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het vervolg van het traject langs de AlS naar 
Zevenaar is in de Kamer een D66-motie met 
de 'Bos-variant' aangehouden. De keuze van 
de aftakking naar het noordoosten 
(Oldenzaal, Duitsland) is inmiddels voor 

inspraak aan de burger voorgelegd. Maar het 
nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur 
en Transport (MIT) trekt er geen geld voor uit. 
In Gelderland roert de D66-statenfractie zich. 
En Duitsland lijkt meer belangstelling te heb
ben voor de zuidtak naar Venlo. Maar hier ligt 
Nijmegen dwars. 
lees verder op pagina 6 

(Uitgerangeerd bij Kijfhoek? Foto Marcel 

een handreiking om aan een nieuwe toekomst 
te werken. Om met nieuwe mensen de poli
tiek op te schudden. Om politieke vernieu
wing door te zetten. De partij greep die kans 
met beide handen aan. Maar D66 kreeg ook 
klappen, en de daling van de kiezersgunst is 
volgens recente opiniepeilingen nog steeds 
niet volledig tot staan gebracht. Een exclusief 
gesprek met lWeede-Kamerfractieleider Thom 
de Graaf. Is Paars wel goed voor D66? 
lees verder op pagina 3 



Arnold GERRITSEN (50) is per 1 februari de nieuwe burge

meester van Zutphen. Gerritsen was van 1992 tot en met april 

1998 wethouder in Apeldoorn, waar hij nu fractievoorzitter is. 

Met de benoeming van Gerritsen telt 066 weer 26 burge

meesters; voor de formatie van Paars 11 in de zomer van vorig 

jaar waren dit er nog 28. Met de benoeming van burgemees

ters Haijo Apotheker (Leeuwarden) en Annelies Verstand 

(Zutphen) in het kabinet zakte het aantal D66-burgemeesters 

toen naar 26. 

is Latijn voor 
'Er is gesproken'_ 

Wat bepaald niet vvil 
zeggen, dat het laatste 

vvoord nu is gezegd. 
U kunt zich dus ~naar 

beter abonneren. 
De bon staat achterop. 

spreekt in Dronten over 
infrastructuur. D66-
Flevoland 
Kamerlid Olga Scheltema 
spreekt in Cuijk over de 
gekozen burgemeester 

10.2 lezing fractieleider Thom de 
Graaf bij eerste bijeenkomst 
Nieuw Leidsch Juridisch 

15.2 
brengt werkbezoek aan 
instelling Loenen, Utrecht *) 

17.2 Werkbezoek fractieleider 
Thom de Graaf, minister 
Haijo Apotheker (LNV). Jan 
Terlouw. fractielid Boris 
Dittrich en Euro-
parlementariër Johanna 
Boogerd aan Gelderland 

18.2 Werkbezoek fractieleider 
Thom de Graaf, staatssecre-
taris Gerrit Ybema (EZ) en 
fractlielid Jan Hoekerna aan 
Friesland 
Werkbezoek staatssecretaris 
Annelies Verstand (SZW) 
aan Roden. Drenthe 
Werkbezoek minister Haijo 
Apotheker (LNV) aan 
Winsum. D66 Groningen 

19.2 Werkbezoek fractieleider 
Thom de Graaf en 
Kamerleden Jan Hoekerna 
en Olga Scheltema aan 
leiden. D66 Zuid-Holland 

22.2 Fractieleider Thom de Graaf 
en staatssecretaris Gerrit 
Ybema (EZ) op bijeenkomst 
Flevoland 
Werkbezoek minister Roger 
van Boxtel (GSI) aan 
Helmond en Eindhoven 
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Francine Giskes en Jan van 
Walsurn aan Brummen 
inzake Betuwelijn 
Kamerlid Stefanie van Vliet 
doet mee aan forum
discussie Gezondheidszorg 
in Lelystad 
Kamerlid Boris Dittrich op 
bijeenkomst Halderberghe 
Werkbezoek Limburg 

Kamerleden Boris Dittrich. 
Pieter ter Veer en Nicky van 
't Riet 
Werkbezoek minister Roger 
van Boxtel (GSI) en fractie
leider Thom de Graaf aan 
Den Helder. Alkmaar en 
Hilversum 
Werkbezoek aan Utrecht 
minister Roger van Boxtel 
(GSI). minister Haijo 
Apotheker (LNV). staatsse
cretaris Annelies Verstand 
(SZW) en Kamerlid Nicky 
van 't Riet 
Werkbezoek aan Drenthe 
minister Roger van Boxtel 
(GSI), Gedeputeerde Marga 
Kool en Kamerlid Marijke 
Augusteijn 

Training Conflicthantering Nijmegen (20.3 in Den Haag) 
Bij deze training leert u een aantal technieken om conflicten en 
conflictsituaties beter het hoofd te bieden of, beter nog, te voorkomen. 

is een videopresentatie en een op de politieke praktijk gerichte werkopdracht. 

Training Speech en Presentatie Den Haag (10.4 in Amsterdam) 
Spreken en presenteren in het openbaar zal menig D66-lid geregeld 
doen. Deze cursus besteedt aandacht aan de theorie, maar vooral aan de 

U werkt aan de voorbereiding van een presentatie, de hulpmiddelen, de 
en inhoud van uw presentatie. Het geheel gaat vergezeld van video-opnames. 

Fractievoorzittersbijeenkomst Utrecht 
De belangrijkste gasten tijdens deze bijeenkomst zijn minister voor 
Grote-Stedenbeleid en Integratie Roger van Boxtel en Tweede-Kamerlid 

Hoekema, die onder meer de lagere overheden in portefeuille heeft. 

Kennismakingsdag Utrecht 
Tweede-Kamerlid Jan van Walsem en oud-wethouder Minke Wykmans 
over de belangrijkste doelen van D66, en wat nu die zo kenmerkende 

van politiek bedrijven van D66 is. Verder aandacht voor de organisatiestruc
van D66 en de verschillende manieren waarop leden actief kunnen worden. 

Conferentie Gezondheidszorg en Gezondheidskasten Utrecht 
(in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Bureau SWB) 
Invalshoeken zijn de dreigende tweedeling in de zorg én de toegankelijk-

van die zorg. Aan de ene kant is er de liberale visie die de zorgverzekering over 
laten aan het particulier initiatief; aan de andere kant de socialistische kijk die 

voor een algemene volksverzekering. De vraag is waar D66 in deze discussie 
staan. D66 zegt tenslotte zowel sociaal als liberaal te zijn. Aan deze conferen

werken mensen mee uit de politiek, wetenschap en belangenorganisaties. 

Politieke vaardigheden Utrecht 
Deze intensieve en nieuwe driedaagse training is 
uitsluitend bestemd voor wie reeds actief is in een politiek 

functie. In een kleine groep (maximaal10 personen) wordt gewerkt aan de 
van uw politieke vaardigheden zoals speech en presentatie en uw debat

technilek. Deze bijzondere scholing wordt geleid door twee ervaren trainers. 

vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbonden. Nadere informatie over 
programma bij het Opleidingscentrum D66. In Democraat van eind februari 

het complete aanbod voor 1999. Aanmelden kan nu al bij Opleidingscentrum 
Tel.: 070-35 66 066, E-mail: oc@d66.nl ofFax: 070-3641917. 



Wordt D66 uiteindelijk niet het slachtoffer van 
Paars II? 
Thom de Graaf: 'We hebben vorig jaar als partij 
welbewust gekozen voor deelname aan Paars !I. 

Ook al wisten we dat we niet nodig waren voor de 
parlementaire meerderheid. Ook al wisten we dat 
we met twee grote partijen in het kabinet zouden 
zitten en dat het lastig zou worden om onze her
kenbaarheid en meerwaarde zichtbaar te houden. 
Toch deden we het, omdat we daarvoor hele goe
de beleidsmatige en politieke redenen hadden.' 

Hoe lang zit paars nog? 
'Wat mij betreft de volle periode. De samenwer
king is goed genoeg. Er is ook niks mis met dit 
kabinet. Het kabinet doet het goed. Maar de 
samenwerking zal zich pas echt kunnen bewijzen 
bij forse tegenwind. De kans op tegenwind is 
vooral dit voorjaar groot.' 

gen van 1998 te behouden. We hebben beloftes 
gedaan en we hebben ze waargemaakt. D66 wil in 
alle bestuurslagen prioriteit geven aan investerin
gen in mensen en in milieu. We willen concreet 
perspectief bieden aan mensen om zich te ont
plooien en hun betrokkenheid te tonen. Hele con
crete voorstellen in de Provinciale Staten, maar 
ook in Den Haag, waar het vooral gaat om meer 
democratie, meer ruimte voor milieu en meer 
aandacht voor onderwijs en gezondheidszorg.' 

En in Europa? 
'Het Europees Parlement heeft zijn tanden laten 
zien aan de Europese Commissie. Het is in wezen 
niet anders dan wat in de vorige eeuw in Neder
land is gebeurd. Toen veroverde het Nederlandse 
parlement ook macht over de regering door niet 
alleen te dreigen, maar ook werkelijk door te bij
ten. Wil het Europees Parlement geen papieren tij-

'--------, 
Is Paars heilig? Thom de Graaf. Foto: Dennis Sies. I 

ger blijven, dan zal het ook een 
keer echt door moeten bijten. 
Wat wel al duidelijk is gewor
den, is dat ook het Europees 
Parlement een tegenstander 
van formaat kan zijn, een 
democratische macht van de 
eerste orde. Dat is grote winst, 
en die moet zich in de volgende 
parlementaire periode doorzet
ten. Uit de gebeurtenissen is 
voor mij ook duidelijk gebleken 
hoe noodzakelijk grotere demo-

'Paars was nodig voor vernieu
wing in de politiek en in het 
beleid. Paars sloeg een brug tus
sen twee klassieke antagonis
ten: het conservatieve liberalis
me en de sociaal-democratie. En 
Paars sloeg daarmee een bres in 
de vanzelfsprekende macht van 
het midden. De komst van 

FRACTIELEIDER THOM DE GRAAF 

!__JIOJ 
__ j 

Paars 11 is vooral ook goed 
geweest om te laten zien dat 
het geen toevalstreffer was in 
die schijnbaar oneindige oceaan van CDA-politiek. Paars heeft geen 
eeuwigheidswaarde. Steeds zullen we moeten bezien welke coalitie 
het beste is voor de verwezenlijking van onze idealen. Paars is dus 
op dit moment de beste keuze.' 

Wat voor coalitie zou in de toekomst mogelijk zijn? 
'Het kan weer Paars zijn of een combinatie waarin GroenLinks een 
rol speelt. D66 sluit ook het CDA niet uit, dat heeft ze ook nooit 
gedaan. Hoewel we momenteel op programmatisch vlak niet zo 
veel met elkaar op hebben. GroenLinks is interessanter als je kijkt 
naar onderwerpen als het milieu, sociaal beleid en democratische 
hervormingen. Daar valt zeker een brug te slaan.' 
'En intussen is onze partij sterk aan het vernieuwen. Zowel in de 
personele sfeer als in de organisatie en het programma. Met deels 
nieuwe, gezichtsbepalende mensen zetten we op basis van typische 
en herkenbare D66-principes en idealen de hedendaagse koers uit. 
En dat moet rijpen, daarvoor moet je de tijd nemen. Als partij, als 
fractie en als coalitiepartner. We moeten proberen het bij elke ver
kiezingen goed te doen, maar we moeten er vooral ook voor zorgen 
dat we voor de lange termijn goed bezig zijn.' 

De komende Statenverkiezingen van 3 maart en Europarlements
verkiezingen van 10 juni zijn berucht om hun lage opkomstpercen
tages. En lage opkomst is altijd in het nadeel van D66. 

Wat is de eerste prioriteit van D66 bij de komende campagnes? 
'We streven er allereerst naar onze kiezers van de kamerverkiezin-

cratische hervormingen in 
Europa zijn. In Nederland moeten we blijven aandringen op nieuwe 
initiatieven voor de bevoegdheid van het EP om de hele Europese 
Commissie ter verantwoording te roepen en zo nodig naar huis te 
sturen, wat momenteel formeel nog niet kan. Daarom is het ook 
belangrijk dat de nieuwe ploeg Europarlementariërs samen met ons 
in Nederland dezelfde boodschap uitstraalt: dat D66 in Europa voor 
exact dezelfde idealen staat als in Nederland. Er valt in Europa nog 
veel radicaal te democratiseren. Dus als we nu nog ergens als radi
cale partij zichtbaar moeten zijn, dan is dat wel in Europa.' 

Om te beginnen in Nederland? 
'Zoals bekend pleit D66 al jaren voor spreekrecht van de 
Europarlementariërs in onze Tweede Kamer. We moeten het demo
cratische gat van twee kanten dichten. Enerzijds moet het EP ver
sterkt worden ten opzichte van Commissie en Raad van Ministers, 
anderzijds moeten de nationale parlementen veel beter controleren 
wat hun ministers in Europa doen. Ik verzet me zeer tegen de 
opvattingen van minister Zalm dat Nederlandse Europarlemen
tariërs in eerste instantie het Nederlandse belang moeten dienen. 
Europarlementariërs zijn er allereerst voor de Europese burger, en 
Kamerleden voor de Nederlandse burger. Daarom schiet een dub
belmandaat zijn doel ook voorbij. Een beter contact tussen Euro
parlementariërs en Kamerleden leent zich bij uitstek als brug. En ik 
merk gelukkig dat het onderwerp op de agenda is gekomen. Dat is 
weer zo'n concreet succes van het democratisch perspectief van 
D66.' 

Sebastian Dingemans 
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D66 is altijd een ondubbelzinnig voorstander 

geweest van de direct door de bevolking gekozen 

burgemeester (het zgn. presidentiële systeem): 

zowel uitoefening van de macht als de controle 

op de macht moet immers een eigen democrati

sche legitimatie hebben (Hans van Mierlo). 

Afgezien van GroenLinks, een minderheid in de 
PvdA (Van Kemenade, Peper) en een enkele VVD

dissident die Thorbecke ook in dit opzicht trouw 

wil blijven (Nijpels) staat D66 hierin alleen. Bij 

de andere grote partijen heet de directe verkie

zing al snel 'Witte Huisje spelen' (PvdA) of zelfs 

een poging om de democratie te omzeilen (PvdA, 

CDA). Verder klinken waarschuwingen voor 
Amerikaanse toestanden, populisme en manne

tjesmakerij. Hoekema: 'Maar dat heb je nu ook 

al, kijk maar naar Henk Westbroek in Utrecht en 

Jan Nagel in Hilversum. Recente ervaringen in 

Duitsland laten zien dat er eigenlijk helemaal 

geen gevaar voor bestaat. Er zijn natuurlijk altijd 

mensen die onvrede willen exploiteren, maar die 

hebben heus geen burgemeestersverkiezingen 

Kamerlidjan Hoekema. Foto Dennis Sies. 
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nodig. 
Democratie is 

nu eenmaal 

niet iets voor 

bange men

sen.' Ook 

Magda 

Berndsen 

vindt het 

onzin: 'Je 
mag de bur
gers toch niet 

zo onvolwas-

sen behandelen? In de gemeentepolitiek gaat het 

altijd om mensen, zij zijn de verpersoonlijking 
van politieke programma's.' 

Noodgedwongen speelt D66 het lobbyspel om de 

Kroonbenoemingen intussen mee. Met wisselend 

resultaat. In Leeuwarden volgde PvdA'er Loeki 

van Maaren-van Balen minister Haijo Apotheker 

op; in Zutphen trad na het vertrek van staatsse

cretaris Annelies Verstand-Bogaert partijgenoot 
Arnold Gerritsen aan. Als wethouder in 

Apeldoorn maakte Gerritsen zich eerder sterk 

voor een veel verdergaand referendum dan de 

mislukte versie die de PvdA tenslotte tolereerde. 

In het jongste regeerakkoord bereikte D66 

slechts een 'kwetsbare compromis', zoals de 

Delftse burgemeester Hein van Oorschot in 
Democraat de instelling noemde van de staats

commissie Dualisme en Lokale Democratie (com

missie-Elzinga), waarin hij zitting heeft. 

Fractielid Olga Scheltema, met staatsrecht in de 

portefeuille, noemde het tout court 'een krakke

mikkige tussenstap'. Het Genootschap van 

Burgemeesters, toch bij uitstek de denktank van 
deskundigen, zal de komende tijd gespreksron

des houden over het benoemingenbeleid en 

lokaal bestuur. De commissie-Elzinga kan de 

bevindingen tegemoet zien. 

De openvallende plaatsen blijven intussen dus 

gewoon speelbal voor klassieke partijpolitiek en 

kongsi's. Partijpolitiek kan al gaan opspelen bij 

de instelling van de vertrouwenscommissie (VC), 

de sollicitatiecommissie van de gemeenteraad. 

Joan de Zwart-Bloch, D66-fractievoorzitter in 

Zutphen, stemde tegen het voorstel om de VC-

leden toe te rusten met een gewogen stem, zo 

zwaar als het aantal zetels in de raad: in feite de 

introductie van een door de raad gekozen burge

meester. Een meerderheid binnen de PvdA 
opteert voor deze zgn. parlementaire variant, 

wat Hoekerna ook niet verwonderlijk vindt voor 

'de partij die de meeste macht heeft'. Magda 

Berndsen weet dat GroenLinks in Beverwijk heel 

graag in de VC wilde voor de vacature waarin zij 

werd benoemd. De partij kwam er niet in omdat 

ze geen wethouder had. Meerderheden kunnen 

in de aanzet al verschil maken. 
De Hilversumse burgemeester Ernst Bakker, ooit 

voorganger van Hoekerna als Kamerlobbyist 

('toen was de gang van zaken helemaal raar'), 

noemt oud-premier Lubbers, die in Buitenhof 
schertsend zijn belangstelling kenbaar maakte 

voor het PvdA-bolwerk Rotterdam. Bakker denkt 
dat de VC niet om hem heen had gekund, 'ook al 

is hij van het CDA. Net zo min had Amsterdam 

om Hans van Mierlo gekund als hij zich had 

gekandideerd na het vertrek van Ed van Thijn'. 

Als de VC eenmaal zit, wacht de volgende fles

senhals: de Commissaris van de Koningin (CdK). 

Hoekema: 'Dat is inderdaad de democratische 

battle neck. Het hangt heel sterk op één persoon, 

en daar moet je nu gewoon op netwerken.' 

Souverein kan de CdK beslissen welke gegadig

den überhaupt aan de VC worden voorgelegd: 

doorgaans zijn dat er dan zeven à acht. PvdA
Kamerlid Dick de Cloe vermoedt zelfs opzettelijk 

doorgelaten 'zwakke' kandidaten. D66-burge

meester Nico Schoofvan Alphen afd Rijn, secre

taris van het Genootschap van Burgemeesters, 



Stadhuis Leiden. 

Foto Marcel 

Minnée 

tekent aan dat een dergelijke vileine insinuatie 
natuurlijk alleen mogelijk is waar je niet alles in 
openheid speelt. Een bonafide selectie is nooit 
weg, vindt Schoof, en bovendien kan de CdK de 
gang van zaken juist depolitiseren. Een enkele 
CdK laat de VC over alle sollicitanten oordelen, 
wat Ernst Bakker ook beter vindt. Hoekerna heeft 
meegemaakt dat 'een hele goede persoon voor 
een hele interessante functie' 

Zwart 'een nogal ruime interpretatie aan het 
begrip "voordracht van de vertrouwenscommis
sie". Naar het zich laat aanzien zal hij daardoor 
ook in hogere mate dan zijn voorganger van 
deze voordracht gaan afwijken'. Zijn voorganger 
deed dit in één op de vier gevallen, wat CDA-bur
gemeester Hoobroeckx te Heemskerk overigens 
helemaal niet veel vindt. Peper werkt aan zijn 
gemiddelde door tegen de wens van de Rotter
damse PvdA-fractie in Ivo Opstelten tot zijn 
opvolger te benoemen. Met een nieuwe draai 
van de molen zijn nu alle ogen op de Domstad 
gericht, waar volgens het Utrecht Nieuwsblad ook 

D66'er Jacob Kohnstamm mededingt. 

Vanzelfsprekend leidt het kwartetten in het kabi
net tot extra vertragingen. In Hoekerna's woon
plaats Leiden, de stad waar ook Thorbecke raads
lid was, had de VC haar zaakjes in oktober 'keu
rig afgerond, snel en niks gelekt'. Maar toen 
begon het wachten: de stad werd de dupe van de 
'samenhang' met de vacatures die nota bene 
door de kabinetsformatie ontstonden in 
Leeuwarden (Apotheker) en Rotterdam (Peper). 
Het Leidse VC-lid Joke Sorgdrager over deze 
'bestuurlijke koehandel': 'Onze burgemeester is 
al met pensioen! Dat uitruilen van burgemees
ters- en CdK-posten is geen caroussel meer; onze 
vacature zit in een mallemolen!' Nico Schoof 
vindt dat met dergelijke staaltjes het failliet van 
de huidige procedure afdoende is aangetoond. 
Schoof: 'De procedure is in dat opzicht de laatste 
jaren steeds meer opgerekt. Daar moet je mee 

niet werd doorgestuurd: 'Dan 
kan ik op mijn kop gaan staan, 
maar ik heb er natuurlijk maar 
mee te leven.' 

'Den~ocratie 

is niet iets 
voor bange 
n~ensen' 

ophouden. Als je aan benoe
mingen wilt vasthouden, doe 
dan een stap naar voren en 
laat de VC werkelijk kiezen.' 
Ook Leeuwarden werd door 

Al dan niet in hevige twee-
strijd, zoals in Rotterdam over 
kandidaten Welsehen (PvdA) en Opstelten (VVD), 
doet de vertrouwenscommissie vervolgens een 
aanbeveling aan de CdK die, andermaal souve
rein, kan afwijken van de VC in zijn voordracht 
aan de minister van Binnenlandse Zaken of, bij 
steden met meer dan 50.000 inwoners, aan de 
ministerraad. 
De Haagse instantie staat vanzelfsprekend ook 
bloot aan 'verwaterende elementen' (Schoof). 
Hoekema: 'Je kunt er natuurlijk gif op innemen 
dat in Amsterdam of Rotterdam geen CDA' er zal 
worden benoemd als de burgemeester van Den 
Haag al van die partij afkomstig is.' In de prak
tijk streeft men naar een aantal burgemeesters 
dat spoort met de Kamerzetels. D66 is dan 
ondervertegenwoordigd, CDA en PvdA hebben er 
te veel. De huidige minister Peper, oud-burge
meester van Rotterdam en binnen de PvdA dissi
dent als voorstander van de direct gekozen bur
gemeester, geeft volgens Zutphens VC-lid Joan de 

Den Haag in de wacht gezet. 
D66-fractielid Peter de Jong: 

'We waren overgeleverd aan de landelijke carous
sel. Hierdoor worden het werk en het advies van 
de vertrouwenscommissie niet serieus genomen.' 
Berndsen, meer in het algemeen: 'Bij kabinetsbe
noemingen is de rol van de vertrouwenscommis
sie helemaal een farce.' En Bakker: 'Als je zulke 
vacatures werkelijk politiek wilt vervullen, moet 
je dat gewoon zeggen en helemaal geen vertrou
wenscommissie instellen.' 
Het Rotterdams Dagblad voorspelt dat D66 bij 
directe verkiezingen wel eens heel weinig burge
meesters zou kunnen overhouden. Jan Hoekema: 
'Je moet het experiment aan los van de gevolgen 
voor jezelf. Dat is nu juist typisch D66. Ook bin
nen de fractie beseffen we dat het nieuwe sys
teem niet automatisch meer D66'ers zal opleve
ren, maar daar gaat het natuurlijk niet om in het 
leven. Het gaat om het mooie, nieuwe systeem 
en om meer democratie. Zelfs al krijg je dan mis
schien de kous op je kop.' 

R.EEERENYlE:.. 
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·sij elke vacature moet je je invechten', vertelt 
Kamerlid Jan Hoekern a. 'je moet zorgen dat je kwaliteit 
levert en je moet vaak in tegen dat algemene gevoel 
dat een kandidaat van de oude partijen wel meer 
bestuurlijke ervaring zal hebben. Wij hebben een goed 
bestuurlijk reservoir en we doen er zowel in de fractie 
als in de referentiecommissie van de partij alles aan om 
nieuw talent aan te boren. Ik moedig iedereen aan om 
te letten op interessante vactures. Wij weten hier ook 
niet alles. We willen een hele goede. complete data
bank. Gewoon hier komen en kijken. Vooral ook goede 
D66-vrouwen: solliciteer, kom praten!' 
De referentiecommissie is een hoofdbestuurscommissie 
ter bevordering van de vertegenwoordiging van D66'ers 
op politiek-bestuurlijke en -adviserende functies. Ook 
schenkt de commissie aandacht aan de stimulering van 
talentontwikkeling. registratie van kennis en kunde. 
inventarisatie van vacatures en benoemingenbeleid. 
De commissie bestaat uit partijvoorzitter Tom Kok en 
verder uit de fractievoorzitters in de Eerste en Tweede 
Kamer. Eddy Schuyer en Thom de Graaf. het Kamerlid 
voor de burgemeesterslobby Jan Hoekema, voorzitter 
Opleidingscentrum Harry Vissers en twee leden die voor 
2 jaar worden benoemd {Magda Hemdsen en Alexander 
Rinnooy Kan). Ondersteuning bieden Sirnone Vincken. 
medewerker in algemene dienst van de Tweede
Kamerfractie {070 31 83616) en Leo Pinxten. directeur 
Opleidingscentrum {070 3566043). 
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K_QNSTP~OI:ITI:E:Ir--1 

Bestuurlijk-naïef of volop democratisch: Amsterdams 
cultuurwethouder Jikkie van der Giessen {D66) houdt 
het op het laatste. 'Typisch D66' koos zij voor 'de beste 
die in Amsterdam beschikbaar was. Je kijkt naar kwali
teit en niet naar partijlidmaatschap'. 
Ze droeg eind 1998 Amsterdams bekendste 'koopman', 
VVD' er Frits Bolkestein {voorzitter Amsterdamse Bach 
Solisten) voor als voorzitter van de Amsterdamse 
Kunstraad. Culturele instellingen waren in hun sas. 
Maar toen Van der Giessen haar voornemen 'sondeerde' 
bij de plaatselijke politiek, waren de rapen gaar. 'In dit 
polderproces' {NRC) stelde de PvdA zich vierkant tegen 
Bolkestein op omdat een politieke zwaargewicht onver
teerbaar was. en Bolkestein ook nog eens onaanvaard
baar vanwege zijn opvattingen over 'multi-culturaliteif. 
Bolkestein heeft zich als kandidaat teruggetrokken. En 
Jikkie van der Giessen weet weer dat ze de enige 
socaal-liberale wethouder is in het Kremlin aan de 
Amstel. Remco Camperi {De Volkskrant): 'Straks komt er 
een voorzitter waar de PvdA mee instemt. Die man of 
vrouw heeft dan in feite zijn of haar voorzitterschap te 
danken aan de PvdA en zal zodoende beschouwd wor
den als een zetbaas {-azin) van de PvdA.' 

