen 
niet "het" partijstandpunt bepalen, 
dat doen in laatste instantie de le
den gezamenlijk in hun besluitvor
ming op een ALV zoals geregeld in 
Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
De belangrijkste vorm van standpunt
bepa 1 ing van de partij is ongetwij
feld het vaststellen van het program~ 
ma, daarmee richt~n we ons-immers tot 
de kiezers. 
In het beleidsprogram van D'66 staat 
wel degelijk een standpunt over kern
energie: "Zo 1 ang verdere praktische 
toepassing van kernenergie niet no
dig is (dankzij effectief en zuinig 
energieverbruik) en zolang de pro
blemen rond veiligheid en radioactief 
afval niet volstrekt toereikend zijn 
opgelost, dient te worden afgezien 
zowel van verdere invoering als van 
activiteiten die, verdergaand dan 
strikte research, rec~tstreeks kunnen 
leiden tot spoedige t6epassing op 
grotere praktische schaal; dus geen 
bouw van drie kerncentrales in de 
komende regeringsperiode en.ook geen 
proefboringen voor opslag van radio
actief afval, zoals de voorgestelde 
boringen in het Noorden." (4.4.) 
Nu is het natuurlijk niet zo, dat 
tussen twee programma-congressen in 
de meningsvorming stil staat. Geluk
kig niet; hoe meer er verder wordt 
gedacht en gewerkt aan een verdieping 
van standpunten (waarvan een passage 
in het program natuurlijk altijd een 
vrij globale, algemene en onvolledige 
weergave is), des te beter! Zo is de 
energiewerkgroep van de SWB druk 
bezig met het opstellen van een nota 
over het gehele energievraagstuk, en 
die zal ongetwijfeld op een toekom
s_tig congres in discussie komen. 

·Ook buiten de werkgroep wordt "mee
gedacht"; op het komende najaars-

congres zal "enérgie",en speciaàl 
"kernenergie", vast ook al wel ter 
sprake komen. 
Voor de fractie in de Tweede Kamer 
geldt met nadruk dat wat staat in 
beleidsprogram~ op basis waarvan de 
fractie gekozen is, richtsnoer is 
voor verdere s te 11 i ngname. De fractie 
heeft zijn mandaat immers gekregen 
van de kiezers~ niet van de partij. 
Tegen deze achtergrond heeft de 
fractie zich bepaald niet lijdelijk 
opgesteld. Er is herhaaldelijk inge
sprongen op ontwikkelingen die de 
fractie niet bevielen en meermalen 
ging het initiatief tot actie in de 
Kamer daarbij ook uit van D'66. Nu 
komt natuurlijk lang niet alles wat 
de fractie doet breeduit in de Demo
craat; daarom is het misschien wel 
.goed nog een paar voorbee 1 den te 
geven. 
Zo is er over de verdeling van onder
zoeksgelden over kernenergie en ande
re onderwerpen van energie-onderzoek 
(het voorbeeld in de brief van, Pau
line) door D'66 eind vorig jaar een 
motie ingediend - èn door de Kamer 
aangenomen - die de Regering vraagt 
om door verschuivingen binnen het 
onderzoeksbudget voor energie het 
aandeel voor nucleair onderzoek 
hierin te verkleinen. De proefbo
ringen voor de opslag van radioac
tief afval - een debat hierover 
werd door D'66 aangezwengeld - zijn 
door de fractie met een veelvoud van 
argumenten afgewezen. Er is een uit
voerige D'66-inbreng geweest over de 
opzet van de "brede maatschappelijke 
discussie" en de daarbij noodzakelij
ke waarborgen voor een open en demo
cratische gang van zaken (debat hier
over met de Regering zal in december 
plaatsvinden). Kort voor het zomer
reces is er een door D'66 gevraagde 
interpellatie gehouden over het af
sluiten van contracten voor opwer
king van radio-actief afval van de 
kerncentrales in Borssele en Doode
waard. Beide daarbij ingediende· 
D'66-moties - één die parlementaire 
goedkeuring van de contracten vöör 
de brede maatschappelijke discussie 
uit afwees en één die de Regering 
in 'het algemeen vroeg niet verder op 
die discussie vooruit te lopen rich-' 
ting kernenergie - zijn aangenomen. 
Kortom, ook in de Kamer gebeurt er 
wel het een en ander. Natuurlijk 
blijven er best een aantal moeilijke 
vragen open - bijvoorbeeld of de be
staande twee Nederlandse kerncentra
les wel of niet moeten blijven 
draaien, of hoever je kunt gaan met 
het afremmen van de nucleaire ont
wikkelingen in Europa - maar geluk
kig is D'66 een partij die er ook 
voor uit durft te komen niet alles 
in één rijtje eeuwigdurende zekerhe
den te hebben vastliggen. We moeten 
die vragen wèl onder ogen zien. En 
daarom heeft Pauline zeker gelijk 
als ze· pleit voor ruime aandacht 
van de partij voor de verdergaande 
discussie! 
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· vervoZg Jan TerZouw (voorpagina) 

heeft Hofstra ondubbelzinnig aange
toond dat, door geen rekening te 
houden met de inflatie bij de belas
tingheffing, aanzienlijke onbillijk
heden ontstaan. O.a. het bedrijfsle
ven is daarvan de dupe, maar ook 
kleine spaarders. Mensen met een 
hoog inkomen die grote leningen 
sluiten worden daarentegen door de 
inflatie in de kaart gespeeld. 
D'66 vindt dat Hofstra in de grond 
gelijk heeft. Natuurlijk moet je 
oppassen geen nieuwe onbillijkheden 
te scheppen als je oude opruimt. 
Talloze Nederlanders hebben een ei
gen huis gekocht, voor de gepeperde 
prijs die huizen (o.a. dankzij de 
niet inflatie-neutrale belasting
heffing) vandaag de dag moeten op
brengen. Ze hebben er daarbij reke
ning mee gehouden dat ze belasting
aftrek zouden krijgen voor het ge
leende geld. Zij komen in grote · 
moeilijkheden, en het zou ook hoogst 
onrechtvaardig zijn, als nu plotse
ling die hypotheekrente niet meer . 
aftrekbaar wordt voor de belastingen 
Wij zijn er dan ook niet vöör om het 
~ysteem Hofstra blindweg toe te 
gaan passen op mensen die geld heb
ben geleend voor hun eigen woning. 
Maar er moet toch over te praten 
zijn of, met een ruime overgangs
tijd, en alleen boven een bepaald 
bedrag, ook de rente voor hypothe
ken voor de eigen woning altijd vol
ledig aftrekbaar moet blijven. 
Enige vorm van inflàtieneutrale be
lastingheffing voor eigen woningen 
is voor D'66 echter uitsluitend aan
vaardbaar als dit wordt gekoppeld 
aan de gelijktijdige invoering van 
inflatieneutrale woningfinanciering 
met waardevaste hypotheekleningen. 
Bij waardevaste leningen worden de 
reële hypotheeklasten gedurende de 
eerste jaren in vergelijking met de 
meeste bestaande hypotheken aanzien
liJk lager. Het is natuurlijk ook 
gewenst om op den duur de rente or. 
spaargeld reëler te belasten dan 
nu het geval is. De verhoging van 
het belastingvrije bedrag tot f.700r 
die de Regering in het hoofd heeft, 
is natuurlijk peanuts. 
De partijraad van de VVD heeft elke 
inbreuk op het huidige systeem van 
renteaftrek voor het eigen huis on
aanvaardbaar genoemd. Ik vind dat 
liberalisme van een zeer dogmatische 
en ouderwetse snit en ik vraag me 
af hoe, als dit standpunt beleid 
wordt (of blijft) de formidabele 
prijzen van woningen in de vrije 
sector ooit wezenlijk zullen kunnen 
dalen. Het is-goed daarbij te be
denken. dat deze hoge prijzen leiden 
tot hoge successierechten, tot ver
mogensbelasting voor mensen met een 
bescheiden inkomen, en tot de onmo
gelijkheid voor jonge mensen om een 
aantrekkelijk huis te kopen. Kortom, 
tot een situatie' die voor. iedereen 
onaantrekkelijk is, behalve voor 
mensen met een top-inkomen. 
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SYMPOSIUM 0'66 

In mèi 1979 bestond D'66 12~ jaar.· 
Dat was voor het hoofdbestuur en het bestuur van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau aanleiding tot het 
organiseren van een bijeenkomst, waar nu eens niet de 
voor de hand liggende blikken terug naar alles wat 
achter ons ligt de overhand zullen hebben, maar waar 
een politieke bezinning dient plaats te vinden over 
de belangrijke zaken waar de volgende generatie 

burgers mee geconfronteerd zal worden en de oplos
singen die de politiek, en daarom ook D'66, zal · 
moeten aanbieden. 
Daarom nodigen wij u uit voor dit symposium, 
het gaat ons allen aan. 
Jan Glastra van Loon, partijvoorzitter 
Wim Dik, voorzitter SWB 
Henk Zeeval king, voorzitter werkgroep symposium 

UITNODIGING 

tot het bijwonen van het ::symposium 
"DE VOLGENDE GENERATIE" 

georganiseerd door het hoofdbestuur · 
en de SWB met medewerking van de 
werkgroep D'66 jongeren. 

INLEIDINGEN 
In het programma is ruimte gegeven aan een aantal in
leiders t.w. 
dr. GERRIT MIK, lector in de jeugdpsychiatrie aan de 
Rijk.sunwers1teit van Groningen 
lid van Provinciale Staten in Groningen 
over! 
- de levensomstandigheden van de nieuwe generatie: 

er zijn veel keuzemogelijkheden, minder knellende 
normen, toenemende emancipatie en grotere vrijheid 

- toch blijkt deze generatie minder gelukkig te zijn 
- vermoedelijk gaan de ontwikkelen te snel en onbe-

heerst 
Welke voorwaarden dient de politiek te scheppen om de 
'ruimtevrees' te corrigeren zonder de ontplooiingsmo
gelijkheden van de mens te verstikken. 

Een extra uitdaging voor D'66. 
ptof. dr. CEES SCHUYT, docent rechtssociologie aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen 
Curator van de Wiardi Beekman Stichting 
over: 
- welke vormen van ervaringen dragen wij ov,,r aan de 

volgende generatie d.m.v. onderwijs, instituties e.d. 
- rechtvaardigheid c.q. onrechtvaardigheid tussen de 

'huidige en toekomstige generatie' 
mr. Jacquile Soetenhorst-de Savornin Lohman, stafmede
werkster blJ Soc1 aal Cul ture.e 1 Planbureau 
lid van het SWB·bestuur 
promoveerde op: strafrechtelijke vernieuwing naar aan
leiding van gebeurtenissen in de jaren '60. 
over: 
- de inbreng van de volgende generatie en de omvartg 

hiervan · 
-moet deze generatie zich wapenen voor de-komende 

'Tachtig-jarige oorlog"? (mogelijke conflictstof 
wordt aangedragen) 

- welke taak ligt er voor een politieke partij als D'66. 

CO-REFERATEN 
Dezeinleidingen worden- in de vorm van een 3-tal 
co-referaten - doorgelicht, bekritiseerd en misschien 
aangevochten door: 
HENRYPOTMAN, student bestuurskunde aan de Technische 
Hogeschool in Twente, lid van de D'66-jongeren werk
groep 
ELSE KUIPER, studente aan het Conservatorium te Amster
dam, lid van de D'66-jongeren werkgroep 
Prof. dr. PETER HOEFNAGELS, docent criminologie aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam 
FORUMDISCUSSIE 
In een forum bestaande uit·de inleiders en de co-refe
renten is gelegenheid samen met de aanwezigen al dan 
niet van mening te verschillen en suggesties tot oplos
singen en aanbevelingen te toetsen. 
Deze forumdiscussie vi.ndt plaats onder leiding van 
prof. Jan Glastra van Loon 
- bijzonder hoogleraar 1n de rechtsfilosofie aan de 

Vrije Universiteit te Amsterdam 
- voorzitter van de Stichting De Ombudsman 
- {dan) ex-voorzitter van de Politieke Partij Democra-

ten '66 
SAt.1ENVATTING 
Tot slot zullen de belangrijkste stellingen, suggesties 
en ontwikkelingen van dit symposium samengevat worden 
door Jan Glastra van Loon. 

PLAATS: SONESTA KOEPELKERK 
SPUISTRAAT/KATTEGAT 
A~1STERDAM 

DATUI4: 
AANVANG: 

ENTREE: 

(2 min. van C.S. gelegen) 
24 NOVEMBER 1979 
10.30 uur 
slot: + 16.00 uur 
f.12,50 (incl. een brochure 

waarin de inleidingen 
en co-referaten) 
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S.J. VAM EIJKELENBURG, VOORZITTER NEDERLANDS CHRISTELIJK WERKGEVERSVERBOND. (NCW) 

Vught, zaterdag 22 september. 

Als ik de afgelopen week zo op mij 
in laat werken is er heel wat ge
beurd. 
Sinds vorige week zaterdag, toen de 
stukken van de derde di~sdag in huis 
kwamen is er door allerlei gesprek
ken, vergaderen en interviews weinig 
tijd geweest om over dit artikel na 
te denken. 
Hoofdpunt van de derçle dinsdag is 
de bijdrage van het kabinet-Van Agt 
aan de sociaal-economische ontwikke
lingen, die in de Rijnmond helaas 
nogal woelig zijn geworden. Ik laat 
overige zaken als modernisering van 
de kernwapens of woningbouw·nu maar 
liggen en concentreer mij op de _so
ciaal-economische 'driehoek'. 
Veel commentaren waren kritisch deze 
week, Te~enover de FNV, die zei dat 
Bestek '81 in grote lijnen werd voort· 
gezet meende de PvdA dat geen enkele 
Bestek-doelstelling wordt gereal i- _ 
seerd. D '66 vond de begroting zonder 
veel risico's 'en daardoor zonder veel 
perspectief. · 
Lucht tussen de regeringspartijen 
ditmaa1: -
De VVD toonde twijfel over de berèik
baarheid van de doelstellingen van 

· het regeeraccoord terwijl het CDA 
lovend is over de thans brede aanpak 
door het kabinet. ' 
Het CNV tenslotte legt de nadruk op 
de daden na de woorden: werkgelegen
heid, VAD en solidariteit moeten ook 

. 'echt' worden ingevuld. 
· Al dat verbale geweld is niet zo ge

makkelijk te verwerken. Ook niet 
binnen het kaói net denk ik .. Dààr za 1 
de frustratie over het niet-begrepen 
worden wel worden afgewisseld door 
vreugde over de met deze miljoenen- • 
nota ingezette·tactische manoeuvre, 
heel aardig weergegeven overigens 
door een spotprent met het hoofd van 
Den Uyl dat uit het net geopende 
koffertje van Andriessen springt. 
lHegel en Van Agt kijken innig tevre
den toe. 
De vraag is: \~at vindt het NC\n 
Wij zelf hebben het kabinet eind 
augustus gevraagd enkele zaken goed 
in het oog te houden, toen ons ter 
ore kwam dat een minlijn voor Jan 
t1odaa 1 en voor de rendementen a 1 smede 
een collectieve drukstijging van 
bijna 2% in de lucht zat. 
Het kabinet heèft daarop, vind ik, 
positief gereageerq en een forse 
bijstelling van de juli-plannen tot 
stand g~bracht. 
Mijn algemene conclusie is dat het 
kabinet de sociale partners, maar 
evenzeer politieke groeperingen 
danin in de klem zet-. Niet alleen 
waar-het om invulling van andere 
wensen gaat, maar evenzeer wanneer 
men politieke machtsverschuivingen 
zou willen aanbrengen. 

Het andere woorden~ 
\~ei ni.g of géén ruimte voor anderen, 
dat is eigenlijk de hoofdlijn voor 
1980. 

De keuze daarvoor behoefde wel enige 
'aanpassing' in het beleid. En çlat 

·is naar mijn oordeel teleurstellend, 
omdat 1n feite de economische gang 
van zaken dit· jaar duidelijke teke
nen van verbetering begon .te verto
nen. t1et name de export, die flink 
boven de raming· za 1 uitkomen, ook a 1 
zou dit najaar de gang van zaken 
minder worden. 
De 'aanpassing' heeft tot gevolg 
dat aan de uitgezette beleidslijnen 

, on vol doende wordt vastgehouden .. 
Een en ander brengt met zich mee, 

GAST 
rubrlek 

dat de bédrijven daarmee op de min
·lijn worden gezet.· Bestek '81 bood 
op dat punt het perspeçtief van ~en 
verlaging met 1 punt per jaar. in de 
arbeidsinkomensquote; nu wordt het 
een halve punt de andere kant uit; 
Het sommetje i.s dan gauw gemaakt: 
het verschil is liefst ruim 2 mil
Jard gulden aan rendementen. Niet 
niks, en de investeringen gaan er 

· dan ook niet op vooruit in 1980. 
Daarbovenop komt een verlaging van 
de investeringspremies en een onvol
ledige uitvoering van de Hofstra
plannen: beiden hebben een negatief 
effect op de liquiditeitspositie van 
de-bedrijven. · 

Daarmee zijn de extra problemen voor 
de bedrijven nog niet volledig-ge
schetst. Uit het buitenland rolt 
een flinke' inflatiegolf over onze 
hoofden met de daaraan verbonden 
afnemende groei in wereldafzetmoge
lijheden. 

' Dat kan niet anders dan een verhe
viging van de concurrentie ten ge
volge hebben. Goed voor de consu
ment misschie.n maar n.iet altijd goed 
voor de werkgelegenheid. 
Verwonderlijk vind ik dat het begro
tings- en belastingb~leid de infla
tie versterkt bovenop de tegenval
lers uit het buitenland. De prijzen 
zullen daardoor volgend jaar een 
forse stijging ondergaan .. · 
t1et die ontwi kke 1 i ng gaan wij we 1 
precies de andere kant op dan het 
kabinet bij het begin van zijn op
treden beoogde. Gelukkig heeft het 
kabinet ingezien, dat het de sociale 
partners niet op basis vàn een min
lijn kon laten onderhandelen en heeft 
het via een verlaging van de directe 
belastingen ervoor gezorgd dat de 
modale koopkracht wordt gehandhaafd. 
\Hj hebben daar veel waardering voor" 
vooral omdat daardoor geen enkele -
aanleiding bestaat voor het stellèn 
van algemene looneisen, ook als men 
naar de rendementsantwikkeling kijkt. 
Elk procent contractloonstijging 
betekent een deuk in de co 11 ecti eve 
voorzieningen of de werkgelegenheid. 
De t1i 1 joenénnota is daarin zelfs 
heel duidelijk en berekènt dat één 
procent _loonstijging na enige tijd 
lS.OOO.werklozén zal opleveren. 
Dit is de achtergrond voor het ko
mende sociale overleg in de volgende 
weken .. Het kabinet heeft laten zien 
wat het maximaal kan doen en voor
zover ik kan overzien een 'afgerond 
plaatje' ingeleverd. 
Ik denk dan ook dat matiging in de 
komende periode niet zozeer een kwes
tie van bereidheid zal zijn alswel 
een kwestie van moeten. 
Het kabinet· zal bij de Algemene Be
schouwingen de ernst van de zaken 
goed moeten onderstrepen en niet 
moeten toegeven aan verlangens die 
geen bijdragen zijn tot het reali
seren van de doeleinden van Bestek 
'81, met name waar het de werkgele
genheid betreft. · 
Een versterking van de rendements
positie van de bedrijven is bepaald 
nodig en daarvoor zal ruimte moeten 
komen. Ik hoop dat het parlement 
daar niet aan voorbij zal gaan. 
Bij dat alles spreek ik de wens uit 
dat de reger.ingspartijen als eenheid 
zullen optreden. 
Hopelijk mede ondersteund door D'66. 

S.J. van Eijkelenburg-

-------------------~ 



Saskia van der Loo-de Steenwinkel, 

- geboren en getogen Utrechtse, 
doorliep het Stedelijk Gymnasium 
ter plaatse en studeerde chemie 
aan· de "Rijksuniversiteit, 

- werkte als biochemica aan het 
kankerinstituut in Amsterdam~ 

- trouwde met ir. Boele van der Loo 
.en verhuisde met hem' naar Apel
doorn, waar ze ging werken op een 
ziekenhuis 1 aboratori urn, ' 

-·werd moeder van drie dochters, 
'Annelies (11), Frederique (9) en 
Alexandra (8) . 

- gaf een b 1 a uwe maandag s_chei kunde- · 
les maar vond dat zelf niet zo'n 
succes en vreest dat haar leer
lingen ~at met haar eens waren, 

- is sinds 1977 lid van de partij 
en was zeer acti~f in de werk

.· groep abortuswetgeving,· 
- s-inds september 1978 voorzitter 

van de tweemens 0'66-fractie in de 
Raad van ApeÏdoorn, · 

- stond op de nominatie voor de. lan
delijke emanCipati.ecomm.issie, maar 
dat pakte politiek wat verkeerd 
uit, · 

- blijft door haar werk in de partij 
-en in de beweging met en voor 
v.rouwen van mening dat juist D'66 
oNe~al, maar vooral landelijk, zeer 
vee 1 aandacht voor. de emancipatie 
yan mensen moet blijven vragen. 

Praten met Sask·ia van der ·Loo is 
praten over emancipatiezaken. Niet 

-hinderlijk, zoals sommige mannelijke 
mensen dan onmiddellijk denken, maar 
wel duidelijk. En consequent. Ze 
vindt dat er 'tegenwicht• moet zijn~ 
Tegenwicht omdat veel vrouwen aan 
die kant van de wip zitten waar het 
minste gewicht is van mogelijkheden, 
van geld, van voorzieningen. Van 
Saskia mag je best overdrijven, je 
mag in het telefoon-alfabet best 
allemaal vrouwennamen gebruiken. 
'Breng het ze maar fors onder de 
aandach"t dat we er nog lang niet 

· zijn •·, zegt ze; En daar werkt ze 
4elf keihard aaA mee. Want allang 
voor ze één voet in de praktische · 
politiek had gezet, was ze politiek 
bewust bezig in de vroawenbeweging. 

. 'V i a dat werk in de vrouwenbeweging. 
ben ik in de politiek terecht geko-

.. - men. :ti'< bemoei de me hier i.n Ape 1 doorn 
met van all~s en nog wat en voora~ 

·.met zaken die met vrouwen te ma'ken 
hebben. En als het-moet kan ik 
drammen, of in ieder ge va 1 dóór- _ 
prikken om te weten of~ iets klopt. 
Kijk, als' ze op school beweren dat 
overblijven niet mogelijk is omdat. 
de inspecteur_het niet goed vindt, 
dan ga ik wel onmiddellijk door naar 

.de inspecteur en desnoods naar Den 
Haag. · 
I,k raakte ook verzeild in de poli
tieke scholingscursus voor vrouwen. 
Een heel belangrijk instrument voor 
·de emancipatie, omdat je daar vrou-

. yien 1 eert een ei gen meni n9 te heb
ben, te kieien voor wat ze zelf 

vaneen 
partijganger 
willen of goed vinden. En ze duide
lijk maakt dat ze dat niet aan hun 
man hoeven te vragen als ze dat zelf 
niet willen. , · . . _ 
Binnen die vrouwenbeWeging ontdekte 
ik dat er ontzettend veel dingen 
zijn, die voor en over vrouwen po
li.tiek beslist worden door nagenoeg 
ui ts 1 uitend mannen. Ik begreep toen 
dàt ik de politiek in moest en dat 
werd D''66.- Vandaaruit was de stap 
naar de Raad van Apeldoorn niet zo 
groot meer.' · 
En vind je nou dat je, daar meer 
kunt doen dan vroeger in de-vrouwen-
beweging? . · . 
'De vergelijking is fout, want .ik 
heb .de vrouwenbeweging natuur1 ijk 
niet verlaten. Maar behalve dat dat 
werk elkaar wederzijds beïnvloedt, 
leer ik enorm veel in de politiek. 
lk stuur mijn relevante stukken ook 
altijd door naar de SWB en krijg 
vandaaruit en ook-rechtstreeks uit 

/andere gemeenten gageyens over al<-

DE DEMOCRAAT 

IN GESPREK MET 

·SASKIA VAN DER LOO 

tiviteiten van D'66-fracties. Nu heb 
·ik weer een stuk uit Enschede waar 
vrouwen uit de Raad een_ emancipatie
commissie van .de grond hebb!!.n ge ti 1 d. 

. Dat zal hier nog wel niet een-twee-
. drie gebeuren, maar ze krijgen van · · 
mij wèl .het plan onder OQJen.' 

E~~ç!i~Y~~~l~9 

'Als je pas in de raad zit., roepen 
al je politieke tegenstanders dat 
je nog geen ervariog hebt en dat is 
ook zo. · ~1aar a 1 s ze daarmee bedoe-

. len dat je éigenlijk je mond moet 
hou~~n, ·dan zijn ze natuurlijk aan: . 

'Zo ~oed als ik vind dàt er aandacht 
moet zijn voor minderheden en voor 
hun standpunten, evenzeer-heb ik er 
een ontzettende-hekeL aan om iets 
met één s.tem verschiL door de Raad 
te "sl-euren". Zekev al-s je dan ook 
nog wordt gedwongen om sneV te 
besl-issen, omdat er vanavond net 
twee "anderen" afwézir( zijn. 1 

het verkeerde adres. Bovendien heb 
je ook hier in Apeldoorn al hèt ver
schijnsel dat de standpunten al zijn 
ingenomen vóór .iemand gehoord heeft 
waar het over gaat., Het gaat er niet 
om wàt er gezegd wordt, maar· w.'ie het 
zegt. l~ijn ervaring is intussen wel 
dat echt goede ideeën toch wel een 
kans krijgen, al is het dan ook een 
jaar later. Een mooi voorbeeld daar
v.an is ons gemeentel ijk monumenten
fonds. Ièdereen is het erover eens 
dat we de weinige mooie dingen, die 
we hebben, moeten b~waren. Goed, we 
gaan die op een lijst zetten en ver
tellen aan· de mensen dat ze zo en 
zo bewaard en onderhouden moeten 
worden. ~1aar je kunt mensen in alle . 
redelijkheid niet ver:pl·ichten tot 
allerlei restauratiekosten als je 
geen, geld hebt om dat te subsidie
ren. Wil je de stad in stijl res
taureren, dan moet je eerst budget
teren. De D'66-fractie dacht aan de · 
instelling van een monumentenfonds. 