Rob van der Hils~ 
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Voor veel huishoudens in ons land is de ver-
deling van arbeid- en zorgtaken nog steeds 
een moeizaam te realiseren wens. Tegenover 
het feit dat veel mannen op zichzelf graag 
minder willen werken en meer tijd aan zor
gen willen besteden, staan de wensen van 
vrouwen die juist meer betaald willen werken 
en minder alleen willen zorgen. 
Het daadwerkelijk realiseren van deze herver
deling van taken is echter makkelijker gezegd 
dan gedaan. Gezinnen lopen daarbij onder 
meer op tegen een tekort aan bestaande, en 
betaalde verlofmogelijkheden. Het omzetten 
van een voltijdbaan in een deeltijdbaan is dik
wijls moeilijk te realiseren. Een gebrek aan 
kinderopvangplaatsen is nog steeds aan de 
orde. 
De discussienota van staatssecretaris 
Verstand die half februari verschijnt, geeft 
aanzetten voor nieuwe (wettelijke) verlofrech
ten zoals hechtingsverlof na adoptie en een 
kortdurend zorgverlof. Daarnaast worden 
voor alleenstaande ouders in de bijstand de 
mogelijkheden verruimd om arbeid en zorg te 
combineren en wordt onderzoek aangekon
digd naar de financiering van kinderopvang
plaatsen voor werklozen. 
De discussienota schetst nieuwe mogelijkhe
den voor individuele werknemers, sociale 
partners en de overheid om stappen te zetten 
om arbeid en zorg daadwerkelijk te kunnen 
combineren. 
In een sterk vergrijzende samenleving met 
een constant hoge werkdruk zouden individu
ele burgers naast hun betaalde arbeid meer 
tijd moeten kunnen besteden aan het zorgen 
voor familie, vrienden en kinderen. 
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Betu1Nelijn • • tra~ 
Het D66-partijcongres van 21 november nam 
twee Actuele Politieke Moties van Gelderse 
Statenleden over de Betuwelijn aan. Tot Kijfhoek 
en niet verder zonder waarborgen over de 
Noordtak, stelde de eerste motie. De tweede 
vroeg om een laatste check van het Centraal 
Planbureau voor het hele tracé vanwege nieuwe 
ontwikkelingen in met name de binnenvaart en 
vanwege het uitblijven van het flankerend 
beleid, een voorwaarde van de Commissie
Hermans in 1995 om er 'een goed plan van te 
maken'. 
Een oproep van acht hoogleraren aan PvdA
minister Netelenbos (V&W) had in september 
eenzelfde strekking, maar een wat heftiger 
begin: 'Het ziet ernaar uit dat de aanleg van de 
Betuwelijn erger is dan een misdaad, het is een 
fout.' Niet alleen vanwege de binnenvaart, aldus 
het hooggeleerde 'papegaaiencircuit' (PvdA'er 
Feenstra), maar ook omdat Antwerpen al via de 
IJzeren Rijn in verbinding zou staan met het 
Ruhrgebied. Politicoloog en Betuwelijn-onderzoe
ker Miehiel Roscam Abbing en journalist Arthur 
Graaff begonnen als tegenwicht tegen de officië
le, overigens informatieve en overzichtelijke 
'propaganda-site' van de overheid 
(http:jjwww.betuweroute.nl) een eigen tegen
draadse site, waarop zij onder meer D66-coryfee 
Jan Terlouw in stelling brengen tegen kabinet en 
D66-Kamerfractie (http:jjgeen.betuwelijn.nu). 
Desgevraagd blijkt Terlouw inderdaad een notoir 
tegenstander, maar hij past ervoor politieke pion 
in dit schaakspel te worden. 

Kamerlid Francine Giskes lichtte op 6 januari het 
standpunt van de fractie toe op de fractiepagi
na's van de D66-site (http:jjwww.d66.nljtweede
kamerjbetuwe.html) . 'D66 heeft steeds bena
drukt dat Nederland maximaal gebruik moet 
maken van het natuurlijke voordeel', aldus 
Giskes, maar niet alle goederenvervoer leent zich 
voor het water ('Laat de Betuwelijn toch varen', 
roept de SP). Spoorvervoer is dus niet zozeer 
concurrent voor vervoer over water, maar juist 
alternatiefvoor wegtransport, uiteraard veel 
belastender voor het milieu. En het gebruik van 
het asfalt wordt volgens Giskes wel degelijk min
der aantrekkelijk gemaakt door flankerend beleid 
zoals Eurovignet, accijnsverhogingen, betaalstro
ken en rekeningrijden. Ook aan Duitse zijde van 
het traject worden dergelijke maatregelen geno
men. Voorts, schrijft Giskes, 'wordt in Europees 
verband momenteel al nagegaan welke andere 
maatregelen nog nodig en aanvaardbaar zijn'. 

Het grote twistpunt concentreert zich rond de 
financiering en de exploitatie van de zijtakken, 

en het moment waarop ze gelegd worden. De 
Publiek Private Samenwerking (PPS) is bij de 
Betuwelijn (nog) niet van de grond gekomen. 
Maar keiharde rendementseisen, zoals de profes
soren stellen, schieten aan het doel voorbij 
omdat 'bedrijfseconomische rentabiliteit iets 
anders is dan maatschappelijke rentabiliteit. 
Voor D66 is relevant dat de Betuweroute in elk 
geval opbrengsten zal genereren', aldus Giskes. 
Daarbij is voor de meest recente prognoses 
gewerkt met standaard CPB-scenario's. Dat ook 
het MIT geen geld heeft voor de noordoosttak 
noemt Giskes 'verontrustend voor degenen die 
langs het bestaande spoor wonen' maar dat wil 
niet zeggen dat de noordoosttak er niet komt. In 
de eerste helft van dit jaar moet er een besluit 
komen. De fractie concludeert dat er geen nieu
we informatie is die meer dan kleine verschui
vingen zou opleveren als het opnieuw zou wor
den doorberekend. De D66-Statenfractie lijkt op 



van 

Linksboven: Kijfhoek. Rechtsboven: de E-variant: landschap langs 

het I\ventekanaal boven '1\vekkelo. Foto's Marcel Minnée. 

Onder: Kamerlid Francine Giskes. Foto Dennis Sies. 

dit punt niet overtuigd door de Kamerfractie en 
stelt, a forteriori, dat de Kamerfractie besluiten 
van het partijcongres dus naast zich neerlegt. 
Fractievoorzitter Carla Rieter-Michelotti van de 
Gelderse Staten: 'De Kamerfractie zet zich wel 
degelijk in voor verwezenlijking van de 
Noordtak, maar is niet bereid zolang er geen 
zekerheid is over (tijdige) aanleg om, conform de 
motie, daaraan de conclusie te verbinden dat er 
pas op de plaats gemaakt moet worden. Hoe valt 
dit te rijmen met de twee moties? Zonder twijfel 
komt dit onderwerp op het februaricongres aan 
de orde.' Francine Giskes, desgevraagd: 'We heb
ben die moties uiterst serieus genomen, alles zo 
goed mogelijk onderzocht en gekeken wat poli-

en t1Nijfel 
tiek haalbaar was. Voor een nieuw onderzoek 
was, ook met onze steun, geen meerderheid.' 
Wel diende de fractie in de Tweede Kamer een 
motie in over de zgn. Bos-variant voor het AlS
traject (Kijfhoek-Zevenaar), die veel geld kan 
opleveren. De motie is echter aangehouden 
omdat de Kamer te veellijdt aan 'koudwater
vrees'. Willem Bos, naamgever van de variant, 
rekent de besparing voor: 'Het is een soort groe
ne golf over één enkel spoor, met om de tien 
kilometer een passeerstrook Heel precies mik
ken, zeker, maar de capaciteit is voor lOOo/o haal
baar. En met kleinere tunnels, kleinere bruggen, 

reken maar uit. Je bespaart er anderhalfmiljard 
gulden mee voor de Noordoostverbinding.' 

Verkeer en Waterstaat heeft de TrajectnotajMER 
voor dit deel van de rit op 12 januari openbaar 
gemaakt. Tot half maart heeft de bevolking de 
gelegenheid om in te spreken over de geschetste 
varianten, halverwege dit jaar wordt een besluit 

~ 

~-~ 

van het kabinet verwacht. 
Willem Bos wil ondanks vrij algehele tegenstand 
toch ook aandacht voor de B-variant, de route 
over bestaand spoor door woonwijken in Velp en 
Dieren naar Zutphen over de westelijke 
IJsseloever. Hier moeten veel tunnelbakken 
komen en metershoge geluidwerende wanden 
verrijzen om het kabaal voor de omwonenden te 
smoren. Bos: 'Je hebt geen televisie meer nodig! 
Elke paar minuten weer een trein die door een 
cocon van huizen, winkels en kantoren davert 
om tenslotte als een vlinder tevoorschijn te 
komen.' Buiten de bebouwde kom. 
Daar ligt ook de E-variant, de Twentelijn door de 
Achterhoek. De duurste variant, die bovendien 
met de meest vergaande landschappelijke aan
tastingen gepaard gaat, en dus 'kansloos' is 
(Tubantia). Deze variant biedt volgens Bos wel de 
mogelijkheid om 'de spartelende snelweguitein
den' van Doetinchem en Hengelo eindelijk eens 
met de AlS aan elkaar te knopen. Bovendien zit 

hier misschien nog een alterna
tieve doorsteek, via Almelo, 
naar het noorden. 'Een soort 
Saksische stedenkolom', aldus 
Bos. 
De gevaren voor het in de 
Achterhoek en Twente nog 
'maagdelijke landschap' (Bos) 
gelden overigens ook voor de 
oostoever van de IJssel, waar 
de D/F-variant via Angerlo en 
Doesburg naar Zutphen loopt. 
De provincie Overijssel en het 
Platform Noordtak, een overleg 
van Twentse gemeentes en de 
regio, spraken zich op 13 janu

ari in Tubantia voor het eerst openlijk uit voor de 
D-variant, met tunnels bij Goor (Weldam), 
Delden (Twickel), Hengelo en Oldenzaal. 

De provincie Gelderland is intussen zelfs bereid 
om f 3,S miljard voor te financieren, mits de 
rijksoverheid de rente betaalt. Het plan-Bos kan 
de rest doen. 

Arthur Olofm.m.v. Carla Rieteren Manon Tjoa 
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Groningen 
Grote Steden; Haren landelijk woongebied; 
landbouwbeleid Groningen-Oost; Westerkwartier; 
bestuurlijke middelen 

Friesland 
Concentratie bedrijventerreinen; Concentratie 
woningbouw; Clustering windmolens Afsluitdijk; 
Openlijke toegang Internet 

Drenthe 
Eerste ecologische provincie; Cultuur; Provinciaal 
omgevingsplan; Verbetering openbaar vervoer 

Overijssel 
Sociale samenhang; Duurzame economische groei 
Positie Twente versterken; Behoud Twentse kroon
juwelen; menselijke maat en woonklimaat 

Gelderland 
Verkeer & vervoer; Jeugdbeleid; Stad en platteland 

Utrecht 
Integrale benadering water, milieu, verkeer; gezond
heidszorg, ouderenzorg en jeugdhulpverlening; 
veelzijdig en internationaal kunst- en cultuurbeleid 

Noord-Holland 
Grotestedenbeleid: geen sociale, economische 
en ruimtelijke achterstanden; Kansrijke werkgele-

genheidsprojecten; Verbeteren infrastructuur maar 
Schiphol uit zee! laagdrempelige toegang Internet 

Flevoland 
Geen nationaal vliegveld; Duurzame economische 
groei; Betere wegen en spoorlijnen; Bestuur naar de 
burger; Onderwijs, gezondheidszorg en recreatie 

Zuid-Holland 
Burgerconsultaties, groen boeken, provinciale reken
kamer; zuinig met schaarse open ruimte, voorrang 
voor nieuwe natuur 

Noord-Brabant 
Gemeenteraadsverkiezingen; Grote Steden- en 
lntegratiebeleid; Varkens 

Zeeland 
Werkgelegenheid, economie, milieu (windmolens); 
mobiele hulpverlening, apotheken huisartsen, zie
kenhuis; varkens; Havenschappen; Gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden 

Limburg 
Werkgelegenheid door scholing en stimulering; 
leefbaarheid grote steden; Groen tegenwicht voor 
stadsontwikkeling; vergrijzing en differentiatie; 
Problemen jongeren: werk. drugs, misdaad; Meer 
transport over rail en water; vergunningen- en 
handhavingsbeleid 

!EERSTE KAM:ER 
~--- ~~~============i 
11 De verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer verlopen getrapt. Na de 

! / Statenverkiezingen van 3 maart zullen de nieuwe leden van Provinciale Staten 
! I (PS) hiervoor hun stem uitbrengen. Het aantal leden, en dus uit te brengen stem

! j men, verschilt per provincie en hangt samen met het inwonertal. De PS van de 

lt betrekkelijk dunbevolkte provincie Zeeland heeft 47leden, Zuid-Holland 83. Als 

! 

1

1 een politieke partij in een bepaalde provincie de kiesdrempel niet haalt, heeft dit 

j dus direct negatieve gevolgen voor haar Eerste-Kamervertegenwoordiging. In 

! I deze provincie kan immers geen stem worden uitgebracht voor de Eerste Kamer. 

I 1 Hoeveel zetels krijgt D66 of, hoeveel houdt zij over? Meestal geven actuele opi-

111 niepeilingen voor de parlementsverkiezingen een redelijke indicatie. Komt D66 
i bijvoorbeeld in de polls op 14 van de 150 zetels voor de Tweede Kamer, dan 

:, . mogen voor de Eerste Kamer zeven tot acht zetels worden verwacht. 

! I NRC Handelsblad berichtte op 21 december jl. dat het huidige 'recordaantal' van 

I i zeven zetels 'volgens de huidige stand in de opiniepeilingen zal teruglopen tot 
1

1

1 drie à vier'. Dit betekent dat D66 volgens de peilingen momenteel nog slechts 

'j' zeven zetels in de Tweede Kamer zou hebben. De partij is wel eens florissanter 
vertegenwoordigd geweest, dat is maar al te waar, maar een dergelijk zwart sce-

1 i nario is vooralsnog overdreven. Volgens recente peilingen zou D66 goed zijn 

\I voor circa 11 zetels in de Tweede Kamer. Dit betekent dat de partij straks moet 
i I rekenen op een verlies van één à twee van de huidige zeven zetels in de Senaat. 
1

j De spanning culmineert dan rond de nummers zes en zeven van de eerste tien, 

! I die als volgt gerangschikt staan op de lijst: 1. Jan Ter louw, 2. Winnie Sorgdrager, 

[ j 3. Jacob Kohnstamm, 4. Eddy Schuyer, 5. Ruud Hessing, 6. Jan Willem Bertens, 7. 
j Doeke Eisma, 8. Adrienne Vrisekoop, 9. Hanneke Gelderblom-Lankhout, 10. Bart ,, 

I 1 Robbers. (LP) 
i\ 
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Palais de I'Europe, 

Straatsburg. Foto 

Marcel Minnée 

Asielbeleid is bij uitstek een onderwerp dat zich 

leent voor Europese integratie (met een volstrekt 
uniek woord communautarisering geheten). Daar 

is echter nog nauwelijks sprake van. Op 14 janu

ari nam het EP een resolutie aan dat er onvol

doende vooruitgang wordt geboekt bij de 

'grondvesting van een gebied van vrijheid, vei

ligheid en gerechtigheid' waarin ook het asielbe

leid zijn plek moet vinden. 

Bij communautarisering van beleid wordt een 

nationale of intergouvernementele aanpak (zoals 

het Akkoord van Schengen tussen de vijf lidsta

ten Duitsland, Frankrijk en de Benelux) overgehe

veld naar geïntegreerd EU-beleid voor alle vijf
tien lidstaten (onder de zgn. eerste pijler). Het 
aanvullende Verdrag van Dublin wijst al in die 

richting met de bepaling dat een beslissing op 

een asielverzoek in één lidstaat voor alle lidsta

ten geldt. Anders dan haar PvdA-partijgenoot, 

staatssecretaris Cohen, noemt Europarlementa

riër Hedy d'Ancona in Vlugschrift dit verdrag 
ronduit schandalig: het voert tot rechtsongelijk

heid zolang er geen sprake is van een uniform 

Europees beleid. De insteek van genoemde ver

dragen is dan ook allereerst defensief; de EU 

dankt er de bijnaam Fort Europa aan. 

Een positievere stap binnen Fort Europa was het 

initiatiefvan Laurens Jan Brinkhorst van D66 tot 

instelling van een Europees Vluchtelingenfonds 



voor de verbetering van de eerste opvang en de 
levensomstandigheden van vluchtelingen in de 
lidstaten. Het gaat om huisvesting, onderhoud 
en talencursussen, maar ook medische hulp, met 
bijzondere aandacht voor traumabehandeling. 
Het fonds zou ook bijdragen aan projecten die 
vrijwillige terugkeer en de reïntegratie van 
vluchtelingen in het land van herkomst verge
makkelijken: o.a. advies over de situatie in het 
moederland en over de mogelijkheden en rech
ten die de vluchteling heeft, beroepstraining en 
dekking van transportkosten. 
Met de stichting van dit bescheiden fonds valt de 
eerste opvang van asielzoekers nu ook onder de 
eerste pijler. Het is veelzeggend dat dit initiatief 
niet van de Commissie kwam, maar van een lid 
van het Europees Parlement. Uiteindelijk heeft 
de Raad van Ministers ingestemd met een 
bedrag van 15 miljoen euro in plaats van de 
gevraagde 25 miljoen. De Commissie moet nu 
een procedure starten om een geschikte uitvoe
ringsorganisatie te vinden. Dat kan een aantal 
maanden gaan duren, ook omdat in alle vijftien 
lidstaten kandidaten worden gezocht. 
De Commissie zelftrok eind vorig jaar nog eens 
15 miljoen euro uit voor minimumvoorwaarden 
bij de opvang en het versnellen van de procedu
res, en startte een tweejarig actieprogramma 
voor een betere integratie van statushouders, 
waarvoor 14 miljoen euro beschikbaar is. 

AO m.m.v. Tessa Maas 
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Negen rijke Vughtenaren kochten eind december 
het voormalige blindeninstituut De Steffenberg 
om te voorkomen dat het een asielzoekerscen
trum zou worden. Vrijheid, blijheid op de hui
zenmarkt, of asociaal kapitalistisch gedrag? 
Het ingrijpen van de welgestelde Vughtenaren, 
verenigd in de stichting Elzenroode, bevestigde 
voor velen het toch al hardnekkige beeld van 
Vught: een sjiek dorp met een hoog gehalte aan 
welgestelde mensen die zeer gesteld zijn op rust 
en privacy. Natuurlijk is dat waar, er wonen ook 
veel welgestelden in Vught. Maar net als in de 
meeste andere plaatsen vormen zij toch slechts 
een zeer beperkt deel van de circa 25.000 inwo
ners. Vught heeft natuurlijk ook nog andere 
aspecten: het psychiatrische ziekenhuis Reinier 
van Arkel geniet in heel Europa een grote naam 
op het gebied van onderzoek en behandeling van 
asielzoekers die aan vaak dramatische ervarin
gen trauma's hebben overgehouden. Vught heeft 
verder een grote zwakzinnigeninrichting, er is 
een instituut voor gehoorgestoorden en een voor 
slechtzienden. Bovendien kent Vught al een 
asielzoekerscentrum, met een tijdelijke bevol
king van ruim 500 mensen. En kamp Lunetten, 
een opvangcentrum voor Molukkers, dateert al 
uit de jaren vijftig. 

PvdA-burgemeester Johan Stekelenburg van 
Tilburg had in zijn nieuwjaarstoespraak ernstige 
kritiek op de transactie van de rijke Vughte
naren: 'Laat democratische besluitvorming de 
basis zijn voor de manier waarop we onze ruim
te en huisvesting toewijzen en laat niet alleen de 
portemonnee beslissend zijn. Ook al zit daar 3, 7 
miljoen in', aldus de burgemeester. WO-fractie
voorzitter Stok vond dat zijn burgemeester de 
welgestelde Vughtenaren daarmee 'verketterde'. 
'Ik vind dat mensen het recht hebben hun leef
omgeving te beschermen. Het gebruik van geld 
is daarbij een geoorloofd middel', aldus Stok in 
het Brabants Dagblad. Asielzoekers zijn dus een 
bedreiging voor de leefomgeving. En, enigszins 
gechargeerd: van dat geld kun je natuurlijk ook 
een knokploeg of huurmoordenaar inhuren. 
Opvallend was dat de zwarte piet uiteindelijk bij 
de Vughtse gemeenteraad terechtkwam. Die zou 
niet alert genoeg zijn geweest. D66-fractievoor
zitter Ton Jenniskens werpt het verwijt ver van 
zich af. COA was al in juni een optie van zes 
maanden met de toenmalige eigenaar overeenge
komen, en had zich pas in oktober tot de 
gemeente gewend. Burgemeester De Graaf van 
Vught overweegt nu om het pand te vorderen, 
maar een dergelijke procedure kan jaren gaan 
duren en de uitkomst lijkt ongewis. 

Henk van der Linden 
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Is het realiseren van een asielzoekerscentrum 
(azc) zonder maatschappelijke weerstanden nog 
wel mogelijk? De media berichten nagenoeg uit
sluitend over het tegendeel. Een recente publica
tie van de Rijksuniversiteit Leiden wij st erop dat 
het maatschappelijk draagvlak afneemt. Maar er 
zijn positievere geluiden. 

In Enschede is men in samenwerking met COA 
(Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) bezig om 
een nieuw azc te realiseren, de voorbereidingen 
zijn in volle gang. Op dit moment heeft COA 
twee locaties in de stad maar het is de bedoeling 
dat de opvang in één centrum zal komen met 
een capaciteit van 350 asielzoekers. De buurtbe
woners zijn inmiddels van de plannen op de 
hoogte gebracht en het ziet ernaar uit dat een 
overgrote meerderheid van de buurtbewoners 
kan leven met de komst van het azc. 'Dit is nu 
de lWentse nuchterheid', laat een trotse wethou
der weten. Is die nuchterheid het gevolg van een 
open en democratische besluitvorming of van 
slim politiek handwerk gebaseerd op stimulans 
en respons? 

Het college nam zelfhet initiatiefvoor de realise
ring van een azc, tot grote waardering natuurlijk 
van COA. Doordat het college het initiatief nam, 
had het natuurlijk ook de eerste keuze voor de 
locatie waar het azc zou moeten verrijzen. De 
locatie is een groene zone tussen de N-35 (de 
noordzijde) en naar het zuiden op enige afstand 
van de wijk Hageland, waar de inwoners over
wegend tot de midden- en lagere inkomensgroe
pen behoren. 
De gemeente stelde de wijk op de hoogte en 
opende een informatienummer. Er kwamen 
twintig reacties van verbaasde buurtbewoners. 
Na een goed telefoongesprek konden tien men
sen zich vinden in de komst van het azc, zeven 
hielden het plan nog in beraad en drie waren 
verklaarde tegenstanders. Bij VluchtelingenWerk 
Enschede kwam geen enkele reactie binnen. Ook 
bespreking in de wijkraad leverde verder geen 
reacties op. COA liet weten dat het bij voorkeur 
in de wijk zelf het (vrijwillige) personeel zal gaan 
werven. Voor de nabije toekomst staan meer 
wijkraden gepland, compleet met foto's en 
maquettes. 

Arjan van der Stelt 
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De meeste Europarlementariërs zijn redelijk 
tevreden over de uitkomsten van de roerige 
debatten in Straatsburg. Maar het parlement 
beet niet door en er zijn geen koppen gerold. 
Het vertrouwen van het Nederlandse publiek 
is intussen met 33% afgenomen. Voorzitter 
Duitsland wil nog voor de Europese verkiezin
gen van 10 juni een begin maken met een 
Europese grondwet. 

Het stemgedrag van socialisten en christen
democraten volgde in Straatsburg zo zijn 
eigen wetmatigheden. Alleen de groene en de 
liberale fractie bleven tot het ultieme 
moment consequent. De liberale fractie ELDR 
zag haar motie van wantrouwen tegen de 
socialistische Commissarissen Edith Cresson 
(Frankrijk) en vice-voorzitter Manuel Marin 
(Spanje) verworpen, en ook de socialistische 
motie van wantrouwen tegen de voltallige 
Commissie haalde het niet, vooral ook bij ont
stentenis van socialistische stemmen. Hevige 
pressie van het thuisfront veranderde op het 
laatste moment ook het stemgedrag van de 
Zuid-Europese christen-democraten. Er was 
uiteindelijk alleen een meerderheid te vinden 
voor de socialistische resolutie die de 
Commissie opdraagt onderzoek in te stellen 
naar alle fraudegevallen en uiterlijk half 
maart hierover te rapporteren. 
Commissievoorzitter Jacques Santer liet 
weten dat de boodschap duidelijk was 
geweest, en stelde een Commissie van Wijzen 
in. 
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Straatsburg. 

Foto Marcel 

Minnée 

Er is wel wat gebeurd, natuurlijk. Het idee 
dat een Commissaris persoonlijk verantwoor
delijk kan worden gesteld, heeft door de libe
rale resolutie vaste voet aan de grond gekre
gen. Bovendien heeft het parlement voor het 
eerst, heel eventjes dan, zijn tanden getoond. 
En de Commissie, vanouds gekapitteld van
wege haar arrogantie, is werkelijk geschrok
ken. De liberale fractieleider Pat Cox conclu
deerde dat de Commissie nu 'politiek dood in 
het water drijft'. 

Voor het Nederlandse publiek zit ook in het 
parlement overigens weinig leven. Een 
2VandaagfNIPO-onderzoek van 12 januari laat 
zien dat het tumult het vertrouwen in de 
Europese politiek met 33% heeft doen afne
men. Met de jaren verdwijnt de fiducie: veel 
vertrouwen is er nog bij 38% van de mensen 
tfm 35 jaar, bij 22% van de mensen tussen 35 
en 55 jaar, en bij slechts 17% van de 55 +'ers. 
Slechts 5% weet dat er in juni verkiezingen 
voor het EP plaatsvinden, 77% heeft geen 
flauw idee, en 18% had een verkeerde datum 
paraat. 

De Duitse minister Fischer van Buitenlandse 
Zaken wil tijdens zijn voorzitterschap begin
nen met het ontwerp van een Europese 
grondwet. Daarin wil hij regelen dat het EP 
meer bevoegdheden krijgt en ook nauwer 
betrokken wordt bij de keuze van een nieuwe 
Europese Commissie, die nu nog volledig 
nationaal wordt geregeld. Fischer verwacht 
dat de kansen voor een grondwet, afgewezen 
in de aanloop naar de Verdragen van 
Maastricht en Amsterdam, zijn toegenomen 
door de introductie van de euro en de 
Europese integratie van politie (Europol) en 
justitie. 

AD 

Visies op het Europa van de 21ste eeuw lopen 
sterk uiteen. De centrale vraag die aan de kie
zer voorligt op 10 juni is dan ook of Europa 
meer moet zijn dan de huidige politieke, eco
nomische en monetaire Unie. Mijn antwoord 
daarop is :Ja, Europa moet iedereen aanspre
ken, niet alleen de bankiers en handelaren. 
'Economische integratie is' slechts een middel 
om een hoger doel - vrede en welvaart op 
ons continent - te bereiken. De economische 
integratie is er nu, maar onlosmakelijk horen 
daarbij gedeelde normen en waarden. Voor 
D66 betekent dat: echte democratie, bescher
ming van de mensenrechten en individuele 
vrijheden. Alleen deze waarden bieden de 
garantie dat de stabiliteit waar wij al 50 jaar 
van genieten, ook blijvend is. 
Deze uitgangspunten moeten ook voorop
staan bij de verdere ontwikkeling van Europa 
in de komende eeuw. Bij de uitbreiding naar 
Oost-Europa lijkt het soms alsofte veel wordt 
gelet op het aanpassen van technische regel
geving. 
We moeten juist kijken wat Europa concreet 
betekent voor mensen. Hoe kan het bijvoor
beeld een bijdrage leveren aan de verbetering 
van de positie van vrouwen, homo's en etni
sche minderheden? 
Daarmee staat D66 voor twee enorme uitda
gingen in Europa: het dichten van het demo
cratisch tekort én het bewaken van onze ver
worven vrijheidsrechten. D66 móet voorko
men dat de komende verkiezingen alleen 
maar over fraude, vriendjespolitiek en decla
ratieformulieren gaan. De vraag die aan de 
kiezers voorligt is wat voor Europa wij willen: 
een zo groot mogelijke markt, of een veilig 
continent waarin vrijheid voor iedereen een 
vanzelfsprekendheid is. De komende Euro
pese verkiezingen gaan wel degelijk ergens 
over. En het is juist de taak van D66 om dat 
aan de kiezers duidelijk te maken. 

Lousewies van der Laan 

Reacties van harte welkom op www. vanderlaan.net 

Lousewies van der 

Laan. 

Foto: Dennis Sies 



Aan het einde van het D66-congres zal op 
zondagmiddag 7 februari bekend worden wie 
de nieuwe lijsttrekker zal zijn voor de 
Europese verkiezingen van 10 juni. Krijgen 
we een vergelijkbare strijd als in 1994? Bij het 
ter perse gaan van dit nummer was in ieder 
geval bekend dat Bob van de Bos, nummer 
een na de poststemming, Johanna Boogerd en 
Floor Kist zich kandideren voor het lijst
trekkerschap. 

De verkiezingen in 1994 waren buitengewoon 

spannend. Laurens Jan Brinkhorst en Jan 
Willem Bertens waren kandidaat. Zij hadden 
de avond voor het congres nog met elkaar 
gedebatteerd, waarover De Volkskrant die 
zaterdagochtend nogal zuur berichtte. 
Bertens wist zich tijdens het congres 
gesteund door een fikse Limburgse D66-
aanhang, die met een paar bussen naar het 
Amsterdamse Krasnapolsky was getogen. 
Brinkhorst verloor nipt. Hij was beslist hevig 
teleurgesteld over deze uitslag, maar de daar
opvolgende samenwerking met Bertens in de 
D66-Eurofractie verliep, zoals bekend, voor
spoedig en constructief. 