· Homerisc~ gelach in alle fracties 
toen we dat voorstelden. Nu, een 
jaar later, komt·een van de andere 
fracties zelf met een dergelijk 
voorstel. Dat hebben we overigens 
intussen geleerd: -het maakt niet uit 
wie de goede ideeën op tafel brengt, 
als ze maar komen. En zelfs al zijn 
ze.van ons gestolen, als ze ~oed 
zijn, worden ze door ons gesteund.' 
Maar.je moet je politiek natuurlijk 
wel verkopen? ' 
'Ik vind dat een rotwoord, maar het 
zal wel waar- zijn. Ik praat liever 
over verantwoorden van de dingen die 
je doet. -~lij hebben als fractie be
sloten een jaarverslag te maken, 
niet allee.n van de dingen die we met 
of zonder succes hebben'ondernomeil, 
maar ook over ons eigen functione
ren. Ons, dat betekent dan mijn 
fractiegenoot Rob-Rijnhout en onze 
fract-Ie-assistente. Dat laatste 

1EigenUjk zou aUe qpenbaar onder
wijs neutraal- bij~onder-onderwijs 
moeten worden, zoiets van: "voor 
all-e gezindten en ook voor zonder 
gezindte" .. De ouders zouden school-
bestuur moeten worden-, dán kunnen 
zij zelf bepal-en hoé ze de zaak 
wensen in te richten en dan ~s de 
gemeente verlost van de druk dat ze 
behal-ve verantwoordeZijk voor het 
total-e onderwijs in de gemeente, ook 
nog de directe werkgever van het 
,openbaar onderwijs is. ' 



verslag sturen we .ook naar Den Haag. 
Met het externe verslag, het daden
verslag dus, willen we hier in 
Apeldoorn eind september op de markt 
gaan staan. We huren een kraam op 
het Raadhuisplein en brengen het 
aan de mens. t~et a 1 s achtergedachte: 
volksvertegenwoordigers moeten ver- . 
antwoording afleggen ten opzichte 
van de kiezers, niet alleen bij ver
kiezingen, maar ook tussentijds. Wij 
zullen waarschijnlijk heel negatieve 
reacties krijgen van de andere poli
tieke partijen, maar vermoedelijk 
staan die volgend jaar ook wel met · 
een kraam op de markt. En negatieve 
reacties van andere partijen zijn . 
altijd prima public{teit voor D'66.' 

h~r~~-Y~~-~~Q~r~~ 

Je bent naar de Verenigde Staten 
geweest. Dat was een studiereis, of 
had dat oók nog iets met de politiek 
te maken? 
'Neen, dat was helemaal voor de 
vrouwenbeweging, als je zoiets. al 
kunt scheiden. Maar ik wil er voor 
de Democraat best iets over vertel
len .. Ik wil trouwens de informatie 
en de ervaringen die ik daar heb op
gedaan bij gelegenheid ~rgens depo
neren, zó dat dat ook voor partij
genoten toegankelijk is. Misschien 
mag ik dat te zijner tijd .nog eens 
vermelden in ons partijblad.' 
Uitstekend. Waar ·ben je overal 
geweest? 
'Vijf grote steden: New Vork, Boston, 
Washington, Los Angeles en San Fran
cisco. Ik heb erg veel geZ'ien en met 
heel veel mensen. gepraat. t4aar daar 
kom ik dus nog wel eens op terug. 
Wat mij het meest hèeft geboeid en 
tegelijk-een voorbeeld is van iets 
waar de Amerikanen veel verder mee 
zijn dan wij, is het werk van de 
"Commission against discrimination" 
in Boston. Daar werken 65 mensen die 
klachten over elke vorm van discri~ 
minatie aanhoren, verwerken en daar
op actie ondernemen. Dat heeft niet 
speciaal met vrouwen te maken. Het 
kan gaan om discriminatie vanwege 
huidskleur, leeftijd, sexe, of wat 
dan ook. De enige voorwaarde voor 
het in behandeling nemen van je 
klacht is dat het gaat om discrimi
nerend gedrag van een instelling, 
dus niet van een particulier, maar 
wel-bijvoorbeeld een bedrijf, een 
café of een bureau, en binnen de 
staat Massachusetts. Als je bijvoor
beeld in een resta).lrant niet of ön
beschoft bediend wordt ~un' je een 

'AZ.s je op een gegéven moment ont
dekt dat de situatie waarin je zit 
voZ.komen fout is, dan moet je niet 
omwiZ.Z.e van eerder genomen besZ.is-' 
singen of gekozen uitgangspunten, 
zeggen: we sukkeZ.en maaP verder. 
Neen, dan_moet je kappen en Ópnieuw 
beginnen. Dat geZ.dt óók en vooral. in 
de pol.itiek. ' 

klacht indienen. De co11111issie pro
beert dan eerst iets te regelen met 

· degene over wie je gek 1 aagd hebt. 
Als dat niet lukt komt er een open
bare hoorzitting om te vernemen of 
er meer mensen zijn die klachten 
hebben. Dat is voor een bedrijf of 
een instelling natuurlijk allesbe
halve leuk. Eventueel k6n er dan nog 
eeh rechtszaak volgen ~n alhoewel 
de discriminatiewetten nog aller
minst waterdicht zijn, werkt dat 
toch als een duid~lijke sanctiè op 
discriminerend gedrag. Het belang
rijkste is natuurlijk dat er über
haupt iets wordt gedaan en dat er 
aandacht voor is. Hij kunnen daar 
veel van leren. 
Verder heb ik speciaal aandacht be
steed aan .tra i ni ngspr0gramma' s voor 
vrouwen, en dan vrouwen in alle 

Er zijn ge~mancipeerde.vrouwen die 
bezwaren hebben tegen het pZ.aatsen 
van d1- t soort ·.foto 's. Ik niet! 

stadia van ontwikkeling. Zowel _ 
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vrouw.en die nooit enige opleiding 
hebben gehad, als vrouwen met een 
academische opleiding die er een 
tijd uit zijn geweest door huwelijk 
of kinderen, eri die dus eigenlijk 
ook in een achterstandsituatie zit
ten.' 

ÇQ~9r~~-~YrQ~~-~~-~rh~i9~ 

Als je lid bent van de Vereniging 
van Vrouwen met een Academische Op
leiding ·zoals jij, kun je dat mak
kelijk zeggen. Vind je echt dat 
zo'n club nou nog wat voors~elt in 
deze tijd? 
'Ik dacht wel dat je daarover zou 
beginnen, maar je moest eens weten 

CONGRESDAG 'VROUH EN ARBEID' op zaterdag_20 oktober 1979 JAARBEURS UTRECHT 
georga-niseerd door de Commissie E111ancipatie Zaken·van de V.V.A.O. in samen
werking met de Vereniging voor Vrouwenbelangen en de Bond-van Vrouwen in -
Bedrijf en Beroep. · 
Doel_ v~n. het congres is· o.m. te trachten vanuit emancipatorisch perspectief 
de.pos1t1e·van çle vrouw ten opzichte van arbeid te belichten. Het ziet er· 
naar uit dat er iets zal moeten veranderen: aan de arbeid en aan de wijze 
waarop deze wordt gewaaardeerd en verricht, én aan d~ vrouwen en hun in
stelling tegenover arbeid. Elke geïnteresseerde is welkom. 
Het programma verme 1 dt onder meer: 
Christine.Delphy: Vragen bij'de inhoud van het begrip 'arbeid'. 
Chris.tine Clason: Mobiliteit en deelname aan betaalde en onbetaalde arbeid. 
Fi 1 m: 'vrouw-en.-werk' • · · · 
Hilda Verwèy-Jonker: Beroepensegregatie. 
Doorbrekin~ van cliché's, voorbeelden uit het bedrijfsleven. 
Hedy d 'Ancon~: Attitude van de vrouw ten opzichte van arbeid. 

Caroli.ne Quispel e.a.: \4at vrouwen kunnen doen. 
Stellingen over gewenste verbeteringen en diskussie daarovér. 
Kosten: f 25,=. Aanmelden per omgaande bij ~1evr.A .• Frjink-Heesterman, 
Vond~rlaan 9, 7313 AE APELDOORN, Eventuele inlichtingen bij 
Sask1a van der Loo, telefoon (055) 25 11 52 (bij voorkeur overdag}. 
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hoe critisch ik mij binnen- die groep 
opstel. Ik vind namelijk dat ze 
veel méér zouden kunnen doen dan ze 
in feite doen en dat ze een ontzet-
. t'end be 1 angri j ke functie zouden · 
kunnen vervullen. Nu zijn er twee 
mogelijkheden als je het met het. 
beleid van een club niet eens bent: 
öf je stapt er ·uit en gaat buiten. 
staan schelden dat ze het zo slecht 
doen, öf je blijft er in en probeert 
va·n binnen uit de boel aan te pak
ken. Dat laatste probeer ik binnen 
de V.V.A.p. en in dat kader valt ook 
de organi sa tie van ons congres op 20 
oktober a,s. in Utrecht. Als je daar 
iets over zegt, begin'dan met te 
vèrtellen dat het voor alle vrouwen 
is die er maar belangstelling voor 
hebben en dat ze vooral niet aca
demisch ge.vormd hoeven te zijn. En 
zet er ook maar bij dat mannen niet 
geweerd worden, mits ze zich als 
mens gè.dragen. De achtergrond van 
het congres ·(zie voor het programma 
pagina ·7) is eigenlijk dezelfde als 
die van mijn politiek handelen. 
Aan. de ene kant heb je de externe 
weerstanden die, vrouwen ontmoeten 

,telkens als zij de buitenwereld 
instappen: ca rri èrep 1 anni ng, be -

'Vanwege aZle e:x:tPa baP:riê.pes hebben 
VPouwen ook e:x:tPa·dWJ)tjes nodig om 
ilaaP ovePheen te komen. D1-t moèt een 
tijde~ijke zaak ·zijn, maaP daaPom 
niet mindeP beZangPijk. En daaP 
moet geld vooP besGhikbaaP zijn. Het 
kost wat en het mag ook wat kosten. ' 

zwaren van manneri èn van vrouwen 
om een vrouw als baas te hebben, en 
ook a 11 er 1 ei practi sche prob 1 emen. 
zoals de dooddoener van de slechte 
ecopomische omstandigheden, of iets 
onnozels aJs georganiseerde kinder
opvang. En aan de andere kant de 
i.nterne weerstanden van vrouwen: 
het schuldgevoel en de eeuwige 
.slaafse offerbereidheid. Als ik niet 
'permanent klaarsta en mij niet op-

' offer voor man en kinderen, dan ben 
ik·een slechte moeder. Als ik niet 
in rni.jn werk Vdn alles OVer mijn 
kant laat gaan, dan ben ik misschien 
niet geschikt voor dat werk. ~e'gaan 
er tijdens ons congres "Vrouw en 
Arbeic;l" uitgebreid op in. Hedy 
d'Ancona en Caroline Quis·pel, samen 
met een politica en een. aantal 
vrouwen die in overheidsdienst werk
zaam. zijn. • 

We braken het interview heel plotse
ling af want Saski.a ging haar kin
deren uit school halen en bracht mij 
meteen naar de trein •. De dames Van 
de.r Loo hadden de komst van hun 
moeder niet afgewacht. Als je zo'n 
moeder hebt krijg je de emancipatie 
met de paplepel naar binnen. En 
slikken, denk er. om! 

Stijn Verbeeck 

VOOR U GELEZEN .... 

Miriister:raad 1989 is de titef van een 
zeer amusant boek over politiek. 
Amusant, zelfs voor mensen die er 
dag en nacht mee temaken hebben! 
Een aanta1 vrienden en politieke 
makkers van·Joop den Uyl maakten dit 
boek ter gelegenheid van zijn zestig
ste verjaardag. 
Ik kwam onlangs een foto tegen van 
Den Uyl van een jaar of tien geleden 
en bedacht toen hoe. öud politiek 
maakt in korte tijd. Een benauwende 
gedachte. Maar er zijn gelukkig ook 
andere voorbeelden. Terlouw ziet er 
nog aardig veerkrachtig uit. Moet 
dus maar geen minister-president 
worden. 
Voornoemd schrijverscollectïef werpt 
in dit boek e-en blik op twee dagen 
in februari 1989, wanneer het derde 
kabinet-Den Uyl met.een veelheid van 
problemen wordt geconfronteerd. 
Interne spanningen, conflicten met 
het bestuur van de PvdA, een econo
mische noodsituatie en de bezetting 
van het Rijkscomputercentrum door 
een aktiegroep doen het kabi,net wan
kelen, maar het brein van de minis
ter-president werkt op volle to'eren. 
Deze en andere ( fi c1;i e've) gebeurte
n.i ss en worden beschreven vanuit zeer 
verschi 11 ende invalshoeken. 
Naast de notulen van een kabinets
vergadering, brieven van ministers, 
beschriji/i ng van een persconferentie 
vindt u erin wat er bij de premier 
thuis gebeurt. Insiders schreven het 
boek en dàardoor heeft het geheel 
toch een hoge graad van authentici
teit, wat in de eerste plaats geldt 
voor het portret van Den Uyl, en daar 

.gaat het tenslotte om. 
Het boek is in zeer korte tijd door 
èen aantal auteurs bij elkaar geschre
ven: Hedy d'Ancona, H. Brandt Corsti
us, Marcel van Dam, Rinus Ferdinan
dusse, Wouter Gortzak, Victor' Halber
stadt, Hans Hofhuis, Flip de Kam, 
-A.J.F. Köbben, J. en D.A. Kooiman, 
Hans van ~4ierl o, Ton Planken, Ageeth 
Scherphuis, A. Stemerdink, J.C. Ter
louw, Ed van Thijn en Li~sbeth den 
Uyl-van Vessem. Een ill.ustur en bont 
·gezelschap. Ed van Thijn verzorgde 
de inleiding, waarin hij overi9ens 
voorspelt, dat geen van de auteurs 
in 1989 hog een rol van enige bete
kenis zal spelen. De oplage van 

·het boek is 8.000 exemplaren. 
Marie-Louise Tiesinga. 

INDUSTRIËLE EIGENDOM EN INNOVATIE 

Onder bovenstaande titel le.zen wij 
ir. "Nederlands Juristenblad", augus
tus 1979, pag. 609_e.v. een uitvoe
rig artikel van de hand van prof. 
mr. H.Cohen Jehoram, waaruit wij ci
teren:. 
"Op een 'studiedag Innovatie', 

24 februari jl. georganiseerd door 
de Stichting Wetenschappelijk Bureau 
D'66, kwam ook een juridisch onder
werp ter sprake: de. i ndustri ël e ei
gendom als bescherming of ze1fs 
prikkel tot innovatie. De in voor
bereiding zijnde bundeling van de 
referaten en conclusies: "Verslag 
Congres Innovatie" zal wel nauwe
lijks j uri di sch Nederland bere i ken 
en daarom worden hier de twee korte 
over industriële eigendom gehouden 
inleidingen e.n de iri een sectie van 
het congres naar aanleiding hiervan 
bereikte conrlusies bij wijze van 
v6orpublicat1e afgedrukt," . 
Wie het gehele artikel wil lezen, 
wende zich tot de SWB, die ongetwij
feld ook nadere mededelingen kan 
doen over het tijdstip van verschij
nen van "Verslag Congres Innovatie" .. 

AUTOMATISERING LEDENADMINISTRATI'E 

In de vorige Democraat kon u lezèn 
dat wij bezig zijn onze ledenadminis
tratie te automatiseren. Momenteel 
worden de invoerfouten gecorrigeerd. 
Circa 100 leden gaven gehoor aan 
mijn oproep om foutieve adresstrook-

· jes térug te zenden. 
Bedankt voor: de medewerking! 
Binnenkort willen wij de (sub)regio
en afdelingsbesturen een eigen leden
lijst toezenden. 
Deze· lijsten kunnen echter pas word~n 
vervaardigd, wanneer wij de computer 
verteld hebben welke (sub)regio's en 
afdelingen bestaan en hoe deze zijn 

. begrensd. Dezer dagen ontvangen de 
besturen van de (sub)regio's en af
delingen uitgebreide informatie over 
de automatisering van de 1 edenadmi
nistratie. De regiobesturen worden 
hierin verzocht·zo säoedig mogelijk 
op te geven we 1 ke are li ngel') er bi n
nen een regio bestaan en welke ge
meenten tot welke afdeling behoren. 
Wij hopen, dat de afdelingsbesturen 
hun regiobestuur. dat volgens het 
HR de grenzen van de afdelingen 

. vaststelt, z.s.m. de gevraagde in
formatie verstrekken. 
Dus geen afdelingsgrenzen vermelden 
aan het secretariaat, maar aan het 
regiobestuur. 
Wij hopen, dat de regiobesturen de 
gegeven zo snel mogelijk verzamel e·n, 
'witte vlekken' onderbrnegen en het 
landelijk secretariaat een volledig 
overzicht verstrekken. 

Frans Rogier 
vice-voorzitter organisatie 



Er zullen vast a 11 erl ei ,redenen bestaan oin een congres 
te houden op Ameland, in Eijsden,of in Cadzand, maar 
er is maar één plaats in Nederland, die met recht kan 
zeggen dat ze centraal ligt. Daar, in Utrecht, houdt 
D'66- zoals u langzamerhand duidelijk·moet zijn
haar 25ste Algemene Ledenvergadering. 
U bent daar van harte welkom: 
De afdeling Utrecht wil alles in het werk stellen om 
er mét U·een goed congres van te maken. 
Op pagina 2 van deze Democraat vindt ~ enige informatie 
over vervoer per trein, over de kindercrèche, over con
sumptiebonnen en logeermogelijkheden. 
Op deze pagina nog wat nadere informatie en hier:naast 
een kaartje met de wegen die naar het congres leiden. 

o~otCA~ti._l;.:, ~ 7 
Als iets niet duidelijk is, bel dan 
Riet Daalhuisen, tèlefoon {030) 62 71 68 
of Joop Baars, telefoon (030) 51 02 60 (Is avonds). 
Hebt u tijdens het congres problemen met een of ander, 
loopt u dan even langs de informatiebalie, waar perma- · 
nent iemand van de afdeling aanwezig is om u te woord 
te staan. 

T~ADITtE:. 
Na afloop van de eerste congresdag krijgt u traditie
getrouw de gelegenheid om met uw partijgenoten alles 
bij te praten en/of af te drinken. 
Muzikaal wordt deze happening versierddoor 11The 
swinging solicitors 11

, een verzameling baliekluivers 
uit de hoofdstad des 1 ands. 

_THE. SWINGING SOLICffORS_ 

"OT \~ e..tC\&~ "'-._~ ol ·! 
Ter verhoging van uw feestvreugde zal u in de loop van 
~et congres een verleidelijk aanbod worden gedaan. U 
kunt 1 aten kopen voor de spotprijs van f 2 ,50 per 1 ot. 
De prijzen die onvermijdelijk b.ij een loterij horen, 
zijn op de informatiebalie te bezichtigen. Er zijn 
waardevolle gesigneerde stukken bij. Er naar kijken, 
loten kopen en dan hopen dat u wat wint. Zaterdagmid~ 
dag heeft de trekking plaats onder toezicht van een 
boven elke verdenking van partijdigheid staand partij
lid. Wie dan al naar huis. is vindt de winnende nummers 
in de volgende Democraat, die op 22 november verschijnt. 
, I 
Het batig saldo van de· loterij gaat in zijn geheel naar 
giro 1.000.000. Loten kopen dus! 

Hoe kom je hij d~ vee~ttark~ 
in Utrec.nb? 

~kuil 

èONGRESSTUK TC D 

. WIJZIGING CONGRESAGENDA 

8 

van rlcilv1n,9 
\-{ifverrum 

9 

In de Eerste Congresdemocraat is als tongresstuk ECD 1 
de concept-agenda van de ALV op 26 en 27 oktober 1979 
gepubliceerd. Inmiddels is gebleken dat het Europees 
Parlement op vrijdag 26 oktober een zitting heeft, zo- · 
dat niet zeker is, dat onze fraktieleden tiudig op het 
congres aanwezig kunnen zijn. Teneinde te voorkomen, 
dat op vrijdagavond alleen organisatorische zaken worden 
behand!=!ld, blijft het streven er op gericht agendapunt 
6 - Verslag fraktievoorzitter Europees Parlement - ' 
en agendapunt 7 - Europ-ese politieke moties - op vrij
dagavond te behandelen. Wel is besloten agendapunt 8 
- Statuten PSVI - na agen~apunt 5 te behandelen, opdat 
agendapunt 6 eerst om 21.35 uur aan de orde komt. 
Mocht de Europese fraktie onverhoopt niet tijdig aan-' 
wezig zijn, dan zal het agendapunt 12 - Financiën - op 
vrijdagavond worden behandeld.en worden de agendapunten 
6 en 7 op zaterdagmorgen vanaf 10.20 uur aan de orde 
gesteld. Punt 12 a vervalt,. omdat de begroting 1979 
geen bijstelling behoeft. Bovendien is besloten aan de 

· agenda te te voegen: · 
o.a. Wijziging van de Statuten van de Stichting Weten-

schappelijk Bureau D'66. . 
Dit punt zal in aansluiting op punt 8: Wijziging Sta
tuten Politiek Scholings- en Vormingsinstituut D'66 
worden behandeld. 
In het congresboek treft u de definitieve congresagenda 
aan, maar wij verzoeken de leden nu r.eeds met bovenge
noemde (mogelijke) wijzi.gingen rekening te houden. · 

Frans Rogier 
vice-voorzitter organisatie 



lO 

· CONGRESSTUK TC D 5 
KANDIDATEN PARTIJVOORZITTER 

In dé vorige Democraat presenteerden zich voor de va
cerende funktie van partijvoorzitter de heren van Wijk 

·.en Zeevalking. 
Inmiddels heeft zich nog. een derde kandidaat aangemeld. 
Hieronder worden de formeel vereiste vragenlijst en de 
door hem verstrekte antwoorden gepubliceerd. 

, Mochten vöór 29 september a.s. (de forme 1 e sl ui ti ngs
datum) meer leden zich nog kandidaat stellen, dan zullen 

·.de gegevens van die kandidaten in het Congresboek worden 
gepubliceerd, 

b~9~!J2~= 
1. NAAM en voornamen 
2. Geboorteplaats en -datum 
3. Adres en telefoonnummer 
4. Opleiding 
5. Beroep 
6. Lid sinds 
7. Hui di ge functiesbinnen D' 66 
B.· Vroegere functies binnen 0'66 · 
.~· Functies in andere maatschappelijke organisaties 

10. Voor welke functie. 
1. GOORENGEL, Johannes Sernardus 

· 2·. Amsterdam, ·9 mei 1923. 
3. Anti 11 en straat 24' , 1058 HB Amsterdam, tlf. 020-,180128 
4 •. techni schè · · 
5. hu1 sman (ex. bouwvakker, schrijver Soc. Verz. Bank, 

·gepensioneerd) 
6. 1968 
7, gèen 
8. geen 

. 9. geen 
10. voorzitter 

KANDIDATENSECRETARIS BUITENLAND 

1. VAN GINKEL, Joop 
2~ Leiden, 18 november 1938 
3. Dadelstraat 23, Den Haag, tlf.070-465112 
4. Economie, Universiteit van Amsterdam 
5. Rijksambtenaar Ministerie van Buitenlandse Zaken 
6. 1967 
7. geen _ 
8. secretaris werkgroep Buitenland; 

lid Voorlopige Adviesraad; lid Adviesraad. 
9. wijkvertegenwoordiger in Bestemmingsplan Overleg 

met Gemeente · 
10. secretaris buitenland 

MOTIVATIE 
t4oet 0'66 zich laten verleiden tot spectaculair stel
lingnemen i.n buitenlands-politieke kwesties? . ' 
Ik dénk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. 
Anders spreken we ons zelf te snel tegen. . 
Vandaar· mijn opvatting over de taak van secretarî s 
buitenland: náást het ·onderhouden van buitenlandse 
contacten en de normale zorg voor organisatorische 
en administratieve zaken óök zorg voor·een evenwichtige 
ontwikke,ing van de discussie binnen de partij. 

. . - ' 

1. KLQt.1PENHOUWER, Kees Jan René 
2. Lè Ch~nit (Zwitserland), 6 juni. 1954 
3.' Feyenoorddijk 63-B, Rotterdam, tlf.010-856561 
4. E.conomische Planning voor Ontwikkelingslanden te 

Rotterdam. 
5. econoom 

. ,6. begin 1978 
7. lid Werkgroep Buitenland en Defe111sie en van de' 

subgroepen Ontwikkelingssamenwerking, Europa en 
Defensie; coördinàtor van de subgroep Afrika. 

8. idem· · 
9; lid Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken 

10. secretaris buitenland 
' 

MOTIVERING 
Hèt is de laatste jaren in toenemende !llate duidelijk 
geworden dat de Nederlandse en de Europese samenlevingen 
steeds meer afhankelijk zijn van hetgeen daarbuiten 
gebeurt. Daardoor ontstaat voor Nederland en Europa de 
noodzaak om te trachten de verschillende buitenlandse 
ontwikkelingen te voorzien en deze zoveel mogelijk in 
samenwérking met andere staten in de gewenste richting 
te sturen. 

• Het streven naar het mede kunnen beheersen van de inter
nationale ontwikkelingen roèpt echter de vragen op onder 
welke voorwaarden dit mogelijk en gewenst is. Ik wil 
hierop graag mijn persoonlijke visi.e geven: 
De Europese politieke samenwerking o.a. een middel om 
door co 11 ecti ef optreden meer gewicht in de schaa 1 t~ 
leggen. Europese integratie is echter geen middel tegen 
alle kwalen. Men zal ervoor moeten zorgen dat de toe-

. genomen invloed. op de juiste doeleinden is ger.icht en 
dat de middelen welke hiertoe aat'lgew~nd worden accep-
tabel zijn. ! · 
De doeleinden van Európese samenwerking zijn door onze 
partij reeds kernachtig geformuleerd: Europa moet een 
rol spelen als vredes-factor (hierbij kan men· aller
eerst, maar niet- alleen, aan de Oost-Wet betrekkingen 
denken) en Europa moet·solidair zijn met landen en 
groepen welke als gevolg van· bepaalde ontwikkelingen 
in de knel· komen. Tevens behoort hierbij een erkenning 
.van het emancipatiestreven in de Derde Wereld: 
Het valt niet te ontkennen dat de Europese lidstaten en 
de. EEG al belangrijke stappen hebben gezet in de ge
wenste richting. (Denk aan de. Ostpolitiek, de akkoorden 
van Helsinki, en de conventie van Lomé.) 
Anderzijds is. het veel te vroeg pm zelfvoldaan achter-

. over te gaan zitten. . . 
We realiseren ons allemaái dat 'Nederland een klein land 
is en D'66 een kleine partij. De ·kracht van "de klein
tjes" ligt echter in de waarde van hun ideeën en voor
stellen. Aan de verdere ontwikkeling daarvan zou ik als 

· secretaris buit~nland' in samenwerking met andere leden 
hard en geestdriftig willen werken. 

1. VAN TETS, Pauline 
2. Den Haag, 28-6-1943 
3. 2de Jacob van Campenstraat 120-2, Amsterdam, 

tlf.020-710255 
4. taalkunde (Frans, universitair) 

werktuigbouwkunde (MTS-niveau) 
5. medewerkster Stjthting Technische Ontwikkeling 

Ontwikkelingslanden (TOOL); geeft technische 
adviezen aan ontwikkelingslanden. in het kadervan 
zgn. 'aangepaste technologieën.' 

6. 1977 ,· 
7. redactielid.afdelingsblaadje Amsterdam 

lid Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
8. geen , 
9. lid Amnesty International, lid SCUM, 

oprichtster ACAP. 
10. secretaris bu:itenlahd 
Talenkennis: g.: Frans~ Engels, m.: Duits 

zeer m.: Italiaans 
Beschikbare tijd: ik werk 4 dagen per week; verplich

tingen daarbuiten zijn aanpasbaar. 
OPVATTINGEN IVM DE TAAK VAN EEN SECRE~ARIS BUITENLAND: 
1 .. oe Europesé fractie moet in de komende tijd alle 

steun kunnen krijgen die zij maar wenst . 
2. Naar "buitenland" is meer en verder dan de E:EG; 

ontwikkelingslanden, bijv., · 



Hoe hvlp belangrijker dan hoeveel. ~1eer ge1a vuur· 
DëWustwordingsactiviteiten in Nederland verdient 
daarom overweging. . . 

3. Veel mensen uit ontwikkelingslanden wonen vlakbij 
ons in de buurt; wij mogen best eens wat meer aan
dacht besteden aan de culturele minderheden in ons 
eigen land. 

4. Een partijbestuur dient al zijn aandacht te besteden 
aan organisatie, denken en doen binnen de partij en 
dient zich te onthouden van opzienbarende woorden en 
daden naar buiten. · 

De punten 2 en 3 zijn dan ook niet bedo.eld als politie
ke uitspraken, maar als punten van overweging, die ik 
binnen de partij aan de orde zou willen stellen .. 

1. UERZ, Werner Peter 
2. Bassenheim/BRD, 5-3-1939 
3. Sandgat 26, 6903 WX Zevenaar, tlf.08360-24055 1 

4. HBO-niveau 
5. binnen-hui sarchi tect/advi seur wi nke 1 i nri chti ng 
6. 1967 
7 • .., reg.iovoorzitter Gelderland 

- lid Werkgroep Europa 
- schaduwfractie Zevenaar 

8. Gelders HB-lid 
- voorzitter afdeling Zevenaar 

9. coördinator Actie Leefbaar Grensgebied 
10. secretaris buitenland 

MOTIVATIE 
Vrede, veiligheid en internati~nale solidariteit zijn 
ide~le motieven die als een rode draad door·ons natio
naal en Europees programma lopen. Om deze idealen -
stap voor stap - in de praktijk te brengen is inte.rna,.. 
tienaal ovèrleg en contact nodig. Hieraan wil ik mèe
werken door met een uitstekend exportartikel c.q·. ons _ 
(onze) programma('s) in het buitenland de boer op te 
gaan. Hoofddoel op korte termijn moet daarbij m.i. de . 
Europese partijvorming zijn; tenslotte zijn er in 1984 
alweer Europese verkiezingen. Daarbij denk_ik persoon
lijk pas in tweede instantie aan fusiepartners die op 
de diverse nationale markten een min of meer soortgelijk 
product c.q. programma slijten, maar meer aan mensen of 
groeperingen die wachten op een onversneden product als 
de mentaliteit en het programma van 0'66. Overleg en 
samenwerking met andere nationale partijen kunnen in 
dit verband wenselijk en nutttg zijn, als het eindpro
duct maar een voor de kiezer geloofwaardig geheel blijft 
en geer\ samenraapse 1 van nat i on ale partijen. r~aar daar
mee was het congres in Breda het al met mij eens.door 
het aannemen van de Hoofdbestuurs-resolutie II.· 

1. VAN DEN BOS, Bob Roland Aaro 
2. Den Haag, 19 december 1947 
3. Korte Poten 9A, Den Haag, .tl f. 070-648214 
4. Gymnasium; Doctoraal Politieke en Sociale Wetensch., 

specialisatie Internationale Politiek; . 
post-doctora 1 e 1 eergang Bui ten 1 an,dse Betrekkingen. 

5. zelfstandig politicoloog, d.w.z. verrichten van 
politiek onderzoek, geven van politieke cursussen en 
verzorgen. van publicaties op internationaal politiek 
gebied. 

6. 1976 ' 
7. ·lid-Werkgroep Buitenland en Defensie, 

lid sub-werkgroepen Europa, Afrika en Defensie; 
oprichter/ coördinator Werkgroep Parlement en Demo
cratie; lid bestuur PSVI; begeleider kadercursus 

8. wijkcontactpersoon; lid werkgroep gemeenteraad; 
lid Programcommissie Gemeenteraadsverkiezingen; 
opste 11 er (p-rogram) onderzoek rapport Europese 
verkiezingen; spreker Europese campagne. 

9. bestuurslid toneelgezelschap · · . 
10. secretaris buitenland ' 

1l 

Motivering 
0'66 is een sterk internation_aal gèori~nteerde partij. 
Tenminste als we afgaan op de programma's en het beleid 
van de Tweede Kamerfraktie. Of de grote internationale 
problemen bij de discussies binnen onze gehele partij 
zelf wel die aandacht krijgen die ze verdienen is echter 
zeer.de vraag. · 
Buitenlandse politiek is in 0'66 naar mijn mening te, 
veel het pri.vé domein van een kleine groep spedalisten 
en volksvertegenwoordigers. Het wordt hoog_ tijd dat·· 
problemen als bewapening, mensenrechten, ontwikkelings
oeleid etc. in veel bredere 0'66 kring aan de orde worden 
gesteld. De nieuwe secretaris buitenland zal het kleine 
'gesloten circuit' (inclusief zichzelf) moeten openbre
ken. Op grond van gedegen informatie zal hij de diskus
sies op alle partijniveaus (voorai afdelingen) moeten 
aanzwengelen en vooral: moeten luisteren naar wat .partij
genoten zelf allemaal vinden. 
Een tweede belangrijke taak ligt in de begeleiding van· 
onze P!irlementariërs. In het bijziender denk. ik hierbij 
ook, aan het mobiliseren van de grootst mogelijke onder
steuning van onze Europese fraktie. Uitzonderlijke be
langstelling voor Europese politiek is dan ook in mijn 
ogen_een noodzqkelijke voorwaarde om de funktie goed te· 
kunnen vervullen. 
Tegelijkertijd moet natuurlijk een eenzijdige gericht
h~~d worden voorkomen. oe· wereldproblemen houden niet o~ 
blJ de grens van Europa. Oe ernstigste liggen veelal over 
die grenzen heen. · · , ' 
Naar mijn stellige. overtuiging is het bedri.jven van 
buitenlandse politiek zonder idealisme een letterlijk 
doodlopende weg. Om huidige en toekomstige generaties een 
menswaardig bestaan te garanderen mag geen oplossing 
onbedacht en geen poging achterwege blijven. Tegelijker
tijd dienen we te beseffen dat i de a 1 isme zonder het no
di ge inz'icht in .de kei harde re a 1 i te i t evenzeer 1 evens
gevaarlijk kan zîjn. 
Op grond van mijn opleiding en mijn werkzaamheden ben ik 
.vertrouwd met alle'facetten van de internationale poli
tiek. Bij ,verkiezing 1 igt het in mijn bedoeling om mét 
al mijn energie te trachten bovenstaande opvattingen· 
werkelijk inhoud te gev~rr. 

Bob van den Bos 

KANDIDATEN SWB-BESTUUR 

1. TIMMAN, Theo Edward. 
2. Schiedam, 14 augustus 1945 
3. Middenweg 307; Amsterdam, tlf.020-930089 
4. politieke wetenschappen 
5. zelfstandig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, 

publicist 
6. 1977 
7. 1 i d van de werkgroepen Europa, Bui ten 1 and en de 

werkgroep Parlement en Democratie 
8. 
9. bestuurslid van de Wi~renunie 

l'kooo·~~ 
met schuldgevoelens kunnen deze, alsnog afkopen. 
Dan dichten we misschien toch nog 'dat gat van 
20 mille-------------------~---------------------------
(zegge twintigduizeno gulden). 
Giro 1.000.000 t.n.v. penningmeester 0'66 Den Haag. 
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CONGRESSTUK TC D 1 

AD:VIESCOMMISSIE INTERNE KANDIDAATSTELLING 

INLEIDING 
Reeds enige tijd is het onderwerp stemadviezen bij in
terne kandi daatste 11 i ng voor vertegenwoordigende 1 i cha
inen in discussie binnen de partij. De meningen hierover 
zijn duidelijk verdeeld. Veel D'66-'ers vinden dat de 
leden momenteel over onvoldoende informatie over de kan
didaten beschikken om weloverwogen hun stem uit te bren-
'gen. · 
Naast èen aantal andere procedure-verbeteringen, zoals 
meer informatieverstrekking door de kandidaten zelf en· 
meer presentatiebijeenkomsten, kent het Huishoudelijk 
Reglement sinds het najaarscongres 1978 in Breda het 
onderstaand artikel 108, dat het mogelijk maakt 
een, afzonderlijke adviescommissie te belasten met het. 
geven van aanbevelingen. 
Art i ke 1 108 1 uidt: · 
l. De ALV. kan besluiten bij de kë~ndidaatstelling een 

aanbeveling te laten doen door een·door de ALV af- . 
zonderlijk aan te wijzen commissie. Van deze commis
sie mogen geen kandidaten deel uitmaken. 

'2. De ALV bepaalt in dit besluit tevens hoeveel kandi
daten deze aanbeveling zal bevatten en geeft aan of 
deze aanbe,veling een aanbevolen of een alfabetische 
volgorde ver~ldt. 

3. ·Het Hoofdbestuur doet hieromtrent 'tenminste éénmaa.l 
per· jaar een voorste 1 aan de AL V. · · 

4. De commissie geeft aan de leden in ieder geval 
schriftelijke informatie over de kandidaten. De over 
de kandidaten gegeven informatie moet éénduidig in
gerich_t zijn. 

5. De ontwerp-aanbeveling wordt .aan de kandidaten ge
zonden die binnen een redelijke termijn daarop com
mentaar kunnen geven bij de commissie. 

6. De aanbeveling moet gemotiveerd zijn. Oe gegevens op 
grond waarvan de commissie tot haar aanbeveling 
komt, moeten aan <Ie l.eden ter beschikking staan. 

Op grond van bovengenoemd lid 3 stelde het Hoofdbestuur 
het voorjaarscongres 1979 voor om een dergelijke commis
sie in te· stellen. Dit voorstel, waarover ook binnen het 
Hoofdbestuur de menîngen verdeeld waren, riep een hevige, 
discussie op de ALV op. Vooral de wijze van samenstelling, 
bleek een omstreden zaak. Het gevolg was, dat het HB
voorstel, zoals vermeld in Democraat 2/79, blz.VIl als 

· congresstuk TCD 8, massaal verworpen we·rd. Het Hoofdbe
stuur deelde daarop.medè op het najaarscongres 1979 
een voorstel te zullen indienen om bovengenoemd artikel 
1~8 principiëel ter discussie te stellen. 
Inmiddels heeft de discussie over deze adviescommissie 
zich binnen de partij en ook binnen het Hoofdbestuur 
voortgezet. Op grond van deze discussie is het Hoofd
bestuur tot de volgende standpunten gekomen. 

Binnen een partij van circa 13.000 leden is het nood
zakelijk de leden optimaal te informeren, opdat zij 

. I 

Wel dienen waarborgen te worden geschapen, dat een 
dergelijke aanbevel.ing wel overwogen tot stand komt. 
Kortom, de meerderheid van het Hoofdbestuur is van 
mening, dat deze mogelijkheid gehandhaafd moet blij
ven voor interne verkiezingen, waarbij de afstand 
tussen kiezer en gekozene vrij .groot is en via een 
poststemming wordt gekozen. Dientengevolge stelt het 
Hoofdbestuur in onderstaande HB-resolutie lVvoor dit 
artikel te handhaven en t.z.t. een overeenkomstige 
mogelijkheid voor (:Ie Provinciale Statenverkiezingen 
op te nemen. -

2. ~~m~u~~~lliug_~gyi~~sg~mi~~iê 
Het huidige artikel 108 geeft geen regels voor de 
samenstelling van de adviescommissie. Vooral hier-

' over waren en zijn de meningen verdeeld. Naar de me
ning van het Hoofdbestuur diènt de commissie zodanig 
te zijn samengesteld, ·dat bekendheid met de kandida
ten zoveel mogelijk wordt bevorderd. Hiertoe is het 
gewenst een. aan_tal regionale leden in de commissie 
op te nemen, die zich een weloverwogen oordeel over 
de geschiktheid van de kandidaten kunnen vormen en 
de regionale inbreng in zo'n. stemadvies kunnen ve~
zekeren. 
Voortsis het gewenst, dat enkele leden van de com
missie een goed inzicht hebben in de eisèn ·die aan 
toekomst.ige fractieleden en een evenwichtige samen
stelling van de fractie moeten worden gesteld. 
Naar de mening van het Hoofdbestuur is het in verband 
met deze laatste reden nodig·twee of drie leden te 
benoemen-die over grondige ervaring.of grote bekend
heid met het functioneren van de samen te stellen 
fractie beschikken. ' 
De regionale kennis van de kandidaten wordt ermee ge
diend, wanneer elke regio in de commissie wordt ver
tegenwoordigd; Een bezwaar hiervan is echter, dat de 
commissie dan uit ci.rca 15 leden gaat bestaan. Een 
dergelijk aantal zal het doelmatig functioneren van 
een commissie in het algemeen niet bevordere.n, ter
wijl de beschikbare tijd voor de uitvoering van deze 
taak· beperkt' moet worden om te voorkomen dat de gehe
le kandidaatstèllingsprocedure verder wordt uitgerekt. 
De omva.ng van de commissie kan beperkt worden door 
slechts een vijftal regio-leden te benoemen. De be
noemingsprocedure voor deze led~n wordt hierdoor WB:!r 
ingewikkelder. Volgens bet Hoofdbestuur zijn er twee 
mogelijkheden voor de samenstelling.van de commissie·: 
a. een commissie bestaande u:it 7 leden, waarv'an 5 

leden te verkiezen door de ALV uit .éen voordracht 
van de ARV's en 2 leden uit een voordracht van 
het Hoofdbestuur en de zittende fracties; 

b. een commissie bestaande uit· 15 leden, waarvan 12 
leçlen te verkiezen door de ARV's (één per regio) 
en 3 leden te benoemen door het Hoofdbestuur en 
de_zittende fracties. · · 

Binnen het Hoofdbestuur bestaat een lichte voorkeur 
voor de onder a. genoemde samenstelling. Het Hoofd
bestuur wil het echter aan de ALV overlaten om hun 
voorkeur voor één van beide mogelijkheden uit te 
spreken en legt daarom de o.nderstaande HB-resoluties 
V en VI aan de leden voor. 

eèn verantwoorde keuze uit de kandidaten kunnen maken. 3. 
Het moet zeker niet uitgesloten worden geacht, dat de 
beschikbare informatie, zoals persoonlijke gegevens 

1u~~~lliug_y~n_g~_sg~i~~iê 
Na ampele overwegingen heeft het Hoofdb~stuur het 
standpunt ingenomen dat bij de volgende interne 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverki.ezingen 
een aanbeveling door een adviescommissie van nut kan 
zijn. Een vrij grote meerderheid van het Hoofdbestuur 
beveelt dan ook de ALV aan om onderstaande BB-resolu
tie Vli aan te nemen. 

en moti_vering, en de presentatiebijeenkomsten onvol
doende ·in deze behoefte voorzien. Voor een juiste 
keuze uit de beschikbare kandidaten en een evenwich-
tige samenstelling van de toekomstige fractie kan het 
noodzakelijk zijn de leden nader te adviseren. 



HB-RESOUIIJlfiE IV 

De ALV vam ln;'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht 
bijeen, 

Q~~!.1!~9~!!9~ 
dat de samenstelling van kandidatenlijsten voor lande
lijke verkiezingen slechts naar behoren kan geschieden 
wanneer de leden beschikken over voldoende informatie 
over de kandidaten; 
dat in een snel groeiende partij als D'66 deze informa
tie steeds moeilijker door individuele leden kan worden 
vergaard; 
dat een kwalitatief hoogwaardig!! en evenwichtige samen
stelling van de toekomstige fracties van essentiële be
tekenis is; 

~~~l~H 
de mogelijkheid tot het instellen van een adviescommis
sie conform artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement 
te handhaven en uit te breiden voor de kandidaatstel
ling voor Provinciale Staten. 

HB-RESOLUTIE .V 

De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht 
bijeen, 

g~~r~~s~!!9~ 
dat een adviescommissieconform artikel 108 van het 
Huishoudelijk Reglement zodanig moet zijn samengesteld 
dat bekendheid met de kandidaten zoveel mogelijk wordt 
gewaarborgd; 
dat in de commissie eveneens enkele leden :z_itdng moeten 
nemen, die een gedegen inzicht hebben in de eisendie 
aantoekomstige fractieleden en aan een evenwichtige 
samenstelling van die fractie.moeten worden gesteld; 

~QQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~ 
dat de omvang van een dergelijke commissie mo~t worden 
beperkt, teneinde het doelmatig functioneren te bevor-
deren; · 

~~~l~.H 
de samenstelling van deze adviescommissie als volgt 
vast te stellen: 
a. vijf leden te verkiezen door de ALV uit een voor

dracht van 12 leden die door de ARV's worden voor
gesteld; 

b. twee leden te verkiezen door de ALV uit een voor
dracht van 4 leden, die door het Hoofdbestuur· en de 
zittende fracties in Eerste en Tweede Kamer en het 
Europees Parlement gezamenlijk-worden voorgesteld; 

en draagt de ARV's, het Hoofdbestuur en de genoemde 
fracties op in voorkomend geval deze voordracht samen 
te stellen. 

MOTIES EN AMENDEMENTEN. 

Ingevolge artikel 3 van het congres
reglement (zoals gepubliceerd in de 
eerste congresdemocraat) dienen mo
ties-en amendementen uiterlijk 
DONDERDAG. 18 OKTOBER om 17.00 uur 
op het landelijk secretariaat ont
vangen te zijn. 

HB-RESOLUTIE VI 

De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht 
bijeen, 

QY~r~~g~n9~ 

13 

dat een adviescommissie conform artikel 108 van het 
Huishoudelijk Reglement zodanig moet zijn samengesteld 
dat bekendheid met de kandidaten zoveel mogelijk wordt 
gewaarborgd; 
dat in de commissie eveneens enkele leden zitti~g moeten 
nemen die een gedegen inzicht hebben in de eisen die aan 
toekomstige fractieleden en aan een evenwichti,ge samen
stelling van die fractie moeten worden gesteld; 

YQQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~ 
dat bekendheid met de kandidaten het beste wordt ge.waar
borgd door in de commissie een vertegenwoordiger van 
elke regio op te nemen; 

~~~l~i! 
de samenstelling van deze adviescommissie als volgt vast 
te stellen: 
a. twaalf 1 eden, respectieve 1 ijk te verkiezen door de 

ARV's; 
b. drie leden, aan te wijzen door het Hoofdbestuur en de 

zittende fracties in de Eerste en Tweede Kamer en het 
Europees Parlement gezamenlijk; 

en draagt de ARV Is' het Hoofdbest'uur en de genoemde 
fracties op _in voorkomende gevallen deze 1 eden te ver
kiezen, -respectievelijk aan te wijzen. 

~B-RESOLUTIE VII 

De ALV van D'66, op 26 en 27 oktober 1979 in Utrecht 
bijeen, 

gy~r~~9~!!9~ 
dat bij de interne kandidaatstelling voor de· eerstvol
gende Tweede Kamerverkiezingen moet worden gestreefd 
naar een zo goed mogelijke informatieverstrekking aan 
de leden; 
dat de tot op heden gevolgde procedure hierin onvol
doende heeft voorzien; 

dat een aanbeveling door een adviescommissie conform 
artikel 108 van het Huishoudelijk Reglement een nuttige 
functie kan vervullen; · 

YQQ!:1~_QY~!.1!~9~!!9~ 
dat een dergelijke commissie zich degelijk op zijn taak 
moet kunnen voorbereiden en hiertoe in de gelegenheid 
moet worden gesteld; 

~~~l~i! 
voor de periode tot de volgende Tweede Kamerverkiezingen 
een adviescommissie conform artike1 108 van het Huishou
delijk Reglement in tè stellen; 
en deze commissie op te dragen een aanbevel·ing voor 
twintig kandidaten in alfabetische volgorde op te ·stel
len; 

en gaat over tot de·orde van de,dag. 
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CONGRESSTUK TC D 2 
LANDELIJKE ORGANISATIESTRUKTUUR 

In de Eerste.Congres Democraat is het eindrapport van 
de Adviescommissie Landelijke Organisatie als congre.s
stuk ECD 3 opgen~men. In aanvulling -hierop wordt bjj
gaand het door de commissie opgestelde organisatiesche
ma weergegeven. 

. ' 

Het hoof<lbestuur heeft dit rapport in zijn vergadering 
van 20.september jl. besproken.en besloten dit rapport 
en de daarin opgenomen voorstellen in beginsel over te 
nemen. Daar deze voorste 11 en _echter op meerdere punten 
afwijken van de huidige fo·rmele- en vooral informele or
gani sa tie .van de partij, acht het hoofdbestuur hèt ge
wenst de voorgestelde organisatie geleidelijk in te 
voeren .en dlt veranderingsproces zorgvuldig te begelei-

:dèh. Hiertoe stelt het hoofdbestuur zich voor een bege
leidingscommissie te benoemen, waarin vertegenwoordi
gers v·an e 1 ke regio zijn opgenomen. 
Teneinde de mogelijkheid open te laten om de ervaringen 
van dit veranJeringsproces i.n de voorstellen te verwer
ken, vindt het hoofdbestuur het niet gewenst nu reeds 
de hoofdstukken VI, VII en VIII van het Huisho~delijk 
Reglement inzake afdelingen, subregio's en regio's vol
ledig aan te passen·. Op basis van de rapportage_ van 
deze commissie zal het hoofdbestuur uitgewerkte voor
stellen ·voor deze hoofdstukken van het ·Huishoudelijk 
Reglement indienen op het voorjaarscongres 1980. 
lle principiële beslissing tot opheffing van de subre-. 

. gio's, gebaseerd op uitgangspunt 3 van het voorstel, 
zou echter wel reeds-in de Statutenmoeten worden aan
gebracht. Hiermede wordt tevens voorkomen, dat de Sta
turen begin 1980 wederom moeten worden gewijzigd. 
(zie congresstuk TCD 3). · · 
In verband hiermede legt het hoofdbestuur de onderstaan
,de resolutie aan de ALV voor. 

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE III 
De Algemene Ledenvergadering van D'66, in congres bij
een op 26 _en 27 oktober 1979 te Utrecht, 
kennis genomen hebbend 
van de voo'rstellen van de Adviescommissie Landelijke 
Organisatie, 
overwegende 
dat de organisatie van D,'66 gebaseerd dient te zijn op 

, een aantal duidelijke uitgangspunten 
dat de organisatiestructuur van D1 66.geen te stra~ · 
keurslijf moet vormen, waarin de diverse partij~organen 
en de leden geen enkele vrijheid van handel'en wordt ge
laten 
dat de organisatie van D'66 niet adequaat kan functio
neren wanneer niet een aantal duidelijke afspraken over 
de functies en .taken. van diverse partij-organen zijn 
vastgelegd 
dat herstructurering van een democratisch functioneren
de organisatie een veranderingsproces met zich brengt 

be§lUit 

-

,- de voetstellen van de Landelijke Organisatie Commissie 
te aanvaarden 

,. de regio's en afdelingen op te dragen de organisatie 
van D'66 vóór 1 april 1980 in overeenstemming te bren-
gen met de genoemde voor,s te 11 en · 

- het hoofdbestuur op te dragen een.begeleidingscommis
siain te stall&n, die dit veranderingsproces bege-· 
1 ei dt en op het voorjaars congres. 1980 verslag ui tb ren~· 

- de regiobesturen-op te dragen eel) kandidaat voor ge- · 
noemde begeleidingscommissie voor te dragen 

- het haardbestuur op te dragen na overleg met de bege
leidin_gscommissie op het voorjaa.rscongres' 1980 voor
stellen tot wijiiging van·het Hui'shoudelijk Reglement 
in te dienen, ·· 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Frakties in 'St<!untrakties., Overleg- ,, Bestuurlijke l Dienstverl. 

1 

l Bijzondere 
LEDEN D'66. 

vert. lichamen j vormen _partij-organen. organen. organen. 

' I I I 
I I 

Eux-opese; ----~---,-----~--

··-,--;:~~---1·::~:;:~~-~r::·=:-~=:~-::f::::::::·;:~~~~~~-~:~:::::····r··------·---r============· 

en Eerste. 

Staten 

}'rakties 

Gemeente 

R'aads, 

Frakties 

\ . ..,.. __ -r-:--- ~ lçommunico.t~é 1 iJnen 

1 A.L .• V. 

1'-----r-....-r' 

A.R.V. 