Waar leggen de kandidaten van dit jaar hun 
accenten? Voor Bob van de Bos is het vooral 
belangrijk dat het vertrouwen van de burgers 
in Europa wordt hersteld. Zijn andere priori
teiten zijn een substantiële verschuiving van 
subsidiegelden van Landbouw naar het Grote
Stedenbeleid, het aanpakken van de bioindus

trie en bestuurlijke hervormingen, met als 
speerpunt de rechtstreekse verkiezing van de 
Europese Commissie. 
Zittende Europarlementariër Johanna Boogerd 
weet zich gesteund door haar huidige collega 
Laurens Jan Brinkhorst. Zij wil allereerst voor 
D66 een sterke onderhandelingspositie 
creëren binnen de liberale fractie (ELDR) zodat 
de partij zich goed kan profileren. Daarbij is 
vooral de sociaal-liberale signatuur van 

Wie een krant van begin 1 995 openslaat, komt het vvoord 

Internet niet tegen. Tegenvvoordig staat er op elke pagina vvel 

iets. Internet heeft zich in korte tijd stormachtig ontvvikkeld. 

Wie een indruk vvil krijgen vvat er zoal te vinden is, kan op reis 

over de elektronische snelvveg. 

Een goed vertrekpunt is de WebWijzer van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken. Onder het motto dat Internet zelf de bes

te inspiratiebron is, geeft de WebWijzer voorbeelden van vvát 

je als overheid kunt doen met Internet en hóe je dit kunt doen. 

De WebWijzer vergemakkelijkt in feite de zoektocht naar goe

de voorbeelden. Want vvaarom zou je opnieuvv het vviel uitvin

den als elders al een prachtig voorbeeld van dienstverlening 

aan de burger via Internet bestaat? 

Naast nuttige voorbeelden van lnternet-functionaliteiten biedt 

de WebWijzer ook best practices uit binnen- en buitenland en 

de mogelijkheid om integrale teksten binnen te halen (te dovvn

loaden) van reeds verschenen handreikingen en publicaties op 

het gebied van overheid en Internet. In het gastenboek kunnen 

belangstellenden elkaar vragen voorleggen en ervaringen uit

vvisselen. 

Als criteria voor opname in de WebWijzer gelden dat de vveb

site of functionaliteit vernieuvvend en bij voorkeur interactief 

is, nuttige informatie bevat, een best practice is op het gebied 

van communicatie van de overheid richting burger, een goede 

interface heeft en een makkelijk over te nemen voorbeeld voor 

andere organisaties is. 

Initiatiefnemer van de Webvvijzer is D66-minister Roger van 

Boxtel voor Grotesteden- en lntegratiebeleid, die ook verant

vvoordelijk is voor overheidsinformatievoorziening. 

belang waarmee D66 zich onderscheidt van 
de meer conservatieve politiek-ideologische 
positie van de VVD. Adequaat leiding geven 
aan de Euro-kandidaten in de campagne heeft 
echter voorlopig haar hoogste prioriteit. Ze 
wil de veelzijdigheid van de kandidaten goed 

tot haar recht laten komen. 
Floor Kist tenslotte, de nummer vier uit de 
poststemming, wil dat de Eurofractie van D66 
bestaat uit mensen die het Europese ideaal 
blijven uitdragen: vrede, veiligheid, een pret-

Matt Poelmans 

programmamanager Overheidsloket 2000 

tige leefomgeving en verdeling van welvaart. 
De fractie moet het ondoorzichtige Europese 
web ontwarren van belangen, bevoegdheden 
en instellingen en zorgen voor duidelijke, 
heldere keuzes, die op lokaal niveau herken
baar en uitvoerbaar zijn. 
Zondagmiddag 7 februari omstreeks 16.00 
uur weten we meer. 

Van rechts naar links: Bob van de Bos, 

Floor Kist {Foto's: Dennis Sies) en Johanna 

Boogerd. 

Leo Pinxten 
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Toegegeven, het was even werk, het daadwerkelijk invullen van 
de sociaal-liberale identiteit waar D66 sinds het congres in 
Gouda expliciet voor uitkomt. De irrelevante vraag of D66 nu 
een ideologie heeft, een vraag die wekenlang de opiniepagina's 
vulde en commentatoren van dagvulling voorzag, laten we voor 
wat ze is. Opschudding heeft een document gepubliceerd waar
in we ons op de echte inhoud concentreren. De Voorzet bevat 
een weergave van het sociaal-liberalisme en een concrete ver
taling naar eisen aan de maatschappij in de 21ste eeuw. Het is 
de mening van Opschudding, voor de partij en bedoeld als voor
zet voor debat. 
D66 is volgens ons geen one-issue partij voor alléén democrati
sering of milieu. Ons gedachtegoed was en is breder. De sociaal
liberale identiteit van D66 blijkt uit samenhangende opvattin
gen over politiek en onze consistente doelstellingen. De vrij 
denkende en handelende mens en zijn optimale ontplooiing 
staan centraal. Wij kiezen ervoor mensen hun eigen verant
woordelijkheid te gunnen. Nu al. Niet pas in de verre toekomst, 
'wanneer ze eraan toe zijn'. Dat leidt tot samenhangende stand
punten op heel uiteenlopende terreinen. De nieuwe winkeltij
denwet, de herziene euthanasiewetgeving en de gekozen burge
meester zijn niet bij toeval onderwerpen die dankzij D66 gere
aliseerd zijn of de komende kabinetsperiode gerealiseerd wor
den. 'Van eminent belang' noemde Thom de Graaf enkele van 
die onderwerpen. Terecht, want ze zijn bij uitstek sociaal
liberaal. 
Het sfeervolle Nederlandse polderlandschap staat nog vol met 
allerhande kartels, machtsblokken en gesloten circuits. In de 
gezondheidszorg, in het onderwijs, in het bedrijfsleven, vrijwel 
overal doen zich situaties voor waarin mensen formeel of feite
lijk slechts minimale invloed hebben op de dingen die hun aan
gaan. Dat ontneemt mensen de mogelijkheid eigen verantwoor
delijkheid te dragen en zich te ontplooien. Maar het ontneemt 
mensen ook de gelegenheid verantwoordelijkheid te dragen 
voor anderen en hun omgeving, en dat is vanuit sociaal-liberaal 
oogpunt minstens zo kwalijk. 
De Voorzet die Opschudding geeft, is een uitnodiging aan de 
hele partij om het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 verder 
uit te werken en blijvend te verdiepen en te vernieuwen. Maar 
na het startsignaal op het congres in Gouda is het ook een voor
zet om expliciet onze sociaal-liberale identiteit uit te gaan dra
gen. Van die voorzet zou ik tegen Thom, Roger, Els en anderen 
willen zeggen: springen en koppen! 

Colofon 
OiXiT is een gezamenlijke uitgave van de politieke partij 
D66 en haar Opleidingscentrum. Het blad verschijnt tussen 
de parlementaire recesperiodes 15tot20 keer perjaaronder 
verantwoordelijkheidvaneenonafhankelijkeredactieraad. 
Ingenomenstandpuntenzijn nietnoodzakelijk hetofficiële 
standpunt van de politieke partij D66. 

Redactie: Sebastian Oingernans.Arthur Olol {eindredactie). 
leo Pinxten.MariiitteTrooster 
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lezersbrievenzijn welkom. De redactie behoudtzich echter 
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Bezoekadres: NoordwalT 0 Den Haag, tel. 070 3566066, 
email:lsd66@d66.nl 

Websitelnternet:http://www.d66.nl. 

Abonnementen: f 57.50 per jaar voor 066-leden, f 70,- voor 
niet-leden.Abonnementenwordenstilzwijgendverlengdten
zij u uiterlijk twee maandenvoor de verlenging schriftelijk 
opzegt. 
DiXiTwordt gedrukt op chloorvrij gebleektpapieren verzon
deningoedrecyclebaarpolyethyleen,datonschadelijkisin 
de vuilverbranding. 

~EBSDNALJA 
Han WEBER heeft op 1 februari afscheid genomen als Eerste-Kamerfractiemedewerker. Hij is met ingang 
van die datum in dienst getreden bij de VNG als beleidsmedewerker openbaar vervoer. Hanneke 
Gelderblom. lid van de Eerste Kamer. zal tot aan de verkiezingen voor dit huis het fractiesecretariaat 
waarnemen. 
Gerard SCHOUW. voorzitter van het bestuur van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB). heeft 
afscheid genomen als raadslid in de gemeente Dordrecht. waar hij in de vorige zittingsperiode ook wet
houder was. Hij is als adviseur in dienst getreden van Boer & Croon Groep in Amsterdam. en zal verder 
een dag per week werkzaam zijn bij de Stichting Publiek Domein te Utrecht. die opleidingstrajecten ver
zorgt voor bestuurders. en in het bijzonder wethouders. Schouw promoveerde onlangs op een spraakma
kend proefschrift over Bestuursstijlen van Wethouders. 

FO_C_U_S_Q_I~_D_6_6. __ ·--=---=---· 
AA---a\I~IK_ARMOE-DE_ALP."HEN 
~o=O:RBEE-LD V_O=oR-=DE-WERE:L;;=;;D~== 
Uit een onderzoek naar armoede in Alphen aan den Rijn bleek dat 11% van de inwo
ners rond moet komen van een minimum-inkomen. Velen bleken niet op de hoogte 
te zijn van de bestaande voorzieningen en het aanbod daarvan sloot ook niet goed 
aan bij de vraag. D66-wethouder Frank Dales ging aan de slag. 

De VNG nodigde Alphen aan den Rijn niet veellater uit om voor de Verenigde Naties 
in Lyon een presentatie te geven over het armoedebeleid. Frank Dales gaf de presen
tatie. De VN vonden de Alphense werkwijze zo bijzonder dat de stad zich sinds de 
kerst samen met Sao Paulo, Parijs, Besançon en Norwich een internationale voor
beeldgemeente mag noemen. 
Het geheim heeft volgens Frank Dales alles te maken met de gezamenlijke aanpak. 
Het hele armoedeonderzoek werd opgezet en uitgevoerd samen met de betrokke
nen, de cliëntenraad en de instellingen. Samen met diezelfde betrokkenen, cliënten 
en instellingen werden vervolgens de plannen en maatregelen opgesteld. En dat 
alles ook nog eens relatief snel. Met name de manier waarop Alphen de nieuwe 
regelingen invoerde, baarde veel opzien bij de Verenigde Naties. 
Omdat alle belanghebbenden tijdig in het proces werden betrokken, namen kwali
teit en draagvlak toe. Alphen mag haar voorzieningen met recht een 'pakket op 
maat noemen': een declaratiefonds, een schoolfonds, een krantenabonnement. 
De D66-stijl blijkt weer eens te werken, zegt Dales: 'Veel aandacht voor communi
catie, goede contacten met cliënten en instellingen en samen aan de slag.' Inmiddels 
is hij ook 'in voorzichtig contact met de Europese Unie' en hij gaat binnenkort weer 
naar Genève, waar zijn stad zal meewerken aan een periodiek informatiebulletin 
over de praktijkervaringen van de vijf voorbeeldige steden. 

Mariëtte n-ooster 

B_ON~------~---·-------------~·--=·-=:==:======'J 
I 'Ja. ik wil geen woord van D66 missen dus ik abonneer me op DiXiT' I 

Dhr./ mevr. 

Straat 

Postcode + Plaats 

Telefoon 
I 
1 lidnummer 

Functie in D66 
Deze bon opsturen naar D66, Postbus 660. 2501 CR Den Haag. U kunt ook telefonisch 
(070 - 356 60 66). per fax (070 - 364 19 17) of per e-mail (lsd66@d66.nl) bestellen. 
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minister Roger van Boxtel 
(GSI), Gedeputeerde Marga 
Kool en Kamerlid Marijke 
Augusteijn. Hoogeveen, dis
cussie over provinciale 
beleidsnota Minderheden. 
Organisatie: landelijk 
Campagneteam I D66 
Drenthe. *) 

Amsterdam RAl. Organi 
Ministerie EZ 
Kamerlid Ursie lambrechts 
opent nieuwe gebouw 
sociaal-culturele org<misiltJe 
'De Paraplu' in Utrecht. 

1 . 3 Werkbezoek en bijeenkomst 
met ministers Els Borst 
(VWS) en Roger van Boxtel 
(GSI) in Academisch 
Ziekenhuis Groningen. 
Organisatie: D66 Groningen 
Werkbezoek Europarle
mentariër Doeke Eisma en 
Kamerlid Pieter ter Veer 
Apeldoorn, Waterschap 
Veluwe over 'Water'. 
Organisatie: Waterschap 
Veluwe I D66 Gelderland 
Regiobezoek sta<JtsstJcretans 
Gerrit Ybema (EZ) aan 
Utrecht. Organisatie: 
Ministerie EZ 
Afsluitingsbijeenkomst 
Campagne PS ·gg met frac
tieleider Thom de Graaf. 
bewindspersonen, kamerle
den en anderen in het 
Chassétheater. Breda. 
Organisatie: landelijk 
Campagneteam D66 

2. 3 Fractieleider Th om de Graaf 
in fractievoonittersdebat 
over Statenverkiezingen en 
actuele politiek. Organisati 
Tweede Kamerfractie D66 

3. 3 Verkiezingsuitslagenavond · 
Provinciehuis in Utrecht m 
fractieleider Th om de Graaf. 
minister Els Borst (VWS) en 
anderen. Organisatie: 
landelijk Campagneteam I 
D66 Utrecht 

*) Agenda bewindslieden altijd onder 
voorbehoud. 
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Training Debatteren Amsterdam (5.6 in Utrecht) 
Iedereen die in de politiek actief is of wil worden, komt 
in debatten terecht. Debatvaardigheden zijn dan 

oncmtiDeerl!JI<: hiermee kunt u uw standpunten (en D66) beter pro
verwoorden en onderbouwen. Dit alles leert u in deze trai-

Inclusief video-presentatie. 

Training Conflicthantering Den Haag (29.5 Deventer) 
Bij deze training leert u een aantal technieken om 
conflicten en conflictsituaties beter het hoofd te bie-

of, beter nog, te voorkomen. Er is een videopresentatie en een 
de politieke praktijk gerichte werkopdracht. 

Debat 66 (6 x per jaar) 
Debat 66 is opgericht om binnen D66 het debat als 
techniek te blijven koesteren. Maatschappelijk relevan-

scherpte en breedte in de argumentatie, eloquentie en erudi
in de debattechniek centraal. Als lid van deze club kunt u de rol 
debater, voorzitter of jury vervullen. 

Conferentie 'Naar een sociaal-liberale visie op zorg' 
Utrecht (i.s.m. de Stichting Wetenschappelijk Bureau) 
Invalshoeken zijn de dreigende tweedeling in de zorg 

visie die de zorgverzekering over willaten aan het particulier 
uw.latu:a; aan de andere kant de socialistische kijk die opteert voor 

moet staan. D66 zegt tenslotte zowel sociaal als liberaal te 
Aan deze conferentie werken mensen mee uit de politiek, 

zor·gvE~rz,eke,rin.geJ1, belangenorganisaties en hulpverlening. 

Training Omgang met de media Utrecht 
Media nemen een steeds belangrijker plaats in. Deze 
cursus gaat in op zaken waarmee lokale en provinciale 

te maken krijgen. U krijgt o.a. kennis van verschillende 
terVIewt,ecnnlE~KeJrr, zodat u zich bij o.a. een gesprek met een 

Training Politieke vaardigheden Oegstgeest 
Deze intensieve en nieuwe driedaagse 
training is uitsluitend bestemd voor wie 

actief zijn in een politiek gekozen functie. In een groep van 
u!a../uuJcaru tien personen werken we aan de verbetering van uw 
poJ.ItlE~ke vaardigheden, zoals speech, presentatie en debattech-

Deze bijzondere scholing wordt geleid door twee ervaren 

vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbonden. 
informatie over het programma bij het Opleidingscentrum 

In Democraat van eind februari staat het complete aanbod 
1999. Aanmelden kan nu al bij Opleidingscentrum D66, 
070 - 35 66 066, E-mail: opleidingscentrum@d66.nl of 

betekende in het 0-nununer 

•Er is gesproken•. Dat vvas 

dus niet het laatste vvoord. 

Meerdere lezers vvezen de 

redactie erop dat de enige 

juiste vertaling is: 'Hij/zij heeft 

gesproken•. Hebben zij het 

laatste vvoord? Er is maar één 

rnanier om erachter te komen. 

De bon staat achterop. 

VROEGER .. OF LATER 
Hans van MIERLO (67) heeft zich op zon

dag 7 februari op het D66-partijcongres in 

Veldhoven door partijvoorzitter Tom Kok 

laten benoemen tot erevoorzitter. 'Een 

gewone voorzitter', aldus Van Mierlo in zijn 

dankwoord, 'spreekt gewone woorden. 

Het vervelende van een erevoorzitter is, 

dat hij alleen maar kan spreken in ere

woorden.' Eerder werd Jan Terlouw 

benoemd tot erelid van de partij. 

Van Mierlo zal 'gewone woorden' gaan 

spreken als de nieuwe voorzitter van het 

Nederlands Balletorkest Hij volgt hier de 

in 1997 overleden Benno Premsela op. 

PERSONALIA 
De Haagse ex-wethouder Jan-Ewout van der 

PUTTEN is per 1 februari de nieuwe directeur 

van de NBLC, de landelijke koepel voor open

bare bibliotheken. Van der Putten blijft als 

columnist over stedelijke politieke zaken ver

bonden aan de Haagsche Courant. 

Marianne LOUPPEN, D66-Gedeputeerde in 

Gelderland, is benoemd tot rapporteur van het 

Comité voor de Regio's (CvdR) inzake de uit

breiding met nieuwe lidstaten van de Europese 

Unie. Het CvdR bestaat uit 400 lokale en regio

nale vertegenwoordigers uit de Europese lid

staten. Het geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan Europees Parlement en Commissie. 

De nieuwe, met name Oost-Europese kandi

daat-lidstaten kennen op lokaal en regionaal 

niveau een gebrekkige organisatie en traditie. 

Louppen bereidt een advies voor over de nood

zakelijke veranderingen in de democratische 

infrastructuur van deze landen. 



Als het aan minister Peper (PvdA) ligt, zal de vier
de stad van Nederland binnenkort in het oosten 
van Overijssel liggen. Een bliksembezoek op 8 
februari sterkte hem in dat voornemen. De 
"TWeede Kamer beslist binnenkort over de fusie 
van Hengelo, Enschede en Borne tot 1Wentestad 
(247.000 inwoners). Maar het verzet is nog niet 
gebroken. 

Lijsttrekker van D66-0verijssel, Grieko van Dijk, 
vindt dat je decentraal moet beslissen wat je 
decentraal kunt beslissen. Het was voorheen goed 
gebruik dat de "TWeede Kamer voorstellen van de 
Staten over dergelijke onderwerpen overnam. 
Daar is blijkbaar de klad in gekomen. Van Dijk 
vindt dat 'je reinste verspilling van geld en 
bestuurlijke energie'. 
Voorstanders van 1Wentestad, zoals PvdA-burge
meester Jan Mans van Enschede, zien een einde 
van de ongezonde onderlinge concurrentie en de 
komst van een slagvaardig en sterk bestuur. Van 
Dijk beaamt dit: 'Het akelige geruzie zou eindelijk 
eens zijn afgelopen. Bovendien zou het rendement voor de hele 
regio enorm toenemen.' Peper benadrukte de zwaardere stem die 
1Wentestad krijgt in Den Haag en Brussel. En Commissaris van de 
Koningin Hendrikx (CDA) hield een gehoor onlangs nog 45 miljoen 
extra voor. 
De talloze, vooral Hengelose tegenstanders vinden juist dat die con
currentie de samenwerking onmogelijk maakt, dat de afstand tus-

= 

sen bestuur en burger vergroot en dat de burger mag betalen voor Boven: 

de noodzakelijke nieuwe deelraden. Als neveneffect vreest econoom Stadhuis Enschede. 

Ter Weelde dat Almelo en Rijssen 'het onderspit dreigen te delven'. Foto Arjan van der 

In de "TWeede Kamer vindt CDA'er M. van der Hoeven 1Wentestad stelt. 

'een maatje te groot'. Terwijl haar partij toch als grootste uit de onder: 

gemeenteraadsverkiezingen zou komen die na de fusie eind dit jaar lijsttrekker Grieko van 

nodig zullen zijn. Daarop wijst althans een recent onderzoek van Dijk van de D66· 

Tubantia en de Universiteit "TWente: 1Wentestad is het einde van 'de statenfractie 

Rode Burcht'. Overijssel. Foto Dennis 

Enschede en Hengelo gingen in 1988 samenwerken als stedelijke sies. 

knooppunt (Dubbelstad). De start leek hoopgevend en de tegenstel-
lingen leken marginaal. In 1994 ging in Hengelo echter het roer om, 
en de Dubbelstad verdween in de ijskast. Een stadsprovincie "TWente 
lijkt een redelijk alternatief. Bij ervaringen in Amsterdam en elders 
blijkt dat toch anders te liggen. De Staten komen met het alterna-
tief 1Wentestad. Grieko van Dijk: 'Als alle Statenfracties waren ook 
wij voor de stadsprovincie. Die zou exact de schaal hebben die 
nodig was voor de problemen van de bandstad en de afgrenzing 
met het platteland. "TWente zelf wou liever een mini-provincie wor-
den. Dat vonden wij onwenselijk omdat je dan weer zo'n samen
werkingsverband tussen gemeenten krijgt dat zich volledig aan 
elke democratische controle onttrekt.' 
Enschd66, de plaatselijke afdeling van D66, is officieel voor de 
gemeentelijke herindeling. Ook fractieleden Fred Leonards en 

I, 

I 

Noortje Lijf-van Leeuwen wijzen op het essentiële 
belang ervan voor de sociaal-economische en cul
turele positie en behoud van het "TWentse groen. 
Ook zij noemen de provinciale herindelingsvoor
stellen second best sinds de stadsprovincie van 
tafel is. Enschd66 is voorstander van een volks
raadpleging, maar wijst een lokaal referendum af 
omdat de herindeling een provinciale aangele
genheid is. 
In Hengelo denken ze daar anders over. 
Waarnemend CDA-burgemeester Beelaerts van 
Blokland en zijn wethouders trekken van wijk 
naar wijk om voorlichting te geven over de lokale 
toekomst. Faliekant tegen 1Wentestad. Dat merkt 
ook het burgercomité 'Hengelo sterk in "TWente
stad' als zijn subsidieaanvraag wordt afgewezen. 
Zo'n subsidie zou immers haaks staan op een una
niem raadsbesluit, aldus wethouder H. Nijhof 
(GroenLinks). Hengelose FNV-kaderleden vrezen 
voor de succesvolle, onorthodoxe aanpak van het 
werkloosheidsprobleem en de Sportraad Hengelo 
ziet de contributies bij de clubs de pan uit rijzen, 

naar het niveau van de clubs in Enschede (thuis van FC "TWente). 
Ook D66 Hengelo is geen voorstander. Voorzitter Wilma Pasman: 
'We willen met de deelraden geen extra bestuurslaag scheppen. Dat 
verkleint alleen maar de bestuurskracht, en vergroot de afstand 
naar de burgers. Bovendien komt er geen extra geld, terwijl de 
gemeentelijke voorzieningen in Hengelo momenteel goed op orde 
zijn. Het ruimteprobleem is ook geen argument. Hengelo breidt 
immers helemaal niet uit richting Enschede. En de uitbreiding rich-
ting Borne gaat in goed onderling overleg.' 
De bevolking is het daarmee eens. Bij een recente enquête sprak 80 

procent zich uit tegen de herindeling. Ook dat kun je niet naast je 
neerleggen. De provincie was onlangs ook al niet te vinden voor een 
goed gesprek, aldus Pasman: 'Kennelijk is het niet van belang wat je 
als afdeling vindt.' Lijsttrekker Grieko van Dijk vindt een referen
dum prima, maar dan op het juiste niveau: provinciaal. Van Dijk: 'Ik 
ben het er fundamenteel mee oneens om over 1Wentestad alleen in 
Hengelo een referendum te houden. Als je oprecht bent, moet je alle 
belanghebbenden aan het woord laten. Bij mij thuis beslissen mijn 
kinderen ook niet onder elkaar hoe laat ze naar bed moeten gaan.' 
Fractielid Cor Woudstra van D66 Borne omhelsde eerder al het idee 
van de stadsprovincie, en nu die van de bandgemeente. Als 
1Wentestad er niet komt, vreest hij de annexatie van Borne door 
Hengelo. De herindeling blijft moeilijk te verkopen als ze geen extra 
gelden oplevert. Wouters heeft sympathie voor het Hengelose plan 
om met de Statenverkiezingen op 3 maart ook de mening van de 
"TWentse bevolking te peilen over 1Wentestad. De "TWeede Kamer zou 
daar dan terdege rekening mee moeten houden. Want 'wie naast de 
mening van de burger staat, helpt zichzelfuit de raad'. Vraag blijft 
dan, de mening van welke burgers precies? 

Arthur Olof 

Arjan van der Stelt 
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Hessing is teamcoördinator Openbare Orde en 
Veiligheid bij de directie algemene bestuursza
ken van de gemeente Rotterdam. Zijn team is 
gehuisvest in het mooie stadhuis aan de 
CoolsingeL Hessing heeft ernstige kritiek op de 
opdracht van zijn oud-burgemeester aan de 
Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie, 
de commissie-Elzinga: 'Peper heeft de provincie 
nadrukkelijk afgeschermd van het werkterrein 
van de commissie. Dat vind ik een gemiste kans. 
D66 bepleit met nadruk dat we ook met dualise
ring op provinciaal niveau grote winst kunnen 
boeken.' 

Minkukels 

Waar 'Elzinga' studeert op wethouders van bui
ten de gemeenteraad, pleit Hessing voor 
Gedeputeerden van buiten de Provinciale Staten. 
Hessing: 'Politieke partijen sturen op provinciaal 
niveau veel te weinig aansprekende figuren naar 
voren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er 
alleen minkukels zitten. Maar er is toch niets mis 
mee om een landelijke bekendheid lijsttrekker of 
Gedeputeerde te maken? Neem oud-staatssecre
taris Hans Simons, die nu als Rotterdamse PvdA
wethouder de gemeentepolitiek nieuw leven 
inblaast. Zo kun je ook het "bestuurders bestuur" 
van de provincie opengooien.' Of, zoals PvdA'er 
Thijs Wöltgens bepleit in Vlugschrift, zonder het 
waarschijnlijk kwaad te bedoelen met zijn all u-
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sie op Chinese zuiveringen: 'Den Haag, doe de 
was de deur uit. Laat duizend regionale bloemen 
bloeien.' 
Probleem is niet zozeer dat de provincie te wei
nig bevoegdheden heeft. Hessing: 'Wat we moe
ten aanpakken is de ingesleten cultuur van non
interventie. Bij de annexatietwisten rond Den 
Haag zijn de Staten smadelijk door het ijs 
gegaan. De gemeenten en het Rijk waren zeker 
niet zomaar langs de provincie gekomen met op 
ruimtelijke ordening een Gedeputeerde als PvdA
Kamerlid Adri Duivesteijn.' 
Bij Den Haag onderschrijft Hessing overigens de 
noodzaak van Pepers 'robuuste gemeente': 'Den 
Haag is een stad die klem zit in een vijandige 
omgeving. Nu de stadsprovincie niet doorgaat, 
zal de oplossing een herindeling moeten zijn. 
Dat moet je met forse hand oplossen, wat inder
daad lijkt op annexatie van omliggende gemeen
ten. Het is opvallend dat de VVD-burgemeesters 
aldaar met het referendumwapen schermen 
tegen dit naderend onheil. Opportuniteit voorop 
dus. Maar dat geeft niet, de pragmatische bena
dering maakt het immers levendiger.' 
Den Haag, maar ook andere grote steden laten 
zich weinig aan de provincie gelegen liggen. 
Hessing erkent dat de provincieindeling soms 
gedateerd en niet meer optimaal functioneel is: 
'Onze provincies zijn natuurlijk een middeleeuws 
overblijfsel. Maar in één Europa, met één euro, 

kan de wordingsgeschiedenis van onze provin
ciën niet langer een beslissend argument zijn 
tegen vernieuwing. En die ontstaat volgens mij 
door een schaalvergroting van onderaf. De 
Randstad voorop, maar denk ook aan Groningen, 
Friesland en Drenthe in één noordelijk samen
werkingsverband. Helaas is het proces van 
bestuurlijke vernieuwing lamgeslagen en hebben 
moedeloosheid en gezapigheid hun intrede 
gedaan. De commissie-Elzinga had een nieuwe 
impuls kunnen zijn. En kan dat nog zijn, maar 
dan nu van onderaf.' 
Ook bij die andere omstreden herindeling, 
1\Nentestad, organiseren de betrokken gemeen
ten zelf het verzet tegen nationaal beleid. De 
provincie is noch als bemiddelaar, noch als 
scherprechter te bekennen. Hessing: 'Je kunt er 
natuurlijk niet altijd uitkomen, ook al ben je 
assertiever. Zeker niet bij een herindeling. Dat is 
een ingrijpende beslissing die dicht bij de bur
gers staat en veel emoties losmaakt. Wat op 
zichzelfprima is en waaraan je recht moet doen. 
Het lijkt me een uitstekende voedingsbodem 
voor een volksraadpleging. Ook al kan dat bete
kenen dat voorgenomen herindelingen, die van
achter de tekentafel misschien heel rationeel 
waren, er in de praktijk niet doorkomen. That's 
all in the game. Een referendum moet toch bij 
voorkeur gaan over een onderwerp dat de bur
ger direct aangaat. Maar of de inzet nu 



Twentestad is of een asielzoekerscentrum in 
Gorinchem, steeds weer speelt de vraag op of 
dat onderwerp zich welleent voor een referen
dum.' 

Gorinchem 

In zijn woonplaats Gorinchem 
was D66-minister Roger van 
Boxtel van Grote-Stedenbeleid 
minder aangenaam getroffen 
dat hij zijn stem in een volks
raadpleging moest uitbrengen 
over de locatie van een nieuw 
asielzoekerscentrum [zie pag. 7]. Tegenover de 
pers liet de minister zijn twijfel doorschemeren 
of dit onderwerp wel geschikt was voor een der
gelijk plebisciet, omdat er toch een landelijk 
onderwerp van werd gemaakt. Van Boxtel, des
gevraagd: 'Ik heb twijfel geuit maar niet gezegd 
dat het niet mag. Mijn zwaarste punt van kritiek 
was gelegen in de omslag die de indieners van 
het referendum maakten. Gaande het proces stel
den ze dat via dit lokale referendum feitelijk een 
oordeel werd gevraagd over het landelijke asiel
beleid. Die opstelling is natuurlijk niet te rijmen 
met het instrument van een lokaal raadplegend 
referendum.' 
Een amendement op de uitvoeringswetgeving bij 
de herziene grondwet van VVD en PvdA in de 
Tweede Kamer maakt andersom dezelfde vertaal-

slag: wat op landelijk niveau referendabel is, is 
dat op lokaal niveau niet. Bovendien moetje niet 
alles referendabel maken. In een uitspraak van 
de Raad van State van maart 1997 heet het dat 

het referendabel maken van 
'maatschappelijk noodzakelijke 
projecten die op weerstand 
stuiten bij delen van de bevol
king de slagvaardigheid van 
het bestuur ernstig kunnen 
aantasten.'. De nieuwe direc
teur van het COA, Erry Stoové, 
liet zich begin deze maand in 

dezelfde geest uit tegenover NRC Handelsblad. En 
de oude PvdA-voorman Jacques Wallage lijkt als 
burgemeester van Groningen ook meer begrip op 
te gaan brengen voor dergelijke inperkingen. Het 
Nederlandse volk tenslotte, dat voor 83% voor
stander is van het referendum, zou zeker met 
60% opkomen als de toelating van asielzoekers 
de inzet zou zijn (Desan, april 1998). 
Hessing: 'Ik zou niet weten waarom asielopvang 
geen onderwerp kan zijn voor een lokaal referen
dum. Het lijkt me juist een heel belangrijk 
onderwerp, dat direct van grote invloed kan zijn 
op het woon- en leefklimaat. En dat bedoel ik 
niet in negatieve, maar in ontwikkelingszin. Ik 
sta dan ook niet achter die opmerking van Roger 
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IZUTD-FI 0 LLAl\fD 
!MEER REGIE, 
IGROENBOEKEN 

In een dichtbevolkt en maatschappelijk sterk gecentrali
seerd land als Nederland overstijgen problemen al snel 
de gemeentelijke grenzen. Daar waar de lokale belangen 
uiteenlopen, is het nodig dat er voorzien is in een 
instantie die knopen kan doorhakken. De pogingen zijn 
mislukt om voor de grootstedelijke gebieden, waar deze 
problemen het meest pregnant aanwezig zijn, stadspro
vincies te vormen. Temeer wordt nu dus weer van de 
'gewone' provincie verwacht. Ook het regeerakkoord 
rept van een versterking van de regisseren de en inte
grerende rol van de provincie. 
De Staten Zuid-Holland namen unaniem een initiatief
voorstel van D66 aan ter versterking van de provinciale 
regieroL Een analyse van de al bestaande provinciale 
regiebevoegdheden is van fundamenteel belang om de 
belangrijkste lacunes in kaart te brengen. Het is nu al 
duidelijk dat de provincies op planologisch gebied een 
direct (op bestemmingsplanniveau) werkend instrument 
nodig hebben: de planologische projectprocedure. Het 
initiatiefvoorstel geeft een overzicht van de planologi
sche bevoegdheden en concludeert dat de provincie 
daarvan vaak te spaarzaam gebruik maakt. Het is over 
het algemeen zo dat de Staten kunnen volstaan met een 
beter gebruik van bestaande bevoegdheden. 
De terughoudendheid vindt vooral haar oorzaak in de 
weinig actieve provinciale bestuurscultuur. Dat geldt 
vooral voor provincies als Zuid-Holland, die geen duide
lijke eigen identiteit bezitten maar wel een aantal zeer 
grote, dus sterke gemeenten hebben. Het fiasco van de 
grenscorrectie in de Haaglanden benadrukt de noodzaak 
voor een geleidelijke uitbouw van de eigen regieroL 

Groenboeken 

Een meer interactieve beleidsontwikkeling kan het stre
ven ondersteunen om de provinciale regierol te verster
ken. Zeker in Zuid-Holland vond de interactie echter 
vooral plaats met de meer geijkte maatschappelijke 
organisaties. Voor minder geijkte belangengroepen, bij
voorbeeld op het vlak van natuur. milieu en landschap, 
en individuele burgers was geen plaats ingeruimd in dit 
soort nieuwe processen. De Zuid-Hollandse D66-Staten
fractie vroeg hiervoor keer op keer tevergeefs de aan
dacht. Totdat bij de laatste begrotingsbehandeling 
opeens onze motie bij Gedeputeerde Staten genade vond 
om al in een vroeg stadium van de beleidsvorming de 
verschillende ambtelijke varianten openbaar te maken in 
de vorm van groenboeken. Het belang van groenboeken 
is dat alle betrokkenen en geïnteresseerden hun voor
keuren en ideeën al kenbaar kunnen maken voordat op 
politiek niveau de knopen zijn doorgehakt. Als interac
tieve beleidsontwikkeling meer wil zijn dan een ver
plicht nummer, is dat een essentiële voorwaarde. 
De naleving van deze toezeggingen houdt de D66-
Statenfractie dan ook scherp in de gaten. 

Meine Henk Klijnsma 
Voorzitter D66-Statenfractie Zuid-Holland 
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IN ALLE STATEN 
REFERENDA 
HAAGLANDEN 

De gang van zaken rond de overigens mislukte grenscor
rectie Haaglanden leidde tot een debat in de Provincale 
Staten Zuid-Holland over een betere burgerparticipatie bij 
grenswijzingen van gemeenten. Aanleiding waren de 
volksraadplegingen in de Haagse randgemeenten over het 
voorstel tot grenscorrectie van Gedeputeerde Staten. Deze 
raadplegingen leidden tot de verwachte 99% tegenstem
mers. het goeddeels negeren ervan door de provinciale 
politiek en de voorspelbare boze reacties die hier weer op 
volgden. Het was voor de D66-Statenfractie niet eenvou
dig een standpunt te bepalen. Allereerst is het zo dat een 
volksraadpleging in Nederland geen (correctief) referen
dum is. Een referendum gaat over een genomen besluit. 
waar je ja of nee tegen kunt zeggen, en is bovendien 
bedoeld voor alle betrokkenen. dus in dit geval ook de 
inwoners van Den Haag zelf. Het meest omstreden onder
deel van het voorstel. de zgn. corridor. zou op initiatief van 
de D66-fractie hoogstwaarschijnlijk zijn gesneuveld. en er 
was bovendien gerechte vrees voor veel verdergaande 
voorstellen van de minister als het provinciale voorstel 
het niet zou halen. 
Ook al is het dan geen referendum. dat wil niet zeggen 
dat een volksraadpleging niet waardevol kan zijn. Bij een 
complex onderwerp als de herindeling zou het goed zijn 
geweest om een raadpleging dan niet eenmalig te houden, 
maar op een paar momenten. Om praktische redenen ver
dienen andere methodes dan de voorkeur. zoals elektroni
sche burgerconsultatie. 
Anders dan een referendum. is een volksraadpleging ook 
niet bindend voor het bestuur. Bestuurders moeten zich er 
natuurlijk wel goed rekenschap van geven. en goede rede
nen aanvoeren om van de uitkomsten af te wijken. Ook al 
waren de raadplegingen in dit geval gebrekkig. toch heeft 
de D66-fractie die verantwoording afgelegd. Wij hebben 
ons sterk gemaakt om het grootste pijnpunt van de inwo
ners van de randgemeenten. de corridor, weg te nemen. 

Meine Henk Klijnsma 

Voorzitter D66·Statenfractie Zuid-Holland 

•LAAT PROVINCIALE 
STATEN DOOR 
GEMEENTEN 
KIEZEN' 

PvdA-senator Linthorst wil de provinciale bestuurskracht 
vergroten door de leden van de gemeenteraden voortaan 
de Statenleden te laten kiezen. 'Uiteraard met een gewo
gen stemrecht'. zo voegt zij er in Binnenlands Bestuur aan 
toe. Het blad benadrukt dat zij niet uit het oog verloor wat 
de consequenties zijn voor de Eerste Kamer. De gekozen 
statenled en kiezen immers op hun beurt de leden van de 
senaat. 'Een gepaste stilte is op zijn plaats', was de reac
tie van minister Peper. 
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van Boxtel. Je zou er natuurlijk wel voor kunnen 
kiezen dat je die opvang niet per gemeente 
regelt, maar per provincie. Dan krijg je dus een 
provinciaal referendum. We moeten niet te ang
stig zijn. De paar onderwerpen die mensen echt 
raken, moeten we juist niet wegstoppen.' 

Maffia 

Met dat al wacht het consultatieve referendum 
op de vereiste herziening van de grondwet, zoals 
is overeengekomen in het regeerakkoord. Nu ook 
de progressieve oppositiepartij
en in de Tweede Kamer zich 
erachter scharen, ligt de bal 
weer bij de Eerste Kamer. 
Hessing: 'Voor ons hangt het er 
een beetje van af wat het pro
gressieve gehalte van de Eerste 
Kamer na de Statenverkiezin
gen zal zijn. Het probleem zit 
vooral bij de VVD omdat daar principiële tegen
standers zitten, die alleen vanwege het regeerak
koord voor stemmen. Wat sommigen er niet van 
weerhoudt toch tegen te stemmen. Die fractie 
zal zich sterk maken om de reikwijdte zo smal 
mogelijk te krijgen.' 
Eerder zorgde dezelfde VVD ervoor dat de drem
pel voor een geldige uitslag van een consultatief 
referendum omhoog ging naar 600.000 geldige 
stemmen. Is dat niet erg hoog? Hessing: 'Jazeker, 
zelfs zo hoog dat Wiegel bij behandeling in eer
ste termijn zei dat zijn fractie weliswaar tegen 
was, maar bij deze drempel net zo goed voor kon 
stemmen. De drempels zijn hoog, maar niet 
onneembaar. Als de ANWB met zijn 3,5 miljoen 
leden werkelijk een representatieve actie voert 
tegen het rekeningrijden, kunnen ze er ook wel 
een referendum over organiseren.' 
Hessing is niet zo bang dat het referendum zo 
een instrument wordt in handen van de meest 
monomane belangenbehartigers, met de maffia 
als uiterste. Het gaat immers alleen om fiat of 
veto achteraf. Het volksinitiatief is buiten 
beschouwing gebleven. Hessing: 'Ik deel die 
democratische koudwatervrees niet. Natuurlijk 
kan zich een belangenorganisatie melden die 
heel kapitaalkrachtig is, en in de media het nodi
ge lawaai maakt. Dat is bij algemene verkiezin
gen niet anders. De VVD heeft ook veel steun uit 
het bedrijfsleven. Bij de meeste onderwerpen zie 
je de belangenorganisaties aan beide zijden. 
Natuurmonumenten, Greenpeace, milieuorgani
saties vormen ook tegenwicht tegen rnalochen 
als de ANWB. En je mag de volwassen menings-

Groenboeken 

Ander veel gehoord bezwaar tegen de volksraad
pleging zou zijn dat veel onderwerpen te inge
wikkeld zijn voor de doorsneeburger. Na de ver
nietigende uitslag van het referendum over de 
stadsprovincie Amsterdam met 'een stemverhou
ding die wij slechts kennen uit presidentsverkie
zingen in Albanië tijdens de Koude Oorlog', 
waarschuwde Amsterdams PvdA-burgemeester 
Schelto Patijn: 'Het is te ruw en te absoluut, het 
ontwarren van een knoop in een veter met een 
hakbijl.' 
Hessing repliceert: 'Die bezwaren hoor je nooit 

bij parlementsverkiezingen, die 
inhoudelijk toch veel com
plexer zijn. Een referendum 
gaat over één onderwerp. Het 
feit dat een onderwerp referen
dabel is, legt juist de verplich
ting op aan bestuur, politiek en 
politieke partijen om goede en 
juiste informatie te geven en 

zich tijdig uit te spreken. Je moet de boel open
gooien, Je kunt als staten veel eerder met 
gedachtenvorming beginnen, met concept-plan
nen, zoals de "groenboeken" van de D66-
Statenfractie Zuid-Holland [zie pag. 5]. En dat 
communiceer je via alle moderne kanalen, zoals 
Internet. Je brengt mensen tot het niveau waar
op ze een afgewogen, verantwoorde mening 
kunnen vormen en niet meer afgaan op instinc
ten, op onderbuikgevoelens. Er is nog een wereld 
te winnen. Dan betrek je mensen heel direct, dan 
maak je er een echt interactief bestuur van. 
Openheid, je kwetsbaar openstellen, dat is weer 
typisch D66. Meer kun je niet doen. Je kunt een 
paard naar het water leiden, maar je kunt het 
niet leren drinken.' 
Een provinciaal informatiekanaal bij uitstek zijn 
de goed beluisterde regionale omroepen. 
Hessing: 'Nog nooit wisten de Zuid-Hollandse 
kiezers de Statenleden zo direct te vinden als 
toen het geld voor TV West ter discussie stond. 
Toen was de provincie opeens heel goed zicht
baar. Er zijn maar een paar onderwerpen die zo 
leven.' 
Voor de Brabantse CDA-lijsttrekker Pietervan 
Geel zelfs zo weinig, dat hij in Binnenlands 

Bestuur een direct ultimatum stelt: 'We hebben 
nog één of twee verkiezingen de tijd om duide
lijk te krijgen of de sta tenverkiezingen levens
vatbaar zijn.' Maar Hessing heeft nog wel meer 
voorbeelden: 'Als je het groene hart in Zuid
Holland wilt behouden, moet je het niet aan de 
gemeenten overlaten. Dan is het groene hart 
binnen de kortste keren als een inktvlek dichtge-

vorming van de burgers niet onderschatten. Ik lopen. Als we in de hand willen houden hoe dit 
vind dat zulke bezwaren een buitengewoon hoog land er over twintig jaar uit zal zien, dan blijft 
paternalistisch gehalte hebben.' voor de provincie een belangrijke rol weggelegd.' 

Arthur Olof 
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landelijk relevant? 
Op verzoek van 999 burgers vond op 20 janu
ari jl. een referendum plaats. De inzet was de 
voorgenomen keuze van een locatie in 
Gorinchem-Oost voor de vestiging van een 

' asielzoekerscentrum. De politieke discussies, 
de besluitvorming en de voorbereiding vormen 
een boeiend, niet al te opwekkend verhaal. 
Maar het Gorcumse referendum had ook een 
aspect van landelijke betekenis. 

In de aanloop naar het referendum bleek 
namelijk al snel dat de discussie niet zozeer 
over de locatie ging, als wel over de veel alge
menere vraag of asielzoekers gewenst zijn. Die 
verbreding was uiteraard verwacht en had al 
tot de nodige principiële discussies in de Raad 
geleid bij de behandeling van de aanvraag. Het 
referendum kwam er niettemin, en bijna 39% 
van de stemgerechtigden kwam op. In het 
betrokken stadsdeel was NIMBY (not in my 
back yard) souverein en verscheen bijna 60%. 
Van hen was slechts krap 23% voor de voorge
nomen locatie, over de hele gemeente geno
men was dat bijna 41%. Inmiddels heeft de 
Raad, ondanks dat de meerderheid van de 
stemmers tegen waren, toch besloten om op 
de voorgenomen locatie een asielzoekerscen
trum mogelijk te maken. Dat kon temeer 
omdat minder dan 50% van de stemgerechtig
den opkwam. 

Het referendum trok landelijke belangstelling. 
Een belangstelling die uiteraard alles te maken 
heeft met de vraag of een besluit met betrek
king tot asielzoekers een referendabel onder
werp is. De achterliggende vraag is dan waar
schijnlijk of het verstandig is om ruimte te bie
den aan opvattingen die strijdig zijn met 
democratische waarden. Want die krijgen bij 
een dergelijk referendum de ruimte. Inderdaad 
vormde zich in de aanloop naar het referen
dum rond de initiatiefneemster een groep die 
in toenemende mate Centrum-Democraten-jar
gon hanteerde. Ik vind dat een gezonde demo
cratie daarmee moet kunnen omgaan. En daar
bij doel ik op het hele land. Het is zelfs nog 
sterker. Misschien is het juist wenselijk om 
dergelijke ondemocratische neigingen en racis
tische gevoelens naar buiten te laten komen, 
omdat ze het democratisch proces kunnen ver
sterken. Het is dan natuurlijk wel een voor-

waarde dat de verantwoordelijke politici op 
een intelligente wijze reageren. 
Een andere reactie gaf prof Van Praag op de 
referendumdag op televisie. Hij vindt dat je 
geen referendum moet houden over onderwer
pen die minderheden aangaan als die minder
heden zich niet in het publieke debat kunnen 
weren. Hij vindt dat je een dergelijke clausule 
ook zou moeten vastleggen in een verorde
ning. Hij verwijst daarbij naar de praktijk van 
de grote steden. 
In de raad hebben we die invalshoek niet beke
ken. En als initiatiefnemer voor de huidige 
referendumverordening in Gorinchem vraag ik 
me ook af hoe je deze stelling in een verorde
ning kan vastleggen zonder dat je daarmee de 
tegenstanders uit principe de mogelijkheid 
geeft om het houden van elk referendum af te 
wijzen. Wie zijn immers die 'minderheden', en 
met hoeveel moeten ze zijn? Bovendien, is de 
locatiekeuze voor een peuterspeelzaal dan niet 
referendabel omdat de peuters als minderheid 
niet aan het publieke debat kunnen deelne
men? Wie dan de ouders noemt, kan ik in het 
geval van de asielzoekers doorverwijzen naar 
de rijksoverheid of het Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers. Maar mij bekruipt toch 
eerder het gevoel dat de stelling van Van Praag 
in feite niet meer is dan een 'professorabele' 
kwestie. Volgens mij bedoelt hij alleen maar 
dat onderwerpen die emoties oproepen, en 
ondemocratische uitingen genereren, niet 
geschikt zijn voor een referendum. 
Als D66'er ga ik er echter van uit dat de 'moda- . 
Ie' burger in ons land een kiezer is die wel
overwogen oordeelt. Hij heeft daarvoor 
natuurlijk wel adequate voorlichting nodig, en 
de illusie dat er ook werkelijk naar hem wordt 
geluisterd. De democratische spelregels bren
gen met zich mee dat de kiezer het laatste 
woord dient te hebben. Net zoals de verkiezing 
van de burgemeester is dus ook het referen
dum een noodzakelijk democratisch instru
ment, waar zo min mogelijk onderwerpen van 
uitgesloten mogen worden. 

Rien Stolk 

D66fractie Gorinchem 

IN ALLE STATEN 
GEKOZEN CDK 
MOEILIJKE KEUZE 
VOOR BENOEMDE 
CDK 

'0, zelf zou ik verkiezingen wel aandurven. Maar hoe ster
ker je het bovenlokaal bestuur maakt. hoe groter dus het 
scheidsrechtersgehalte van de provincie is. des te meer 
ben ik geneigd te denken dat we moeten vasthouden aan 
de benoemde commissaris.' Aldus Utrechts Commissaris 
der Koningin (CdK) Boele Staal in Binnenlands Bestuur. 
Een opmerkelijke uitspraak voor een 066' er. 
Dus maar eens die andere 066-CdK, Michel Jager van 
Flevoland, gevraagd naar zijn mening. Jager maakt met 
collega's leemhuis-Stout (VVO, Zuid-Holland), Van 
Kemenade (PvdA.Noord-Holland) en Hendrikx (CDA. 
Overijssel) een discussiestuk voor dualisme en het provin
ciaal bestuur. Beoogd resultaat is een provinciale variant 
op het rapport waarmee de commissie-Eizinga eind 1999 
komt. 
Michel Jager is voorstander van een dualistische inrich
ting van het provinciaal bestuur. Juist omdat de rol van de 
provincie zwaarder wordt. moet het dagelijks bestuur zelf
standig kunnen onderhandelen. Oe Staten hebben een con
trolerende taak. Hoewel dit dualisme nog sterker wordt 
met een gekozen Commissaris der Koningin. houdt ook 
Jager een slag om de arm. 'Het is voor een dualistisch 
systeem niet noodzakelijk dat de CdK wordt gekozen.' In 
elk geval zou hij niet door de Staten gekozen moeten wor
den (de PvdA-variant), want dat is 'zo monistisch als 
wat'. Jager vreest vooral dat de gekozen CdK de taken 
inzake de openbare orde kwijtraakt aan het landelijk 
niveau. Dat zou hij ongewenst vinden. Datzelfde risisco 
kleeft overigens aan de gekozen burgemeester. 
Boele Staal ziet daar geen probleem. In genoemd inter
view merkte hij al op dat hij dualisme en de gekozen 
bugemeester voor grote gemeenten 'vanzelfsprekend' 
vindt. Voor sterke gemeenten dus een gekozen bestuurder, 
maar voor sterke provincies een benoemde? Het hemd 
soms nader dan de rok? Desgevraagd wijst Boele Staal 
erop dat de gewenste scheidsrechtersrol van de nieuwe 
provincie van een ander kaliber is dan de primaire 
bestuurstaak in grote gemeenten. Zijn partijgenoot in 
Flevoland bereidt de discussie voor. 

El ma Hulspas- Jordaan 

Links: CdK Flevoland, Michel jager. Rechts: CdK Utrecht, 

Boele Staal. Foto's Dennis Sies 
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D&&'S BLINDE VLEK: 
DE GROENE RUIMTE 

De Provinciale Statenverkiezingscampagne is in volle gang. Als 
D66-minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) 

ben ik samen met de Statenfracties de boer op geweest. Nog 
enigszins onwennig maar enthousiast hebben we D66 neerge
zet als partij van stad én platteland. 

Het cliché van D66 als grachtengordelpartij bracht zelfs een 
Eerste-Kamerlid tijdens de begratingsbehandelingen naar 
voren. Is een D66-minister van LNV niet een contradictio in ter
minus? Het is blijkbaar even wennen voor politiek Den Haag 
en de landbouwsectoren. Maar het is ook wennen voor de D66-
achterban. Tijdens de voorbereiding van de campagne blijkt dat 
de D66-ers bij Apotheker op LNV toch allereerst denken aan 
natuurbeheer en milieu. Daar heeft D66 duidelijke ideeën en 
meningen over en daar willen de verkiesbare Statenleden het 
tijdens de campagne over hebben. Prima, heel belangrijk, maar 
er is meer. Bovendien hebben we voor natuur een staatssecreta
ris. 
'Het platteland werkt' is terecht de slogan van D66-Groningen 
voor de Statenverkiezingen. Dat is nu precies wat ik bedoel, en 
dat is de 'blinde vlek' van D66. Want niet alleen de mooie, gro
te natuurgebieden bepalen de ruimtelijke kwaliteit van het lan
delijk gebied. Ook het cultuurlandschap, waaruit ons land voor 
60% bestaat, heeft grote schoonheid. Hier produceren de agra
rische sectoren en wonen de mensen. D66 moet daar net zo 
goed voor staan, want deze groene ruimte is essentieel voor de 
kwaliteit van Nederland-stedenland en voor de kwaliteit van 
Nederland-agroland. 
Ik zal het de komende jaren dan ook vooral hebben over de ont
wikkeling van de agrarische sectoren. Zij moeten zich bij de 
productie houden aan eisen die overheid en maatschappij stel
len op het gebied van kwaliteit, dierenwelzijn, milieu en 
gezondheid. 'Het platteland werkt' intussen, ook al zullen in de 
toekomst waarschijnlijk steeds minder mensen in de produce
rende landbouw werkzaam kunnen zijn. Het Europese land
bouwbeleid stimuleert de boeren om nieuwe inkomsten te gaan 
verwerven via natuurbeheer, recreatie en kwaliteitsverbetering. 
Daarbij bepleit en ondersteunt Brussel een gebiedsgerichte 
benadering. Producerende landbouw, natuurbeheer, waterbe
heer, economische ontwikkeling, recreatie en wonen op het 
platteland zijn geen geïsoleerde activiteiten maar onderdelen 
van een groter, samenhangend geheel. 
De maatschappelijke organisaties, de sectoren en de overheid 
moeten dus met elkaar om de tafel gaan zitten om een ontwik
kelingsplan voor hun gebied te maken. Zo kan de bevolking 
optimaal betrokken worden bij de inrichting van de eigen leef
omgeving. 
Als D66-minister van LNV zal ik deze processen van verbreding 
en democratisering stimuleren. Want als het aan mij ligt, ver
wisselt D66 haar 'blinde vlek' voor het platteland nog eerder 
vandaag dan morgen voor een visie op het platteland. 
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Haüo Apotheker 

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

De Bijlmerramp. 

Foto ANP 

De ramp met het El-Al vliegtuig in 1992 heeft 
diepe sporen achtergelaten bij alle betrokkenen. 
Bijna zes jaar na dato stonden nog veel vraagte
kens levensgroot overeind. Pas met de enquete 
lijken nu ook antwoorden los te komen. 

Mede dankzij de inspanningen van PvdA-lWeede
Kamerlid Rob van Gijzel is de politiek zich ermee 
blijven bemoeien. D66 heeft deze activiteiten 
altijd gesteund, omdat ook voor ons geldt dat de 
waarheid altijd boven water moet komen. Er 
kwam een werkgroep 'Bijlmerramp' om te bepa
len hoe één en ander aangepakt moest worden 
om de prangende vragen alsnog beantwoord te 
krijgen. Deze werkgroep wilde een onderzoeks
commissie instellen. 

Al eerder was echter gebleken dat het voor een 
goede waarheidsvinding van groot belang is dat 
getuigen verplicht worden te verschijnen en 
onder ede hun verklaringen afleggen. In de 
werkgroep 'Bijlmerramp' heb ik dan ook vaak 
gepleit voor een parlementaire enquêtecommis
sie in plaats van de meer 'vrijblijvende' onder
zoekscommissie. En met succes: resultaat was 
immers het unanieme besluit van de werkgroep 
om een enquêtecommissie voor de Bijlmerramp 
voor te stellen aan de lWeede Kamer. 



Het onder ede horen van getuigen blijkt, ook nu 
de Bijlmerenquête gaande is, zijn vruchten af te 
werpen, waarmee overigens niet gezegd is dat 
alle vragen ook een werkelijk bevredigend ant
woord zullen krijgen. Het doet echter wel recht 
aan de terechte gevoelens van onrust van 
betrokkenen en het versterkt onze parlementaire 
democratie. De waarheid en niets anders willen 
wij weten. De 1\1\reede Kamer zal de resultaten 
van de enquête afwachten, en vervolgens haar 
conclusies trekken. 

jan van Walsem 

IWeede·Kamerlid D66 

Kamerleden Marijke Augusteijn. lid van de parlementaire enquête· 

commissie, en jan van Walsem in de fractievergadering. 

Foto Dennis Sies 

~:l&~ca::::::::::: 
De openbare verhoren van de parlementaire 
enquêtecommissie inzake de vliegramp in de 
Amsterdamse Bijlmermeer zijn op 3 februari van 
start gegaan. De onthullingen die daar in de 
tweede week al uit voortkwamen, plaatsen ook 
een parlementaire enquête naar de val van 
Srebrenica weer hoog op de agenda. 