I 

Rapportage cie 

Programma cie \ 

Gesch1.11en cie 

Financiele cie 

Land.verk. cie 

Commissie aè hoc 

------ verantwoordin~s lijnen 
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CONGRESSTUK TC D 7 
STATUTEN STICHTING WETENSCHAPPELIJK BUREAU 0'66 

TOELICHTING. In de gewijzigde Statuten (najaarscongres 1978) is een artikel geslopen dat bij nader inzien .onge
wenst is daar op die wijze te grote vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een enkel bestuurslid wordt toegekend; 
Wij stellen u voor het betreffende artikel 5 zodanig te wijzigen dat het in overeenstemming is met de overeen
komstige artikèlen .in de Statuten van partij en PSVI. Tevens is een nieuw. lid toegevoegd dat nodig is in verband 
met artikel 291, lid 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 
Huidige tekst: 
Art. 5.1. Zowel de zitting hebbende bestuursleden geza

menlijk als de voorzitter, secretaris en pen
ningmeester ieder afzonderlijk vertegenwoor
digen de Stichting in en buitlm rechte· 

2. Uitgaven van meer dan- honderd gulden behoeven 
de goedkeuring van voorzitter en penningmees
ter. 

HOOFDBESTUURSRESOLUTIE II 

De Algemene Ledenvergadering van D'66, in congres bijeen 
op 26'en 27 oktober 1979 te Utrecht, 
overwegende 
1. dat het van essentiëel belang is dat de te houden 

"Brede t1aatschappelijke Discussie" over het energie
beleid als open en democratische meningsvorming een 
wezenlijke bijdraged kan leveren aan de uiteindelijke 
besluitvorming 

van oordeel 
2. dat de mogelijkheid van een gelijkwaardige inbreng 

van verschillende alternatieven vanuit de samenle
ving gewaarborgd moet zijn 

· 3. dat het overheidsbeleid gedurende de "Brede Maat
schappelijke Discussi.e" op geen enkele wijze een 
voorschot dient te nemen op de beantwoording van de 
principiële vragen die centrall moeten staan in de 
discussie_ 

4. dat de "Brede Haatschappelijke Discussie" pas dan 
een volwaardige bijdrage aan de besluitvorming kan 
leveren wanneer ook de maatschappelijke en econo
mische uitgangspunten en implicaties van het te 
voeren energiebeleid onderwerp van discussie zijn 

5. dat een dergelijke discussie slechts zinvol is als 
procedure en wijze van verwerking van de resultaten 
daarvan goed zijn geregeld 

voorts van mening 
6. dat proefboringen voor de berging van radioactief 

afval in de'Noordzee hangende de "Brede Maatschappe
lijke Discussie" evenmin dienen phats te vinden als 
in de Noordelijke provincies 

verzoekt de Tweede Kamerfractie met klem 
7. zich voor de handhaving van deze ~itgangspunten in 

te spannen 
besluit 
op het voorjaarscongres 1980-uitvoering te geven aan de 
motie Drenthe zoals deze op het congres te Zwolle dd 
22 april 1978 is aangenomen, inhoudende dat een nadere 
uitwerking van de energie-paragraaf in het BeTaidspro
gram dient plaats te vinden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Voorgestelde tekst: 
Art. 5. 1. oe-stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 

wordt in en bui ten rechte vertegenwoordigd 
door 
- de voorzitter en de penningmeester gezamen~ 

lijk of 
- de secretaris en de penningmeester .gezamen

lijk of 
- de voorzitter en de secretaris gezamenl,ijk. 

.2. Vervalt 
2. (nieuw) Het bestuur is bevoegd tot het slui

ten van overeenkomsten tot het kopen, ver
vreemden of bezwaren van register-goederen, 
tot het sluiten van overeenkomsten waarbij 
de Stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschul denaar verbindt, zi eh voor een derde 
sterk_maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een derde verbindt. 

STEMRECHT 

ALS U WILT STEMMEN OP 
HET CONGRES •••••••• 

LEES BLZ. 2 

KANDfDAATSTELLING VOOR BESTUREN EN COMMISSIES 

In de Eerste Congresdemocraat zijn de mogelijkheden tot 
· kandidaatstelling van diverse besturen en commissies 

vermeld. Inmiddels hebben zich een a'antal kandidaten 
gemeld. Van de bestuurskandidaten, die nog niet·in de 
vorige Democraat konden worden genoemd, treft U elders 
in dit nu~er de gegevens aan. 
Voor de commissies stelden zich tot op heden slechts 
enkele leden kandidaat. De kandidaatstelling sluit 
echter formeel op 28 september 1979 om 17.30 uur, zodat 
zich na het· ter perse gaan van deze Democraat nog kan
didaten kunnen melden. 
De voordrachten voor de commissies worden gepubliceerd 
in het Congresboek. 
Inmiddels is komen vast te staan, dat zowel de finan
ciele commissie als de landelijke verkiezingscommissies 
nog een vakature hebben. De voorstellen tot wijziging 
van het Huishoudelijk Reglement (TCD 3) omvat onder 
meer een uitbreiding van de Financiële Commissie tot 
vijf leden. Voor de vaste commissies is bovendien voor
gesteld een toegevoegd secretaris te benoemen. Zodoende 
komt in de landelijke verkiezin,gscommissie de funktie 
van Willam Wijermars, die als hoofd secretariaat aan de 
commissie werd toegevoegd vrij en deze vakature dient 
te worden aangevuld. 

Frans Rogier 
vice-voorzitter organisatie 

--------------- --------------·---

1 
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CONGRESSTUK TC D 4 
I 

HOOFDBEGROTING POLITIEKE PARTIJ'DEMOCRATEN '66 1980 

1978 1979· 1980 - 1978 1979 1980 
~ realisàtie begroting begroting LASTEN realisatie begroting begr(!ting 

Contri but i es· 67B. 307 961.100 91o·.ooo Personeel 2B4.165 
Bijdragen, etc. 1.554- 1.500 2.000 , Secretariaat 199.016 270.BOO 122.000 
Renten B.B21 5.000 10.000 Financiele adminis-
Opbrengst verhuur stratie ,74.596 76.400 -

votometer 950 f.ooo 1.000 Huisvesting 12.951 8d.300 4B.200' 
Di verse baten 4.46'7 2.500 11.000 Hoofdbestuur en 

Adviesraad 29.920 49.500 27.200 

Democraat 62.092 76.600 91.700 

Pub 1 i ei te i t 
' 

45.322 100.500 62.735 

Congressen 10.339 P.M. P.M. 

, Bijdragen aan regio's 97.470 16S.OOO 151.000. 

Bijdrage aan Verkie-
zi ngsfonds so.ooo· 50.000 50.000 

Bijdrage aan SWB 48.769 50.000 50.000 

Bijdrage aan PSVI 9.604 31.000 30.000 

Accountantskas ten 15.796 16.000 15.000 

Afschrijving dubieuze 
. debiteuren 629 2.000 P.M. 

Toevoeging aan gebouWl!n-
fonds ·50.000 - -

Nadelig saldo 15.262 - - Di versen/onvoorzien 2.857 P.M. P.M. 

TOTAAL 709.361 971.100 931.000 TOTAAL 709.361 971.100 931.000 

ADVIES VAN DE FINANCIELE COMMISSIE OVËR DE BEGROTING 1980. 
Volgens artikel 58 van het Hui·shoudelijk Reglement heeft de Financiële Commissie als taak de 
Algemene Ledenvergadering ac;lvies uit te brengen over de goedkeuring ~n vaststelling van de 
begroting en de jaarstukken. Bovendien is de Financiële Commissie belast met het.bewak~n van 
liquiditeit en solvabiliteit van de partij. 
De Financiële Co~i~sie heeft het genoegen om de ALV over de begroting 1980 een positief advies 
uit te brengen. 

De Financiële Commissie 
Hessel van Dijk Riek ten Have · 
Erno t1aas Stephen Tattersa 11 

I 

KANDIDAATSTELLING VOOR HET LIDMAATSCHAP 

VAN DE EERSTE KAMERDER STATEN-GENERAAL 

In 1980 zullen er _verkie.zi ngen gehouden worden voor 38 1 eden van· de 
Eerste Kamer. _ . , 
Volgens het huishoudelijk reglement dient het hoofdbestuur de kandidaat-
stelling te openen. · · 
Op grond hiervan worden met ingang· van l'september 1979 0''66-1 eden die 
aán de in de Kieswet en het huishoudelijk reglement genoemde eisen voldoen, 
,in de gelegenheid gesteld zich kandidaat te stellen. 

Kandidaten di.enen zich aan te melden door het in tweevoud indienen van een 
óndertekend aanmeldingsformulier. Eén exemplaar dient aangetekend te worder 
opgezonden aan de landelijke verkiezingsco;mmissie van 0'66, p/a Kantoor 
notaris L. J ,_J. M. van t4eer, Postbus 30, 2670 AA, Na a 1 dwi j k. 
Het àndere exemplaar moet gezonden worden naar het landelijk ·secretariaat 
van 0'66, Bezuidenhoutseweg 195, 25~4 AJ Den Haag. _ 
Formulieren zijn op aanvraag verkrijgbaar b,ij het landelijk secretariaat. 

De landelijke verkiezingscommissie zal de ontvangst van ingediende 
aanmeldingsformulieren schriftelijk bevestigen. 

De kandidaatstelling slujt op 10 december 1979 om 12.00 uur. 

Namens het hoofdbestuur, 

·Frans K.L. Rogier, 
v-ice-voorzitter organisatie. 

Namens de landelijke verkiezings
commissie, 

Ernst Jahsen, 
voorzitter; 

VOORJAARSCONGRES 1980 

.oe 26~te Algemene Ledenvergade
ri-ng van D' 66, ook we 1 aangeduid 
als het Voorjaarscongres 1980,_ 
wordt gehouden op vdjdagavond 
25. en zaterdag 26 april 1980 in 
het concertgebouw De Vereeniging 
Keizer Karelplein. in Nijmegen. 
Reserveer nu reeds deze data, 
opdat-de opkomst op dit congres 
weer groter is dan de vorige 

malen. 
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TOELICHTING OP DE ·BEGROTl NG 1980 
ALGEMEEN. Bij het opstellen van de partijbegroting 1980 
is het hoofdbestuur ervan uitgegaan dat: 
1. De begroting zo. reeël mogelijk moet zijn. Een begro

ting is iets anders dan een optelsom van alle be-
staande wensen. . . 

2. Geen negatief saldo mag worden ingebouwd. Dit bete
kent een zekere consolidatie, in die zin dat groei 
en verandering zoveel mogelijk birynen de bestaande 
financiële en personele kaders dienen te worden op
gevangen: De onvermijdelijke verdere verschuiving 
in het uitgavenpatroon naar min of meer vaste lasten 
bij een relatief minder vast karakter van .het be
drag aan inkomsten waarop kan worden gerekend, maakt 
dit des te klemmender. 

Kwartaalbegrotingen (zie t.z.t. het congresbo~k) naast 
de jaarbegroting maken een alert reageren'op zich tus
sentijds voordoende ontwikkelingen beter mogelijk. 
In het congresboek wordt teven,s opgenomen de meerjaren-
raming tot 1984. · , 
Voor de posten personee 1 , se.cretari a at, huisvesting, 
hoofdbestuur en Adviesraad, Democraat en pub 1 i cit,eit 
zijn deelbegrotingen opgesteld, die u eveneens in het 

' congresboek zult aantreffen. , 
In overeenstemming met de richting waarin de secreta
riaatsorganisatie zich ontwikkelt, zijn alle financiële 
lasten van het personeel van de partij op een nieuwe 

, deelbegroting Personeel gebracht. De beheersverantwoor
delijkheid hiervoor berust bij de .secretaris--organisa-
tie. . 
De penningmeester heeft geen beheersverantwoordelijk
heid meer voor enige deelbegroting. Hij is binnen het 
hoofdbestuur de eerstverantwoordelijke-voor de hoofd
begroting en moet een dee 1 begrotinghouder vanuit de 
totaa 1 visie op de v.i ngers kunnen tikken. Daarom is het 
gewenst dat deelbegrotinghouder en penningmeester niet 
in één persoon -zijn verenigd. 
PRIORITEITEN. Indien de inkomsten in 1980 het in de 
lioofdbegrobng opgenomen. bedrag overtreffen, dan kunnen 
meerdere wensendan waarvoor in de begroting geld is 
uitgetrokken, worden gerealiseerd. · 
Het hoofdbestuur stelt de volgende prioriteiten voor, 
zonder zich uit te spreken over de volgorde: 
- Democraat : ti en nummers i'. p. v. negen 
- publiciteit : t.b.v. extra ledenwerfacties 
- hogere bijdrage aan SWB. 
CONTRIBUTIES. De contributieregeling voor 1980 is vast"" 
gesteld op het voorjaarscongres 1979 in Amsterdam. Per 
1 augustus 1979 was door 10. 650 1 eden :c.ontribut ie be
taald over 1979 (gemiddeld f. 71,06). Totaal f.757.000,, 
Indien alle huidige leden zich maximaal inzetten voor 
ledenwerving, lijkt het niet irreëel voor 1980 uit 
te gaan van 13.000 betalende leden. Bij een gemiddelde 
contributie per lid van f. 70,- bedragen de contributie
inkomsten in 1980 dan f. 910.000,-

-Een positief effect mag ook worden verwacht van een 
vervroeging van het tijdstip waarop de contributie 
moet zijn voldaan van 1 juli naar 1 april. 
PERSONEEL. De totale personeelslasten van de partij 
zullen, zelfs bij een ongewijzigd personeelsbestand, 
in 1980 met ongeveer 20% stijgen ten opzichte van 1979, 
~de in verband met de invoering van een pensioenvoor
ziening met ingang van 1 januari 1980. Gezien de rela
tief grote omvang van de personeelslasten ten ·opzichte 
van het totaal deruitgaven, is weinig extra's op_ander 
gebied mogelijk. Eerder het tegendeel. Automatisering 
van de ledenadministratie, verdere uitbesteding van het· 
werk aan de Democraat, etc. zullen via een herindeling 
van taken van het aanwezige personeel de opvang van het 
meerdere werk bij een groter ledenbestand mogelijk moe
ten maken. Op deze wijze zal o.a. in de behoefte aan 
eén publiciteitsassistent, een doc~talist en een 
assistent-financiële administratie kunnen worden voor
zien. 
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PUBLICITEIT. De begrote kosten voor propagandamateriaal, 
advertentiekosten e.n andere kosten ten behoeve van 
ledenwerving. 

SECRETARIAAT. De beg'rote kosten voor porti, te 1 efoon, 
adm1mstrat1ef drukwerk, kopieerwerk, alsmde de geauto;.. 
matiseerde ledenadministratie. Na de voorbereidingen 
hiertoe in 1979 getroffen, zal deze laatste van'af 1 
januari 1980 ten volle operationeel zijn. 
HUISVESTING. De begrote kosten voor verwarming, verlich
tlng, verzekeringen, onderhoud en schoonmaak, onroerend 
goedbelasting etc., huishoudelijke artikelen, afschrij-

·ving, rente hypotheek, etc. 
HOOFDBESTUUR EN ADVIESRAAD. De begrote kosten ten behoe
ve van vergadering van hoofdbestuur en adv.iesraad, vaste 
commissies, overleg met regio's, buitenlandse contacten, 
etc' . . 

Wed.erom za 1 de 1 eden van hoofdbestuur, adv i es raad en vas-' 
te commissies worden verzocht de gemaakte reis- en ver
blijfkosten zoveel mogelijk aan·de partij te schenken 
door af te zien van inning bij de partij. 
DEMOCRAAT. Uitgegaan is v~n 200 pagina's in negen num
mers. Met ingang van 1 jan"uari 1980 zal behalve het 
drukken e,n verzendklaar maken, ook het zetten worden 
uitbesteed. 
CONGRESSEN. Uitgegaan is van congressen waarvan de kos
ten -worden opgebracht door de co11gresdee 1 nemers via hef
fing van toegangsprijzen (laatste drie congressen onge
wijzigd-f. 15.-). Bij gelijkblijven van het-aantal deel
nemers, zou verlaging van de toegangsprijs tot f. 10,
de partij ongeveer f. 9.000,- kosten, verlaging van-
de entreeprijs tot f. 5,- zou f. 18.000,- kosten, het 
achterwege laten van een toegangsprijs' zou f. 27.000,
kosten. Dit laatste zou betekenen dat öf de contributie 
per lid met ongeveer f. 2,50 per jaar verhoogd zou moe
ten worden öf dat andere uitgaven tot het bedrag van 
f. 27,000,- zouden;moeten worden nagelatén. 
BIJDRAGEN AAN DE R.EGIO'S. De bijdrageregeling voor 1980 
is vastgesteld op het voorjaarscongres 1979 in Amsterdam. 

·Per betalend lid wordt f. 12,- aan de regio bijgedragen, 
met een minimum van f. 5.000,- (Zuï-del ijke IJsseJmeer 
Polders L l.óOO·,-) voor de totale aan de regi-à uit te 
ke-ren bijdrage. · 
BIJDRAGE VERKIEZINGSFONDS. De jaarliJkse donatie uit de 
part1jkas aan het Verk1ezingsfonds naast de jaarlijks 
te voeren acties voor bijdragen door de individuele 
leden op giro 1.000.000. 

' -

BIJDRAGE AAN STICHTING WETENSÇHAPP~LIJK BUREAU D'66. 
De max1male bijdrage van de Politieke PartiJ Democraten 
'66 aan de Stichting Wetenschappelijk Bureau 0'66 in het 
exploitatietekort over 1980 van deze Stichting. Het 
bestuur van de SWB maakt er bezwaar tegen dat de bij
drage van- de partij aan de SWB voor het vi e'rde achtereen
volgende jaar op f. 50.000,- wordt gesteld. 
BIJDRAGE AAN POLIHEK SCHOLINGS- EN VORmNGSINSTITUUT 
0'66. De maximale bijdrage van de Pol1t1eke PartlJ Demo
eragen '66 aan de Stichting Politiek Scholings- en Vor
mingsinstituut D'66 in het exploitatietekort over 1980 
van deze Sti~hting. 
ACCOUNTANTSKOSTEN. De kosten voor de jaarlijkse accoun
tantscontro 1 e 1 nel u sief 'het opste 11 en van het accoun
tantsrapport over 1979 en vier kwartaalcontroles in 
1980. , 

Namens he,t hoofdbestuur 
Jan Prevoo, penningmeester 



STA MIDDEN ·IN DE ·WERELD. 
l edere woensdag veel aandacht voor de wereld van disco, rock & 

reggae in Het Parool. Met kritische beschouwingen over concerten 
en nieuw verschenen platen . . Van supersterren en hen di~ het mis"" 
schien gaan worden. ·Feiten., Achtergronden. De betrokkenheid 
van Het Parool bij deze fascinerende subcultutlr is groot. Want 
Het Parool is jong. Een krantdie midden in de u't'reld staat. 



\ r---------------------~-LEES HE'T' B,A no~· o:r Driewekenvoorf3,15.. Cf 

· ' J. ~ Le 0 Bezorg mij Het Parool3 weken voor f3,15. . 
0 Noteer mij meteen als abonnee. De eerste twee weken krijg 
ik de krant dan zelfs helemaal gratis. 

Elke week 5 verschillende bijlagen (Sport, vrije tijd, kunst, 
weekend, werk). Zes dagen per week het laatste 

nieuws uit alle hoeken van binnen- en 
buitenland. Èxclusieve artikelen en 
series. Economische en finanéiële 
berichtgeving. Radio- en tv- pro

gramma's. Teveel om op te noemen.· 
Lees 't zelf. In dat complete en eerlijke 

avondblad: Het Parool. 

Ik betaal:O Per maand (alleen automatisch) f 13,68 
0 Per kwartaal f 41,05 0 Per jaar f 161,70 
Aankruisen wat dt• bedoeling is. U krijgt wn accq>tgirobarnhuis. 

Naam: ................................... . 

Adres: ... · ........... . 

Postcode: .................. Plaats: ................ . 

Gironummer: ............. . 

1 o,,z., bon in open envelop zonder po~tzcgd opsturen naar Het Parool. 
I Antwoordnr. 2470. 1000 PA Amsterdam. Bdlm kan ook: 020- '114400. 

I DO 2. 
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CONGRESSTUK TC D 3 

WIJZIGING STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
TOELICHTING: Op het najaarscongres 1978 werd het Huishoudelijk Reglement ingrijpend gewijzigd, terwijl de 

Statuten op het voorjaarscongres 1978 opnieuw werden vastgesteld. Inmiddels' is gebleken, dat 
wederom eeri aantal wijzigingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gewenst zijn. 
En~rzijds zijn dit voorstellen, die het aaosche:,:Jen öf wijzigen ·van geldende bepa1irigen be

ogen en anderzij:ds (Statuten)wijzigingen, die het gevolg zijn van de voorstellen tot herstruc
turering van de landelijke organisatie (zie congresstuk E C 0 3 er TC 0 2). 

A. STATUTEN 
Huidige tekst: 

Art. 5.1. Iedere Nederlander of inwoner van Nederland 
van zesti.en jaar en ouder, die redelijker
wijs geacht kan worden in te stemmen met de 
grondgedachten van 0 '66, kan 1 i d worden en . 
zijn van 0'66. . , 

2 •. Indien betrokkene tevens lid is van enige 
andere landelijke politieke partij is hij/ 
zij niet verkiesbaar in besturen van 0'66 · 
en kan niet door 0'66 kandidaat gesteld 
worden voor een vertegenwoordigend lichaam. 

'Art. 8.1. Bericht van opzegging of royement·als lid 
moetonder vermelding van de gronden binnen 
één ma~nd per aangetekende 'brief aan de be
trokkene word én verzonden: 

2. Bij opzegging of royement als lid bestaat 
beroep op de Geschillencommissie, uit te 
9efenen b·i nnen een maand na ontvangst V!ln 
het bericht van opzegging. · 

Art. 10.1. 0'66 kent drie algemene organen, te weten: 
a. 'de Algemene Ledenvergadering 
b. het Hoofdbestuur, waarbinnen het Dage

lijks Bestuur .· 
c •. de Adviesraad. 

Voorgestel de tekst:' 

Art. 5.1. Ongewijzigd 

2. Ongewijzigd 

3. Een lid van 0'66, dat deel uitmaakt van een 
bestuur van 0'66 of van eèn 0'·66-fraktie in 
een vertegenwoordigend 1 i eh aam verp 1 i cht 
zich qeen lid te wo.rden van enige andere lan
del,Uke politieke partij. 

4. Indien 0'66 deelneemt aan de verkiezingen 
voor een vertegenwoordigend licnaam verplicht 
een 0'66-lid zich om zich niet ~andidaat te 
stellen voor enige andere politieke partij 
die aan de verkiezingen voor het betreffende 
vertegenwoordigende lichaam deelneemt. 

5. Indien een 0'66-fraktie deel uitmaakt van 
een vertegenwoordigend lic;haam verplicht een 
0 '66-1 i d z.î eh om geen dee 1 uit te maken van 

. een fraktie van enfge andere politieke partij, 
die een fraktie heeft in het betreffende ver-· 

· tegenwoord i gen de 1 i eh aam. 
6. Een lid van 0'66; dat deel uitmaakt van een 

bestuur van 0'66 of van een 0'66·fraktie in 
enig vertegenwoordigend lichaam of bij opvol
ging voor een 0'66:-plaats in dit lichaam in 
aanmerking komt, verplicht zich na beeindi
ging van het lid~aatschap van 0'66 zijn/haar 
funktie ter beschikking te stellen of niet te 
aanvaarden. · · · 

. I 

Art. 8.1. Bericht van opzegging of royement als lid, 
zoals bedoeld in art. 6 ad d ene, moet ~n
dér vermelding van de gronden binnen een 
maand.per aangetekende brief aan de betrok
kene worden verzonden. 

2. Bericht van opzegging als lid, zoals bedoeld 
in art. 6 ad c wordt schriftelijk aan het be
trokken 1 i d bericht, nadat betrokkene mini
maal twee maal eerder schriftelijk aan de 
contributieschuld is herinnerd. 

3. Bij opzegging of royement als lid bestaat 
beroep op de Geschillencommissie, uit te 
oefenen binnen een maand na ontvangst van 
het bericht van opzegging. 

Art. 10.1. Ongewijzigd 

• 



2. Voorts kent 0'66 regio's, subregio's en af
delingen, alsmede de volgende bijzondere 
organen: 
a. de Rapportagecommissie 
b. de Programmacommissie 
c. de Geschillencommissie 
d. de Financiële Commissie 
e. commissies ad hoc · 
f. werkgroepen 

Art. 18. 0'66 wordt in en buiten rechte. vertegenwoor
digd door twee hoofdbestuursleden, ·van wie 

- tenminste één 1 i d van het Dage 1 ij ks Bestuur 
moet zijn. · ' 

' Art. 19 •. Leden, die voor enige bestuursfunctie bin-
nen'D'66 of namens 0'66 voor een lidmaat
schap van enig vertegenwoordigend lichaam · 
in aanmerking wensen te komen, moeten een 
door het Hoofdbestuur opgestelde vragenlijst 
invullen en ondertekenen, waaruit blij kt 
dat zij na negen mei negentienhonderdveertig 
niet zodanig betrakker zijn -geweest bij han
delingen, uitingen of voorvallen waaruit een 
nationaal-socialistische, fascistische of 
racistische gezindheid blijkt., of zij niet 
zodanig hebben deelgenomen aan· activiteiten 
van de bezettende macht dat één of ander 
een moreel beletsel zou vormen bij de kandi
datuur voor het lidmaatschap van een verte
genwoordigend lichaam. 

Art. 23.1. Een regio verenigt alle leden, wonende in 
een door·het Hoofdbestuur vastgesteld ge
bied. 

2. Een subregio verenigt alle leden, wonende 
in een door het regiobestuur vastgesteld 
gebied. 

3. Een afdeling verenigt alle leden wonende in 
een door het regiobestuur vastgesteld gebied, 
dat in beginsel één of meer,gemeenten omvat. 

4. Het Huishoudelijk_Reglement stelt de grond~ 
regelen voor regio's, subregio's en afde-· 
lingen. 

5. Regio's, subregio's en afdelingen zijn be
voegd eigen reglementen vast te 

1
stellen, 

mits deze geen bepalingen bevatten, die in 
strijd zijn met Statuten en 'Huishoudelijk 
Reglement van 0'66. 

6. Regio's, subregio's en afdelingen zijn geen 
rechtspersonen. 
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2. Voorts kent D'66 regio's en afdelingen, als
·mede de volgende bijzondere partijorganen: 

Art. 18. 

A'r<t. 19 .1. 

a. vaste commissies 
b. cammissles ad hoc 
c. werkgroepen 

D'66 wordt in en buiten rechte vertegenwoor
digd door twee leden van het Dagelijks Be
stuur, met dien verstande dat het Hoofdhe
stuur de penningmeester kan machtigen beta~ 
lingsopdrachten namens 0'66 te ondertekenen. 
Ongewijzigd 

2. Kandidaten voor enige partijfunktie binnen 
0'66 öf namens 0'66 voor een lidmaatschap 
van enig vertegenwoordigend lichaam dienen 
gedurende zes maanden voorafgaande aan de 
sluitingsdatum van de interne kandidaatstel
ling lid van 0'66 te zijn geweest en aan de 
contributieverplichtingen te hebben voldaao. 