De 1\1\reede-Kamerfractie van D66 pleitte eind 
vorig jaar al voor een parlementair onderzoek 
naar de val van Srebrenica. Dat dient gehouden 
te worden direct na afloop, en op basis van de 
bevindingen van het NIOD (voorheen RIOD). Dit 
is een ultieme poging om als samenleving in het 
reine te komen met de vreselijke gang van zaken 
tijdens de val van de moslim-enclave Srebrenica. 
Want de maatschappelijke 'reinigingsfunctie' van 
een parlementair onderzoek kan van groot 
belang zijn voor het collectiefverwerken van 
belangrijke traumatische gebeurtenissen. 
In het Vlugschrift van de PvdA meldde Eerste
Kamerlid Eric Jurgens begin februari dat hij in de 
Eerste Kamer zal pleiten voor een enquête als de 
1\1\reede Kamer daar niet snel mee komt. 
Daarmee kan het parlement de klacht voorko
men die zo vaak is gehoord inzake de Bijlmer
ramp, dat iedereen zo lang heeft moeten wach

ten. In de honderd jaar dat de Eerste Kamer 
enquêterecht heeft, is dit nog niet eerder voorge

komen. 
De 1\1\reede-Kamerfractie van D66 staat in begin

sel niet afwijzend tegenover dit idee. 
Fractievoorzitter Thom de Graaf is echter in het 
geval van Srebrenica van mening dat de 1\1\reede 
Kamer de enquête moet uitvoeren. De 1\1\reede 
Kamer is immers vooral de Kamer om politieke 
verantwoordelijkheden te toetsen. In de Eerste 
Kamer horen wat De Graaf betreft primair de 
enquêtes over de kwaliteit van de wetgeving 
thuis. Een eigen rol van de 1\1\reede Kamer is van 
cruciaal belang wanneer het gaat om het ver

werven van inzicht in belangrijke processen van 
besluitvorming en de controle daarop, zeker als 

openbaarheid van onderzoek en ondervraging 
nodig zijn. 
Het is van groot belang dat de enquête naar de 
val van Srebrenica er komt. Even belangrijk is 
echter dat het onderzoek wordt afgewacht van 
het NIOD, dat naar verwachting halverwege vol
gend jaar wordt afgerond. Dit onderzoek moet 
het feitelijk vooronderzoek zijn voor een eventu
ele parlementaire enquête. De openbare verhoren 
tegenover volksvertegenwoordigers zullen dan 
niet zozeer de functie hebben van pure waar
heidsvinding, maar ze zullen vooral een sterk 
symbolisch effect hebben voor de samenleving. 
Ook dat is democratie in optima forma. 