Art. 23.1. r·1et de scholing en vorming van 0'66 leden is 
belast de Stichting Politiek Scholing~en 
Vormings Instituut 0'66, die haar takeh in 
haar Statuten regelt. Deze Statuten komen tot· 
stand na advies van het-Hoofdbestuur en nà 
goedkeuri!Jg van de Algemene Ledenvergadering 
van 0'66. . 

2. Het Hoofdbestuur kan het bestuur van de Stich· 
ting Politiek Scholing$- en Vormings Insti
tuut verzoeken voor een bepaa 1 d onderwerp of 
bepaalde gr9epen een cursus te organiseren. 

Art. 24.1. (oud art. ,23.1.) Ongewijzigd 

2. Een afdeling verenigt alle leden wonende in 
een ~oor het regiobestuur vastgesteld gebied, 
dat in beginsel één of meer gemeenten omvat. 

3. Binnen een regio of afdeling kunnen Bijzonde
re Ledenvergaderingen worden ingesteld, wan
neer een rechtstreeks gekozen bijzonder ver
tegenwoordigend lichaam bij wet is ingesteld. 

4. Het Huishoudelijk- Reglement stelt de grondrage 
len voor regio's en afdelingen. · 

5. Algemene Regio Vergaderingen, Algemene Afde
lingsvergaderingen en Bijzondere Ledenverga
deringen zijn bevoegd eigen reglementen vast 
te stellen, mits deze geen_bepalingen bevat~ 
ten, die in strijd zijn met Statuten en Huis
houdelijk Reglement van 0'66. 

6.: Algemene Regio Verg:1deringen, Algemene Afde
lingsvergaderingen en Bijzondere Ledenverga
deringen, en de door deze vergaderingen 
gekozery besturen zijn geen rechtspersonen. 
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Artt. 24 t/m 30 hernummeren tot 25 t/m 31 en verwij
zingen aanpassen aan deze hernummering. 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE STATUTEN-WIJZIGINGEN: 

3. Binnen een regio' of afdel·ing kunnen door de 
Algemene Regio Vergade,ring of Algemene Afde
_lingsvergadering Bijzondere Ledenvergaderin
gen worden ingesteld, wanneer een recht
streeks gekozen bijzonder vert~genwoordigend 
lichaam bij wet is ingesteld. 

Art. 5. De huidige tekst is op het najaarscongres 1977 tot stand gekomen na amendering. Dit heeft tot gevolg ge
~at volgens de geldende tekst een dubbellidmaatschap niet mogelijk is bij kandidaatstelling, maar wel zodra 
men verkozen is. Naar de mening van het hoofdbestuur is een dubbellidmaatschap dan ·eveneens ongewenst. Dienten
gevolge is lid 3 toegevoegd. De huioige tekst beperkt zich tot het dubbellidmaatschap van landelijke politieke 
partijen. Hoewel dat niet onlogisch is, omdat provinèiale en gemeentelijke verhoudingen sterk kunnen verschiJlen, 
kunnen zich ook op deze niveau's ongewenste situaties voordoen, wanneer D'66 met een eigen lijst uitkomt of een 
eigen fraktie heeft. In verband hiermede worden lid 4 en 5 voorgesteld. Tot op heden is op de kandidaatstel
lingsformulieren de verklaring opgenomen, dat D'66 leden de morele plicht op. zich nemen, zich terug te trekken 
uit een vertegenwoordigend lichaam, wanneer zij hun lidmaatschap van D'66 beèindigen. Voorgesteld wordt om. deze 
morele plicht nu ook statutair in lid 6 vast te leggen, omdat de Kieswet het mogelijk maakt om de zetel te be
houden ofbij opvolging te aanvaarden . 
. Art. 8. Volgens de geldende bepalingen moeten alle berichten van opzegging per aangetekende brief plaats vinden. 
Dit geldt dus ook voor leden met centributieschuld, diè zich l,l.itstrekt over meer dan een jaar (art. 6 ad c). Het 
hoofdbestuur vindt het onverantwoord aan deze leden, die de partij, reeds meer dan een jaar alleen geld kosten, 
en bovendien reeds twee of meer maal aan hun contributieschuld zijn herinnerd, nog de extra kosten van een aan-
getekende brief te .besteden. · 
Art. 10. Op grond van de voorstellen inzake de landelijke organisatie wordt voorgesteld de subregio's uit dit. 
a~tikel te. sch1appen. 
Teneinde het mogelijk te maken het aantal vaste commissies te wijzigen, zonder de Statuten te' wijzigen wordt 
voorgesteld deze commissies slechts als categorie in de Statuten op te nemen en niet meer expliciet tè benoemen •. 

· De uitwerking kan dan in het Huis-houdelijk Reglement geschieden.· 
Art. 18. Dè huidige tekst van dit artikel verplicht ons alle hoofdbestuursleden in het verenigingsregister te 
laten vermelden. Dit houdt in, dat elke wijziging in de samenstelling·moet worden geregistreerd. Afgezien van de 
administratieve rompslomp en de hieraan verbonden'.kosten is deze be!Jaling niet nodig, omdat het in en bulten rech
te, vertegenwoordigen alleen kan plaatsvinden op basis van een hoofdbestuursbesluit 9f doorlopende machtiging van 
het Hoofdbestuur. Alleen de uitvoering van een genomen besluit, dat de partij tegenover derden bindt, wordt door 
deze wijziging· tot het Dagelijks Bestuur beperkt. 
Art.19. 2. A 11 een voor kandidaten voor vertegenwoord i gen de 1 i chamen ge 1 dt momenteel de verplichting dat zij minstens 
zes maanden lid moeten zijn. (Art.103.2a.) Dit artikel beoogt_politieke opportunisten zoveel mogelijk te weren. 
Ook voor andere partijfuncties kan dit van belang zijn, zodat dit artikel deze verplichting een algemeen karakter 
geeft. , , · . · 
Art. 23, Tot op heden was het PSVI nog niet als met de partij verbonden zelfstandi.g lichaam vermeld. Naar analo
g1e van art. 22, waarin de Sl-IB wordt vermeld, is dit nieuwe artikel geredigeerd. 
Art. 24. In dit .artikel zijn de subregio's niet meer opgenomen en zijn de zogenaamde Bijzondere Ledenvergaderin
ge·n ge1ntroducee.rd, zoals voorgesteld in congresstuk TCD 2. 

B. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
HOOFDSTUK I 
LEDEf~ EN DONATEURS 
leden 

Art. 4.1. De contributie voor enig jaar dient te zijn 
voldaan op 1 juli van dat jaar. 

2. De contributies worden geïnd door de penning
meester van- het hoofdbestuur. Deze stelt de 
betalingsregeling vast. 

3. Het-contributiejaar is gelijk aan het ver-
enigingsjaar. · 

4. De Algemene Ledenve.rgadering stelt op voor-· 
stel van ~et hoofdbestuur een gedifferen
ti'ëerde contri but i eregeling vast. 

Art. 4.1. De contributie voo~ enig jaar dient te zijn 
veldaan op 1 april van dat jaar. 

2. Ongewijzigd 

3. Ongewijzigd 

4. Ongewi•j zi gd 

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



HOOFDSTUK II 
ALGEr-lENE LEDENVERGADERING 

Art.11. Het hoofdbestuur kondigtiedere ALV uiterlijk 
acht weken tevoren aan, met dien verstande, 
dat tussen de datum van verzending· van de 
aankondiging en de opening van de ALV ten-
minste acht weken liggen. 

Art.13.l. De concept-agenda van de ALV wordt met in
achtneming van de art i ke 1 en 11 en 12 door 
het hoofdbestuur vastgesteld en met behoor
lijke toelichting bij de aankondiging. van 
de ALV aap all~ leden toegezonden. 

2. Tot vier weken, of zoveel korter als het 
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang 
van de ALV kunnen onderwerpen aan de agenda 
worden toegevoegd op verzoek van: 
a. een van de kamerfrakties van'D'66 
b. de adviesraad · · 
c. tenminste één algemene regiovergaderi.ng. 

Art.'l6.1. Een ALV begint met de aanwijzing van een 
stemcommissiè en een notulencommissie op 
voordracht van de voorzitters. 

2. De stemcommissie registreert de uitgebrachte 
stemmen, beslist zonder -beroep over de gel- , 
digheid daarvan en constateert de uitslag, ' 
van de stemming. 

3 .. De notulencommissie maakt een zakelijk ver
slag van de vergadering. Dit verslag wordt 
binnen twee maanden na sluiting van de ALV 
toegez?nden aan alle leden van D'66. 

Art.18.l. Ieder bij een stemming op de ALV aanwezï'g 
lid· kan één stem uitbrengen.. . 

· 2. Stemming over personen geschiedt sçhrifte
lijk. Hierbij is art. 17 niet van toepassing. 

3. Over zaken wordt gestemd op een door de 
voo.rzitters te bepalen wijze · 

HOOFDSTUK lil 
HOOFDBESTUUR 

Art. 22. De gelegenheid-tot kandidaatstelling voor 
het dagelijks bestuur vangt aan onmïddellijk 
na de aankond i ging van de datum van de ALV 
en eindigt vier'weken vóór genoemde datum, 
of zoveel korter als het hoofdbestuur nodig 
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven 
aan het landelijk secretariaat. De kandi
daatsten ing dient vergezel-d te gaan van de 
ondertekende vragenlijst als bedoeld in ar
tikel 19 van de Statuten. 

Art. 23.1.Bij de kandidaatstelling voor het dagelijks 
bestuur stelt iedere kandidaat op door het 
hoofdbes tuur te verst rekken formulieren de 
volgende persoonlijke gegevens ter bekend
making aan de leden, beschikbaar: 
a. personalia · 
b. gegevens omtrent lidmaatschap en funkties 

binnen de partij. 
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Art. 11. Het hoofdbestuur kondigt i ede re ALV uiterlijk 
zeven weken tevoren aan, met dien verstande, 
dat .tussen de datum van verzending van de aan
kondiging en de opening vah -de ALV tenminste 
zeven weken liggen. 

Art.13.1. Ongewijzigd 

2. Tot vijf weken, of zoveel korter als het 
hoofdbestuur mogelijk acht, voor de aanvang-' 
van de ALV kunnen onderwerpen aan 'de agenda 
worden toegevoegd op verzoek van: 
a. een van de kamerfrakties van D'66 
b~ de ·adviesraad 
c. tenminste één algemene regiovergadering. 

Art.16.1. Ongewijzigd 

2. Ongewijzigd 

.3. De .notulencommissie maakt een zakelijk ver
slag van de vergadering en draagt zorg, dat 
het verloop van de vergadering op geluids-
band wordt vastgelegd. , ' 

4. Het verslag van de ALV ligt vanaf twee maan
den na de ALV ter inzage op het landelijk 
secretariaat, waar ook de gelui-dsbanden wor
den opgeslagen. · 

5. Het hoofdbestuur publiceert binnen twee maan
den na de ALV korte samenvattingen van de be
handelde agendapunten en een overzicht van de 
aangenomen en verworpen congresvoor·stell en, 
moties en amendementen. 

, Ar:t.18.1. Ongewijzigd. 

.2. Stemming over personen geschiedt schriftelij~. 
Wanneer zich voor een funktie slechts een 
kandidaat heeft aangemeld_, kan verkiezing bij 
akklamatie geschieden. Voo~ het overige is 
art. 17 niet van toepassing. 

3. Ongewijzigd 

Art. -22. De ge 1 egenhei d tot kandi daatste 11 i ng voor · 
het dagelijks bestuur vangt aan onmiddel-lijk 
na de aankondiging van·de datum van de ALV 
en eindigt.vijf weken vóór genoemde datum, 
of zo vee 1 .korter a 1 s het hoofdbestuur nodig 
acht. Kandidaten dienen te worden opgegeven 
aan het landelijk secretariaat. De kandi
daatste 11 i ng di ent vergeze 1 d te gaan van de 
ondertekende vragenli.ist als bedoeld in ar-· 
ti ke 1 19 , 1 i d 1 van de Statut.en. 

Art. 23.1. Ongewijzigd 
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2.Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een 
zakelijke samenvatting van deze gegevens 
tijdig vóór de ALV ter beschikking van alle 
l~den wordt gesteld. 
HOOFDSTUK IV 
BIJZONDERE ORGANEN 

2. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat een 
zakelijke samenvatting van deze gegevens 
uiterlijk drie weken vóór de ALV ter be
schikking van alle leden wordt gesteld. 

Art. 35~1.Een lid van D'66 kan slechts van één vaste Art. 35.1. Ongewijzigd 
commissie deel uit maken. 

2.Leden van een vaste commissie zijn slechts 2. Ongewijzigd 
éénmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar. 

3.De ALV kiest op niet+bindende voordracht 3. Ongewijzigd 
I. 

van het ·hoofdbestuur voor zover niet anders 
t1epaald, de leden van de vaste commissies. 

Programmacommissie 
Art. 39.1.De programmacommissie bestaat uit zeven le

den, waarvan telkens vier leden voor de tijd 
van twee jaar worden gekozen. 

. Art. 

Art. 

2.Het hoofdbestuur en de kamerfrakties wijzen 
uit hl!n midden gezamenlijk drie leden van 
de commissie aan. · 

3.De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Geschillencommissie 
45.1.De commissie voorziet in haar secretariïlat 

in overleg met hèt hoofdbestuur. Zij heeft 
haar zetel ten kantore van het landelijk 

57. 

seèretariaat. · . 
2.De kosten van de commissie komen voor reke

ning van D'66, doch dienen vooraf door dé 
penningmeester te worden goedgekeurd. 
ledere·partij in een geschil dient steeds 
zijn eigen kosten te dragen. 

Financiële commissie 

Op voordracht van het hoofdbestuur benoemt 
de ALV tenminste drie personen, die tezamen 
de financiële commissie vormen. De ALV is 
vrij bij haar keuze van de voordracht van 
het hoofdbestuur af te wijken. Zij kan even
eens al dan niet op voordracht van het 
hoofdbestuur p 1 aatsvervangende 1 eden aanwi j
zen. De benoemde leden en plaatsvervangende 
leden blijven gedurende drie jaar in funk-: 
tie, tenzij zij eerder hun taak neerleggen, 
dan. wel door de ALV.daarvan worden onthe
ven. Afgetreden ledèn kunnen terstond op
nieuw worden benoemd. 

4. Het dagelïjks bestuur voorziet in het secre
tariaat van een vaste commissie door een van · 
de medewerkers van het landelijk secretari
aat aan de: commissie toe te voegen. 

5. Het dagelijks bestuur wijst een van zijn le
den ,aan als contactpersoon met de vaste com
missie •. 

6. De vaste commissies hebben hun zetel ten kan 
tore van het landelijk secretariaat. . 

7. De kosten van de commissies komen voor reke
ning van het hoofdbestuur, doch dienen voor
af door de penningmeester te worden goedge
keurd. 

,8. Van de vergaderingen van de vaste commis
sies worden door de toegevoegd secretaris 
verslagen gemaakt, die aan de leden van de 
commissies en het dagelijks bestuur worden 
gezonden. 

Art. 39.1. De programmacommissie bestaat uit negen le
den, waa'rvan vij:f.leden telkens voor de tijd 
van twee jaar worden gekozen. 

Art. 45. 

2. Het hoofdbestuur en de frakties van de Eer
ste en Tweede Kamer en het Europees Parle
ment Wijzen uit hun midden gezamenlijk vier 
leden van de commissie aan. 

3. De commissie kiest zelf haar voorzitter. 

Iedere partij in een geschil dient steeds 
zijn eigen kosten te dragen. 

Art. 57.1. De financiële commissie bestaat uit vijf le
den, die telkens voor de tijd van drie jaar 
worden gekozen. De commissie kiest zelf haar 
voorzitter. 

2. De voordracht van het hoofdbestuur conform 
art. 35, lid 3 vermeldt teikens tenminste 
twee maal ·zoveel namen als er vacatures zijn 
te vervullen. Een groep van tenminste vijf 
en twintig leden van D'66 is bevoegd deze 
voordracht aan te vullen. 



Art. 

Art. 

58. llle financiële commissie vergadert tenminste Art. 
éénmaal in de twee maanden en voorts zo di~ 
wijls als de penningmeester en één lid of 
twee leden zulks verlangen met de penning
meester over de financiële aangelegenheden 
van de partij en dient hem van advies. Be-
sluiten worden door de financiële commissie 
genomen met meerderheid van stemmen in ver
gaderingen, waarin tenminste twee leden aarr 
wezig zijn of indien meer dan drie leden 
zijn benoemd, waarin op ten hoogste twee na 
alle·leden zijn aanwezig. Besluiten kunnen 
eveneens met meerderheid van stemmen worden 
genomen indien alle leden daarover schrifte-
lijk, telefonisch of telegrafisch zijn ge-
hoord. Van de vergaderingen worden schrifte-
lijke notulen bijgehouden. De leden van de 
commissie kunnen te allen tijde kennis ne-
men van de boeken van de partij en zich la-
ten inlichten door. de penningmeester over 
de stand van zaken. De commissie brengt 
aan de ALV advies uit over de goedkeuring 
en vaststelling van de begroting en de 
jaarstukken. 

59.L Geen van. dé hoofdbestuursled~n met uitzonde- Art. 
ring van de' penningmeester zal medewerken 
aan het aangaan van enige verbintenis ten 
laste van de partij of aan het doen van uit-
gaven waarvan het beloop of het belang een 
waarde van vijfhonderd gulden te boven gaat 
dan na verkregen toestemming van de finan~ 
ciële commissie. 

2. De penningmeester zal niet medewerken aan 
het aangaan van enige verbintenis ten·laste 
van de partij of aan het doen van uitgaven 
waarvan het beloop of het belang een jaar
lijks door de ALV vast té stellen bedrag 
te boven gaat dan na verkregen toestemming 
van de financiële commissie. ' 

3. Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewe~ 
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële 
commissie gehoord hebbende, bevoegd om het 
besluit van de financiële commissie terzij
de te stellen en de goedkeuring alsno.g te 
verlenen. Van een dergelijk besluit wordt 
door het hoofdbestuur schriftelijk en gemo
tiveerd terstond aan de financiëlè commis
sie en vervolgens aan de eerstvolgende ALV 
kennisgegeven. De financiële commissie kan 
een.algemene machtiging geven aan het hoofu
bestuur voor het aangaan van bepaalde ver
bintenissen en het doen van bepaalde uit-. 
gaven. 

HOOFDSTUK V 
ADVIESRAAD 
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58~1. De financiële commissie heeft tot taak toe
zicht uit te oefenen op het financieel be
heer van hethoofdbestuurende penningmees
ster gevraagd .of ongevraagd te adv i se ren in
zake financiële aangelegenheden. 

2. De financiële commissie heeft ook tot taak 
advoi es uit te brengen aan de AL V inzake de 
goedkeuring en vaststelling van de begroting, 
dë jaarrekening en de overige financiële 

·aangelegenheden. 
3. De financiële commissie vergadert tenminste 

éénmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls 
als twee of meer leden of de penningmeester 
zulks verlangen. 

4. Besluiten en adviezen van de financiële com
missie vereisen een meerderheid van stemmen. 
In spoedzaken kan ook telefonisch vergaderd 
~~en. · 

5. De leden van de financiële commissie kunnen 
te allen tijde kennis nemen van de financiële , 
bescheiden van de partij en zich laten in~ 
lichten door de penningmeester over de stand 
van zaken. 

59.1. De financiële commissie heeft het recht wan
·neer daartoe aanl~iding bestaat bepaalde pos
ten uit de begroting of deelbegrotingen ge
heel of gedeeltelijk te blokkeren. 

2. De penningmeester en de andere leden van het 
dagelijks bestuur behoeven voor het aangaan 
van enige.verbintenis of het doen van uitga
ven, die niet expliciet in de begroting zijn 
vermeld of het in de. begroting vermelde be
drag overschrijden, schri fte 1 ij ke goedkeuri rg 
van de financiële commissie. 

3. Uitgaven ten laste van begrotingsposten, die 
door de financiële commissie zijn geblok
keerd, behoeven eveneens vooraf de schrifte
lijke goedkeuring van de financiële commis
sie. 

4. Indien de gevraagde goedkeuring wordt gewei
gerd, is het hoofdbestuur, de financiële co~ 
missie gehoord hebbende, bevoegd om het be
sluit van de financiële commissie terzijde 
te ste 11 en en de goedkeuring a 1 snog te ver
lenen. Van een dergelijk besluit wordt door 
het hoofdbestuur s.chriftel ijk en gemotiveerd 
terstond aan de financiële commissie en ver
volgens aan de eerstvolgende ALV kennisgege
ven. 

Art. 71.li. De raad bestaat uit vijftig leden. Art. 71.1. Ongewijzigd 
2. Elke regio als bedoeld in art. 24, lid 1 

van de Statuten heeft t~nminste één zetel 
in de adviesraad. 

2. Elke reg.io als bedoeld in art. 23, lid 1 
van de Statuten heeft tenminste één zetel 
in de adviesraad. 

]. De overige tetels worden toegedeeld aan de 
regio's naar evenredigheid van het a'antal 
leden van die regio's. 

4. Jaarlijks stelt het hoofdbestuur in de 
maand januari.een verdeelsleutel vast voor 
de toedeling van zetels in de raad als 
betloeld in lid 3. 

5. De in lid 4 bedoelde verdeelsleutel vindt 
toepassing met ingang van de direkt daarop 
volgende verkiezing. 

3. Ongewijzigd 

4. In de maand januari, direkt voorafgaa'nd aan 
de verkiezing van de raad .stelt het hoofdbe
stuur de. verdee 1 s 1 eute 1 vast voor de verde·
ling van zetels in de raad zoals bedoeld in 
1 i d 3. 
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Art. 72 .1. De 1 eden van de raad worden gekozen door 
de leden van D'66 binnen iedere regio door 
mi dde i van een poststemming vo·l gens de me
thode van bijlage A van dit reglement. 

2. Een a 1 gemene regiovergadering kan bes 1 ui
ten de verkiezing te doen plaatsvinden 
tijdens een med~ daartoe uitgeschreven al
gemene·regiovergadering, waarbij de metho
de van bijlage A van dit reglement wordt 
toegepast. ' 

3. De verkiezingen vinden plaats vóór 1 april 
van het jaar. 

Art. 74.1. Leden en plv~ leden worden gekozen voor een 
periode van een jaar. Zij' zijn tweemaal als 
zodanig herkiesbaar. 

2. Voor de toepassing. van. lid 1 wordt d~ ter
mijn gedurende welke iemand op grond van 
artikel 73, lid 3, lid is geweest· van de 
raad bui ten beschouwing gel aten. 

Art. 82.1. Adviezen en besluiten van de raad komen, 
voor zover in dit reglement niet anders is 
bepaald, tot stand met enkelvoudige meerder
hei-d. van stemmen. 

2. Een advies of besluit van de raad komt niet 
tot stand indien niet tenminste de helft 
plus één van het aantal lederi vande raad 
aan de stemming heeft. deelgenomen. . 

3. In geval van adviezen wordt het standpunt. 
van eventuele minderheden in.het advies 
vermeld, indien die minderheden dat wensen.-

Art. 72.1. Ongewijzigd 

2. De poststemming wordt landelijk georgani
seerd door de landelijke verkiezingscommis
s1e die ook de kandidaatstelling binn~n de 
regio's coördineert. Bij. de toezending van 
de stembiljetten worden de· personalia en 
overige gegevens van de .-kandidaten verstrEkt 

3. De presentatie van de kandidaten vindt bij 
voorkeur plaats op een algemene regioverga
dering, die uiterlijk twee weken voór de 
sl ui ti ngsdatum va Tl de poststemming. wordt 
gehouden. 

4; De kandidaatstelling voor de ~aad dient 
schriftelijk te geschieden bij de lande
lijke verkiezingscommissie. Afschrift van 
deze aanmelding dient te worden gezonden 
aan het regiobestuur. · 

5. De aanmeldingstermijn opent onmiddellijk 
nadat door.de landelijke verkiezingscanmis
sie hiervan aan de leden mededeling is ge
daan en de verdeelsleutel door het hoofd
bestuur is bekendgemaakt. 

6. De kandidaatstelling sluit omstreeks 1 maart 
van het jaar waarin de verkiezing plaats 
vindt, terwijl de poststemming binnen zes 
weken na.deze datum geséhiedt. 

Art. 74.1. Leden en pl v. 1 eden worden gekozen voor een 
periode van twee jaar en zijn éénmaal on
middellijk herkiesbaar. 

2, Ongewijzigd • 

Art. 82.1. Adviezen en besluiten van de raad komen, 
voor zover in dit reglement niet anders is 
bepaald, tot stand met gewone meerderheid 
van stemmen. 

. 2. Ongewijzigd 

3. Ongewijzigd 

TOELICHTING OP DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLE~1E~T. 
Art. 4.1. Het tijdstip waarop de contributie dient voldaan te zijn wordt in dit voorstel vervroegd van 1 juli tot 
lapnl. 1 April is bij veel verenigingen een gebruikelijke datum. Deze wijziging heeft tot doel om enerzijds de 
liquiditeitspositie van de partij te verbeteren en anderzijds de serviceverlening aan niet-betalende leden (con-
tributieschuld over meer dan een jaar) eerder te stoppen.. · 
Art. 1L Gezien de hui di ge verschijni ngsfrekwentie van de Democraat is het plannen van congresse·n eenvoudiger, 
wanneer de formele aankondiging van de ALV met de concept-agenda ook een week later mag geschieden. 
Art. 13.2. De wijziging van vier naar vijfweken maakt het mogelijk om in de Tweede Congresdemocraat reeds de de-
flnitieve congresagenda op te nemen, zodat de leden hiervan tijdig op, de hoogte zijn. · 
Art. 16. De huidige tekst verplicht het HB het volledige congresverslag .dat doorgaans 25 à 30 pagina's -telt, te 
pubbceren. betgeen naar schatting bij ons huidige .ledental een bedrag van ruim f. 8.000,- vergt. Korte samenvat
tingen in een van de volgende Democraten en het bedoelde overzicht lijkt het HB voldoende, wanneer het uitgebreide 
ve~slag en· de geluidsbanden geraadpleegd kunnen worden. 
Art. 18.2. Dit voorstel verduidelijkt de mogelijkheid om bij akklamatie te kiezen, wanneer er slechts· ééri kandi-
daat beschi.kbaar is. I(l de praktijk gebeurt c!it reeds lange ti}d. · ' 
Artt. 22 en 23. Op het vorige congres is verzocht de gegevens over kandidaten eerder ter beschikking te stellen. 
D1t voorstel biedt de mogelijkheid om deze gegevens in de Tweede Congresdemocraat te publiceren. 
Art. 35. Dit voorstel beoogt de verslaggeving, archtvering en de ·kqmmunikatie tussen ·de vaste commissies en het 
DB·te verbeteren,en ontlast·de commissies van s~cretariaatswerkzaamhèden. Bovendien is nu voor alle commissies de
zelfde kostenregeling getroffen, die tot op heden alleen voor de geschillencommissie gold (zie oud art. 45}. 
Art. 39. De. programmaconmissie behoeft, zeker nu er ook een fraktie in het Europees Parlement fungeert, uitbrei
dlng. Bovendien is het gewenst de bestaande verhouding tussen gekozen en benoemde leden te handhaven, _zodat het 
aantal gekozen. leden de meerderheid vormt. 



27 

Art. 57. De financiële commissiè heeft in het huidige reglement een variabel aantal leden, die bovendien onbeperkt 
herkiesbaar -zijn. Om praktische redenen is het nuttig ook voor deze -commissie een vast en oneven aantal leden voor 
te schrijven~ Onbeperkte herkiesbaarheid acht het HB in strijd met art. 11 van de Statuten, dat beperk~e herkies· 
baarheid voor partijfunkties als grondslag noemt. Bovendien was dit artikel strijdig met art. 35.2, waarin bepaald 
is, dat leden van een vaste commissie slechts eenmaal als zodanig onmiddellijk herkiesbaar zi.jn. De zittingster· 
mijn voor de financiële conmissie is naar analogie van de. geschillencommissie op drie jaar gehandhaafd, omdatspe· 
cifieke deskundigheid en ervaring in deze commissies als een-bijzondere eis kan worden beschouwd. Bij de voor
drachtprocedure zijn dezelfde waarborgen getroffen, die gelden bij voordrachten voor de geschillencommissie. 
Artt. 58 en 59. De huidige tekst van deze artikelen is naar de mening van het HB te zeer geënt op een 'onjuist 
f1nancieel beheer. De voorgestelde tekst gaat uit van een verantwoord beheer en biedt de financiële commissie de 
mogelijkheid om di.t beheer kritisch te volgen en zonodig gericht in te grijpen. Het voorstel is afgestemd op de 
hui.dige praktijk en geeft de financiële commissie toch voldoende bevoegdheden om haar toèzichthoudende taak naar 
behoren uit te voeren. · 
Art. 71 e.v. Dit voorstel beoogt de zittingstermijn voor de Adviesraad te verlengen tot twee jaar, opdat de leden 
z1 eh beter kunnen inwerken en meer ervaring kunnen opdoen. De ervaringen tot op heden hebben aangetoond, dat hier- ·· 
voor een jaar vrij kort is. Bovendien wordt hiermede de zittingstermijn gelijkgetrokken aan de normale zittings
termijn, die voor besturen geldt. De verkiezing van de Adviesraad, diede afgelopen jaren regionaal plaatsvond, 
heeft de meeste regiobesturen veel last en kosten bezorgd. ·oe voorg,eschreven verkiezingsmethode is bovendien voor 
niet ingewerkte verk-iezingscommissies vrij ingewikkeld, zodat· onreglementaire afwijkingen in de hand worden ge
werkt. Dit voorstel beoogt de regiobesturen te ontlasten van deze zware taak en een doelmatiger procedure in. het 
leven te roepen. 
Art. 82. Abusievelijk is in dit artikel het begrip enkelvoudige meerderheid van stemmen gehanteerd, terwijl dit 
begnp niet gedefinieerd is in bijlage C van het Huishoudelijk Reglement. Ge.zien de adviserende taak van de 
Adviesraad kan volstaan worden met een gewone meerderheid van stemmen. 
N.B. Ook de Hoofdstukken VI t/m X van het Huishoudelijk Reglement behoeven diverse wijzigingen. Om praktische 

redenen heeft het HB besloten deze wijzigingen uit te stellen tot het voorjaarscongres 1980. 

BOEKEN . . . . . . . ~ORT 
van belang voor politici en politiek 
geïnteresseerden. 
Zojuist verschenen .. 

ADOPTIE 
van kinderen uit verre landen. 
Onder red. van R.A.C. Hoksbergen. 
Met medew. van D.B. Baarda, L.A.C. 
Bunjes en J .A. Nota. . 
Loghem Slaterus, 235 blz. f 29,50 

ADVIES 
onderzoek minderheden (Adviescommis
sie onderzoek culturele minderheden 
ACOM). 
Staatsuitgeverij, 97 blz. f 11,50 

BERICHTEN VAN 
de Emancipatiecommissie 
2500 BV Den Haag, Postbus 16840, 
Emancipatiecommissie 
(EK-signalen nr. 12), 

32 blz. gratis 

COLLEGE 
algemene bijstandswet. Advies inza~e 
rolverdeling tussen man en vrouw en 
bijstandsverlening. 
Staatsuitgeverij, 36 blz. f 3,80 

H4ANCIPATIE 
en deeltijdarbeid als aspekten van 
het overheidspersoneelsbeleid. 
Door werkgroep Emancipatie en deel
tijdarbeid als aspekten van het 
overheidspersoneelsbeleid (EDO). 
Dl.3. De Emancipatie-aspekten van 
het overheidspersoneelsbeleid 1979. 
Staatsuitgeverij, 113 blz. f 15,--

ETNISCHE 
minderheden: Rapporten aan de Rege
ring. Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid; nr. 99, ·1979, 
Staatsuitqeverij, 175 blz. f_20,--

HANDLEIDING , 
voor het concubinaat. Door projekt
groep concubinaat Leiden 1978: 
W.van Duyn, J.Hijma, P.A._J.Kamp e.a. 
Met medew. van H.C. Grootve 1 d e'n 
M.G. Nederpel. · 
Kluwer (Kluwer juridische wegwijzers; 
dl. 3), ~7 blz. f 20,--

Kagie, Rudie · 
OE KINDERBESCHERMERS. 
Over kinderbescherming in Nederland. 
Het Wereldvenster, 220 blz. f 25,--

MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE 
proefnemingen - v~rvolg. 
Verslageri, adviezen, ·rapporten 1979, 
nr. 34. 
Staatsuitgeverij, 90 blz. f 11,50 

Peters, J .. J. 
OUDERPARTICIPATIE: EEN INNOVATIE? 
Een onderzoek naar de relatie 
ouders-schoOl, op basisscholen. 
Wolters-Noordhoff, 246 blz. f 37,50 

Shanor, Karen 
VROUWEN EN FANTASIE. 
Een intiem' profiel. (The fantasy 
files}. . 
Wetenschappelijke Uitgeverij,. 

280 bl~. f 28,50 

Steenhuis, D.W., D. van.Ooijen en 
P.S. Noordzij. 
ALCot40BILISME. 
Effect van een nieuwe wetgeving op 
alcoholgebruik bij verkeersdeelname. 
Gouda Quint, 91 b.l z. f 12 ,50 

. Stoffels, Willem, Anne Woorts en 
· ~1ary Zeldenrust-Noordanus 
JEUGDW~RKLOOSHEID IN ,NEOERLAND. 
Bert Bakker, 197 blz.. f 19,50 

TÖEK0~1STIGE ONTWIKKELING 
. van de burgerlijke staat van mannen. 

Een aanvulling op "de toekomstige 
demografische ontwikkeling in Neder-
1 and na 1975". , 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Staatsuitgeverij, 56 blz. f 13,35 

UITVOERING 
hinderwet interimrapport project 3. 
Ontwikkeling methode· voor classifi
catie van inrichtingen naar de ernst 
van hun potentiële milieu-effecten. 

. Vers 1 a gen, adviezen, rapporten 1979, 
nr. 35 
Staatsuitgeverij, 84 blz. f 10,50 

Voogd, J. de . 
DE WERKGELEGENHEIDSPROBLEMATIEK van 
woonwagenbewoners. Samengesteld. 
Staatsuitgeverij, 250 blz. f 27,50 

· WEL-ZIJN 
zonder zorgen. Verslag congres Vere
niging van Nederlandse Gemeenten 29 
en 20 mei 1979 te Utrecht. 2500 GK ·· 
Den Haag, Postbus 30435, Vereniging . 
van Nederlandse Gemeenten. 
Groene reeks, nr. 44. 75 blz.f 7,50 
t1et afbeeldingen. 

WOONPROGRAMt1A' S 
1 + 2.-Huisvesting all~enstaanden en 
tweepersoonshuishoudens. Een hulp
middel nij het voorbereiden van 

. bouwplannen, bedoeld voor opdr~cht
gevers en ontwerpers. 
Staatsuitgeverij, 41 blz. f 5,--

Wyckoff, Hogi e 
VROUWENPRAATGROEPEN. 
Feministische pefengroepen, radikale 
therapie (Solving women's problems). 
Bert Bakker, 282 b 1 z. · 1 29 ,·50 
t1et afbeeldingen. 

~1arie-Louise Tiesing-a. 
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CONGRESSTUK TC D 6 
STATUTEN STICHTING POLITIEKSCHOLINGS-EN VORMINGSINSTITUUT 0'66 

.VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET PSVI 
ALGEMENE TOELICHTING. De Statuten van het PSVI wijken op enkele punten af van de momenteel geldende en voorgestelde 
Statuten van 0166 en bevatten enkele bepalingen, die afwijken van de Statuten van de SWB 0'66, die een overeenkom
stige positie t.o.v. de partij inneemt. In verband hiermede. worden de onderstaande wijzigingen voorgesteld: 
Huidige tekst:. Voorgestelde tekst: 
Art. 4.1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten- Art. 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een 

minste negen leden, die uit hun midden een . voorzitter, een secretaris, een penningmees-
voorzitter, een secretaris en een penni ngmees- ter en tenminste zes 1 eden. 
ter benoemen. · 

2. Zo mogelijk worden in het bestuur benoemd: 
a. twee leden door het hoofdbestuur van D'66 

uit zijn midden; 
b. een lid door het bestuur van de "Stichting 

- Wetenschappelijk Bureau 0'66" uit zijn mid
den; 

c. een lid door de Eerste en Tweede Kamerfrak
tie van 0'66 tezamen uit hun midden .. 

Deze bestuursleden kunnen zich bij afwezigheid 
in vergaderingen van het bestuur doen verte
genwoordigen door een door henzelf aan te wij
zen plaatsvervanger. 

3. Alle overige leden van het bestuur worden be
noemd door de algemene (leden)vergadering van 
0'66 behoudens. het .bèpaalde in lid 6. Niet
leden van D'66, mits zij geen lid zijn van· een 
andere landelijke politieke partij, kunnen. 
worden benoemd in het bestuur van de stichting, 
met dien verstan~e dat van het zittende aantal 
leden van het bestuur meer dan de helft, waar
onder begrepen de voorzitter, de secretaris 
en de penningmeester, leden ·van 0'66 dienen te 
zijn. 

4. Het li.dmaatschap van het bestuur', bedoeld in 
li<ll 3, is onverenigbaar met het lidmaatschap 
van het hoofdbestuur van D '66, van het bestuur 
van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 
en van de Eerste en/of Tweede Kamerfraktie van 
0'66. 

Àrt.ll.l. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. 
Deze wijziging dient op straffe van nietigheid 
bij notariële aktie tot stand te komen. 

2. De stichting wordt, behoudens wettelijke bepa
lingen, ontbonden door·een daartoe strekkend 
besluit van het bestuur. Het besluit kan. 
slechts,genomen worden in een vergadering van 
het bestuur waarin alle zitting hebbende be
stuursleden aanwezig zijn met een meerderheid 
van twee/derde van de ui tgebr.achte stemmen .. 

3. Indien in de vergadering waarop het voorstel. 
tot ontbinding aan de orde was niet alle zit
ting hebbende bestuursleden aanwezig waren 
wordt, met inachtneming van een oprOEipingster
mijn van ·veertien dagen, een tweede vergadering 
belegd, welke het besluit tot ontbinding kan 
nemen, met een meerderh•:id van twee/derd~ van 
de uitgebrachtestemmen, mits meer.dan de 
helft·van het aantal zittende bestuursleden 
aanwezig is. 

2. ongewijzigd 
a. ongewijzigd 

b. ongewijzigd 

c. een lid door de 0'66 frakties in de Eerste 
en Tweede Kamer en het Europees Parlement 
tezamen Uit hun midden. 

ongewijzigd -

3. Alle overige leden van het bestuur worden be
benoemd' door de algemene (leden)vergadering 
van D'66 behoudens het bepaalde in lid 6. 
Voorzitter, secretaris en penningmeester wor
den in funkties gekozen. 

4. Het lidmaatschap var het bestuur, bedoeld in 
1 i d 3, i.s onverenigbaar met het 1 i dmaatschap 
van het hoofdbestuur van D'66, van het be
stuur van de Stichting Wetenschappelijk Bu
reaU 0'66 en van de-D'66 frakties in de Eer
ste ~n/of Tweede Kamer en/of het Europees 

Art.ll. -
Parlement. 
De stichting kan worden ontbonden door: 
a. een daartoe strekkend besluit van de Al

gemene Ledenvergadering van D'66, aange
nomen met 2/3 van de uitgebrachte geldige 
stemmen 

b. door insolventie, nadat zij in staat van 
fa i 11 i ssement 'is. verklaard of door ophef
fing van het faillissement wegens de toe
stand van de boedel 

c. door de rechter, in de gevallen in de wet 
bepaald. 

Art. 13 .1. Wijziging van deze statuten is moge 1 ijk 
door een besluit van de Algemene Ledenver
gadering van de Politieke Partij 0'66, ge
nomen met tenminste de helft van de geldig· 
uitgebrachte stemmen. 

2. Een wijz~ging treedt niet eerder in werking 
dan nadat een notariële aktie is opgemaakt. 



ADVIESRAAD 
H~t is nog niet eerder voorgekomen 
dat een uitspraak van de Adviesraad 
zo uitvoerig de pers haalde als die 
welke de Adviesraad deed in de ver
gadering van 1 september j.l. met 
betrekking tot het zgn. progressief 
overleg. 
Duidelijk werd door de Adviesraad de 
omarming van de PvdA afgewezen. 
Noch als één oppositie noch als een 
progressief blok optreden; hetgeen 
verondersteld werd dat dat de ach
tergrond is van waaruit de voorzit
ter van de PvdA het progressief 
overleg wil starten. D'66 wil graag 
praten en daarbij geen enkele demo
cratische partij uitsluiten, maar 
wèl praten over fundamentele zaken 
en dan ook in alle openheid. Geen 
gesmóezel, waarover dan toch vöör
en achteraf de pers wordt iDgelicht. 
Met'andere partijen gedachten uit
wi'sselen is een goede zaak, want als 
er over kortere of langere tijd weer 
echt geregeerd moet worden is het 
wèl zo handig als je dan al zo'n 
beetje weet waar je met andere par
tijen aan toe bent. En dat de PvdA 
dan als één van de eerste in aan
merking komt om samen in een kabinet 
te gaan zitten, zal geen progressief 
denkende D'66-er verbazen. Omdat 
verschillende kranten uiteraard de 
betreffende motie verschillend in
terpreteerden, hieronder de volle-
dige tekst: · 
"De Adviesraad, in vergadering bij
een te Utrecht op 1 september 1979, 
a.kennisgenomen hebbende 

van de ongedateerde adviesaanvra
ge van het Hoofdbestuur, bijlage 
J bij agenda nr.679005 over de 
wenselijkheid dat D'66 deelneemt 
aan een niet-bindend min of meer 

'regelmatig overleg tussen een 
aantal progressieve partijen over 
een van te voren vastgesteld 
onderwerp; 

· vooropstellende · · 
b.de identiteit en de onafhanke- . 

lijke positie van D'66 
b l.dat de onafhankelijke progres

sieve koers van D'66 duidelijk 
is en dat eventuele angst voor 
verlies van eigen identiteit 
irreëel en alleen historisch 
verklaarbaar is 

ervan uitgaande dat 
c.compromissen met andere partijen 

uitsluitend t.b.v. kabinetsforma
ties nodig zijn en dat vöör de 
verkiezingen geen akkoorden met 
andere partijen behoeven te wor-
den gesloten; . 

c 1.dat een dergelijke discussie 
tussen partijtoppen slechts kan 
dienen tot een aftasten van 
standpunten; 

overwegende 

d .. dat een multilateraal overleg als 
bedoeld in a) alle!'!n zin' heeft als 
naar onderlinge afstemming op be
paa 1 de· punten zou worden gestreefd; 

e.dat D'66 daar tijdens de oppositie
periode geen behoefte aan heeft 
overeenkomstig de uitgangspunten 
genoemd in c); 

f.dát D'66 zich presenteert als vier
de stroming in de Nederlandse po
litiek, terwijl deelname aan be
doeld overleg de indruk ~ekt als 
zou D'66 deel uitmaken van één · 
van drie stromingen; . 

g.dat het gewenst kan zijn ter voor
bereiding van een volgende kabi
netsformatie met andere partijen 
gesprekken te voeren over politie
ke onderwerpen waarover menings-, 
verschillen bestaan; 

adviseert het Hoofdbestuur: 
1. niet dee 1 te nemen aan het voorge

stelde overleg bedoeld in a); 
2.overleg met anderen positief te 

waarderen en te bevorderen, met het 
doel tot uitwisselen van inzichten 
en informatie; 

3.als eerste stapde PvdA uit te no
digen om met D'66 een openbaar de
bat te voeren over onderwerpen als 
de sociaal-economische orde, het 
vrede- en veiligheidsbeleid en het 
energiebeleid en vervolgens na te 
gaan in hoeverre ook met andere 
partijen in de toekomst dergelijke 
gesprekken mogelijk en gewenst 

. z.ijn; 
en gaat over tot de orde van de dag." 
Verder deed de Adviesraad nog een 
aantal zaken af. Het Hoofdbestuur 
vroeg ook advies over de planning 
van een aantal onderwerpen die in 
het Beleidsprogram moeten worden op
genomen dan wel moeten worden her
zien. Om in de periode vóór de eerst 
komende verkiezingen die onderwerpen 
over de nog komende congressen te 

· verdelen, deed het Hoofdbestuur 
voorstell.en. Met deze aanpak was de 
Adviesraad wel gelukkig, maar was 
toch van mening dat over zoiets be
langrijks als innovatie eerder dan 
gepland was een congresuitspraak 
moest worden gevraagd. 
Besloten werd het Hoofdbestuur te 
adviseren reeds op het voorjaars
congres 1980 het onderwerp Innovatie 
te behandelen. In dit verband werd 
met overgrote meerderheid een motie 
van De Rook e.a. aangenomen, welke 
het volgende inhi~ld:-
"De Adviesraad, te Utrecht bijeen 
op 1 september 1979, 

gelet op 
de grote stroom van publicaties, 
conferenti-es (o.a. over 'chips' op 
de THT 6 en ~ september) en discus
sies over de steeds verdergaande 
technologische ontwikkelingen; 
overwegende . . 
dat deze technologische ontwikkelin'ë 
gen een sterke invloed kunnen hebben 
op_het algemene sociaal-economische 
beleid, en in 't bijzonder op het 
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arbeidsplaatsenbeleid; 
gehoord . 
het HB-voorstel eerst in het najaar 
1980 de technologische ontwikkelingen 
in het kader van het sociaal-economi
sche gedeelte van het beleidsprogram 
aan de orde te stellen; · 
gezien de urgentie van het formuleren 
van politieke standpunten op korte 
termijn; 
besluit: 
a.het Hoofdbestuur te vragen nog 

vóór 1 januaH 1980 een overzichts
rapport over technologische ver
nieuwingen op te (laten) st~ll~n;_ 

b.het Hoofdbestuur te vragen 1n Ja
nuari 1980 tenminste een gerichte 
studiedag, zo mogelijk een socia.al
economisch deel congres .te orgam
seren; 

c.het Hoofdbestuur te vragen zo 
spoedig mogelijk met de Adviesraad 
te -.overleggen omtrent de pol i ti eke 
discussiepunten met betrekking tot 
de technologische vernieuwingen." 

Het verslag uit de fractie kwam dit 
keer uit de mond van Erwin Nypels, 
een in al_le .opzichten dutdel ijk ver
slag. Op meeslepende wijze weet 
Erwin de kamerbezigheden van de af
ge 1 open maanden bo-ei end te verwoor
den. Ondanks het zomerreces werden 
er door de kamerleden, en zeker die
van D.' 66, een aanta 1 zaken behandeld, 
waarover. u ook kunt lezen in onze 
rubriek "Uit de fractie:~ 
Tot grote opluchting van de notulis
ten is op deze vergadering eindelijk 
besloten om de notulen van de advies
raadsvergaderingen te beperken tot 
een wat uitgebreide besluitenlijst. 
Hierbij werd wel de mogelijkheid in
gebouwd om a 1 s het een zéér belang
rijk punt betreft, toch weer terug 
te keren tot een uitgebreid verslag. 
De Adviesraadleden uit Zeeland waren 
ijverig geweest. Vijf moties werden 
aan de Adviesraad voorgelegd, waar
van er helaas· vier sneuv.elden. Eén. 
kreeg gelukkig een overgrote meer
dèrheid van de raad mee~ 
De motie hield in: 
"De Adviesraad van D'66, in vergade
ring bijeen te Utrecht op 1 septem-
ber 1979, . 

kennis genomen hebbend van het ad,- . 
vies van de Commissie Spreiding 
Oplei~ingen; _. 
kennis genomen hebbend vaD de reactie 
daarop van de lviinister van Onderwijs 
en Wetenschappen; 
is van oordeel 
dat de door de Minister aangevoerde 
argumenten om te komen tot opleidin
gen met een bezetting·van ca.120û 
studenten weinig overtuigend zijn; 
verzoekt 

- de -Tweede Kamer-fractie van D' 66 en 
het Hoofdbestuur de nodige stappen . 
te ondernemen om te bevorderen dat 
via grondig ondèrzoek mir:timale en . · 
maximale bezetting van de. tol'!komstlge 
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opleidingen basisonderwijs wordt aan
gegeven. en een redelijke geografische 
spreiding in.acht wordt genomen; 
.en gaat over tot de brde van de dag." 
Op de agenda stond ook nog een noti
tie over hoe D'§p en het D'66-lid 
moet staan ten. opzichte van actie
groepen. De r~ad had nogal wat moeite 

. m~t de zogenoemde 'toetsstenen' ~. Te 
vaag, te voorzic~tig. Met alle ge
maak.te op- en aanmerkingen wend de 
voorzitter van de Adviesraad te~ug~ 
gestuurd naar het Hoofdbestuur. 
En nu hopen dat er een duidelijke 
richtlijn komt, wanneer je wel en 
wanneer je niet.de barricades moet 
gaan bestormen. · 

Ik hoop hiermede redelijk objectief 
verslag van een boeiende vergadering 
van de Adviesraad gedaan te hebben. 

Kitty Wàrburg. 

CO~GRESVOORBEREIDINGSCOMMISSIE 

DAADWERKELIJK VAN START 

. In de jul i -Democraat maakte het 
Hoofdbestuur melding van de samen-. 
stelling van de Congresvoorberei
dingscomm.issie. Intussen is in over
leg met de conmissieleden taa~ en 
werkwijze vastgelegd in een instel
lingsbes1uit. 
De commissie, welke functioneert 
onde:r verantwoorde 1 ijkhei d van het 

,Hoofdbestuur, draagt zorg voor·een 
partijdiscussie over belangrijke 
onderwerpen die deel {zullen gaan) 
.uitmaken van.een congresagenda. Zij 
schept optimale voorwaarden voor 
deelname van zo vee 1 moge 1 ijk 1 eden 
aan deze discussie en brengt de es• 
sentiël'e beslispunten onder de aan
dacht· van de ·1 eden a 1 vorens daarover 

·in een congres standpunten zull~n 
worden bepaald. De Congresvoorbe
reidingscommissie .kan (ook}, daartoe 
uitgenodigd door Hoofdbestuur, Pro
grammacommissie. en/of fracties, be
langrijke· politieke be.leidspunten, 
waarover op korte termijn door de 
partij en/of de fracties een besluit 
genomen moet worden, in' discussie. 
brengen. 

·Om deze taken goed te kunnen vervul
, len, zal de Congresvoórbereidings-
cdnimissie na.uwe contacten onderhduden 
met ( vertegenwo·ordi gers van) in ie
der geval de Programmacommissie, 
SWB-bestuur en -werkgroepen, reg i o's, . 
afdelingen en leden. Zij hoopt perie
di ek ver.s 1 ag van haar werkzaamheden 
te doen in·de Democraat en/of andere 
daartoe geëigende partijbladen. 

·L____· ___ • --

De commissie start formeel op 1 bk
tober 1979 haar werkzaamheden als 
voorbereiding' op het voorjaarscon
gres 1980 .. Het Hoofdbestuur is reeds 
gevraagd de ontwerp-agenda voor de · 
voorjaars-ALV 1980 vást te stellen, 
zodat zo spoedig mogelijk komt vast 
te staan welke onderwerpen door de 
commissie in discussie kunnen worden 
gebracht. 
H~t Hoofdbestuur beschouwt 1980 
(voor- en najaars ALV) als proef
periode ·waarin de conmissie haar 
taak concreet vorm en inhoud kan 
geven. Eerst na deze proefperiode 
zal middels een tussentijdse evalu
atie bezien worden of, 'en zo ja hoe, 
de commissie een reglementaire 
status moet of kan krijgen. 
Bij de samenstelling is gestreefd 
·naar een z9 goed mogelijke spreiding 
van de commissieleden over het land. 
Terwille van een soepele conmuntca
tie tussen commissie en partij, met 
name .regio's en afdelingen, volgen· 
hieronder de namen en adressen v~n 
de ·commissieleden: 

Oscar Heezemans, Noordstraat 38, 
5038 'EJ Tilburg, tlf. 013-436831 

Peter J. Schreuder ,. Emma 1 aan SA, 
9752 KR Haren (Gr), tlf.OS0-347425 . 

Alex ·M.T.G.van der Bijl, Wallenberg
straat 57,·2131 TJ Hoofddorp, 
tlf.02503~15285 . 