Manon Tjoa 

~~~·.:::::::::::::::::: 
De discussie rond de WAO is de afgelopen weken 

weer in volle hevigheid opgelaaid. 
Staatssecretaris Hoogervorst (WD) lanceerde 
plannen om de groei van de WAO in te dammen, 
de Kamerfractie van zijn partij deed harde uit

spraken om hoogte en duur van de WAO te 
beperken en de PvdA kwam met een ontslagver

bod voor zieke werknemers. Het CDA wil een 
verplichting invoeren voor een herstelplan tus

sen werkgever en werknemer. D66 verwerpt alle 
suggesties om hoogte en duur opnieuw ter dis
cussie te stellen: er is geen financiële noodzaak, 
het schept andermaal onrust onder betrokkenen, 

het is niet rechtvaardig tegenover blijvend 
arbeidsongeschikten en draagt op geen enkele 
wijze bij aan het terugdringen van het volume. 
De 1\1\reede-Kamerfractie van D66 wil de nadruk 
leggen op een snellere reïntegratie van WAO'ers. 

Nog steeds voelt en is niemand écht verantwoor

delijk voor de herintrede van mensen die ziek of 
gehandicapt zijn geraakt. D66 wil dat het kabi

net concreet de streefcijfers aangeeft om het 
aandeel van arbeidsgehandicapten in bedrijven 
te vergroten, en duidelijke criteria formuleert 
waarop alle betrokkenen, maar in het bijzonder 
het bedrijfsleven, kunnen worden aangesproken. 
De tijd van vrijblijvendheid moet voorbij zijn. 
Een snellere behandeling is zeker geboden bij 
psychische klachten; de wachtperiode voor de 
feitelijke behandeling is gemiddeld veel te lang, 
waardoor klachten verergeren, moeilijker te 
behandelen zijn en de duur van de arbeidsonge
schiktheid dus onnodig toeneemt. 

Voor het aantal plaatsingen vanWAO'ersdenkt 
D66 voor 1999 en 2000 minstens aan een ver
dubbeling. Ondanks de kamerbreed aanvaarde 
D66-motie die deze aanpak bepleit, is hiervan 
niets terug te vinden in het plan van aanpak van 
het kabinet. 

De regering legt de nadruk op snellere keurin
gen. Voor D66 gaat het echter om snellere werk
hervatting: niet de keuring, maar het traject 
terug moet centraal staan. D66 wil een wettelijk 
recht op reïntegratie, zodat een betrokkene na de 
vaststelling van de mate van zijn arbeidsonge
schiktheid ook recht op begeleiding naar de 
arbeidsmarkt heeft. In 1995 diende D66 een 

motie in om de beschikking over de hoogte van 
de uitkering vergezeld te laten gaan van een 
(niet-vrijblijvende) uitnodiging tot een reïntegra
tiegesprek. Dit gebeurt in de praktijk nog onvol
doende. D66 wil ook dit in de wet vastleggen. 

Manan Tjoa 
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Liberale internationale. ·o&tE 

Tijdens het partijcongres stemde een meerder
heid van de aanwezige D66-leden voor toetre
ding tot de Liberale Internationale (LI). D66 was 
al sinds 1986 waarnemer. De WD maakte al 
sinds 1960 deel uit van de LI, VVD'er Frits 
Bolkestein is sinds 1996 voorzitter. 

Op de fringe meeting tijdens het congres legde 
secretaris buitenland Wilfried Derksen de leden 
uit dat verlenging van de waarnemerstatus niet 
meer mogelijk was. Het was nu toetreden of 

Het Europees Parlement heeft in februari in 
Straatsburg een voorstel van de Italiaanse 
socialist Barzanti aangenomen om het 
auteursrecht meer in overeenstemming te 
brengen met de moderne informatiemaat
schappij. De machtige platenlobby en een 
groep beroemde kunstenaars onder aanvoe
ring van Claudia Cardinale hadden hierop 
aangedrongen. Ook de ELDR-fractie was voor 
aanscherping van deze richtlijn, maar zij 
vindt dat het Parlement te ver is doorgescho
ten. 

De richtlijn heeft tot doel de bestaande wet
geving op het vlak van copyright aan te pas
sen aan de nieuwe technologische stand van 
zaken, met name op Internet. Partijen zijn 
niet alleen de scheppende en uitvoerende 
kunstenaars en hun platenmaatschappijen, 
maar ook producenten van CD-roms, 
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Lousewies van der 

Laan zag haar 

kandidatuur als 

lijsttrekker voor de 

Euroverkiezingen 

ruimschoots geho· 

noreerd. Naast 

haar Floor Kist, 

die zijn kandida

tuur tijdens het 

congres terugtrok. 

Foto Dennis Sies 

afhaken. 'D66 is bijzonder, maar niet uniek', licht 
Derksen desgevraagd toe, 'ook buiten Nederland 
bestaan sociaal-liberale partijen. Een ideaal zou 
een aparte internationale organisatie van so
ciaal-liberale partijen zijn, maar dat is momen
teel niet haalbaar. Het merendeel van onze zus
terpartijen, waaronder de Britse Liberal 
Democrats, Det Radikale Venstre uit Denemarken 
en het Oostenrijkse Liberales Forum, hebben 
bewust gekozen voor het lidmaatschap. Een soci
aal-liberale samenwerking zonder deze partijen 

Internetproviders en radiostations. VVD' er 
Elly Plooij verklaarde tegenover Algemeen 
Dagblad: 'We krijgen nu met allerlei belemme
ringen te maken. Zelfs het maken van kopieën 
voor privégebruik kan straks worden verbo

den.' 
De ELDR-fractie vindt dat de aanscherping zo 
ver is doorgeschoten dat ook het recht op 
informatie in het geding komt. Ook de toe
gankelijkheid van artistieke werken voor het 
publiek krijgt met nieuwe belemmeringen te 
maken, waardoor nieuwe ontwikkelingen op 
Internet zeker vertraging zullen gaan oplo
pen. Dit heeft ook gevolgen voor investerin
gen zoals Philips momenteel doet in nieuwe 
CD-kopieermachines. De richtlijn laat de lid
staten overigens wel de nodige ruimte voor 
de precieze nationale invulling. 

Tessa Maas 

Het Europees parlement heeft half februari de 
kaderrichtlijn 'Water' goedgekeurd. Daarme·e 
moet een einde komen aan de grote hoeveel
heden Europese wetgeving en de talloze ver-

acht het hoofdbestuur niet wenselijk.' 
Zijn voorganger Michel Groothuizen verklaarde 
in 1991 nog dat D66 de discussies binnen de LI 
op afstand volgde en dat dit zo moest blijven. 
Volwaardig lidmaatschap was volgens hem geen 
ambitie van D66. Hans van Mierlo wilde hele
maal niet geassocieerd worden met de ideologie 
van het liberalisme, omdat dit immers een stro
ming was uit de negentiende eeuw. D66 wilde 

als nieuwe politieke beweging helemaal niets te 
maken hebben met dergelijke traditionele begin
selen. Derksen: 'Toch wil het hoofdbestuur een 
internationale sociaal-liberale samenwerking. 
Het ziet de mogelijkheden daartoe binnen het 
verband van de LI en de ELDR.' 
Het lidmaatschap van de LI is zeker waardevol 
vanwege de belangrijke contacten die nu gelegd 
kunnen worden. Voor een internationaal geöriën
teerde partij als D66 is een wereldomvattend 
netwerk zeer welkom. Dit bleek eerder al waar
devol voor de Stichting Internationaal 
Democratisch Initiatief. De solidariteit met geest
verwanten in ontwikkelingslanden zou daarbij 
prioriteit moeten hebben. Zij kunnen onze ken
nis en steun immers goed gebruiken om de posi
tie in eigen land te versterken. Bovendien kan 
D66 samen met de Britse Liberal Dernocrats 
tegenwicht bieden tegen de conservatievere libe-

schillen tussen de wetten van de lidstaten op 
dit vlak. ELDR-milieuwoordvoerder Doeke 
Eisma (D66) is tevreden maar hij waarschuwt 
de Raad van Ministers. 

Het voorstel van de Europese Commissie voor 
deze allereerste kaderrichtlijn gaat namelijk 
vallen onder de medebeslissingsprocedure 
zodra het Verdrag van Amsterdam in werking 
treedt. Dat betekent dat het Europese 
Parlement voor het eerst even grote bevoegd
heden zal hebben als de Raad van Ministers. 
De kaderrichtlijn benadrukt het belang van 
moerasgebieden, de integratie van toerisme 
en waterbeleid en de gevolgen voor dee kust
visserij. Ze gaat over oppervlakte-, grond- en 
kustwater en moet verdere vervuiling tegen
gaan, ecosystemen beschermen, duurzaam 
gebruik bevorderen, overstromingen en 
droogte helpen bestrijden en de lozing van 
gevaarlijke stoffen tegen 2020 definitief 
beëindigen. Er moet zo snel mogelijk een ver
bod komen op lozingen van radioactieve stof
fen en stoffen die hormonale functies versto
ren of beschadigen. Alle kosten voor de 
watervoorziening moeten verhaald worden. 
De basis van alle waterbeheer zijn de stroom-



J n at rechtser• 
ralen binnen de LI. Derksen, desgevraagd: 
'Toetreding is een uiting van solidariteit met de 
sociaal-liberalen binnen de LI. Dat hebben de 
sprekers van Det Radikale Venstre en de Liberal 
Dernocrats op het congres ook duidelijk 
gemaakt.' 
Want hoe liberaal is de LI nu eigenlijk? Om te 
beginnen zit de Oostenrijkse ultra-nationalist 
Haider er niet in, zoals vaak wordt geroepen. De 
LI is een samenwerkingsverband van liberalen 
dat in 1947 werd opgericht. De Deense sociaal
liberale partij Det Radikale Venstre is een van de 
medeoprichters. Bij die gelegenheid is ook een 
Liberaal Manifest opgesteld, een soort liberale 
verklaring van de rechten van de mens. Het 
voornaamste doel van de LI is volgens de statu
ten 'to win general acceptance of Liberal princip
les throughout the world, and to foster the 
growth of a free society based on personalliber
ty, persarral responsibility and social justice, and 
to provide the means of co-operation between 
men and wamen of all countries who accept 
these principles'. 
Wat houden deze 'liberal principles' voor D66 
eigenlijk in? Werkt de partij niet na de opschud
ding op het novembercongres hard aan de for
mulering van een beginselprogramma? Hoe kan 
het nou dat je die beginselen nog niet hebt 

gebieden. Plaatselijke instanties, zoals in 
Nederland de waterschappen, moeten daar
voor met beheerplannen komen. Vervuiling 
vraagt om een aanpak bij de bron, waarbij 
duidelijke milieukwaliteitsnormen en grens
waarden voor lozing van stoffen een belang
rijke rol moeten spelen. 

Maas en Waal ontmoeten elkaar in Rotterdam. 

Foto Marcel Minnée. 

Tessa Maas 

benoemd, maar wel alvast beslist over een orga
nisatie die van je verlangt dat je bij je toetreding 
maar liefst drie basisdocumenten onderschrijft: 
het Liberal Manifesto van 1957, de Liberal 
Declaration van 1967 en het Liberal Appeal uit 
1981? Was een sociaal-liberaal symposium over 
dit onderwerp niet beter geweest dan een fringe 
meeting waar zo'n twintig leden aanwezig 
waren? 
Derksen: 'Partijvoorzitter Tom Kok zei het op het 
congres duidelijk: "Toetreding maakt ons geen 
spat rechtser." Lidmaatschap betekent zeker niet 
dat we opeens Bolkestein of de VVD omhelzen. 
D66 behoudt een aparte identiteit. De Commissie 

Scheidende Europarlementariërs Laurens jan Brinkhorst, jan 

Willem Bertens en Doeke Eisma groeten het partijcongres. 

Foto Dennis Sies 

Identiteit is aan de slag gegaan met het uitwer
ken daarvan en zal zich daarbij laten inspireren 
door de beginselen van de zusterpartijen. De 
basisdocumenten van de LI spelen daarin geen 
rol omdat ze zo zijn opgesteld dat beide "vleu
gels" ermee uit de voeten kunnen.' 
Ondanks de meerderheid, waren tijdens het con
gres ook kritische geluiden te horen, met name 
van de zittende Eurodelega tie. Hun kritiek richt
te zich op het feit dat er onvoldoende grondige 
discussie had plaatsgevonden binnen de partij. 
Bovendien vonden de Europarlementariërs het 
niet goed voor de beeldvorming, zo net voor de 
verkiezingen. Jan Willem Bertens diende een 
ordemotie in waarin hij voorstelde om het 
besluit uit te stellen tot het najaarscongres, 
zodat alsnog discussie binnen de partij kon 
plaatsvinden. Ook al is de ELDR-fractie in het 
Europees parlement reeds lid van de LI. 
De gewenste verdere discussie stelt Derksen ove
rigens in het vooruitzicht: 'Over het lidmaat
schap zal steeds aan de partij gerapporteerd 
worden en na drie jaar volgt er een evaluatie. 
Nieuwe ontwikkelingen in landen als Israël, 
Frankrijk en Italië zijn daarbij ook van belang.' 

Cintha van Heeswljck m.m.v. Wi!fried Derksen 

WEBWIJS _ 
VOOR SURFENDE KIEZERS_ 

Wie wil weten wat er met de Statenverkiezingen van 3 maart te kiezen is, kan 

terecht op de gezamelijke website die de provincies op Internet hebben inge

richt onder de naam www.provincies.nl. 

Deze site bevat allerlei informatie over partijen, programma's en kandidaten 

die op verschillende manieren toegankelijk is, onder andere via links naar de 

eigen sites, via een programmavergelijking en een politieke kaart. 

Interessant zijn vooral de interactieve mogelijkheden, zoals de quiz en het 

discussieplatform. De Stemwijzer is een veel leukere manier om je keuze te 

bepalen dan verkiezingsprogramma's door te worstelen. Na beantwoording 

van een aantal vragen volgt het advies over de partij die het beste bij 

iemands voorkeuren past. Opvallend is dat veel meer mensen bij D66 uitko

men, dan er waarschijnlijk op zullen stemmen. D66 toch redelijk interactief 

alternatief? 

In een opmerkelijk groot aantal verkiezingsprogramma's is veel aandacht 

voor moderne, interactieve beleidsvorming. D66 loopt bij dergelijke interac

tieve meningsvorming op Internet al langer voorop. Onze Statenleden ston

den vaak aan de wieg van dergelijke experimenten. 

Ter gelegenheid van het partijcongres van begin februari kreeg onze lande

lijke site een dynamische vragenlijst. De congresgangers konden die ter plek

ke invullen, thuisblijvers konden dat met de muis doen vanuit hun luie stoel. 

De lijst bevat vragen en stellingen waarover D66 uw mening wil weten. In de 

eerste week vulden een kleine driehonderd mensen deze vragenlijst al in. De 

uitslag wordt permanent bijgewerkt, dus na het invullen vindt men antwoor

den en nieuwe verhoudingen op www.quaestio.com/d66.htm. 

Matt Poe/mans' ' 
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De roep om de Eerste Kamer afte schaffen hoor je nog maar weinig. De voor· 
naamste oorzaak is dat de negatieve beoordeling zich heeft verplaatst naar de 
Tweede Kamer. De burgers hebben de indruk, dat daar nogal willekeurig met hun 
belangen wordt omgesprongen. De Kamerleden zelfbekruipt het gevoel dat zij 
loopjongens zijn van de departementen en de belangenorganisaties. 
De wetgeving in de Tweede Kamer heeft een tamelijk rommelig karakter. De frac
tiewoordvoerders profileren zich met moties en amendementen die vaak zijn 
ingefluisterd door een belangenorganisatie. Om hiervoor voldoende steun te ver
krijgen, bedrijven de woordvoerders een politieke ruilhandel: 'Als jij mij steunt 
op dit punt, steun ik jou op dat punt.' 
De artikelsgewijze behandeling van een wetsontwerp levert een mozaïek op 
waarvan lang niet alle stukken netjes bij elkaar passen en waarvan de maat
schappelijke gevolgen vaak niet goed zijn te overzien. Onduidelijk is ook wie per 
saldo waarvoor verantwoordelijk is. Niet zo'n wonder dat de burgers, die dit op 
een afstand gadeslaan, de activiteiten van hun vertegenwoordigers ervaren als 
partijpolitieke schermutselingen waar zij part noch deel aan hebben. Tegen deze 
achtergrond verschijnt de Eerste Kamer niet meer zozeer als een hinderlijke 
belemmering voor de besluitvorming, maar meer als een instantie die achteraf 
orde moet scheppen in de voorstellen die de Tweede Kamer haar heeft toege· 
stuurd. 

En er is nog iets. Senatoren zijn deeltijdpolitici. Dat lijkt een bijkomstigheid, 
bovendien iets wat senatoren tot mindere politici maakt dan de voltijds Tweede
Kamerleden. Bij nader inzien ligt dit genuanceerder. Juist doordat zij al hun tijd 
in de landspolitiek steken, zijn Tweede-Kamerleden gevangenen van het beruchte 
Haagse circuit. Juist doordat zij dat niet zijn, zijn de senatoren beter vertrouwd 
met het alledaagse leven in de burgermaatschappij · en met wat overheidsmaat
regelen daarin uitrichten. 
Het ogenschijnlijk bijkomstige verschil tussen deeltijd- en voltijdpolitici laat iets 
zien waar meestal achteloos aan wordt voorbijgegaan. Namelijk dat in de ver
houding tussen kiezers en gekozenen behalve kwantitatieve ook kwalitatieve fac
toren van belang zijn. Voor een gezonde politiek moeten die factoren worden 
ontwikkeld en onderhouden. Dat vergt tijd en aandacht. Onze volksvertegen· 
waardigers bij uitstek, de leden van onze Tweede Kamer, komen daar niet aan 
toe. Zij worden bijna volledig in beslag genomen door het Haagse circuit. Om dit 
te veranderen moet ons kiesstelsel op de helling. Dit is een goede, maar niet de 
enige reden om daar wat aan te doen. Laat intussen de Eerste Kamer vooral rus
tig doorgaan. 

BON 
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POSTBUS 660 ~ ... . 
HOLLAND.S NUCHTERHEID 

Het artikel 'Twentse nuchterheid' (DiXiT nr. 0) was voor een reeks briefschrij
vers aanleiding om de redactie erop te wijzen dat deze nuchterheid in de 
opvang van asielzoekers leeft bij veel meer gemeenten en organisaties dan 
alleen in Twente. Met name de positieve medewerking van de gemeenten 
Almere, Culemborg en Eibergen werd genoemd. Maar ook de universiteit 
Twente ontwikkelt met andere universiteiten plannen voor de opvang van 
hoger opgeleide asielzoekers op de campus. 

FOCUS OP D66 
.BEVERWIJKS 
UITSTERFBELEID~ 
'Dankbaar voor de term "uitsterfbeleid", uitgesproken door de bur
gemeester van Beverwijk', was Cornald Maas in De Volkskrant. 

Hij bedankt D66-burgemeester Magda Berndsen-Jansen, te gast in 
'Barend & Witteman', waar zij meediscussieerde over geweld en 
koffieshops, geïnspireerd door het geweld in Gorinchem. 
Want ook Beverwijk heeft een reputatie als het gaat om geweldda
digheden. Als het aan de gemeente ligt, heeft die reputatie echter 
haar langste tijd gehad. Tot voor kort had de gemeente maar liefst 
elf koffieshops op 36.000 inwoners. Het College van B&W besloot 
daarom samen met de raad om een 'uitsterfbeleid' te gaan voeren. 
Nog één koffieshop wordt getolereerd per 15.000 inwoners, en dan 
nog slechts op voorwaarde dat hij niet in het centrum zit, niet bij 
een school in de buurt of bij horeca-gelegenheden. Het maximum 
staat op vijf zaken, vanwege de regionale functie van de stad: het 
'bedieningsgebied' is daardoor groter dan de eigen inwoners. 
Van de vier koffieshops die resteren is er nog een op weg naar het 
sterfhuis: hij staat in een woonwijk en verandert binnenkort van 
eigenaar. Daarna verandert het pand van bestemming. 
Korte metten dus, wat volgens Berndsen overigens alleen maar 
mogelijk is als je van tevoren goed vaststelt hoever je wilt en kunt 
gaan. Daarvoor moeten politie en Justitie ook uitgebreid en gron
dig juridisch toetsen. En, zeker niet in de laatste plaats, is duide
lijkheid naar de betrokkenen van groot belang. Berndsen: 'Maak 
afspraken met de koffieshophouders, nodig ze uit en praat met ze 
bij overlast of andere ongewenste gebeurtenissen. Bevestig alles 
zwart op wit en zie erop toe dat ze die afspraken naleven. Doen ze 
dat niet, dan heb je het volste recht om die koffieshop te sluiten.' 
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Debat 66 (6 x per jaar) 
Debat 66 is opgericht om binnen D66 het debat als 
techniek te blijven koesteren. Maatschappelijk relevante 

worden op enerverende wijze bediscussieerd. Hierbij 
scherpte en breedte in de argumentatie, welsprekendheid en 
· in de debattechniek centraal. Als lid van deze club kunt u 

rol van debater, voorzitter of jury vervullen. Op 10 april vindt 

Conferentie 'Naar een sociaal-liberale visie op zorg' 
Utrecht (in samenwerking met Stichting 
Wetenschappelijk Bureau) 

a'~"u'""c" zijn de dreigende tweedeling in de zorg én de toe
!')Cllll\.t:uJ'"'""u van die zorg. Aan de ene kant is er de liberale visie 

de zorgverzekering over willaten aan het particulier initiatief; 
de andere kant de socialistische kijk die opteert voor een alge

volksverzekering. De vraag is waar D66 in deze discussie 
staan. D66 zegt tenslotte zowel sociaal als liberaal te zijn. 

deze conferentie werken mensen mee uit de politiek, zorgver

~""·""·"ö""• belangenorganisaties en hulpverlening. 

Training Omgang met de media Utrecht 
Media nemen een steeds belangrijker plaats in. Deze 
cursus gaat in op concrete zaken waarmee lokale en 

ullJv''''Ll·"'" politici te maken krijgen. U krijgt o.a. kennis van ver
~'"'·""·""·u" interviewtechnieken, zodat u zich bij o.a. een gesprek 

een journalist beter kunt voorbereiden. Ook is er aandacht 

Training Politiel{e vaardigheden Oegstgeest 
Deze intensieve en nieuwe driedaagse training 
is uitsluitend bestemd voor wie reeds actief 

in een politiek gekozen functie. In een groep van maximaal 10 

!'"·'~u·""" werken we aan de verbetering van uw politieke vaardig
zoals speech, presentatie en debattechniek. Deze bijzondere 

~'"''u""'~'> wordt geleid door twee ervaren trainers. 

Bijeenkomst gemeentesecretarissen Utrecht 
Voor het eerst organiseert het Opleidingscentrum een 
bijeenkomst voor gemeentesecretarissen die tevens lid 

van D66. Deze middagbijeenkomst heeft enerzijds het karak
van een ontmoetingsplaats, anderzijds wordt er gekeken naar 

ö'"'">Lu:>>H:clu over wat de toekomstige ontwikkelingen kunnen 

""'·""':"c"' voor D66-raadsleden. 

vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbonden. 
informatie over het programma bij het Opleidingscentrum 

In Democraat van eind februari staat het complete aanbod 
1999. 

Aa:nm,elclen kan nu al bij Opleidingscentrum D66, 
070 · 35 66 066, E-mail: opleidingscentrum@d66.nl of 

VROEGER OF LATER 

Limburgse triomfen 
De aanval is nog altijd de beste verdediging. Dit 

oude strategische motto geldt voor politieke par

tijen vooral in campagnetijd. Hoewel D66 een for

se nederlaag moest incasseren tijdens de laatste 

Statenverkiezingen en bijna overal de helft van de 

zetels verloor, boekte de partij in Noord-Brabant 

en Limburg hier en daar opmerkelijke winst. Het 

Limburgse Gennep spande met maar liefst 35,5% 

van de stemmen (1995: 9,9%) veruit de kroon. 

Het geheim van de smid is simpel, aldus lokale 

voorman Paul Wessels: een uitgekiende strate

gie met inhoud, emoties en mensen. Wessel: 

'We hebben een thema gezocht waarmee je 

mensen enthousiasmeert. Uiteindelijk kwam er 

een hele eenvoudige, duidelijke boodschap uit: 

"Geef Noord-Limburg een sterke stem in Maas

tricht!" Dat begreep iedereen onmiddellijk, want 

op provinciaal niveau spelen belangrijke zaken. 

Een agrariër vindt het belangrijk dat hij in het 

streekplan voor het buitengebied agrarische bui

tenkavels opgenomen krijgt. Een Gennepse 

industrieel wil een regionaal overslagstation bij 

de Rijksweg 77-73, weer een ander wil een 

oplossing voor het beddentekort in het lokale 

verpleegtehuis.' 

Het zijn allemaal thema's die de kiezer kunnen 

aanspreken. Maar hoe verpak je die boodschap? 

Wessels: 'Het is misschien een open deur, maar 

je moet een campagne voeren die de inhoud 

combineert met onderbuikgevoelens en perso

nen. Het belangrijkste was dat we kiezers in 

Noord-Limburg ervan doordrongen dat hun 

afgevaardigden naar Maastricht voor hun streek 

de kastanjes uit het vuur halen. We zijn de doel

groepen nadrukkelijk gaan opzoeken om daar

over tekst en uitleg te geven, want personen 

worden steeds belangrijker. Mijn eigen voordeel 

is natuurlijk geweest dat ik al ruim twintig jaar 

in Noord-Limburg aan de weg timmer. Ik ben 

dus herkenbaar en schuw ook de publiciteit niet. 

Ik ben dus ook vooral niet vergeten te oogsten 

wat ik al had gezaaid.' 

En de stelling dat de uitslag van de Statenverkie

zingen eigenlijk wordt bepaald door de politieke 

barometer op het Haagse Binnenhof? Wessels 

ontkent het niet, maar hij is overtuigd dat D66 

met haar stijl van werken en politiek bedrijven 

nog veel kan winnen in de regio's. Het landelijk 

niveau moet juist meer oog krijgen voor wat in 

de regio's speelt. Wessels: 'En dat past ook uit

stekend bij ons adagium dat je de burger dichter 

bij het bestuur moet brengen, en omgekeerd. Ik 

denk juist dat je op die manier vanuit de regio de 

landelijke teneur kunt bijsturen en beïnvloeden.' 

Sebastian Dingemans 
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De WD worstelt met volume

problemen en komt als vanzelf 

met spitsvondige herijkingen in 
de ethiek. Omdat het asielzoe

kersprobleem dreigt te 'explo

deren', opperde aspirant-sena

tor Heleen Dupuis (VVD) 

Nederland maar gewoon een 
tijdje te sluiten; WO-fractie

voorzitter Hans Dijkstal noem

de het idee 'praktisch onuit-
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I 

piekeren om de aanvullende 

voorstellen van PvdA en D66 te 

steunen, omdat die 'toch geen 

zoden aan de dijk zetten'. Zelf 

zet hij liever psychisch arbeids

ongeschikten aan de dijk. 

voerbaar'. 

toenemende 
WAO stelde 

Bevreesd voor 

instroom in de 

VVD-Kamerlid 

Geert Wilders voor om een 

apart streng keuringsregime in 

te voeren voor psychisch 
arbeidsongeschikten; zijn par

tij genoot, staatssecretaris Hans 

Hoogervorst van Sociale Zaken, 

achtte die voorstel toch 'niet 

houdbaar voor de rechter'. 

In gewone mensentaal was 

Dupuis' idee natuulijk doodge
woon 'onaanvaarbaar' (D66-

fractieleider Thom de Graaf). En 

WiJders' ingreep was 'het meest 

asociale voorstel dat ik ooit heb 

gehoord', om te spreken met 

D66-Kamerlid Arthie Schimmel. 

'Zij voegde daaraan toe: "Ik 

hoop dat de heer Wilders nooit 
overspannen raakt." Het libera

le Kamerlid beet terug met een 
gemeend: "Als u zo doorgaat 

wel."' (De Telegraaf). 

Ja, hoe sociaal is een liberaal? 

1

!- ~;; 

• 

I 
I. 
I 

De TWeede Kamer debatteerde in maart met staatssecretaris 
Hoogervorst over de kabinetsplannen om het aantal 

WAO' ers de komende vier jaar met 16.000 terug te dringen. 

De aanpak die Hoogervorst voorstaat, vertoont volgens 

Schimmel ernstige tekortkomingen. Grootste bezwaar is dat 

Hoogervorst zijn aandacht met name richt op aanpassing 
van de keuringspraktijk D66 bepleit dat juist de reïntegratie 

van arbeidsgehandicapten (politieke) aandacht moet krij

gen. De Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezond

heidszorg (SKB) voert dit najaar inderdaad een nieuwe richt

lijn van deze strekking in voor bedrijfsartsen. 
In een tweede aanvaring maakte Wilders Schimmel het ver
wijt dat zij 'al tien jaar dezelfde riedel houdt, zonder dat het 

ooit een arbeidsongeschikte minder heeft opgeleverd'. 

Tegenover De Telegraafverklaarde hij er intussen niet over te 

Bovenste foto: Fysiotherapeutische 

worsteling. Foto Marcel Minnée 

Onder: Arthie Schimmel. 

Foto Dennis Sies 

D66 presenteerde in januari een 

eigen plan (zie DiXiT nr. 1). De 

belangrijkste voorstellen zijn 

een wettelijk recht op reïnte

gratie en vaststelling van con

crete streefcijfers voor het aan

tal arbeidsgehandicapten dat 

per bedrijf(stak) werkzaam 

dient te zijn. Schimmel: 'Reïnte

gratie is de donkere kant van de 
Nederlandse overlegeconomie. 

Sinds jaar en dag voelen noch 

politiek, noch sociale partners 

zich écht verantwoordelijk voor 

de begeleiding naar werk van 

mensen met een ziekte of han

dicap. Op centraal niveau wor

den veel vrome woorden gewijd 
aan het belang van reïntegratie, 

maar de daad wordt niet bij het 

woord gevoegd.' 

De TWeede Kamerfractie van 

D66 publiceerde al in 1997 de 

discussienota Werken aan ze!f 

standigheid en reïntegratie, waar

in zij een niet-vrijblijvende 
reïntegratieverzekering intro

duceerde. En bij het jongste 

WAO-debat diende zij een motie 

in om te komen tot een wettelijk 

recht op reïntegratie. Zij koos bewust voor een reïntegratie
recht van arbeidsgehandicapten en niet voor een reïntegra

tieplicht van werkgevers, om optimaal recht te doen aan de 

individualiteit en zelfstandigheid van de betrokkenen. De 

motie in inmiddels aangenomen. 

Nu het volume weer dreigt toe te nemen, zijn concrete 

afspraken harder nodig dan ooit. Daarom wil D66 dat het 
kabinet concrete streefcijfers hanteert van het aantal 

arbeidsgehandicapten dat minimaal per sector aangenomen 

moet worden, met de daarbij vereiste scholingsprogram
ma's en dergelijke. Bij de begrotingsbehandeling Sociale 

Zaken in december 1998 werd al Kamerbreed een D66-motie 

van deze strekking aanvaard. Maar in Hoogervorsts plan 
van aanpak is hiervan nog niets terug te vinden. En Paarse, 
laat staan Kamerbrede eendracht lijkt verder weg dan ooit. 

Arthur Olofm.m.v. Marte van Santen en Arthie Schimmel 
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Het ministerie is niet van Economische, maar 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ligt 
ook niet in Voorburg, maar aan de Haagse Laan 
van Nieuw Oost-Indië. Van buiten oogt het com
plex als een bunker, van binnen is het een open 
structuur met geruisloos bewegende deuren en 
roltrappen, met veel glas en licht en groene pas
teltinten. In de vleugel van de bewindslieden 
staan de deuren open en minister Klaas de Vries 
(PvdA) groet in het voorbijgaan vriendelijk. 

Democratisch argument 

Nog voor het fiat van de ministerraad deed het 
door Verstand aangekaarte dilemma van de 'com
bineerbaarheid' van zorg en arbeid veel stof 
opwaaien. Verstand: 'Het is fantastisch dat een 
nota die nog niet openbaar is, al zo volop in de 
discussie staat. Het staat op de publieke agenda en 
mag zich in een brede mediabelangstelling verheu
gen. Het doet me genoegen dat het zo breed leeft.' 
De praktische bezwaren van de cambineerbaar
heid leven inderdaad, voor steeds meer werken
de, afwerkwillige mensen. Wie gaat er in de file 
staan, op weg naar het werk, en wie in de rij 
voor de kassa? Wie neemt de luiers, wie de loop
baan? En, hamvraag, wie zal dat betalen? 
Verstand is het niet eens met de kritiek dat zij 
alleen met economische emancipatie bezig is, zij 
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zit niet voor niets op Sociale Zaken: 'Ik zie vooral 
een sociaal en een democratisch argument. 
Maatschappelijke participatie geeft je meer 
invloed over de inrichting van je samenleving. 
Dat kan in een ondernemingsraad of op een 
andere manier, maar het is een democratisch 
principe dat heel sterk met onze partij verbon
den is. Zorg dat je ook de verdeling van de 
macht buiten beter verdeelt, en niet de een 
macht binnen geeft, om het zo maar eens te zeg
gen, en de ander macht buiten.' 
Werkgeversorganisaties, maar ook coalitiepartner 
VVD, vinden dat een betere regeling voor de ver
deling van zorg en arbeid kan worden overgela
ten aan de sociale partners. Verstand is het daar 
niet mee eens: 'In het regeerakkoord staat dat er 
betere combinatiemogelijkheden moeten komen. 
Ook de wens om deeltijd op de agenda van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg te krijgen was er al 
een hele tijd. De Stichting van de Arbeid heeft 
tien jaar geleden dringende aanbevelingen 
gedaan aan cao-partners om de deeltijd beter te 
regelen. In 1997 was dat nog steeds maar in 21 o/o 

van de cao's het geval. Die achterstand is niet 
eenzijdig te wijten aan werkgevers, want ook de 
vakbonden zijn verantwoordelijk voor de agenda. 
Ik heb dan ook tegen beide gezegd: "Jullie zeggen 
dat 'arbeid en zorg' belangrijk is, maar als ik kijk 

naar de onderhandelingen gaat het alleen over 
cijfertjes voor en na de komma." Dan komt er een 
moment dat de politiek zegt dat het niet snel 
genoeg gaat, en dan komt er een wet. De wet 

Aanpassing Arbeidsduur dus. En vervolgens mijn 
discussienota als eerste aanzet tot een wet om 
werk en verlofbeter te regelen. Het is een politie
ke wens om een impuls te geven, en daar sta ik 
persoonlijk van harte achter. De maatschappelijke 
ontwikkelingen vragen erom.' 

,·:j' /' 
(,; } 

Annelies Verstand·Bogaert. Foto Dennis Sies 



Akkoord van Voorburg 

'Dertig procent van de mannen zou graag min

der willen werken om ook voor de kinderen te 

zorgen. Maar ze durven het niet aan te kaarten, 
uit angst voor verminderde 

status, voor gemiste promotie

kansen. En de verhoogde 

instroom van vrouwen in de 

WAO blijkt niets te maken te 

hebben met vrouwen die 

boven hun macht grijpen, inte
gendeel. Vrouwen zijn veel vaker overgekwalifi

ceerd voor een baan, dus interessanter is de 

vraag of ze er soms al rekening mee houden dat 

er kinderen komen, en zorgtaken. Het zijn alle

maal signalen dat er behoefte is aan een andere 

sfeer in de realisering van arbeidsverhoudingen. 

Het is ook echt een cultuuromslag. Bedrijven 

denken dan snel: "Wat komt er nu weer op ons 
af?" Maar die omslag is ook vanuit hun eigen 

economische argumentatie noodzakelijk. Wil je 
de krapte op de arbeidsmarkt oplossen, wil je je 
personeel vasthouden, wil je stress en ziekteuit

val voorkomen, dan kan het niet anders of je 

moet deze richting op. Daar ben ik van over

tuigd.' 

Wat bedrijven vooralliever niet op zich af zien 

komen, zijn extra kosten voor zorgverlof. In de 

publieke discussies kennen alle 
opties inmiddels al verklaarde 

voor- en tegenstanders. WD 

en werkgevers willen het 

slechts hebben over onbetaald 

verlof, in ruil voor vakantie- of 

atv-dagen. De Kamerfracties 
van PvdA en D66 bepleiten met 

de FNV dat de werkgever in elk 

geval mee betaalt. CNV-voorzitter Terpstra trekt 

volgens De Telegraaf zelfs parallellen met het 
Akkoord van Wassenaar in 1982, toen de bonden 

loonmatiging beloofden voor de arbeidsduurver-

korting. Verstand, ironisch: 'Ja, dat is toch een 
fantastisch bericht, het Akkoord van Voorburg 

heet het zelfs, terwijl we hier toch in Den Haag 

zitten. Soms denk je als je de krant leest: "Goh, 

was ik daar ook bij?'" 

Ze vindt het intussen te vroeg 

om op de financieringskwestie 

in te gaan: 'Er zijn natuurlijk 
een heleboel modaliteiten. Een 

aantal van die opties staan in 

de discussienota. Bij voorbeeld 

de relatie met het sparen van verlof uit bruto 