Herman van Ommen, Graaf Janlaan 15, 
2263 TL Leidschendam, tl f. 070-276253 

Frans Drabbe, Ruiterweg 26, 7213 BM 
Gorssel·, tlf.05759-1934 

Jan G.H. de Vaan,, Oef,feltseweg 21A, 
5835 BB Beugen, tlf.08856-1588 

Roe 1 Hes kamp, Schooneggendreef 224, · 
3562 GM Utrecht, tlf.030-610733 
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De opmerkzame 1 ezer za 1 het' op va 11 en 
dat de oorspronkelijk in de juli
Delnocraat gepubliceerde samenstelling 
Gonnie A.Postmus-Sticker vermeldde. 
Gonnie heeft bij nader inzien haar 
plaats in de commissie ·weer beschik
baar moeten stellen'vanwege het 
aanvaarde.n van een moeilijk met het 
commissiewerk te combineren betrek
king. Alex van der Bijl heeft zich 
bereid verklaard deze plaats, toege- . 
wezen aan "het· noord-westen van het 
land" in te nemen. 
De commissie zou graag zien dat ook 
een Vertegenwoordiger van het'SWB
bestuur als lid tot de commissie 
zou toetreden. Het Hoofdbestuur 
reageerde positief op dit verzoek, 
zodat nog een 9de lid uit die kring 
wordt .aangezocht. 

P.E.A.C. 

Het Polit~ek Emancipatie Activerings
centrum begint steeds meer vorm te 
krijgen. 
Op.de hoofdbestuursvergadering van 
30 augustus is het PEAC officieel 
ingesteld met als taak te adviseren, 
stimuleren én coördineren in emanci
patiezaken binnen de partij en n~ar 
buiten, de D'66-standpunten over 
emancipatie uit te dragen. 

. Binnenkort hoopt het PEÀC bij monde 
van het hoofdbestuur een emancipatie
werk(st)er te benoemen, die het PEAC 
in zijn activiteiten kan bijstaan. 
Het eerste deel van de discussienota: 
Emancipatiebeleid is klaar. Dit deel 
behandelt de onderwerpen: gezin en 
andere samenlevingsvormen·, maatschap
pelijke participatie, onderwijs en 
arbeid. 

Binnenkort verschijnt het tweede deel 
met daarin aandacht voor oorzaken en 
problemen rond de achterstelling van 
vrouwen en een verklaring waarom in 
de nota vrijwel alleen over vrouwen 
wordt gesproken. Verder hoofdstukken 
over ontwikkelingssamenwerking en 
een emancipatiebeJeid als zodanig. 
De bédoe1ing is dat regionale werk
groepen emancipatie dit najaar deze 
nota van op- en aanmerkingen voor
zien en dat in het voorjaar op een 
studiedag het herziene concept zal 
worden behandeld. 
Diegeen, 'die diepgaand bepaalde fa
cetten van het emancipatiebeleid wil 
uitwerken, wordt verzocht contact op 
te. nemen met· de Kerngroep Emancipatie 
van het.SWB.(Carel van Sitteren, 
tlf.no.020-241492) 
De discussienota Emancipatiebéleid 
is te bestellen bij het secretariaat. 
Inlichti.ngen over•.de regionale eman
cipatiewerkgroepen biJ Ellen Scheer
der, Utrechtseweg 109, Renkum, tlf. 
08373-3729 

1&~ ~ J J J iJJ J J I 
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woensdag 
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19.50 - 20.00 uur 
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18.50-- 19.00 uur 
maandag 1 oktober 1979 
maandag 15 oktober 1979 
maandag 29 oktober 1979 
maandag 12 november 1979 
maandag 26 november 1979 
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·uiT HET EUROPEES PARLEMENT 
door Suzanne Dekker 

Omdat het tijdschema van de Democraat 
niet synchroon loopt met ons Europees 
schema, zult u voor een verslag van 
de tweede zitting van het Europees 
Parlement (t.w. van 24 tot en met · 
28 september a.s.) de volgende Demo
craat moeten ·afwachten. 
Wel kan ik u in deze bijdrage aan 
onze "Europese kolol11!len" enkele er
varingen van de afgelopen weken mee
geven. Naar ik hoop omdat u dat het 
weten waard vindt, maar vooral ook 
omdat, zoals ik in de verkiezings~ 
tijd heb benadrukt, ik e.r zeer aan 
hecht u op de hoogte te houden ,van 
onze activiteiten als Europese ver
tegenwoordigers. Het is dan ook geen 
onaangename taak een begin te maken 
met de uitvoering van deze vrijwillig 
aangegane verplichting. 

PARLEMENTAIRE COMMISSIES 
Inmiddels hebben wij onze eerste 
commissievergaderingen achter de rug. 
Voor Aar de Goede is dat de Commissie 
Economische en Monetaire Zaken en 
voor mij Sociale Zaken, Werkgelegen
heid en Onderwijs (zie vorige Demo
craat). Het is duidelijk - en aan
trekkelijk - dat deze twee· ·commissies 
nauwe raakvlakken hebben. Zo hebben 
wiJ beiden in onze respectieve com
missies bepleit dat sociale en werk
gelegenheidsaspecten in onze visie 
veel meer aandacht moeten krijgen, 
en niet ,ondergeschikt moeten zijn 
aan economische doelstellingen. 
De vergadering van mijn commissie 
eindigde met het opzienbarende be
sluit haar vergaderingen voortaan in 
beginsel openbaar te houden, 'd.w.z. 
toegankelijk voór publiek en pers~ 
Moge de andere commissies volgen! 
Tot nog toe waren commissievergade
ringen besloten. Ondanks alle po
gingen daartegen, is het nu gelukt 
het openbaar maken formeel in stem
ming te brengen. 0!)getwijfel.d. zal 
dit besluit veel .stof doen opwaaien. 
Niet in het minst omdat het bureau 
of wel presidium van het Parlement 
volgens eigen interpretatie van me
ning is dat het bureau, en niet de 
commissie zelf-hierover heeft te be
slissen. Een interpretatie die, zoals 
ik in de commissie uitdrukke 1 ijk 
naar voren' bracht, ,niet strookt met 
het reglement van het Parlement. 
De despetreffende·bepaling van het 
reglement luidt nl. dat: commissie
vergaderingen niet op~nbaar zijn, 
tenzij de betrokken commissie anders 
beslist. Naar verluidt zullen ook de 
Europese fractievoorzitters bepaald 
niet ingenomen zijn met dit eigenge
reide besluit van een commissie. 
Wat mij betreft is verzet geboden 
tegen eventuele "terugdraaiing" van 
dit besluit, waarmee fundamente1e 

zaken van openheid en democratie in 
het geding zijn. 
Tijdens de vergadering heb ik o.a. 
een voórstel ingediend om een specia
le bijeenkomst van de commissie te 
organiseren, gewijd aan de gelijke 
beloning en behandeling in ruime zin 
van mannen en vrouwen. Zoals wellicht 
bekend, vervult de EG hierin een uit
gesproken "locomotief-functie" en 
zijn de lidstaten ondanks alle moeite 
die· ze daarmee blijken te hebben, ge-· 
dwongen de:niet geringe EG-voor~ 
schriften op dit gebied uit te voeren. 

I 

Wat ik in dit verband nog speciaal 
wil vermelden is de ronduit ·teleur- . 
stellendè situatie dat veel te weinig 
aanvragen doorkomen voor uitkeringen 
uit het zgn. "vrouwenfonds" van de 
EG (=credieten voor met name beroeps
mogelijkheden voor vrouwen boven de 
·25 jaar), zodat een aanmerkelijk deel 
van de uitgetrokken mi dde 1 en onge
bruikt blijven. Oit zou vooral te 
wijten zijn aan onbekendheid in de 
lidstaten met het bestaan van dit 
fonds. Voor vrouwenorganisaties 
lijkt hier duidelijk een taak wegge
legd. De D'66 Emancipatiegroep is 
hiervoor al ingeschakeld. 

De eerste bijeenkomst van de commis
sies was verder voornamelijk gewijd 
aan een eerste behandeling van de 
begroting van de Europese·Commissie. 
In de commissie van Aar de Goede 
(Economische en Sociale Zaken) vond, 
in aanwezigheid van de commissarissen 
Orloli en'Davignon (respectievelijk 
Monetaire Zaken en Industriebeleid) 
ee.n gedachtenwissel iQg plaats over 
maatregelen ter vermindering van de 
economische ongelijkheid in de 
Gemeenschap. Voorts werd aan de hand 
van de desbetreffende begrotingspos
ten overlegd over een aanta 1 spèc.i
fieke industriele sectoren, met name: 
informatica, luchtvaart; keramiek, 
schoenen en textiel. 
In mijn commissie vond verder, op 

·basis van de begroting, uitgebreid 
overleg plaats met commissaris Vre
deling over het Europees beleid op 
het gebied van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ook werd nader in
gegaan op met name sociale aspecten 
van de herstructurering van de 
ijzer- en staalindustrie. · 
Overigens doet zich voor mijn com
missie de zeldzame situatie voor dat 
zowel de voorzitter als de commissa
ris (Europese Commissie) ·Nederlander 
zijn, resp. de heren van der Gun 
(CDA) en Vredeling. 
Het Parlement kent een systeem van 
plaatsvervangende commissieleden die, 
stemrecht uitgezonderd, alle rechten 
van een normaal lid hebben. Geopperd 
is dat Aar de Goede en ik elkaars 
plaatsvervanger zullen zijn. 
Omdat vrijwel al het inhoudelijke. 
werk in de commissies wordt gedaan, 
is het ter\'fille van verbreding van 

' ' ons werkterrein veel aantrekkelijker 
plaatsvervanger in andere commissies 
te worden. Waarschijnlijk zal ik 
tenminste plaatsvervanger kunnen 
worden in de Energiecommissie;· waar
van; opvallend genoeg, nog geen 
enkele .Nederlander deel' uitmaakt. 

DIVERSEN 
Het nieuwe Europees Parlement ver
keert nGg duidelijk in een aanloop
periode waarin het in tal van op-

. zichten nog haar weg moet vinden, 
zeker ook wat organisati'e en rege
ling van ei gen .zaken betreft. 
o'aarbij komt dat verreweg de meeste 
leden nieuw zijn: niet meer dan 60 
(van de 410) zaten al in het oude 
Parlement. Mij lijkt het overigens 
alleen maar toè te juichen dat de 
oude ~raad niet zonder meer opgepakt 
blijkt te kunnen worden, vooropge- · 
steldnatuurlijk dat dit evolutie · 
betekent. Niet in het minst ·zal het 
Parlement, dat zelf toch pal moet 
staan voor een democratisch bestel •. 
daarin in eigen huis toonaa_ngevend 
moeten zijn .In deze fase van onaf
hankelijk opereren hebben wij daarin 
een eigen rol te spelen . Ons optre
den tot dusverre mag daarvan getuige 
zijn. 
De afgelopen tijd zijn wij ook doen

. de geweest onze activiteiten op po
. ten te zetten. Zo vindt al regelma
tig overleg plaats tussen Hoofdbe-

. stuur, 'Tweede Kámerfractie èn SWB, 
c.q. werkgroep Europa. Volgens af
spraak met de Tweede Kamerfractie 
wonen Aar de .Goede en ik be.urtel ings 
de wekelijkse Tweede Kamerfractie
vergàdering bij. OO'k in het Hoofdbe
stuur en Dagelijks Bestuur zullen · 
wij, voor zover relevant, actede 
présence geven. 
Inmiddels heeft de - zeer druk be
zochte - eerste vergadering in dit 
nieuwe seizoen van de landelijke 
werkgroep· Europa plaats gehad. 
Na vers 1 ag gedaan te hebben. van onze ' 
ervaringen, hield de vergadering 
zich vooral bezig met de organi~atie 
van het Europese werk. Verschi.ll ende 
leden hebben zich opgegeven, ieder 
op.een specifiek terrein, om ons 
werk inhoudelijk te ondersteunen. 
Heel positief en alvast onze erken
telijkheid. Ook met all~ medewerking 
zullen we selectief en gericht te 
werk moeten gaan. Dit moet ook gel_. 
den voor alle mogelijke organisaties· 
en instellingen die ons benaderen. 
De afgelopen maanden is door (een 
van) ons bijv. deelgenomen aan: 
overleg met bewindslieden. van Bui-· 
tenl-andse Zaken en Ontwikkelings
samenwerking; het jaarlijks Tweede 
Kamerdebat bye,r recente on:twi kke-
1 i ngen van· de EG,.. samenwerking; . , 
(organisatorisch) overleg van de 25 
Nederlandse Europarlementariërs; 
Hoofdbestuursbi jeenkomst Europe.se 
Beweging (waarvoor wij beiden het 
adviseurschap hebben aangenomen); · 
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Landbouwschapsoverleg (Aar de Goede) 
etc. Anders dan weleens.verondersteld 
wordt, zijn wij dus echt wel in Nede~ 
1 and. ·Doorgaans vergaderen we èen week 
(soms vaker) per maand in Straatsburg 
of Luxemburg en verder bijna wekelijks 
in Brussel in commissieverband. Laat 
dat u evenwel niet verhinderen ook 
van uw kant contact met ons te zoeken 
met vragen, voorstellen, opmerkingen 
enz. 
Hoewel anderen dit in de Democraat al 
namens mij hebben gedaan, wn. ik hier 
nu ·graag zelf een ieder dank zeggen 
voor al hun activiteiten, die er uit
eindelijk toe hebben geleid dat 0'66 
zo goed 4it de stembus is gekomen, 
met als z~er aangename consequentie 
voor mij uw tweede Europese vert~gen- · 
wqordiger te zijn. 

sriCHTING 
·WETEN 
SCHAPPELIJK 

BUREAU d~~ 
STUDIEGROEP PEDOFILIE 

De studiegroep Pedofilie is op 28 
augustus jl. voor de eerste maal 
bijeen geweest. We hebben besloten 

. om voor de vo 1 gen de vergadering 
(eind oktober/begin november) het 
(NVSH-)rapport "Leeftijdsgrenz~n in 
de ièdelijkheidswetgeving - ~escher
ming of bedreiging?" door te nemen 
en van commentaar te voorzien. 
Ook hebben wij de hoop uitgesproken 
dat meer· mensen zich voor de 
studiegroep zullen opgeven. 
U kunt informatie vragen of u opge
ven bij: 

Martin Maassen, 
Echtenstein 836, 
1103 AÁ Amsterdam z.o. 
tlf. 020-907615. 

ADRESWIJZiGING VAN WERKGROEP
LEDEN VOOR S.W.B. 

Gaarne verzoeken wij u bij eventuele 
·.adreswijziging niet alleen uw 'naam en 

' en adres te me 1 den, doch ook van we 1-
ke werkgroep u lid bent. 

' Het is voor ons ondoenlijk alle be-
i standen van werkgroepen na te zoeken 

om é~.mutatie aan te kunnen brengen, 
waar dan in de praktijk ook niet veel 
van terecht komt. · 

Petra van Kleffens. 

SUBGROEP G.V.O.-PREVENTIE 
ZOEKT VERSTERKING 

. Preventie en vooral gezondheidsvoor-
1ichting en -opvoeding (G.V.O.) is 'n 
aspect van gezondheidszorg, dat 
steeds meer in de belangstelling komt 
Langzamerhand begint duidelijk te 
worden dat veel van de "wel vaarts"
ziekten iets te maken hebben met onze 
manier van leven. Ën dus misschien 
voorkomen kunnen worden! 
De subgroep G.V.O.-Preventie van de 
Werkgroep Volksgezondheid heeft zich 
in' de drie jaren van haar bestaan 
o.a. bezig gehouden niet kankerpre
ventie en met het Eerste Advies van 
de Kommissie Nationaal Plan G.V.O. 
Willen we actief op de ontwikkelin
gen·blijven reageren dan is verster
king van de subgroep dringend nodig. 
Iedereen, die zich actief wil in
zetten,. is welkom! Gedacht wordt m.n. 
aan een. huisarts en iemand uit de 
geestelijke gezondheidszorg. 
We komen + 6 x per jaar bijeen;· 
meestal in Utrecht.. · 
Nadere informatie en opgave bij: 
- Lucie Ellerbroek, Pieter Bothlaàn 

Sa, Amers.foort, tlf.033-34220 · 
- Douwe de Joode, Jacob van Gaesbeek

laan 6, Abcoude, tlf.02946-3007 
(privé) en 020-5483491 (werk) 

- Emar Vogelaar, Marskramer!;;baan 17, 
Bunnik, tlf.03405-4260 (privé) en 
030-515041 (werk). 

WERKGROEP KUNSTEN EN MEDIA 

WAAR BLIJVEN OMROEPCONTOUREN? 
Tijdens het congres,·begin november 
vorig jaar in Breda gehouden, is een 
resolutie aangenomen, waarin· onze 
werkgroep wordt uitgenodigd, contou
ren aan te geven, waaraan een nieuwe 
omroepwet dan wel mediawet zou heb
ben te voldoen. Inmiddels zijn er 
lO maanden verstreken, zonder dat we 
de partij een omroep- c.q. media
nota hebben voorgelegd. 
Hoe komt dat? 
In ieder geval niet door tijdgebrek: 
menig werkgroeplid heeft onverant
woord veel tijd besteea aan het op
stellen en daarna bespreken van · 
concept-nota's. Daaruit zijn twee 
onverzoenlijk gebleken standpunten 
naar voren gekoll)en. Het ene stand-. 
punt werd verwoord door de drie 
omroepdeskundigen uit de werkgroep: 

. zij gingen uit van een maatschappe
lijke driedeling en baseerden hun 
stelsel op het 'mooist denkbare' 
zendschema. Sol)lmi ge Hilversumse 
omroepautoriteiten bleken er ten 
zeerste mee ingenomen. 
Een grote meerderheid van de werk
groep bleek heel anders te denken 

over deze. mater1e. U1tgaande van 
pluriformiteit kan volgens hen voor 
0'66 alleen worden gedacht aan een 
vierstromenland, ooR in de omroep. 
Daarnaast zijn de ideeën van sommi~n 
verder geëvolueerd in.de richting 
van één zèncgemachti gde, een soort 
NOS die de programma's zou produce
ren. Niet op eigen initiatief, maar 
slechts in opdracht van omroeporga-

, nisaties, wier beslag op zendtijd en 
faciliteiten op basis van·b.v. om
roepverkiezingen wordt vastgesteld. 
Dit althans ten aanzien van één of 
twee ka na 1 en. Voor wat betreft één 
ander net (bv. het voor Nederland 
beschikbare derde kanaal) ·verwijderen 
de gedachten zich nog verder van het 

, huidige omroepbestel. Een hierop ge
baseerde concept-nota is nog vo 1 op 
in discussie. Zodra deze is afgerond 
verschijnt er eèn SWB-nota, ter voor
bereiding van de ·discussie over het 
omroepbestel op een congrès van' D'66. 
B~j voorrang wijdt. onze werkgroep 
z1ch nu aan het opstellen van een· 
reeks programmapunten, die wellicht 
tijdens het voorjaarscongres als een 
hoofdstuk Mediabeleid aan het be
leidsprogram zou kunnen worden toe
g~voegd. Zeker stelt de werkgroep 
z1ch ten volle open voor suggesties 
en met name ook voor menskracht. 
Daarnaast vinden we'dat het eveneens 
door ons opgestelde Kunsten-hoofdstuk 
(zie Beleidsprogram, pag. 69/72) 
aanvulling behoeft. De gedachten 
waar dit hoofdstuk uit voortspruit 
zijn immers 2i i! 3 jaar geleden ge
formuleerd. Ook ten aanzien van de 
kunsten houden we ons dus aanbevolen 
v·oor ·nieuwe mensen en nieuwe ideeën. 

P.Hans Frankfurther, coördinator 
Amsterdam, tlf.020-15 20 80 • 

WERKGROEP WELZIJNSBELELD 

De werkgroe~ Welzijnsbeleid bestaat 
momenteel b1jna twee jaar. In het 

! eerste jaar van haar bestaan heeft 
zij zi eh voornarnel ijk bezig gehouden 
met het ontwerp kaderWet welzijn en 
een aantal ad-hoc zaken. 
Tevens zijn er een aantal proje'ct-
groepen. · 
De werkgroep vergadert op zaterdag 
éénmaal per twee maanden en behan
delt de C.R.M. onderwerpen sociaal 
cultureel werk, maatschappelijke 
dienstverlening en bijstandszaken 
en wat hiermee te maken heeft. 

· Voor dit enorme terrein heeft zij·. 
nog lang niet genoeg deskundigheid 
in huis; vooral het bijstaan van 
0'66-ers in vertegenwoordigende 
lichamen loopt daarom niet zo goed 
als wel zou kunnen. Wij vragen daar
om.nieuwe leden. 
Ten . .;erstE! om de algemene dèskundig
heid.op te voeren. Hiervoor vragen 
wij mensen die kennis hebben (en dit 
ook politiek kunnen vertalen) op de 

I, 



genoemde gebieden en speciaal ook op 
de gebieden algemeen maatschappelijk 

. werk, welzijnswetgeving, decentrali
satie (planning, democratisering 
e.d.) en financiering van de wel
zijnszorg. 
Ten tweede vragen wij versterking 
voor onze projectgroepen, d.w.z. 
mensen die speciaal voor de betref
fende onderwerpen belangstelling 
hebben. Deze projectgroepen zijn: 
1. Projectgroep Rijksbijdragerege

llngen en decentralisat1e 
Wegens het vertrek van enkele 
leden ligt deze projectgroep 
momenteel helaas stil. 

2. Projectgroep Vrijwilligerswerk 
Over dit onderwerp zal binnen de 
werkgroep waarschijnlijk in 
januari a.s. een eindrapport 
worden ingediend. 

3. De projectgroep Tijd 
Deze projectgroep houdt zich be
zig met maatschappijbeeld, mens
beeld en tijd, tijdsbeeld, tijds
beleving, tijdsbesteding (vrije 
tijd-werktijd) en heeft hierover 
binnen de werkgroep reeds enige 
malen tussentijds gerapporteerd. 
Voor deze projectgroep worden 
speciaal gevraagd een filosoof 
met belangstelling voor het on
derwerp en iemand die in staat 
is een dergelijk abstract onder
werp te vertalen naar de poli
tieke realiteit. 
Litteratuur die door deze project
groep werd gebruikt: 
Prof.C.Zwart - Samenleven met het 

oog op morgen 
Prof. Kwant - Mensbeelden 
De komende vijfentwintig jaar 
(Congres Welzijn op termijn) 

4. De projectgroep Kansarmen 
Binnen deze projectgroep wordt ge
poogd een nieuwe visie op het be
grip kansarmen te ontwikkelen. 
Ook deze projectgroep is al in een 
verder gevorderd stadium. 

5. Projectgroep Commissie van der Burg 
Democratisering van gesubsidieerde 

. instellingen. 
6. Projectgroep Jeugdwerkloosheid 

M.ri. de welzijnsaspecten komen 
in aanmerking. 

7. Projectgroep Basisvoorzieningen 
Hoe omschrijft men het begrip, 
welke voorzieningen op de door de 
werkgroep bestreken terreinen in 
aanmerking komen? 

8. Projectgroep Beleidsprogram D1 66 
Welke witte plekken heeft het 
program? 

Deze laatsten zijn in een beginsta
dium of moeten nog starten. 

Verdere inlichtingen over de werk
groep, haar doen en laten en even
tuele aanmeldingen voor lidmaatschap 
worden met vreugde ingewacht door de 
coördinator r-tF. Palte, Domselaer
straat 15 1 1 1 

•. Amsterdam, telefoon 
020-938327 (privé). 

WERKGROEP JONGEREN 

Op zaterdag 8 september j.l. kwamen 
we in Utrecht bij elkaar om de vor
deringen van de subwerkgroepen en 
het programma voor volgend jaar te 
bepraten. 
Er wordt momenteel gewerkt aan de 
rechten voor minderjarigen, jongeren
huisvesting, sociale dienstplicht, 
onderwijs, overheidsstaun ~~n be
drijven en passende arbeid. Van de 
laatste drie punten vooral de aspec
ten die jongeren aangaan. 
We spraken af voor de komende verga
dering werkplannen in te leveren. 
Ieder die iets op de agenda wil zet
ten kan dit tot 20 oktober aan de 
coördinatoren doorgeven. 
Er worden mensen gezocht die zich in 
een subwerkgroep willen beraden over 
het actiecentrum, zoals dat in de 
congresmotie staat genoemd. 
Else en Bas stappen op als coördina
toren. De volgende vergadering zul
len er andere gekozen moeten worden. 
Er zijn twee kandidaten, ieder die 
zich verder aangetrokken voelt tot 
deze functie kan zich tot 48 uur 
vóór de vergadering aanmelden bij 
één van de coördinatoren. 
De cursussen voor jongeren van het. 

·PSVI lopengoed; er is nu nog slechts 
plaats in de tweede cursus. 
De volgende vergadering van de werk
groep is zaterdag 3 november vanaf 
13.00 uur 1n Hotel Smits in Utrecht 
(gelegen tegenover de Vredenburg 
uitgang van Hoog Catmri jnè}. Elke 
Democraat is daar van harte welkom. 

Bas van Vliet 
Else Rose Kuiper 

PSVI D'66 
VERSLAG JONGERENCURSUS BUNNIK 

Tijdens het weekend van 15/16 septem
ber j.l. heb ik de eerste jongeren
cursus te Bunnik begeleid. 
Op de eerste dag hebben de 28 deel
nemers zich intensief bezig gehouden 
met het vergroten van hun kennis over_ 
het ontstaan van D166 en de achter
gronden van het huidige beleidspro
gram. De bijdrage van Jan Glastra van 
Loon, de videobanden die beschikbaar 
ware·n over m.n. de periode 1976/77, · 
werden zeer gewaardeerd. 
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De tweede dag stond meer in het teken 
van de interne organisatie en het 
functioneren van jongeren binnen de 
partij. Deze dag werd afgerond met 
het formuleren van eigen voornemens 
t.a.v. functioneren binnen afdelin
gen, w"erkgroepen enz. 
De deelnemers waren aan het eind zo 
enthousiast dat de afspraak werd ge
maakt om begin 1980 een vervolg-bij
eenkomst te organiseren. 

Rudi Nieuweohoven 

De YQ19ê~Qg_jg~ggrê~S~r§~§ zal ge
houden worden te Roderesch op 8 en 9 
december 1979. Jongërën-die geïnte
resseerd zijn aan deze cursus deel 
te nemen en zich nog niet aangemeld 
hebben, kunnen zich opgeven bij 
Arthie Schimmel, tlf.0?0-858303. 

Bij het verschijnen van deze Demo
craat zal ook de eerste kadercursus 
achter de rug zijn (kaderëursus ___ _ 
Westen I). 

In 1979 zullen nog de volgende cur
sussen worden gegeven: 
5/6 oktober: vrouwencursus Zuiden 

(vol) 
6 en 12/13 oktober: kadercursus 

Westen II (vol} 
10 en 16/17 november: kadercursus 

Westen III (vol) 
10 en 16/17 november: kadercursu~ 

Oosten (vol} 
8 en 9 december: jongerencursus 

Roderesch 
1 en 14/15 december: kadercursus 

Westen IV (vol) 
1 en 14/15 december: .vrouwencursus 

Noorden 
De cursussen zijn volgebo~kt: 
De mogelijkheid bestaat, 1nd1en er 
voldoende belangstelling is, extra 
cursussen te organiseren. 
Geeft u zich in ieder geval op! 

Infocentrum gemeenteraadsleden 
Ontvangen: 
Sociaal-Cultureel Centrum Naaldwijk, 
de aanzet tot een sociaal-cultureel 
beleid; uitgebracht door: Werkgroep 
Progressief Naaldwijk. (PvdA+ D1 66). 
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· STEUN NICARAGUA 

N.a lange jaren onderdrukking is on
langs in het Midden-Amerikaanse land 
Nicaragua de dictator Somoza door een 
gewapende opstand verdreven. 
Nicaragua staat nu, na meer dan veer
tig jaar onderdrukt en uitgezogen te 
zijn dóor de Somaza-dynastie, voor 
twee grote opgaven: een bestendige 
democratie te vestigen en daarmee 
samenhangend, een gezonde economie 
te ontwikkelen die de bevolking een 
menswaardig bestaan kan schenken. 
Het is vooral bij deze tweede opgaaf 
dat de nieuwe regering van Nationale 
Wederopbouw voor bijna onoverkome
lijke hindernissen staat. In de be
vrijdingsstrijd zijn bijna alle zie
kenhuizen verwoest, terwijl er tal
loze oorlogsslachtoffers zijn; de 
scholen hebben geen voorzieningen; 
de fabrieken zijn plat gebombardeerd 
en er dreigt hongersnood omdat tij
dens de strijd tegen Somoza niet ge
zaaid is. Daar komt nog bovenop de 
erfenis van het Somoza-tijdperk: 
slechte medische voorzieningen, een 
a na lfabet.i sme van 60%, uitgebrei de 
krottenwijken en een werkloosheid 
van 50%. 
Dezer dagèn gaat in het gehele land 
een actie van start om vanuit Neder

.1 and Nicaragua fi nanci ëe 1 te steu
nen. Het Hoofdbestuur van D'66 heeft 
in het verleden al de opstand van de 
Sandinisten tegen de dictatuur van 
Somoza in verklaringen gesteund. 
Het Hoofdbestuur staat ook achter 
deze actie, die·wordt gecoördineerd 
door het Nicaragua-komité en waaraan 
ook vele andere politieke partijen 
en groeperingen deelnemen. . 
Deze steun houdt, naast deelname aan 
een landelijke advertentie-campagne, 
het volgende in: 
- Het Hoofdbestuur doet een beroep 

op de leden om een bijdrage te 
storten op girotoummer 35.80.163 
t.n.v. Nicaragua komité Nederland 
te Utrecht, onder vermelding van 
"wederopbouw" 

- Een aantal afdelingen zullen een 
uitnodiging krijgen om deel te 
nemen aan plaatselijke acties. 
Het Hoofdbestuur wil de afdelingen 
vragen deze acties te steune:•, 
voor zover zij daartoe organisa
torisch en financiëel in staat 
zijn. 

Herman Schaper, 
secretaris buitenland. 

DEMOCRAATJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

Het stapeltje regio- en afdelings
kranten en nieuwsbrieven van onze 
verschillende fracties is op dit mo
ment nog niet hoog; De zomervakantie 
is hier ongetwijfeld debet aan, maar 
de sluitingsdatum voor kopij voor 
deze Democraat laat niet toe·nog 
langer met de samenstelling van de 
rubriek te wachten. 
De meeste redakties heb ik inmiddels 
per brief verzocht of ze voortaan 
een exemplaar van hun krant recht
streeks aan mij willen zende_n_: --

Bazuinhof 2, 
1544 XN Zaandijk 

èn een exemplaar aan Arthie Schimmel 
van het-PSVI, Bezuidenhoutseweg 195 
te Den Haag; Arthi,e za 1 de kranten 
in de documentatie van het PSVI op
nemen en wil uitera.ard een zo volle
dig mogelijk overzicht hebben. 
Redakties van kranten of nieuwsbrie
ven die ons nog niet op hun verzend
lijst hebben staan: stuur ons alsje
blieft voortaan een, exemplaar! 
De bedoeling van deze rubriek is 
niet alleen de leesbaarheid van de 
Democraat te vergroten, maar ook de 
uitwisseling van ideeën te bevorde
ren, redaktîes te stimuleren en meer 
afdelingen warm te maken voor een 
eigen blad, dat als een prima "bind
middel" kan dienen tussen de leden 
en de democratie dient doordat de 
leden erin kwijt kunnen wat ze wil
len en besturen en fracties daarin 
"verantwoording" kunnen afleggen van 
hun beleid aan alle leden, ook aan 
diegenen die zeTOen of nooit een ver
gadering bezoeken (en dat zijn er 
bij D'66 nogal wat, helaas!). 
Lezenswaardigheden vond ik in: 
D'OLIPHANT, Amsterdam, nr. 8 
(waarom zetteri die mensen nou nooit 
op de omslag in welke maand het 
bewuste nummer is verschenen!), 
waarin een interview met Jan Schaefer 
een politicus als weinigen die praat 
over inspraak, autoriteit en autori
tair en en passant onze eigen D'66-
fractie in de hoofdstad over de bol 
aait. Riek moet de punten en komma's 
wat meer laten voor wat ze zijn, 
maar past uitstekend op de centjes, 
Ernst heeft een vlotte babbel en 

DEMOCRANT, Drènthe, juni 1979, 
waar1n o.a. een stuk van Jan Mulder 
over verkiezingsstrategie. Hij 
plaatst persoonlijke kanttekeningen 
bij stukken van andere HB-leden die 
de laatste maanden over dit onder
werp in de pen zijn geklommen. 
Binnen het beperkte aantal alterna
tieven en de huidige omstandigheden 
daarpij in aanmerking nemend maakt 
hij de bekende aftelsom en reduceert 
de mogelijkheden tot: een PvdA/CDA/ 
D'66-combinatie, waarvoor D'66 qua 
zeteltal eigenlijk overbodig is en 
niets of weinig kan eisen. Voorlopig 
dus nog niets nieuws onder de zon. 
In deze., Drenthse Democrant verder 
nog een heel ontroerend stuk dat u 
eigenlijk allemaal zoudt moeten lezen 
De schrijver, is .onbekend. 
Jan r1ulder heeft het ingebracht. 
Het stuk werd gebruikt als discussie
stuk in het bejaardentehuis in Peize 
waar zijn jongste dochter onlangs 
als vakantiehulp assisteerde. Het 
draagt de titel: "Als ik oud ben, ben 
ik nog altijd ik" en gaat over de · 
bevoogding en betutteling van oudere 
mensen in verzorgingstehuizen, die 
het bijvoorbeeld maar goed moeten 
vinden als men ineens bij ze in de 
kamer staat en als ze daar iets van 
zeggen voor agressief versleten wor
den. Op wiens sti'lle tederheid en 
veiligheid zo vaak inbreuk wordt ge
maakt, alle goede zorgen en bedoe
lingen ten spijt. Het is eigenlijk 
een ten hemel schreiend stuk en het 
is zo w a a r ! 
Ik neem het laatste stukje integraal 
over, dan begrijpt u ongetwijfeld wat 
ik bedoel. Rik voel hoe mijn lichaam 
minder wordt, mijn geest steeds zwak
ker. Vechten daartegen kan ik niet 
alleen. Dáár-heb ik nu hulp bij nodig
om die zwakheid de baas te blijven. 
Die bril kan ik zelf wel vinden en 
die deur kan ik ook wel open doen. 
r1aar een echt mens blijven, daar heb 
ik hulp· bij nodig. Een respectabel 
oud mens. Geef mij dan die hulp en 
·niet zo, dàt een ander uitmaakt wat 
ik nodig heb. Maar dat ik zelf kan 
vragen om die steun als ik-alë nodig 
heb, of nog beter, waar ik behoefte 
aan heb. En als ik dat niet meer zo 
goed kan vragen, laten we dan zo lang 
mogelijk samen proberen uit te maken 
wat het beste voor mij is. Zod.at wij 
mensen elkaar blijven verstaan." 
Einde citaat. 

Gerrit Jan is een bewonderenswaardig D'66 FRIESLAND, juni 1979, heeft op 
persoon met een zware portefeuille. pag. 4 een lijstje wanbetalers over 
Dat mag ik graag horen! 1977 gepubliceerd. Via deze weg wor-
Overigens heb ik nog geen reaktie den de afdelings-penningmeesters 
gelezen op de ingezonden brief Van hiervan in kennis gesteld. Als ik dat 
de heer en mevrouw Vust-van Rensen zo lees, bekruipt me - alle openheid. 
in d'Oliphant nr. 7, waarin ze in D'66 respecterend- toch een naar 
schrijven over de blauwgerookte ' gevoel. Móet dat nou op zo'n manier? 
ruimten waarin de politieke vergade- Nog afgezien van het juridische as-
ringen van D'66 in Amsterdam worden peet dat ongetwijfeld aan te wijzen 
gehouden. Komt zeker nog. is. Binnenkort volgt met lijstje wan

betalers van 1978. Heet dat niet ma-
nen in het ope.nbaar? · 



BRlEVEN 
"D'66 - KIEZEN EN/OF DELEN?" 

In een oude aflevering van Elseviers 
Weekblad, uit het jaar 1967, trof ik 
het volgende, met een tekening van 
Hans van Mierlo verlucht rijmpje aan: 
"Op D'66: 

Dààr komt de maagd die menige partiJ 
als bruid zou willen voeren aan 
zijn zij. 
Haar keuze zal nu kiezen zijn 
of delen, 
of op haar zesenzestigst~ nog vrij." 

Nu, twaalf jaar later, heeft D'66 wel 
zijn maagdelijkheid, maar niet zijn 
aantrekkelijkheid verloren, en deson
danks is het kiezen-of-delen probleem 
nog niet opgelost. Integendeel, het 
probleem is des te actueler geworden 
na de laatste twee congressen, waar 
enige onduidelijkheid is gerezen over 
een eventuele keuze van D'66, zowel 
op nationaal niveau als in het Euro
pees Parlement. Het effect van dit 
alles vervult mij met enige zorg, 
want hoe minder D'66 zelf ergens voor 
kiest, des te meer mensen lijken ge
neigd te zijn voor D'66 te kiezen. 
Hoewel de twee bovenbedoelde congres
sen al weer een tijdje achter ons 
liggen, veroorloof ik mij toch om op 
de keuze-kwestie terug te komen: 
enerzijds omdat mijn gevoel van on
vrede over de gebeurtenissen in Breda 
en Amsterdam niet geheel is verdwenen, 
anderzijds om een poging te onderne
men een bijdrage te leveren aan de 
discussie over dit onderwerp die on
miskenbaar binnen D'66 op gang aan 
het komen is (zie bijvoorbeeld de 
discussie tussen e.M.Degenaar en 
Laurens Jan Brinkhorst in de juli
Democraat), en die m.i. ook zal. moe
ten leiden tot een duidelijker stand
punt dan thans door D'66 wordt inge
nomen. 
Hoe moet de keuze uitvallen? Hierover 
kan ik kort en duidelijk zijn: ik be
schouw D'66 nog steeds als een partij 
die een progressief en vrijzinnig be
leid voorstaat. Een dergelijk beleid 
is alleen te verwezenlijken als ten
minste ook de PvdA deel uitmaakt van 
de regerings- of collegecombinatie, 
hoewel er op locaal niveau soms om
standigheden denkbaar zijn, waaronder 
van deze stelling zou kunnen worden 
afgeweken. In het verleden is een al 
te sterke binding met de PvdA ons 
lelijk opgebroken. Ik ben echter van 
mening, dat het van volwassenheid 
zou getuigen om nu eindelijk eens 
onze frustraties uit het verleden 
in de kast te bergen en onder ogen 
te zien dat een progressief beleid 
zonder de qrootste progressieve par-

tij niet mogelijk is, en dat het 
voor een evenzeer, zij het anders 
getint progressieve partij als D'66 
derhalve vanzelf spreekt dat niet 
wordt deelgenomen aan bestuurscombi
naties van politieke colleges, waar
in de PvdA niet is vertegenwoordigd. 
Het is de niet gemakkelijke taak van 
het Hoofdbestuur en de Kamerfractie 
een koers te bepalen, die enerzijds 
over deze positie van D'66 in het 
politieke krachtenveld niet de min
ste twijfel laat bestaan, anderzijds 
duidelijk maakt, dat er meer dan 
voldoende is dat D'66 van de PvdA 
onderscheidt. Initiatieven van de ' 
partijleiding hieromtrent zie ik met 
veel belangstelling tegemoet. 
Bij alle geluiden, die tegenwoordig 
worden gehoord, dat D'66, bij een 
duidelijke sympathieverklaring voor 
de PvdA, de gunst van veel kiezers 
van het pllitieke midden zou kunnen 
verspelen, mag ook wel eens worden 
bedacht, dat D'66, bij het uitblij
ven van een ondubbelzinnige keuze 
voor een progressief en vrijzinnig 
beleid, de sympathie van de voor
standers van een dergelijk beleid 
zou kunnen verspelen. Tot die 
voorstanders moge ik in ieder geval 
mijzelf en mijn mede-onderLekenaars 
rekenen. Voor ons allen geldt, dat 
D'66, indien het zonder PvdA, met 
CDA en/of VVD aan een regeringseem
binatie zou deelnemen, ongeloofwaar
dig en onaanvaardbaar zou zijn. 

Hans Glaubitz, 
fractievoorzitter D'fi6 in de 
gemeenteraad van Leiden. 
Mede namens vele anderen. 

CAMPAGNE - HERINNERINGEN 

Nu 4 maanden na dato herinner je je 
nog het succes - groter dan menig 
optimist verwachtte. Vaa9 herinner 
je nog de knikkende knieen, 
toen je begin 1979 met de "grote" 
Cornelis in de clinch moest en ont
dekt dat grootheid vaak niet meer 
is·dan een grote mond. Datje met 
landbouwdeskundigen van de "grote" 
partijen over boterbergen en melk
plassen oreerde alsof je er kaas yan 
gegeten had. Dat deskundigen er net 
zoveel of weinig van snappen als je
zelf is eèn ervaring apart. 
De werkgroep Europa had je weliswaar 
voorzien van een documentatiepakket 
waar politici van andere partijen 
jalours op waren, toch was daar 
steeds dat kriebelige gevoel in de 
maagstreek, de vrees gevloerd te 
worden of af te gaan en hierdoor het 
aanzien van de partij te schaden. 
Soms was er ook de aanvechting arro
gant te worden, als je zag door welk 
kaliber ons land en Europa wordt 
bestuurd. Relativeren is dan de 
enige meetlat, die je terugbrengt 
naar de menselijke maat. 
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De campagne-ervaringen kan ik het 
best samenvatten met "Jantje huilt -
Jantje lacht". Jantje huilde toen 
Leo Ti ndemans, gewezen op het fase is-. 
tische kaf tussen het koren van poli
tici in Europa, doodleuk verklaarde 
dat je nergens bleef wanneer je 
iedereen die een jeugdzonde had be
gaan uit de politiek wilde weren. 
En Jantje was toen in de verleiding 
te vloeken, maar wij Democraten zijn 
beschaafde politici - of niet soms? 
Met een lach en een traan bekeek 
Jantje CDA-politici, die zich in di
verse bochten wrongen, ruiterlijk 
het meningsverschil toegaven, ont
kenden,en met processen dreigden 
- een niet waargemaakte uitdaging -
toen het erom ging dat de Duitse CDU 
met betrekking tot de neutronenbom 
precies het tegenovergestelde in het 
gemeenschappelijke programma had 
staan dan het CDA. De "tekkel" kwam 
in dit verband met de vondst, dat 
noch de Nederlandse, noch de Duitse, 
maar de originele Franse versie bin
dend was. Desgevraagd was die versie 
op het CDA-secretariaat niet voorra
dig; maar zou mij 1 a ter toegezonden 
worden, waar ik nu nog op wacht. 
En daarover lacht Jantje nu nog. 
De belangstelling van het publiek 
viel best mee. Opvallend was dat in 
kleinere plaatsen verhoudingsgewijs 
meer mensen kwamen opdagen dan in 
grote steden en dat jeugd en oudere 
mensen relatief sterk waren verte
genwoordigd. Dit laatste is voor mij 
te verklaren met de jaren '40-'45. 
Bij de ouderen ontdekte je nog een 
restant van het Europa-enthousiasme 
uit de viJftiger jaren zo in de trant 
van "Wat achter ons ligt mag nooit 
weer gebeuren, samen bouwen wij aan 
een vreedzaam en demoera ti sch Europa~· 
Bij de jongeren was meer de·vrees 
voor fascisme, de trend naar rechts 
en een Europa der multinationals de 
drijfveer van de belangstelling. 
Het waren ook merendeels jongeren die 
in anti-verkiezings-comité's, teleur
gesteld was de ouderen ervan hebben 
gebrouwen, een verhelderende inbreng 
in de discussie hadden. "Schijnverkie· 
zingen ja of neen?" was hun vraag. 
Met name de PvdA had het moeilijk met 
deze vraag, geen wonder bij een in
tern verdeelde achterban en extern 
opgezadeld met kameraden, waarmee 
niet eens overeenstemming over een 
gemeenschappelijk programma was te 
bereiken. Het was schipperen geblazen 
voor de Europese socialisten m.b.t. 
neutronenbom, kernenergie, "Berufs
verbote", ontwikkelingshulp e.d. of 
wel hun oude dilemma van ideologie 
of realiteitsbesef. 
Voor één man was er geen schipperen 
bij, voor de intussen- helaas te 
vroeg - overleden oud-secretaris 
buiten 1 and van de PvdA, A lfred' Mozer, 
maar ja, die was dan ook sinds 1972 
lid van de Noorse sociaaldemocraten. 
"Grensen zijn lidtekens van de ge
schiedenis" stelde hij vaak tijdens 
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de campagne in zijn niet ·afgeleerd 
"prinselijk accent". · · 
Van dit accent had ik verwacht, dat 
dit ook voor mij een handicap zou 
zijn. Dit viel best mee - integendeel 
de complimenten voor mijn taalgebruik 
streelden mijn ijdelheid, een overi
gens bij vele politici te ontdekken 
karaktertrek. Dit was mij echter al 
voor de campagne bekend. 

· Jantje 1 ach te toen de "verkiezingen" 
na een forumdiscussie bij de Rijks
pedagogische Hogeschool in Doetinchem 
D'66 met 26% als grootste partij uit 
de bus kwam, gevolgd door de PvdA met 
15% en de rest met elk 10%. Zo'n op
pepper kun je best gebruiken in een 
vermoeiende campagne. 
En Jantje werd aan het nadenken gezet 
toen jongeren stelden dat zij ver
baasd waren, dat D'66 zo'n progres
sief programma had en vroegen waarom 
wij dan zo'n truttig image hadden. 
Het niet meedoen bij één van de 3 c.q 
5 grote blokken heeft ons m.i. geen 
windeieren gelegd. Daarmee konden wij 
tegenover de kiezer geloofwaardig 
blijven. D'66 past niet in ongeloof
waardige, .intern verdeelde samenraap
sels van nationale partijen, gegrond
vest op achterhaalde ideologieën. 
Dit heeft de Nederlandse kiezer be
grepen en gehonoreerd. Ik hoop dat de 
leden het op dit punt met hun kiezers 
eens zijn. Dan echter moeten wij niet 
meer zeuren over aansluiting bij Jan 
of Piet, maar beseffen dat ons pro
gramma en onze instelling een export
artikel zijn, waar veel mensen in 
Europa op wachten. Met een Europees 
D'66 aan de campagne van 1984 meedden 
- ik verheug mij er al op. 

Werner Uerz. 

NIHruws 
uit de regio 

D'66 STATENFRACTIE NOORD-BRABANT 

In verband met wijzig'ingen in de 
data van de Statenvergaderingen is 
het schema van de fractievergaderin
gen ook ver.anderd, en wel als volgt: 
1979: 15-10, 22-10, 12-11, 

19-11, 10-12, 17~12. 
1980: 14-01, 04-02. 

REGIO UTRECHT 

Het regiobestuur nodigt de leden van 
D'66 in de regio Utrecht uit tot het 
bijwonen van een 

ALGEMENE REGIO VERGADERING 

QQ_9in~9~9_!§_Q~tQ~~r_!2Z2 
~2n~2ng_gQ~QQ-~~r 
in __ ~t-~~2r~~~r~çQngr~~ç~ntr~~ 
t~-~tr~çbt· 

Tijdens deze bijeenkomst zullen o.m. 
de volgende punten aan de orde komen 
provinciale politiek, 
de landelijke organisatiestructuur, 
de grondslagen van D'66 
en de benoeming van de commissaris 
van de Koningin in de provincie 
Utrecht. 
Tijdens deze vergadering zullen 
tevens 9rj~_ni~~~~-r~giQ~~~t~~r~: 
leden gekozen moeten worden, waar
ondër de secretaris en de penning
meester in functie. 
Kandidaten kJnnen zich tot 14 oktober 
a.s. aanmelden bij de regiosecretaris 
G.J. Röhner, Obbinklaan 48, 
3571 NH Utrecht, tlf.030-715002. 

Op vrijdag 5 oktober wordt in het 
Broederschapshuis, Dorpsstraat 1 
te Vleu~en, aanvang 21:3D uur, 
de afdeling Vleuten - De Meern -
Haarzuilens opgericht. 
Langs deze weg wil ik al die leden 
bedanken die met zoveel inzet en 
enthousiasme aan de voorbereidingen 
hebben meegewerkt. 

J. Koeleman 
Pr.~largrietlaan 12 
De Meern. 

COMMENTAAR VAN HET REGIOBESTUUR 
ZUIDHOLLAND OP DE VOORSTELLEN VOOR 
DE LANDELIJKE ORGANISATIESTRUCTUUR 
(TCD 9, DEMOCRAAT 2/79) 

Het regiobestuur Zuid-Holland be~ 
staat nu uit 13 leden, waarvan 6 af 
gevaardigden van de 6 subregio's. 
Zij vormen voor het bestuur een gro 
te steun bij het uitvoeren van de 
taak de organisatie van regionale 
activiteiten, de communicatie met 
HB en met de subregio's en afdelin
gen te onderhouden, de activiteiten 
van subregio's en afdelingen te co
ordineren en de organisatie van al

Plaats: Provl!iciehui s, Brabantlaan 1• gemene regiovergaderingen. 
's-Hertogenbosch · voor een goed functioneren van een 

Aanvang: 19.30 uur. regiobestuur is nodig; een regelma-
Vanaf 1 oktober zal het fractie- tig goed contact met en informatie 
secretariaat worden waargenomen vanuit de afdelingen. In het geval 
door: r1ary Noordhoff. Zij is in van een grote regio (als Zuid-Holland 
principe elke vrijdag van 09.00 -~ met bijna'70 afdelingen en een kwart 
17.00 uur aanwezig in het Provinc1e- van het ledenbestand) is het voor het 
huis, Brabantlaan 1, 's-~ertogenbosch regiobestuur een fysieke zware belas 
Kamer 80; tlf.073-125454, ting - zo niet onmogelijk - om de 
toestel 2173. contacten als bovengenoemd met de 

afdelingen te onderhouden. Bij een 

grote regio is het subregioinstituut 
dan ook een zeer nuttig apparaat om 
aan de ene kant het regiobestuur te 
informeren over wat. er leeft en ge
beurt bij de afdelingen, binnen de 
subregio en aan de andere knnt waar 
nodig en gewenst deze afdelingen te 
assisteren en te enthousiasmeren, 
dit ter verlichting van de taak van 
het regiobestuur. De ervaringen van 
dit jaar in de regio Zuid-Holland 
leren, wat het opereren van een goed 
functionerende subregio voor het 
regiobestuur en de betreffende sub
regio-afdelingen betekent en wat er 
ontbreekt aan informatie en actie 
bij minder goed functionerende sub
regio's. Het zou dan ook jammer zijn 
wanneer door een congresbesluit het 
instituut subregia zou verdwijnen, 
voor kleinere regio's minder nodig, 
z~u het een facultatief instituut 
moeten zijn. Daar waar riuttig moet 
het mogelijk zijn. 
Het belangrijkste in deze is dat de 
subregio's zich naar eigen inzicht 
structureren. De subregio's ver
schillen van elkaar in diverse· op
zichten, bijv. aantal politieke 
vertegenwoordigers, spreiding van 
politieke vertegenwoordigers. 
De politieke problemen zijn gerela
teerd aan de aard en de structuur 
van de subregio. Deze verschilen be
palen o.m. per subregio, aangemoe
digd door het regiobestuur, verseheir 
dene herkenbare en overzichtelijke 
communicatie- et')· .besluitvormingspa
tronen, zonder dat daarbij een for- , 
mele, homogene structuur afgedwongen 
is. Het regiobestuur en de subregio's 
streven naar subregionale organisa
torische en/of politieke overleg
organen, waarin alle afdelingen ver
tegenwoordigd zijn, ter ondersteu
ning van het regiobestuur en de 
fractie van P.S. 

Regiobestuur Zuid-Holland 
secretaris organisatie 
Truus Rexwinkel 
Heemskerckstraat 3 
2518 EH 's-Gravenhage. 

REGIO OVERIJSSEL 

Het regiobestuur nodigt alle Over
ijsselse leden uit om op 

~!!t~r929~i9929_ê_9~s~~~~r-!!~~.: 
een Algemene Regio Vergadering 
bij te wonen. 
Definitieve agenda in de volgende 
Democraat. In ieder geval zal een 
actueel politiek onderwerp worden 
behandeld. 

·Plaats: Café-Restaurant Suisse 
te Almelo. 

Aanvang: 13.30 uur. 