loon en het uitruilen met overwerkuren of 

vakantiedagen door de werknemer, al dan niet in 
combinatie met een gedeeltelijke loondoorbe

taling door de werkgever. Ik wacht in dit stadium 

alle adviezen af. Op basis van de nota, de politie

ke uitgangspunten en de advisering maken we 

concrete wetsvoorstellen. En dan ga je definitief 
antwoord geven op de vraag hoe je het betaalt, 

Uitgeteld. 

Foto Marcel 

Minnée 

en of je het helemaal afdwingt, gedeeltelijk, of 

juist helemaal niet.' 

Televverken 

Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat het 

aantal vrouwen op de arbeidsmarkt gestadig toe

neemt. Ook steeds meer vrouwen met kinderen 
gaan of blijven werken, al dan niet parttime. Toch 

is er nog steeds een grote groep 

vrouwen die afhaakt als er kin
deren komen, vooral na het 

tweede kind. Zij zien geen kans 

om werk en zorg te delen of te 

combineren. Daarbij kan de toe

genomen leefdruk of het gebrek 
aan voorzieningen, zoals kin

deropvang, een rol spelen. 

Verstand onderkent het probleem maar wijst 
erop dat oplopend tot 2002 jaarlijks structureel 

400 miljoen gulden extra beschikbaar is voor 

kinderopvang: een verdubbeling van het huidige 

~UUR G-ROEP .. 

I

IDAGINDELING 

1

1 Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken installeerde 
! de Stuurgroep Dagindeling op 24 maart met de Start-
I 

I' bijeenkomst Stimuleringsmaatregel Dagindeling. 
'll De Staatscourant publiceerde de Subsidieregeling 

Dagindeling, waarvoor in deze kabinetsperiode zestig 

'
/ miljoen gulden beschikbaar is. Vanaf die dag kan 

iedereen aanvragen indienen. 
De Stuurgroep bestaat uit: 
de heer mr. E.R. Steen borg, 

voorzitter, 
de heer ir. M. El Ach kar. 

o rg ani sa ti eadvi seur, 
mevr. G.M.W. Harteveld, 

algemeen directeur !CT-bedrijf. 
de heer drs. H.J. Pijlman. 

D66-wethouder Groningen, 
mevr. P. Dijkstra. 

presentator NOS-Journaal, 
de heer dr. P. Winsemius, 

directeur organisatieadviesbureau. 
mevr. mr. C.l.Th. Veltman, 

directeur grootwinkelbedrijf. 
mevr. M.M. van de Brink. 

burgemeester Uitgeest. 
de heer drs. J. van Lidth de Jeude, 

burgemeester Deventer 

aantal plaatsen. Plus nog eens jaarlijks 90 mil

joen voor alleenstaande ouders met bijstand. 

Verstand: 'Ik heb in het kader van de Stimule

ringsmaatregel Dagindeling 60 miljoen beschik

baar voor experimenten om maatschappelijke 

voorzieningen beter te combineren, zodat je niet 

meer van hot naar haar hoeft te rennen. Denk 

aan diensten en winkels op bedrijfsterreinen, of 
stomerijen die je kleren op je werk afhalen. 

Th om de Graaf heeft gewezen op het vergroten 
van de mogelijkheden van telewerken. Dat zou 

niet alleen een oplossing kunnen zijn voor mobi

liteit, het kan ook heel gunstig zijn voor de com

bineerbaarheid. Boodschappen bestellen via 
Internet. De gemeente Deventer heeft bij de ver

koop van het kabelnet bedongen dat iedereen via 

de kabel een aansluiting kreeg. De supermarkt 

hoeft er virtueel alleen nog maar lekker uit te 

zien. De deze week gestarte experimentenrege

ling is breed. Ook planologische problemen kun
nen eronder vallen. Want bij nieuwbouwlocaties 

is het heel interessant om te kijken waar je de 

school zet, waar de supermarkt, de sportvereni

ging, de dependance van de muziekschool, noem 

maar op. Er zijn zoveel interessante invalshoe
ken te bedenken.' 
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Tvveedeling 
de prijs "an 

-1n de zorg: 
de vvachtlijst 

Met de gezondheidszorg zit het wel goed in 
Nederland. Althans, zodra je eenmaal aan de 

beurt bent. Want de wachtlijsten groeien weer, 

en wachtlijsten werken een tweedeling in de 

hand. Een tweedeling die voor ziekenhuizen zeer 

lucratief is en ook beter lijkt te sporen met Euro

pese regelgeving. D66-minister Els Borst van 

Volksgezondheid en D66-woordvoerder Stefanie 
van Vliet van de Tweede-Kamerfractie gaan op 

zoek naar de nuance. 

Bijna de gehele Nederlandse bevolking is verze

kerd van een breed basispakket van zorgvoor

zieningen. Maar de toegang tot deze voorzie

ningen is al jaren een strijdpunt van vooral 

ideologische aard. Aan de ene kant staat de 

visie die de zorgverzekering overlaat aan de 
vrije marktwerking en het particuliere initia

tief: wie een baan heeft of meer betaalt, moet 

voorrang krijgen. Tachtig procent van de bevol

king vindt dat werkenden inderdaad voor moe

ten gaan, bijvoorbeeld in de bedrijvenpoli's. 

Aan de andere kant van het spectrum staat de 

optie van de brede, algemene volksverzekering: 
gelijke monikken, gelijke kappen, en achter 

aansluiten. Maar de Europese regelgeving 

grijpt steeds dieper in, en ondergraaft de natio

nale sociale stelsels. 

Melkkoe 

De vraag en behoefte aan al dan niet acute hulp 

overtreft al geruime tijd de capaciteit aan hulp
verlening. De ziektekostenverzekeraars en de 

instellingen worstelen met de voor hen beschik

bare jaarlijkse budgetten. Mede door de vergrij
zing rezen de kosten voor de gezondheidszorg 

de laatste jaren in toenemende mate de pan uit, 

wachtlijst. Niet zomaar natuur

lijk, maar door patiënten extra 

veel te laten betalen voor een 

behandeling. Een heerlijke, com

merciële 'kluif' voor ziekenhui

zen om extra middelen binnen 
te halen. En, zo redeneert 

Hamel, met deze extra bron van 
inkomsten krijgen de ziekenhui

zen meer armslag om de wacht

lijsten korter te maken. Maar 

dat is absoluut niet het geval 

volgens Henk van der Velden, 

beleidsmedewerker gezond

heidszorg bij de FNV. Volgens 

hem zal Hamels aanpak het 

bestaan van wachtlijsten slechts 
in stand houden. Ziekenhuizen 

zullen wel gek zijn om de 

wachtlijsten dan nog verder aan 

te pakken. Ze zijn dan immers 

een melkkoe voor het zieken

huis geworden. 
D66-Woordvoerster gezond

heidszorg Stefanie van Vliet is 

niet bijster enthousiast over 

deze ontwikkeling. Zeker niet 

nu minister Els Borst van Volks

gezondheid blijkbaar accepteert 

dat er zich een apart zorgsys

teem ontwikkelt voor zieke 

werknemers. Weliswaar wordt 
deze zogenaamde Arbo-zorg 
niet betaald uit het ziekenfonds, 

maar het is misschien wel een eer-

ste concrete stap in de richting 

van verdere tweedeling in de zorg. Van Vliet: 'Ik 
dus uit een oogpunt van kosten

beheersing heeft het kabinet aan 

de beschikbaarheid van deze 
budgetten paal en perk gesteld. 

Om de hierdoor weer groeiende 

wachtlijsten te bestrijden, zet de 
regering jaarlijks weer 130 mil-

Gelijke 
tnonikken. 

gelijke kappen. 
en achter 

aansluiten 

ben bang dat als je eenmaal 

deze stap gezet hebt, het hek 

van de dam is. Vanuit het 

standpunt van de werkgever 

begrijp ik het wel. Die kan 
gewoon uitrekenen wat het 

joen extra in. 

Directeur Hamel van het Academisch Ziekenhuis 

Groningen haakte in op de ontwikkelingen met 
zijn eigen controversiële oplossing. Wie veel geld 

heeft en wil betalen, krijgt voorrang op de 
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extra kost om een werkne

mer met voorrang te laten behandelen, en welk 

profijt het bedrijf hiervan heeft. Dit kan een 
geweldige stimulans zijn voor de verdere ont
wikkeling van bedrijvenpoli's. Maar ik ben heel 

beducht voor initiatieven waarbij mensen met 

Foto Marcel Minnée 

een baan eerder geholpen worden dan mensen 

zonder baan. Ik vind dat je deze tweedeling prin
cipieel niet moet stimuleren. Ook niet met kleine 

stapjes, zoals nu worden gezet. Voor je het weet 

is de stop er voorgoed af en is een tweedeling in 

de zorg een feit. Ik zie eigenlijk liever dat we 

allemaal naar draagkracht meer premie gaan 
betalen. Uit solidariteit ben ik dan voor een 

basisverzekering voor iedereen. Sober van opzet, 

maar wel met een adequaat basispakket. Daar
naast zou je je dan naar keuze voor bepaalde 

zaken kunnen bijverzekeren. Ik vind dat D66 

echt voor die keuze moet gaan.' 



Arbo of achteraan 

Gevraagd om een reactie heeft minister Borst op 

enkele punten een wat genuanceerdere kijk op de 

zaak. Is het wel zo dat de huidige beleidsontwik

keling, met name ten aanzien van zieke werkne

mers, een prelude is tot een verdere tweedeling in 

de zorg? Uitgangspunt voor haar is en blijft dat 
mensen in gelijke medische omstandigheden ook 

gelijk behandeld moeten worden. Voor haar bete

kent dit concreet, bij voorbeeld als twee mensen 

beiden een knie-operatie moeten ondergaan, dat 

iemand met een baan nimmer om die reden snel

ler geholpen mag worden dan iemand zonder 
werk. Minster Borst: 'Werkgevers moeten natuur

lijk wel snel herkennen of er werkomstandig

heden zijn waardoor de werknemers ziek of over

spannen dreigen te worden. Dat hoort bij hun 

verantwoordelijkheid. Als werknemers stress

verschijnselen gaan vertonen, of symptomen die 
wijzen op een burn-out, dan is 

het heel normaal dat er met 

voorrang een gesprek komt met 

de bedrijfsarts of een bedrijfs

psycholoog. Tegenwoordig gaat 

de werkgever verder en stuurt 

iemand naar een bureau waar betrokkene in een 

aantal gesprekken weer op de rails geholpen 

TWeede-Kamerlid Stefanie van Vliet. Foto Dennis Sies 

Minister van Volksgezondheid Els Borst. Foto Dennis Si es 

wordt. Als je nu accepteert dat werkgevers daar 

extra voor betalen, ben je dan bezig met het 

bewerkstelligen van tweedeling 
óf met een goede arbeidsom

standighedenzorg (Arbo)? Ik 

vind dát nu juist een relevant 

discussiepunt en wil niet op 

voorhand zeggen dat het niet 
mag. Ik heb zelf het gevoel dat Arbo-zorg zich wel 

mag uitstrekken tot de behandeling bij een psy-
choloog. De Arbo-dienst mag 

ook best een advies uitbrengen 

als iemand last heeft van zijn 
knie. Zeker als het te rnaken 

heeft met de werkomstandighe

den. Maar als de arts bijvoor

beeld zegt dat de meniscus eruit 

moet, dan geldt voor mij bij de 

behandeling weer: netjes achter 

aansluiten in de rij.' 

Onvermijdelijk dringt zich dan 

de vraag op waar de minister 

van Volksgezondheid voor staat 
als het gaat om de inrichting 

van het ziektekostenstelsel: 
laat zij de markt zijn werk doen 

of wil ze voor iedereen een 

volksverzekering? 'Ik verwacht 

dat het uiteindelijk in de rich
ting gaat van een basisverzeke

ring voor iedereen, waarbij je je 

vervolgens aanvullend kunt ver
zekeren. Alleen kan dit op het 

moment nog niet. In het regeer
akkoord is vastgelegd dat we in 

deze kabinetsperiode eerst 

nader onderzoek gaan doen. Ik 

vind overigens wel dat in die 

basisverzekering de essentiële 
zorg moet zitten. Geneesmidde

len horen bijvoorbeeld in dat 

pakket. En de premie die ieder-

CONFERENTIE: 
•NAAR EEN 
SOCIAAL-LIBERALE 
VISIE OP ZORG' 

Op zaterdagmiddag 17 april beleggen Opleidingscentrum 
en Wetenschappelijk Bureau van D66 een conferentie. Tij
dens deze conferentie zal het accent met name liggen op 
de dreigende tweedeling in de zorg én de toegankelijkheid 
van die zorg. Daarbij staat de ontwikkeling van een soci
aal-liberale visie op de zorg centraal. 

Om de dialoog tussen de verschillende deskundigen en het 
publiek te bevorderen zijn er drie verschillende fora 
samengesteld met ieder een eigen invalshoek. 
Achtereenvolgens zijn dit: 

Forum 1. 
Zorgverzekeraars met: 
Jos van Adrichem, directeur van zorgverzekeraar Anova: 
Einte Elsinga. directeur ING-Medinet: 
Peter van Lieshout directeur van het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn. 

Forum 2. 
Vertegenwoordigers van patiënten/consumenten met: 
Fons Dekkers. directeur Nederlandse patiënten en consu
menten federatie: 
Theo de Vries, directeur Tympaaninstituut 

Forum 3. 
Zorgaanbieders met: 
Andries van Dantzig, psychiater en voormalig directeur 
van het IMP te Amsterdam: 
Ce es Postem a, hoofd algemene gezondheidszorg van de 
GGD te Rotterdam: 
Sirnon Groen, klinisch geriater Kennemergasthuis te Haar
lem. 

Els Borst minister van Volksgezondheid zal de bijeenkomst 
afronden met een commentaar. 

De bijeenkomst vindt plaats in het sfeervolle Jacobi
theater te Utrecht. Deelnamekosten zijn f1 0.-
(inclusief koffie en thee). U kunt zich aanmelden per email 
opleidingscentrum@d66.nl. per fax: 070 - 3641917, 
telefonisch: 070 - 3566066 

een moet betalen, moet tot in de hoogste inko

mens gerelateerd zijn aan de inkomens. Iedereen 

betaalt dan naar draagkracht. Daarin zit tevens 

het principe van de solidariteit.' 

Leo Pinxten 

met dank aan Sirnon Groen 
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ro a: 

De Europese regelgeving zal ook de nationale 
stelsels van ziektekostenverzekering niet onbe
roerd laten. Vorig jaar oordeelde het Europees 

Het Europees Parlement discussieerde in 
maart over de versterking van een Europees 
volksgezondheidsbeleid, want het Verdrag 
van Amsterdam biedt daarvoor nieuwe moge
lijkheden. En dat is broodnodig, ook in het 
belang van Nederland. 

In de EU leeft men steeds langer en de 
gezondheid is nog nooit zo goed geweest. 
Toch is er reden tot bezorgdheid, want één op 
de vijf Europeanen sterft prematuur aan een 
ziekte die voorkomen had kunnen worden. 

Ook al is een volksgezondheidsbeleid primair 
een nationale aangelegenheid, toch heeft ook 
de EU hierin een rol. In het Verdrag van 
Amsterdam is vastgelegd dat op elk beleids
terrein een hoog niveau van bescherming van 
de menselijke gezondheid wordt verzekerd. In 
het algemeen is dit beleid gericht op verbete-
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Foto Marcel 

Minnée 

Hof van Justitie in de zaken van de Luxembur
gers Nicolas Decker (zaak C-120/95) en Raymond 
Kohll (zaak C-158/96) dat het mogelijk moet zijn 

ring van de volksgezondheid en ziektepreven
tie. Inmiddels bestaan er verschillende Europe
se actieprogramma's, zoals kankerbestrijding, 
drugspreventie, gezondheidsbevordering en 
gezondheidsbewaking. De EU stelt ook veilig
heidseisen aan bloed en organen. 
Maar aanpassingen zijn niet minder nodig 
omdat het huidige Europese beleid weinig 
efficiënt is en het budget te beperkt. Het tota
le budget voor gezondheid is nog geen 50 
miljoen euro (ter vergelijking: dit is nog geen 
5% van het budget dat wordt besteed aan 
premies voor tabak). 
Een effectiever volksgezondheidsbeleid is ech
ter niet alleen een kwestie van meer geld. Het 
is veel belangrijker dat volksgezondheids
aspecten worden geïntegreerd in alle overige 
Europese beleidssectoren, met name in de 
landbouw en het transport. Zoveel heeft de 
BSE-crisis wel aangetoond. 

Bij de ontwikkeling van een volksgezond
heidsbeleid is het verder van groot belang 
rekening te houden met de uitbreiding van de 
EU naar Midden- en Oost-Europa. Terwijl de 
gezondheidsproblemen daar over het alge
meen ernstiger zijn, ligt het niveau van de 
gezondheidszorg in deze landen lager dan in 
de lidstaten. Ingrijpende veranderingen zijn 

om zonder voorafgaande toestemming gebruik 
te maken van gezondheidszorg elders in de EU 
en dit te declareren bij de verzekering in eigen 
land (zie www.curia.eu.intfjurisp). Met dergelijke 
uitspraken is de verwachting dat grensover
schrijdende samenwerking op zorggebied toe
neemt en mede een oplossing zal bieden voor de 
'zorgkloof' in grensgebieden. 

Decker ging op voorschrift van zijn oogarts naar 
België om een bril te kopen. Zijn verzekeraar, de 
Caisse maladie des employés privés, weigerde 
deze bril vervolgens te vergoeden omdat Decleer 
geen toestemming vooraf had gevraagd. Dat had 
Raymond Kohll wel gedaan, maar niet gekregen 
voor de orthodontische ingreep die zijn dochter 
in Duitsland onderging: haar vreemde beugel 
kon bij de Union des caisses de maladie niet door 
de beugel. Deze houding van de verzekeraars 
oordeelde het Hof strijdig met het vrije verkeer 
van goederen en diensten. 'Ook bij Decker en 
Kohll wordt de scheve verhouding tussen Euro
pees sociaal en economisch recht zichtbaar', 
schrijft Gadelieve van Heteren in Medisch 

Contact, 'Het Europees economisch recht en 

daarom noodzakelijk. Het is belangrijk dat 
het toekomstig volksgezondheidsbeleid van 
de EU de problemen en prioriteiten van de 
kandidaatlanden aanpakt. Dit is niet alleen in 
het belang van de kandidaatlanden. Ook 
Nederland heeft hier baat bij. Het vrije ver
keer van produkten (geneesmiddelen, bloed
produkten e.d.) en personen (patiënten en 
medisch personeel), heeft namelijk grote con
sequenties voor de veiligheid, kwaliteitscon
trole en prijzen in de Europese Unie. 

Met de herziening van een Europees volksge
zondheidsbeleid heeft de EU dus een eminen
te gelegenheid om werkelijk iets te betekenen 
voor haar burgers. Het is niet alleen noodza
kelijk dat de EU voor dit beleid meer geld 
geeft. Belangrijker is dat dit geld efficiënt 
wordt besteed en dat het niet versnipperd 
wordt over zoveel verschillende actiepro
gramma's. Het is duidelijk dat de meeste 
winst valt te boeken met de integratie van 
gezondheidsaspecten in de andere sectoren. 
De nieuwe Europese Commissie en de lid
staten moeten daarvoor zo spoedig mogelijk 

samen aan de slag. 

Tessa Maas 



lij 
grondrecht ontwikkelen zich krachtig in samen

hang met de interne markt, het Europees sociaal 

recht hobbelt hier achteraan.' 

De zorgkloof in grensgebieden ontstaat door een 

toenemende vraag en een afnemend (of afWezig) 

aanbod. Voor inwoners van Limburg en Zeeland 

is het niet ongebruikelijk om af te reizen naar 
België voor medische hulp. De voorzieningen 

zijn er uitstekend en er zijn geen wachtlijsten. 

Andersom zien we in het Nederlands-Duitse 

grensgebied dat Duitsers naar zorgvoorzieningen 

gaan in steden als Nijmegen. En belastingpara

dijs Luxemburg heeft geen academisch zieken

huis. De trek over de grens is dus zowel een 
kwaliteits- als een capaciteitsvraagstuk. 

Louter nationale maatregelen, zoals reorganisatie 

van de gezondheidszorg, zijn onvoldoende om 

de zorgidaofte verkleinen. In dunbevolkte en 

relatiefvergrijsde gebieden zijn andere maatre

gelen nodig. Er moet Europees gedacht worden. 

De grensoverschrijdende zorg heeft een impuls 

gekregen door de uitspraken van het Europese 
Hof. Het probleem is echter dat hierover nog 

geen Europese afspraken bestaan. 

De lidstaten in de Europese Unie denken nog 

sterk vanuit regionale verzorgingsgebieden die 

op basis van nationale criteria bepaald zijn. De 

achterliggende reden is uiteraard de bescherming 
van het financiële evenwicht van de nationale 

zorgstelsels. Bij de ontwikkeling van een echte 

Europese interne markt zullen veranderingen 

echter onvermijdelijk zijn. Verzorgingsgebieden 

zullen niet meer ophouden bij landsgrenzen. 

Sterker nog, dat doen ze ook nu al vaak niet 
meer. Particuliere zorgverzekeraars en sommige 

ziekenfondsen hebben in een aantal gevallen al 

afspraken gemaakt met buitenlandse zorgaanbie

ders. Maar er is nog geen oplossing om het finan

ciële evenwicht in de zorgstructuur van een 

bepaald land (vooral grensregio's) te handhaven. 

En er mag ook geen te grote tweedeling ontstaan 
tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden. 

In een tijd waarin technologische vernieuwing 

hand in hand gaat met verhoogde mobiliteit en 

afstand steeds minder een beletsel is, moet ook 

Europa zelf het politieke lef hebben om grens
overschrijdende samenwerking, ook op zorgge

bied, te zien als een kans en niet als een bedrei

ging. D66-Europarlementariër Johanna Boogerd 

WEBWIJS 
WWW.LEGIONELLA.ORG 
We krijgen er vroeg of laat allemaal een keer 
mee te maken: de gezondheidszorg. En waar 

haal je dan de informatie vandaan die je zoekt 

over ziektes, aandoeningen, behandelingen, 

alternatieve geneeswijzen, zorginstellingen, 

patiëntenverenigingen enz? Waar men vroeger 

de encyclopedie uit de kast haalde om iets te 
weten te komen, is de bron tegenwoordig 

natuurlijk Internet. 
Verschillende instanties zijn daar aanwezig 

met een werkelijk overweldigend infor
matieaanbod. Zo hebben de gezamenlijke zie
kenhuizen een Digitaal ziekenhuis (www.zie
kenhuis.ni) waar behalve een overzicht van 

alle ziekenhuizen ook een lijst is te vinden van 
allerlei ziektebeelden en medicijnen. Verder is 

er een link naar de vele patiëntenorganisaties 
die we in dit land kennen (www.spin.ni). Wie 

meer wil weten over ziektes en medicijnen, 

kan ook terecht bij de geneesmiddelenfabri
kanten (ww.nefarma.nl). 

Voor wie niet wil verdwalen in de doolhof aan 

regelingen, voorzieningen en voorwaarden, is 

er goed nieuws. In het kader van het project 

Overheidsloket 2000 wordt onder verant
woordelijkheid van het ministerie van 'onze' 

Els Borst gewerkt aan de opzet van een geïn-

Foto Marcel Minnée 

tegreerd loket Zorg & Welzijn. Dat is een uit

werking van het één-loketprincipe dat alle infor

matie op een bepaald gebied toegankelijk 

maakt via een virtueel loket, in dit geval voor 

alle vragen op het brede gebied van zorg en 
welzijn. Dit is een vervolg op het Ouderen- en 

Gehandicaptenloket waarmee een aantal 

gemeenten al ervaring heeft opgedaan. Zoals 

Alphen aan den Rijn, waar de D66'er Frank 

Dales wethouder is. 
Hoewel Nederland met deze ontwikkeling 

bepaald vooroploopt, biedt Amerika toch wel 

stelde onlangs nog vragen aan de inmiddels 

demissionaire Europese Commissie over de con
sequenties voor ziektekostenverzekeraars. Maar 

de Commissie antwoordde in vage bewoordin

gen, zodat de onduidelijkheid voor de Europese 

burger blijft voortbestaan. Maar zoals Gadelieve 

van Heteren terecht opmerkt: 'Of men wil of 

niet, met de arresten van het Europese Hof krijgt 

Europees sociaal beleid mede vorm.' De politiek 

zou hooguit wat meer het voortouw kunnen 
nemen. Per slot van rekening moet recht op 

gezondheidszorg vanzelfsprekend blijven, waar

bij de keuzevrijheid van burgers vooropstaat. 

Tessa Maas 

voorbeelden die navolging verdienen. Zo 

biedt de site www.familiesusa.org een zoge
heten one-stop-shop voor alles over het pro

gramma Medica id. En ja, onder de 330 Neder

landse patiëntenorganisaties trof ik er geen 

aan voor slachtoffers van de veteranenziekte, 

terwijl de site www.legionella.org in de VS 

zowat alles vermeldt wat er maar te weten valt 

over dit (helaas opnieuw actuele) onderwerp. 

Matt Poelmans 
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PARLEMENT 
•oE GROTE LEUGEN 

Het komt vaak voor dat gemeenten toestem
ming geven voor het bouwen op plaatsen 
waar dat volgens het geldende bestemmings
plan niet is toegestaan. Artikel 19 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening maakt dat moge
lijk. Gemeenten moeten dan wel aankondigen 
een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden 
maar dat gebeurt vervolgens niet of nauwe
lijks: 'de grote leugen'. Veel gemeenten hebben 
dan ook bestemmingsplannen die door de tijd 
achtergehaald zijn. Dat is slecht voor de bur
ger (die niet meer kan vertrouwen op een 
bestemmingsplan) en voor de samenhang in 
de ruimtelijke ordening. 
Om dit probleem op te lossen heeft de regering 
voorgesteld een zelfstandige projectprocedure 
te creëren die een vrijstelling van het bestem
mingsplan geeft. Die vrijstelling moet dan 
gebaseerd zijn op een 'goede ruimtelijke onder
bouwing'. D66 vindt dit criterium veel te vaag. 
Voor de nieuwe zelfstandige procedure moeten 
expliciete voorwaarden gelden. Belangrijk is 
verder dat bestemmingsplannen elke tien jaar 
geactualiseerd of herbevestigd worden. 
Mede op initiatiefvan de D66-fractie is nu vast
gelegd dat het recht op inspraak ook voor de 
nieuwe procedure geldt en dat de termijn van 
terinzagelegging geen twee maar vier weken is. 
De ruimtelijke onderbouwing is verankerd door
dat projecten moeten passen binnen een 
(inter)gerneentelijk structuurplan. De nieuwe 
procedure kan alleen worden gevolgd als het 
bestemmingsplan niet ouder is dan tien jaar, 
of als de gemeenteraad expliciet heeft ver
klaard dat een meer dan tien jaar oud plan 
nog actueel is. Vergunningen kunnen gewei
gerd worden vanwege het belang van 
beschermde stads- of dorpsgezichten of van 
cultuurhistorische, archeologische of land
schappelijke gebieden. 
Met de aangenomen wijzigingsvoorstellen is 
de positie van de burger versterkt en de toe
komst van de ruimtelijke ordening beter 
gewaarborgd. 

Francisca Ravestein 

'IWeede·Kamerfractie D66 

Francisca Ravestein 

Foto Dennis Sies 
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Het tekort aan menselijke donororganen bleern is de in vergelijking tot de mens korte-
noodzaakt de minister van Volksgezondheid re levensduur van dieren. Het kan zijn dat 
om de verdere ontwikkeling van xenotrans- dierlijke organen eerder zullen bezwijken dan 
plantatie toe te staan en geen verbod af te menselijke organen. Verder bestaat het gevaar 
kondigen, aldus het kabinetsstandpunt van dat virussen overgebracht kunnen worden 
27 november jl. De Tweede Kamer moet zich van de dier op de mens. Daarom moeten men-
binnenkort hierover uitspreken. D66 wil voor sen die deelnemen aan klinische experirnen-
die tijd nog alternatieven onderzoeken om ten met xenotransplantatie geïsoleerd worden 
het tekort op een andere rnanier terug te van de samenleving: het is immers nog niet 
dringen. bekend welke infecties betrokkene kan oplo-
Dat kan bijvoorbeeld door nogrnaals de men- pen en verspreiden. Mensen zullen grote 
sen aan te schrijven die hun orgaandonatie- doses medicijnen toegediend krijgen om 
formulier niet hebben ingevuld. Ook de indi- afstotingsverschijnselen te voorkomen, waar-
catiestelling voor transplantatie kan nog eens bij overdosering en vergiftiging dreigen. Vol-
goed worden bekeken. Binnen Europa zouden ledige en duidelijke voorlichting over de risi-
artsenorganisaties daarover consensus moe- co's is van het grootste belang. Betrokkenen 
ten bereiken. En de ontwikkeling van humane en hun naasten moeten een weloverwogen 
technieken verdient nader onderzoek. Ook in beslissing kunnen nemen of een mogelijk lan-
Nederland moet meer aandacht komen voor gere levensduur met zware beperkingen 
levende donoren voor beenmerg- en nier- opweegt tegen een korter maar niet geïso-
transplantatie. Levertransplantaties met leerd leven. 
gebruikmaking van een deel van de lever van 
een familielid hebben grote kans op succes. Er dient tenslotte meer duidelijkheid te 
Verdere mogelijkheden zijn het opkweken van komen over de vraag hoeveel prioriteit de 
organen door vermenigvuldiging van rnense- ontwikkeling van xenotransplantatie moet 
lijk materiaal en starncellen. krijgen binnen de totale gezondheidszorg. De 

wachtlijsten in ziekenhuizen en thuiszorg, de 
Xenotransplantatie, het overbrengen van dier- verschraling van de zorg in de psychiatrie, 
lijke cellen of organen in een mens, is één van verpleeg- en verzorgingshuizen en de verho-
de technieken om mensen met een niet meer ging van de ziektekostenpremies rnaken het 
of slecht functionerend orgaan langer te laten noodzakelijk dat er stil gestaan wordt bij de 
leven. De techniek is op zichzelf niet zo bij- vraag of de kosten voor de ontwikkeling van 
zonder: het transplanteren van organen komt xenotransplantatie gerechtvaardigd zijn. En 
in de gezondheidszorg al veellanger voor. Het zodra xenotransplantatie eenmaal mogelijk is, 
nieuwe van xenotransplantatie is dat er zal de vraag spelen of deze voorziening ook 

;J 
gebruik wordt gemaakt van levende dierlijke uit collectieve middelen moet worden betaald. I 

organen. Komt xenotransplantatie dan in het zieken- I Maar dieren moeten gemodificeerd worden fondspakket, of niet? 
zodat hun organen geschikt zijn voor mensen. I 
Daar zitten gevaren aan. Het gevaar van Stefanie van Vliet, 

I afstoting moet bestreden worden, bijvoor- 'IWeede·Kamerlid D66, woordvoerder volksgezondheid 

beeld door menselijke genen in het dier in te en Willeke van Staalduinen, 

brengen. Ook de grootte van de dierlijke orga- beleidsmedewerker volksgezondheid D66 'IWeede-Kamerfractie 

nen moet veranderd worden. Een ander pro-



eNederland overtreedt regels 
lokale detnocratie' 
Dat was begin maart de kop in een landelijk och

tendblad. Het gevelde oordeel was afkomstig van 
rapporteurs van de Raad van Europa. Een flinke 

steun in de rug voor één van D66's kroonjuwe

len. Of toch niet? Burgemeester Nico Schoof 

neemt de bevinding nader onder de loep. 

Al sinds 1949 waakt de Raad van Europa over 
mensenrechten en democratie in Europa. Veertig 

landen zijn lid, waaronder de Europese Unie en 

Oost-Europese landen zoals Rusland en Roemenië. 

In de loop der jaren is de betrokkenheid van 

lokale en regionale overheden in de Raad van 

Europa toegenomen. Sinds enige tijd functio

neert het Congres van Lokale en Regionale Auto
riteiten in Europa (CLRAE), samengesteld uit ver

tegenwoordigers van gemeenten en provincies, 

onder wie de Leidschendamse D66'er Mieke Bloe

mendaal. Het CLRAE beschouwt zichzelf als een 

politiek orgaan, en weerspiegelt dit in zijn 

samenstelling. Het wil zich terecht onderschei

den van ambtelijke advies- en expertcommissies. 

De Raad van Europa worstelt al een tijdje met het 
democratisch gehalte van onze bmgemeesters. 

Geregeld keert de vraag terug of Nederlandse 

burgemeesters eigenlijk wellid kunnen zijn van 

het CLRAE. Bij de toelating van nieuwe leden let 

de Raad immers altijd scherp op het democrati

sche gehaltè van de aspirant, waarbij natuurlijk 
van belang is hoe 'het volk vertegenwoordigd 

wordt': kiest het zijn eigen bestuurder, of wordt 

deze benoemd door de staat? Kandidaat-lid Geor

gië verdedigt de eigen benoemde burgemeester 

nota bene met een verwijzing naar Nederland. 

Er is geruime tijd gediscussieerd over Nederland 

zonder dat dit tot een eenduidig standpunt heeft 
geleid. Twee onderzoekers van de Raad hebben 

ons land bezocht en gesproken met burgemees

ters, ministers en (andere) deskundigen. Zij zul

len binnenkort hun concept-rapport aan Neder

land voorleggen. Voorzien van commentaar zal 

het definitieve rapport vervolgens in juni leiden 

tot een uitspraak van de Raad of Nederlandse 

burgemeesters lid mogen blijven van het CLRAE. 
Een van de rapporteurs heeft allaten weten dat 

hij het Nederlandse stelsel een merkwaardig 

overblijfsel uit het verleden vindt. Volgens hem 

'verdelen de landelijke partijen de burgemees

tersposten en dat is geen lokale democratie'. 
De verheugde reactie van D66-fractieleider Thom 

de Graaf in De Volkskrant is natuurlijk te begrij

pen. D66 vindt al 33 jaar dat burgemeesters 

moeten worden gekozen, dus deze druk van bui

tenaf is alleen maar welkom! Bovendien is ook 
de timing goed, want de commissie-Elzinga 

moet eind dit jaar een advies uitbrengen over 

monisme en dualisme in het lokaal bestuur, inclu
sief de burgemeester. Deze commissie, waarin 

ook mijn Delftse collega Hein van Oirschot (D66) 

zit, verzamelt veel informatie, ook over andere 

landen, voert graag discussie en bevordert die via 

haar site www.staatscommissie-dualisme.nl. Zij 

zal het rapport ongetwijfeld in haar advisering 

betrekken. Tot zover gaat alles dus wel goed. 

Nico Schoof. Foto Dennis Sies 

Maar nu de keerzijde. Want ik zou me toch hevig 
verzetten tegen een conclusie van de Raad dat de 

Nederlandse burgemeesters vooral rijksambtena

ren zijn, en ze uitsluit van zijn organen omdat 

die alleen voor 'echte' volksvertegenwoordigers 

toegankelijk zijn. Want Nederland kent een zeer 
lange traditie van democratisch bestuur en heeft 

een lokaal bestuursstelsel dat ook internationaal 

de democratische toets der kritiek zeker kan 

doorstaan. Al in 1848 was de burgemeester vol

gens Thorbecke weliswaar hand van het gouver
nement, maar toch vooral man van de gemeente. 

Man is tegenwoordig mfv, maar het is duidelijk 
dat de ontwikkeling in het ambt van burgemees

ter steeds duidelijker aangeeft dat hij/zij 

manfvrouw van de gemeente is. De invloed van 

de gemeenteraad op de benoeming is sterk toe

genomen, en nog belangrijker bij het ontslag. De 
burgemeester functioneert volledig binnen het 

democratische stelsel en is voor zijn doen en 

laten verantwoording schuldig aan de gemeente

raad. Dat is zo geregeld in de Gemeentewet. 

Daarmee in volstrekte overeenstemming is de 

heersende praktijk van zijn politieke functione
ren. Geniet de burgemeester niet langer het ver

trouwen van de (meerderheid van de) raad, dan is 

zijn vertrek onvermijdelijk. Hans Ouwerkerk ging 

in Groningen zelfs nog verder toen hij voor zich

zelf de lat legde bij een ruime meerderheid. In die 

zin verschilt de Nederlandse burgemeester zeer 

van zijn collega in landen als Georgië of Turkije, 

waar hij verantwoording schuldig is aan uitslui

tend de centrale regering. Nederlandse burge

meesters in het CLRAE zijn dan ook volledig 

democratisch gelegitimeerd als volwaardige ver
tegenwoordigers van het lokale bestuur. Zij kun

nen zonder aarzeling hun rol spelen in een poli

tiek congres. Ik zie in hun aanwezigheid dan ook 

geen enkele belemmering voor de erkenning van 

het CLRAE als volwaardig politiek orgaan binnen 

de Raad van Europa. 

Ondertussen is het natuurlijk altijd zinvol om 

ons te bezinnen op ons eigen democratische 

bestel. Noch Nederland, noch Europa hoeft naar 
uniformiteit te streven. Daarbij is de vraag niet 

of ons stelsel voldoet aan basisvoorwaarden van 

democratie, maar alleen hoe wij burgers nog 

beter in een sterke positie brengen voor de invul

ling van hun eigen leven en hun leefomgeving. 

Het werk van de commissie Elzinga verdient 

daarom alle steun. 
Nico Schoof. burgemeester Alphen aan den Rijn 

HARDNEKKI-G -
MISVERSTAND 

Tot de tegenstanders van de gekozen burge· I 
meester binnen D66 zou de oud-burgerneester 1

1 

van Zutphen behoren, de huidige staatssecreta- 11 

ris Annelies Verstand. Dat meldt althans De J, 

Volkskrant in het Internet-dossier over Paars 2 11 

(http:ffwww.volkskrant.nlfdossiers). I 
'Dat is een hardnekkig misverstand zeg', is de reac-!J 

tie van de staatssecretaris desgevraagd, 'en het is 11 

dus niet waar. Ik ben altijd al een groot voorstan- ! I 
der van de rechtstreeks gekozen burgerneester I 
geweest. Ik ben een verklaard tegenstander van I 
een door de gemeenteraad gekozen burgemeester.·I!J 
Deze optie wordt vooral door PvdA en GroenLinks 

gehuldigd (zie DiXiT nr. 0, 6-2·'99). I 
Voor de Kamerverkiezingen vorig jaar schreef 1 

Verstand met haar collega's Van Oirschot (Delft) I 
en Apotheker (Leeuwarden) een betoog voor de I 
direct gekozen burgerneester en tegen de be- i 
zwaren daarvan. Zij was in die periode vice- ' 

voorzitter van het Genootschap van Burgernees-I 
ters en, na het ontslag van voorzitter Ouwerkerk 

1

1 

(PvdA) vanwege de Groningse Oosterparkrellen, 

waarnemend voorzitter. 'Dat was een hele lasti- I 
ge voor mij omdat ik me duidelijk met het D66· !, 
standpunt profileerde, terwijl het Genootschap I 
voor de benoemde burgerneester is.' 

Verstand: 'Onze democratie is zo volwassen dat 

de gemeenteraad en de bevolldng altijd van de 
burgerneester zullen verwachten dat hij, net 

zoals de minister-president, de coalitie bij 

elkaar houdt, de hoofdlijnen uitzet, de opposi

tiepartijen recht doet. En bij de burgerneester 

komt daar nog heel nadrukkelijk de portefeuille 

van openbare orde en veiligheid bij.' 
I 
1~-~------------

{AO) 
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Wat een uitslag op 3 maart! Je zou er melancholiek van worden. D66 spreekt tij
delijk niet aan, de provincie spreekt permanent niet aan. Het eerste is binnenkort 
voorbij (ik ben optimist), het tweede lijkt structureel. 
De opkomst van 45 % leidde direct tot voorstellen. Grotendeels volledige onzin. 
Bijvoorbeeld om iets met de verkiezingen te doen. Samen stemmen voor provin
cie en gemeente, stemmen op zaterdag, zelfs herinvoering van de stemplicht. 
Al die voorstellen willen de opkomst vergroten. Maar daar gaat het natuurlijk 
niet om. Wat heb je aan een grote opkomst als de kiezers nog steeds geen flauw 
benul hebben waarvoor en op wie ze stemmen? Je zult nooit kunnen zeggen dat 
zo'n opkomst getuigt van belangstelling. 
In mijn ogen is een kiezer die, omdat hij niets hoort en ziet van de provincie,
omdat hij geen enkele provinciale politicus kent, omdat de provinciale politiek 
dus een duister gat is, gewoon niet gaat stemmen, aanzienlijk verstandiger en 
politieker dan de kiezer die wel stemt. 
Dus met een provincie die zich moeizaam bekend maakt, gebrek aan provinciale 
politieke discussies, en onzichtbare politieke partijen zeg ik: 'Hulde aan de thuis
blijver!' Die geeft het enig juiste politieke signaal: 'Zo maar niet doorgaan, beste 
politici!' Dat politici vervolgens gaan praten over de organisatie van de verkiezin
gen en zelfs over stemplicht, tekent hun wereldvreemdheid. 
Wat dan wel te doen? Daarvoor is het goed eens naar die rare provincie te kijken. 
Bijna iedereen die goed thuis is in de werking van ons openbaar bestuur vindt de 
provincie nuttig. Ze doet veel planning en programmering en brengt organisaties 
samen voor openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, milieu, cultuur en zorg. 
Maar uit al dat werk is geen politiek profiel te bakken. Veel overheidstaken lenen 
zich niet makkelijk voor politiek, voor emotie, felle discussie en theater. Juist de 
provincie heeft erg veel van die taken. 
Provinciale politici doen nuttig werk, controleren al die taken, en hebben het 
gezellig. Ze zien maar zelden journalisten, of kiezers. En dat is de paradox. Een 
nuttig orgaan met een logisch takenpakket is politiek niet zichtbaar, en zakt 
daardoor in het stemhokje democratisch door de benen. 

Meer zichtbaarheid, meer emotie, meer media, meer mensen in de provinciale 
politiek vraagt andere provinciale taken. Maar die taken passen net zo goed. 
Hoe komen we uit deze paradox ? Dat is de kernvraag voor politici in en buiten 
de provincies. We hebben weer vier jaar de tijd. Aan de slag dus ermee, en zet de 
stemplicht direct weer bij het grofvuil! 

·---- --- -- --
'Ja. ik wil geen woord van D66 missen dus ik abonneer me op DiXiT' 
Abonnementen: I 57,50 per jaar voor D66-leden, I 70.- voor niet-leden. 

Dhr./ mevr. 

Straat 

Postcode + Plaats 

Telefoon 

lidnummer 

Functie in D66 

Hansjeekei 

Gekozen Statenlid Noord-Brabant 

Deze bon opsturen naar D66, Postbus 660. 2501 CR Den Haag. U kunt ook telefonisch 
(070- 356 60 66). per fax (070- 364 19 17) of per e-mail (LSd66@d66.nl) bestellen. 
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FOCUS OP D66 
TV-SPOTJE D66""FRIESLAND 
STEMT TOT NADENKEN 
Een flitsend tv-spotje van 'maar 20 seconden' vergt in alle opzich
ten veel voorbereiding. Dat merkte de Friese D66-Statenfractie, die 
voor de de verkiezingscampagne een spotje had voorbereid om 
haar 'groene' boodschap te verkondigen: 'D66 Fryslan kiest voor 
een open en groen Friesland.' Prominent in beeld kwam daarin het 
kunstwerk 'Seedijk Keunstwurk' (de Tempel) op de zeedijk bij Mar
rum Westernijkerk van kunstenaar Id Willemsma. Een goede keus, 
zou je denken, het kunstwerk is immers symbool voor de open 
groene ruimte in Friesland. Maar tot zijn grote verbazing kreeg 
campagneleider Theo Andreae een zeer verontwaardigde reactie 
van Willemsma. 
Want naast de Tempel bracht het spotje ook windturbines in 
beeld. Foute boel voor de kunstenaar, die 'in het geheel niets op 
had met D66' en de windturbines een aantasting vindt van het 
Fries landschap. En nu werd zijn kunstwerk ineens met die turbi
nes geassocieerd. Via zijn advocaat (overigens een D66-aanhanger) 
liet hij weten dat het spotje van het scherm moest, en de advocaat 
gaf Andreae te kennen dat het spotje een inbreuk was op WiJ
lemsma's auteursrecht. 
Een bittere tegenvaller voor het Friese campagneteam, dat het 
kunstwerk beschouwde als een openbaar kunstwerk. Bovendien 
was zo'n 60% van het campagnebudget van f22.000 aan dit spotje 
opgegaan. Maar de schade bleef beperkt. Andreae: 'Gelukkig kon 
het spotje weer aangepast worden, met een knipoog naar de hele 
affaire.' Ondanks de tegenslag is hij dan ook heel tevreden over de 
tv-spot: 'Zo'n spotje heeft een veel groter bereik dan de Leeuwarder 
Courant (dé regionale krant).' Als andere tips noemt hij: 'Twintig 
seconden voor een spotje is een behoorlijke tijd. Denk ook goed na 
over de begeleidende muziek, zorg voor een helder script op 
papier, informeer BumafStemra en ... bestudeer de juridische aspec
ten bij het gebruik van beeldmateriaal.' 
De discussie over het gebruik van windturbines is intussen weer 
goed opgelaaid. De Friese D66-Statenfractie zal, Willemsma in
dachtig, steviger gaan inzetten op gebruik van zonne-energie. Het 
gebruik daarvan is hoogstwaarschijnlijk, dankzij technologische 
ontwikkelingen, in de toekomst toegankelijker en goedkoper. Wel
licht is dit proces te versnellen zodat deze energiebron een 'groe
ner' alternatief gaat vormen voor windturbines. 
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'Merkwaardig dat er zo'n discussie is over de 
gekozen burgemeester. Kijk toch gewoon naar 
het waterschap. Onze oudste democratische 
bestuurslaag!' Dijkgraaf Henk van Aider
wegen (50) is verheugd dat er eindelijk direc
te verkiezingen zijn voor de categorie Ingeze
tenen van zijn bestuur. 

(Foto Marcel Minnée) 

De leden van D66 steunen in overgrote meer
derheid de opstelling van de lWeede-Kamer
fractie inzake het conflict in Kosovo. Slechts 
een enkeling liet een kritisch geluid horen. 
De fractie betuigde zich wel zeer teleurge
steld in het kabinet, omdat de VVD-minister 
Korthals Uustitie) en PvdA-minister Peper 
(Binnenlandse Zaken) van de Europese minis
terraad in Luxemburg niet meer meebrachten 
dan een onbeholpen gestamel over 'adoptie'. 
aldus fractielid Boris Dittrich. 



NIEUWS VAN HET OPLEIDINGSCENTRUM 

CUrsus Gemeentermanciën Utrecht [i] Beginnende raadsleden krijgen tijdens deze training een beter inzicht in (het beïnvloeden 
van) de gemeentelijke geldstroom. Een moderne gemeente kan men beschouwen als een 

non-profit bedrijf dat doelmatig en doeltreffend functioneert. De raad heeft verschillende instrumen
ten om dit bedrijf te sturen. Dat zijn: voor- en najaarsnota, (meerjaren-)begroting, kwartaalrappor
tages, jaarrekening en begrotingswijzigingen. Hoe gaat u hier als raadslid mee om? 

Training Speech en Presentatie Amersfoort 

Spreken en presenteren in het openbaar komt bij menig lid van D66 regelmatig voor. 
In deze cursus is er aandacht voor theorie, maar vooral voor de praktijk. U werkt aan de 

voorbereiding van een presentatie, de hulpmiddelen, de vorm en inhoud van de presentatie. 
Per training doen acht deelnemers mee. 

Training Conflicthantering Deventer 

Bij deze training leert u een aantal technieken om conflicten en conflictsituaties beter 
het hoofd te bieden of, beter nog, te voorkomen. U krijgt o.a. strategieën aangereikt hoe u 

'lastige' mensen kunt aanspreken op hun gedrag en hoe u uw eigen gedrag wellicht kunt aanpassen 
om conflictsituaties beter het hoofd te bieden. 

Training Leren debatteren Utrecht 

Speciaal voor nieuwe en/ of geïnteresseerde leden organiseert het Opleidingscentrum deze 
bijeenkomst die wordt begeleid door twee ervaren D66'ers. Er is o.a. aandacht voor de vol-

gende vragen: Wat zijn de belangrijkste doelen voor D66? Wat is nu die zo kenmerkende manier van 
politiek bedrijven van D66? Verder zal worden ingegaan op de organisatiestructuur van de partij en 
de verschillende manieren waarop leden actief kunnen worden. 

Maak kennis met D66 Den Haag 

Voor het eerst organiseert het Opleidingscentrum een bijeenkomst voor gemeente
secretarissen die tevens lid zijn van D66. Deze middagbijeenkomst heeft enerzijds het 

karakter van een ontmoetingsplaats, anderzijds wordt er gekeken naar het raadswerk, de kwaliteit en 
de tekorten ervan. Tevens wordt er gediscussieerd over wat de toekomstige ontwikkelingen kunnen 
betekenen voor D66-raadsleden. 

Nadere informatie over het programma krijgt u bij het 
Opleidingscentrum D66, Tel.: 070 - 35 66 066, 

E-mail: opleidingscentrum@d66.nl of Fax: 070 · 36 41 917. 

POSTBUS_6BO~--- --~- _____ " 
,~QQQ~~_I:I~i;MI.;~T= -
We doen in D66 altijd zo schichtig over een dubbel

mandaat tussen nationaal parlement en het Euro

pees parlement (EP). Toen ik tien jaar geleden in 

Frankrijk woonde, vond ik het juist zo buitengewoon 

interessant dat de kopstukken in de Franse politiek 

ook in het EP zaten en een paar keer per jaar deelna

men aan de grote politieke debatten in Straatsburg. 

Op zo'n manier krijgt het EP automatisch gewicht en 

aandacht van de (helaas) sterk nationaal gerichte 

pers. Het dwingt de nationale fractieleiders ook ver-
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der te kijken dan het eigen straatje. Het EP is groot 

genoeg dat het zich wat leden kan veroorloven die 

alleen voor het grote werk komen. 

Overigens, wat de opmerking van Thom de Graaf 

betreft in het 0-nummer van DiXiT dat Nederlandse 

Europarlementariërs er in eerste instantie zijn voor de 

Europese, en niet voor de Nederlandse burgers: hoe 

heb ik het nou? Wij zijn toch voor een districtenstelsel 

juist om de band tussen kiezer en gekozene te verster

ken? Dat impliceert dat de gekozene zich extra inspant 

voor zijn achterban. Het EP heeft welbeschouwd een 

disctrictenstelsel. Is het dan zo gek te verwachten dat 

is Latijn voor 

•hij/zij heeft gesproken'. 

Maar 1Nat zeiden 1Ne 

daar nu 1Neer van? 

U kunt zich dus 

n'laar beter abonneren. 

De bon staat achterop. 

:-=::::.._~~." :_=:.:: =:.::~=_:"_-::=:-~_-_:.=....-:-::....--==---_::_=::::..::=_--::_-_=.::=-====·-·.::·=·:::::_j 
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'· Hans WIJERS wordt op 1 juli 1999 de nieuwe : '1 

11 
voorzitter van het Nederlandse Wereld Natuur I! 

Fonds (WNF). Wijers was minister van Econo- 11 

11 mische Zaken in het eerste paarse kabinet. ;
1 

[ 

Momenteel is hij vice-voorzitter van de Boston j I 
Consulting Group en voorzitter van het Neder- i 1 

!I 
landse kantoor van dit bedrijf. Bij het Wereld ' 

I i 
i[ 

Natuur Fonds volgt hij VVD' er Ed Nijpels op, 

die de functie negen jaar lang bekleedde. 

Mr. G.O. VAN VELDHUIZEN (36) is per 15 

april de nieuwe burgemeester van Nieuw

koop. De 36-jarige Van Veldhoven was sinds 

1997 directeur-partner van de Omni Finance 

& lnvestment Group in Den Haag. 

De Amsterdamse wethouder Jikkie VAN DER 

GIESSEN is op 15 april voorzitter geworden 

van het college van bestuur van de Hoge-

school voor Muziek en Theater in Rotterdam. 

Van der Giessen was sinds 1994 wethouder 

van Cultuur, Telematica en Lokale Media. 

De Amsterdamse gemeenteraadsfractie heeft 

Saskia BRUINES (37) voorgedragen als nieu

we wethouder. De sociaal-geografe Bruines 

was eerder wethoudersassistent in Amster

dam, medewerker van de Noord-Hollandse 

Statenfractie en de ROA-gemeenteraadsfrac

!! tie en redactielid van Voor de D'Raad, het 066-

tijdschrift voor volksvertegenwoordigers 

waaruit DiXiT is voortgekomen. 

Nederlandse parlementariërs in het EP toch het 

Nederlands belang vooral niet vergeten. Wie anders 

in het EP komt er voor Nederland op? 

Arend Meerburg, 

Sana'a,jemen 

NASCHRIFT THOM DE GRAAF 

Het hebben van een eigen electorale achterban bete

kent nog niet dat de verantwoordelijkheid van een 

parlementariër tot een deelbelang beperkt moet blij

ven. Europarlementariërs staan voor Europa en ook 

een beetje voor Nederland, maar niet andersom. 

I i 

:I 
I i 
I 

11 

'I 
!I 
I i 
!I 
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De leden van D66 steunen in overgrote meerderheid de opstelling van 

de Tweede-Kamerfractie inzake het conflict in Kosovo. Slechts een enke

ling liet een kritisch geluid horen. De fractie betuigde zich wel zeer 

teleurgesteld in het kabinet, omdat de VVD-minister Korthals (Justitie) 

en PvdA-minister Peper {Binnenlandse Zaken) van de Europese minis

terraad in Luxemburg niet meer meebrachten dan een onbeholpen 

gestamel over 'adoptie', aldus fractielid Boris Dittrich. 

Dat waren de belangrijkste uitkomsten van de op zeer korte termijn 

georganiseerde discussiemiddag op 11 april in het Amsterdamse Akhna

ton, die niettemin een kleine honderd leden en belangstellenden trok. 

'Ook daartoe zijn we dus prima in staat', stelde fractieleider Thom de 

Graaf na afloop tevreden vast. 

Amsterdamse smartlappen drongen zwak door vanaf de zonovergoten 

Nieuwezijds Kolk toen De Graaf op het krap bemeten podium zijn inlei

ding hield. In grote lijnen volgde hij daarbij zijn inbreng in het Tweede

Kamerdebat van 7 april (zie www.d66.nlftweedekamerjkosovo.html). Hij 

benadrukte de noodzaak om ook binnen de partij te blijven debatteren 

over de morele dilemma's van 

ten het vredesverdrag van Dayton gehouden, dat een eind maakte aan 

de oorlog in Bosnië. Volgens Bertens heeft Europa daarmee niet alleen 

de voedingsbodem gecreëerd voor het gewapende verzet in Kosovo, 

maar bovendien Milosevic een vrijbriefverschaft voor zijn etnische pro

gramma. 'En dat is niet kort door de bocht', zei Bertens, 'want die bocht 

ligt allang achter ons.' De Europese Unie stelde zich in het conflict 

steeds op als een lame duck, aldus Bertens, en des te opvallender is het 

dat alle lidstaten nu akkoord zijn met de NAVO-operaties, inclusief de 

landen die niet zijn aangesloten bij deze verdragsorganisatie. 

Tweede-Kamerlid Jan Hoekerna benadrukte dat D66 tijdens de Bosnië

debatten steeds heeft gemaand vooral ook op Kosovo te letten, juist 

vanwege de bijkans mythologische betekenis van deze provincie voor 

het Servische nationalisme. Milosevic begon hier zijn campagne in 

1989. Hoekerna erkende dat de internationale gemeenschap zo gepre

occupeerd was met de totstandkoming van Dayton, dat zij de deelrepu

blieken van Joegoslavië op dat moment inderdaad uit het oog verloor. 

Hij bestreed overigens dat de NAVO-acties het einde van de nieuwe 

wereldorde zouden markeren omdat ze geen mandaat hebben van de VN-

Veiligheidsraad. Resolutie 1203 

Kosovo, die met de dag verande

ren. Met deze dilemma's worstelt 

iedereen momenteel, ook alle frac

ties, voegde hij eraan toe met een 

lmipoog naar GroenLinks. 

De NAVO-acties zijn volgens De 

Graaf een logische consequentie 

van de lijn waarmee de fractie 

vorig jaar al instemde. Was die lijn 

toen nog abstract, de 'etnische zui

veringen, uitmondend in genocide' 

hebben haar nu als harde werke

lijkheid op het netvlies gezet. Had 

de NAVO nu niet opgetreden, dan 

was dat 'het morele failliet van de 

westerse beschaving geweest', 

aldus De Graaf. Hij ontkende niet 

dat het treurig is dat twee weken 

bombarderen in politieke zin nog 

zo weinig lijkt op te leveren. De 

reactie van president Milosevic kon 

niemand voorzien, ook het kabinet 

en de NAVO niet. 'Een weg terug is 

er in elk geval niet.' 

De toekomst, 
de fouten 

van het verleden 

van de VN-Veiligheidsraad (zie 

www.un.org/Docsjsc.htm), aange

nomen onder hoofdstuk 7 van het 

Handvest (vrede en veiligheid) en 

het eerder gesloten 'Holbrooke

Milosevic-akkoord' rechtvaardigen 

het ingrijpen wel degelijk. Politiek 

doel van de lopende operaties kan 

De opbouw van een grondtroepenmacht langs Kosovo's grenzen zou 

volgens De Graaf niet alleen nodig zijn voor alle mogelijke humanitaire 

hulpverlening: 'Corridors, safehavens of om anderszins de burgerbevol

king van Kosovo te ontzetten.' Deze grondtroepen zijn bovendien nodig 

om de dreiging voor Milosevic zo krachtig mogelijk te maken. De D66-

fractie neemt in dit opzicht dus een duidelijk ander standpunt in dan 

VVD-minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken in het debat. Minder 

duidelijk is hoezeer dit standpunt verschilt van diens partijgenoot, 

Defensieminister Frank de Grave. De noodzaak om nu met de opbouw 

van een grondmacht te beginnen onderstreepte ook panellid Cees 

Homan, generaal b.d. namens instituut Clingendael. Daarbij is het van 

werkelijk vitaal belang dat Rusland intensiefbetrokken is. 

Europarlementariër Jan Willem Bertens wees op de beschamende rol die 

de Europese Commissie heeft gespeeld. Het Europees Parlement nam al 

in 1989 een resolutie aan om zijn zorg uit te spreken over de situatie van 

Albanezen in en om Joegoslavië, maar de Raad van Ministers heeft deze 

resolutie nooit overgenomen. Sterker nog, Kosovo is ook zorgvuldig bui-

Nederlandse 

blauwhelmen 

keren terug uit 

Joegoslavië. 

Foto: ANP 

volgens Hoekerna alleen nog maar 

zijn dat Kosovo formeel weliswaar 

onderdeel blijft van Joegoslavië, 

maar feitelijk onder internationaal 

protectoraat zal komen te staan. 

Milosevic moet een soort Pluspak

ket van Rambouillet accepteren. 

Hoekerna gaf toe dat de beweging 

in die richting 'kwellend langzaam' 

is. 

Evenals fractielid Boris Dittrich 

stond ook prof. Han Entzinger uit

gebreid stil bij de vluchtelingen

problematiek [zie pagina 4]. 

Entzinger wees verder op de onge

rijmdheid dat in West-Europa de 

multiculturele samenleving tot stand komt terwijl zij in het zuidoosten 

op rampzalige wijze desintegreert. Hoe lang kunnen deze tendensen nog 

naast elkaar bestaan, hoe dicht aan de oppervlakte zit ook in het westen 

wellicht de etnische haat, vroeg hij de zaal retorisch. Verdraagzaamheid 

kun je niet afdwingen, tekende Hoekerna aan, maar onverdraagzaamheid 

moet je bestraffen. Europarlementariër Jan Willem Bertens merkte op dat 

het blijkbaar niemand was opgevallen dat steeds moslims het slachtoffer 

zijn. Het huidige conflict heeft volgens hem dan ook een ernstige geopo

litieke lading. En het zou een fraaie figuur zijn als de twintigste eeuw 

gemarkeerd zal worden door wereldoorlogen aan begin en einde, die bei

de in en met Servië begonnen. Verder leven met Milosevic was voor alle 

panelleden een 'gruwelijk' vooruitzicht, Bertens wees de Joegoslavische 

leider zijn enige plaats: Den Haag, als hoofdverdachte van het Joegosla

vië-tribunaal. Maar hij is waarschijnlijk eerst nog even nodig aan Van 

Aartsens 'tekentafel'. 

ArthurOlof 
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ASIELDEBAT 

Dinsdag 27 april1 999, 19.30-21.30, Tweede Kamer 

Boris Dittrich wil als woordvoerder asielbeleid van D66 in 
de Tweede Kamer graag met partijleden van gedachten 
wisselen over het asielbeleid. Hierbij komen de volgende 
punten aan de orde: 

1. Moet het regeringsbeleid veranderen in die zin dat 
asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, maar nog in de cen
trale opvang wonen. terwijl zij meewerken aan hun ver
trek, toch die opvang moeten verlaten? Moet een eventu
eel verblijf in de illegaliteit voor lief genomen worden? 

2. Moet er één tijdelijke status worden ingevoerd onder 
afschaffing van de A-status. vtv humanitair en vvtv? Hoe 
lang moet die tijdelijke status gelden? Drie of vijf jaar? 

3. Moet de ontwikkelingsrelatie met een land als Ethiopië 
of Eritrea stopgezet worden, als die landen blijven volhar
den in het niet terugnemen van hun eigen onderdanen, die 
niet vrijwillig willen terugkeren? Of vergroot dit juist de 
druk in die regio om te emigreren? 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Martin 
Bruinsma, assistent van Boris Dittrich. Tel. 070-3183658, 
fax 070-3183625, of e-mail m.bruinsma@tk.parlement.nl 

PARLEMENT 
ONDERZOEK 
BESLUITVORMING 
VREDESOPERATIES 

De Tweede Kamer besloot op 7 april tot de 
instelling van een 'Tijdelijke Commissie 
Besluitvorming Uitzendingen'. Deze commissie 
is een compromis tussen de onmiddellijke 
instelling van een enquêtecommissie en het 
volledig afwachten van het onderzoek dat het 
NIOD voor de regering uitvoert. Zij moet bin
nen een jaar rapport uitbrengen over de poli
tieke besluitvorming bij vredesoperaties. 

In de berichtgeving lijkt het alsof de commissie 
zich uitsluitend over 'Srebrenica' gaat buigen. 
Zeker, ook dat komt aan de orde, althans waar 
het de politieke besluiten betreft die hebben 
geleid tot de uitzending van Dutchbat en de ver
dere voortgang tijdens de gebeurtenissen die in 
de endave plaatsvonden. Maar de commissie zal 
ook andere vredesoperaties onder de loep 
nemen, en bezien of de manier waarop in 
Nederland de politieke besluitvorming over deze 
operaties tot stand kwam de toets der kritiek 
kan doorstaan. 
Zeker is dat de deelname van Nederlandse 
militairen aan operaties buiten onze grenzen 
ook dezer dagen weer volop ter discussie 
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staat. En hoewel Kosovo niet de aanleiding 
vormt voor de instelling van de commissie zal 
de gang van zaken daar wel mede het klimaat 
bepalen waarin zij aan het werk gaat. 
Sommige fracties in de Kamer waren van oor
deel dat naar de gebeurtenissen in Bosnië-Her
zegovina zo snel mogelijk een parlementaire 
enquête moet worden gehouden. Andere frac
ties vonden dat het onderzoek naar 'Srebreni
ca', dat het Nationaal Instituut voorOorlogs
documentatie (het NIOD, voorheen RIOD) 
momenteel uitvoert op verzoek van de Neder
landse regering, niet mag worden verstoord 
door een parlementaire enquête. 
Natuurlijk kan een enquêtecommissie betrok
kenen onder ede horen, maar dat geldt niet 
voor getuigen uit het buitenland, terwijl ook 
daar informatie moet worden verzameld. Ook 
D66 heeft begrip getoond voor dat argument, 
vooral omdat de 'waarheidsvinding' die door 
het NIOD wordt nagestreefd in ieders belang 
is. Maar D66 vond en vindt ook dat een enquê
te naar de gang van zaken rond 'Dutchbat' 
wenselijk is zodra het NIOD-onderzoek in de 
loop van volgend jaar gereed komt. 
De commissie, die bestaat uit de leden van 
zeven fracties en ondersteund wordt door 
onderzoekers, zal binnen deze verschillende 
opvattingen haar weg moeten vinden. Volgens 
haar opdracht zal de commissie in ieder geval 
hoorzittingen houden waarin de {Nederlandse) 
betrokkenen aan het woord komen. D66 levert 
ondergetekende als voorzitter. Een hele klus. 
Maar ook een mooie, en eervolle taak. Dus als 
u me de komende maanden wat minder tegen
komt, ligt daarin de verklaring. 

Bert Bakker 

vice-voorzitter IWeede-Kamerfractie D66 

Eert Bakker 

Foto: Dennis Sies 

Op"ang "I -opnleuvv sa 

Het asielinstrument is bot geworden. Konden de 
vluchtelingen voor het Bosnische oorlogsgeweld 
nog als 'ontheemden' in Nederland terecht, voor 
de meeste Kosovaren zit er niet meer in dan een 
rare 'adoptie' in de eigen regio. Europa is van 
Foster Parent ontaard tot een harteloos calcule
rende stiefvader, nog op zoek naar de juiste 
rekenmachine. De Tweede-Kamerfractie van D66 
betuigde zich op een discussiebijeenkomst op 
11 april jl. dan ook bijzonder teleurgesteld dat de 
ministers van de Europese Unie de kans hebben 
laten liggen op een gezamenlijke aanpak. Het 
kabinet weigert bovendien om het voorbeeld van 
Duitsland en Noorwegen te volgen, en zelfruim
hartig vluchtelingen op te gaan halen. 

Wat de opvang van de Kosovaarse vluchtelingen 
betreft, kwamen in het Amsterdamse Akhnaton 
drie opties aan bod. De ideale oplossing is 



uchtelingen l<oso"o 
e.niste kans Europa 

Boven: Het vluchtelingenkamp Blace in Macedonië. 

Foto Carlo FerrarojANP. 

natuurlijk terugkeer naar Kosovo, onder begelei
ding en met garanties. Hiervan lijkt op korte ter
mijn echter geen sprake. Wat overblijft is opvang 
in de regio (Albanië, Macedonië) of opvang elders 

in Europa. 

Het vluchtelingen

kamp Cavaje in 

Albanië. 

Foto Filippo 

MontefortejANP. 

Fractieleider Thorn de Graafverklaarde welis
waar een voorstander te zijn van (kortdurende) 
opvang van Kosovaren in de regio, maar bena
drukte dat Nederland ook open moet staan voor 
toelating van de vluchtelingen. 'D66 steunt geen 
politiek waarbij opvang in de regio financieel 
wordt gesteund, met een raar woord "adoptie" 
genoemd, maar waarbij toelating in ons land 
wordt geweigerd. Ook als de rest van Europa 
niet meewerkt moet Nederland zijn eigen ver
antwoordelijkheid nemen', aldus De Graaf. 
Fractielid Boris Dittrich voegde hieraan toe dat 
hij buitengewoon teleurgesteld is in de Europese 
Raad van Ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, die in Luxemburg heeft verzuimd om tot 
een Europees plan voor de opvang te komen. Hij 
vroeg zich af of ons land nu niet de Duitse en 
Noorse initiatieven moet overnemen en unilate
raal Kosovaarse vluchtelingen naar Nederland 

moet halen. Dittrich is ook nadrukkelijk tegen 
het terugsturen van Kosovaren die op eigen ini
tiatiefin Nederland asiel aanvragen, zoals de 
VVD oppert. De opvang in de regio blijft de ver
antwoordelijkheid van de UNHCR, maar D66 zal 
vragen om verbetering van de chaotische situ
atie rond de opvang, aldus Dittrich. 

Terugkeer 

Volgens hoogleraar algemene sociale weten
schappen Han Entzinger onderstreept de Europe
se aarzeling om Kosovaren op te vangen de kri
tieke situatie waarin het Europees 
vluchtelingenbeleid zich bevindt. In alle landen 
van de Unie zijn immers wetten en instanties 
aanwezig voor de opvang van vluchtelingen, 
maar het asielinstrument blijkt in de praktijk 
bot. Er is altijd kritiek op economisch vluchte
lingschap en misbruik van voorzieningen, maar 
nu er een groep is van wie het voor iedereen dui
delijk is dat het om echte vluchtelingen gaat, 
geeft de opvang niet thuis. 
Er bleven natuurlijk ook de nodige vragen han
gen. Is het realistisch om te verwachten dat in 
Nederland opgevangen Kosovaren zullen terug
keren? Boris Dittrich zag geen probleem. Volgens 
hem is duidelijk dat de meeste Kosovaren hele
maal niet weg willen uit de regio. Hij verwees 
ook naar Chileense en Argentijnse vluchtelingen 
die na het eindigen van hun respectievelijke dic
taturen massaal zijn teruggekeerd. De Hongaarse 
vluchtelingen van 1956 waren ook een goed 
voorbeeld geweest. Tegen de enkeling die in 
Nederland inburgert kan niemand bezwaar heb
ben, aldus Dittrich, dat is onvermijdelijk. 
Wel is duidelijk dat de regio na het beëindigen 
van de militaire acties economisch heropge
bouwd moet worden. D66 was de enige fractie 
die in het debat met het kabinet op 7 april in dat 
verband op de noodzaak van investeringen in 
heel Midden- en Oost-Europa, maar met name de 
Balkan heeft gewezen. Alleen een economische 
opleving van de regio kan ook het nationalisme 
temperen. Ook de Duitse bondskanselier 
Schröder benadrukte de noodzaak van een der
gelijk Marshall-plan. 

VVD-minister Korthals en PvdA-staatssecretaris 
Cohen van Justitie rnaakten in het overleg met 
de Vaste Kamercommissie van 13 april duidelijk 
niet van plan te zijn 'voor de troepen uit te gaan 
lopen' met het actiefnaar Nederland halen van 
Kosovaren, zoals Duitsland, Noorwegen en België 
inmiddels wel hebben gedaan. Eerst moet er een 
verzoek van de VN-vluchtelingenorganisatie 
komen, en moet dit verzoek in EU-verband naar 
rato verdeeld zijn. De tentenkarnpen in Ermelo 
en Ter Apel blijven voorlopig dus leeg: het kabi
net blijft kleintjes opletten. 

]eroen Roscam Abbing 
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Enige faam ontleent het polderdorp Midden
beemster aan het feit dat de achttiende-eeuwse 
schrijfster Betje Wolff er in de pastorie woonde, 
heden te bezichtigen als museum. Schuin aan de 
overkant staat langs dezelfde Middenweg het 
fraaie herenhuis van De Waterlanden. Hier zetelt 
met zijn heemraden (dagelijks bestuur) en hoofd
ingelanden (algemeen bestuur) Van Alderwegen 
als dijkgraaf, zoveel als de burgemeester van het 
waterschap. Tot 1991 was hij D66-wethouder in 
Wageningen, de stad waar hij Cultuurtechniek 
studeerde. De dijkgraafwordt benoemd door de 
Kroon, dat wel, maar dan na 

anders. Als ik tegen de Purmerendse wethouder 
stedelijke uitbreiding vertel dat ze open water 
moeten houden in de stad, zegt hij: "Jij bent gek! 
Weet je wat dat oplevert? Niets! Terwijl een vier
kante meter grond 400 gulden waard is!" Dan is 
het toch maar mooi dat het waterschap het laat
ste woord heeft.' 
De dijkgraaf, die tegenwoordig een groter gebied 
bestiert dan alleen de Beemster, benadrukt de rol 
van water als ruimtelijk ordenend principe. En 
hij bedoelt dan niet alleen het lijnenspel van dij
ken, wegen, kanalen en kades. Ook belangrijk is 

de keuze van een bouwlocatie 
openbare bekendmaking van 
de twee kandidaten van de ver
trouwenscommissie, en zonder 
tussenkomst van een Commis
saris der Koningin. Niet echt de 
D66-burgemeester dus, meer 

•elk gezond 
denlc.end n~ens 

"tNas allang 
elders gaan 

1NOnen' 

in een streekplan. Van Alder
wegen: 'Er wordt goud betaald 
om veengrond bouwrijp te krij
gen, want daar moeten tonnen 
zand op. En dan nog blijft het 

de 'driekwartvariant' van PvdA'er ]os van 
Kemenade, Commissaris der Koningin in Noord
Holland. 
Anderhalve eeuw vóór Betje Wolffwas Midden
beemster water en zompige grond. Want het dorp 
ligt inderdaad midden in de Beemster, een van de 
eerste Noord-Hollandse meren die jan Adriaensz. 
Leeghwater (1575-1650) droogmaakte met geld 
van Amsterdamse kooplieden. Van Alderwegen: 
'Die VOC-kooplieden wisten niet wat ze met hun 
geld moesten doen, en Leeghwater bood aan om 
hun er grond voor te bezorgen. Zo is in 1612 de 
Beemster ontstaan. En vandaag is het niet 
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verzakken. Ga dan liever duur
zaam bouwen in de Purmer, op harde onder
grond. Dat scheelt miljoenen, daarmee spaar je 
het landschap, de natuur en het milieu. Tegen
woordig zetten we juist weer polders onder 
water. Voor recreatie en natuur, of als drinkwa
ter- afretentiebekken (overloop bij overstromin
gen). Want je kunt water niet verbieden, en 
water wil altijd weg. In Waterland zijn een paar 
kleine droogmakerijen die een vermogen kosten 
om droog te houden. Geef ze liever terug. We 
zijn al duizend jaar bezig om een natte delta te 
beveiligen. Elk gezond denkend mens was allang 
elders gaan wonen. Maar wij moesten zo nodig 

blijven. En we hebben het nog naar onze zin 
ook. Alleen hebben we een paar dingen niet 
goed beseft. Onze allergie tegen het water is zo 
groot, dat we te veel hebben dichtgemaakt. Dat 
moeten we nu weer herstellen. Het water moet 
hier en daar weer de ruimte krijgen.' 
Nog onlangs betrapte Van Alderwegen Paars II 
op dezelfde allergie. In Waterkader, de regerings
beslissing bij de Vierde Nota Waterhuishouding, 
kortte staatssecretaris De Vries de natuurontwik
keling met ruim honderd miljoen gulden. Met 
dat geld bouwt ze nu meer gemalen. 
Als het aan de waterschappen ligt, gaat dat snel 
veranderen. Van Alderwegen: 'Vroeger bestond 
het bestuur alleen uit economisch belanghebben
den, de landeigenaren voorop. Het waterschap 
was een boerencoöperatie. Dat is de meest 
autenthieke vorm van democratisch zelfbestuur. 
De kleine boeren hadden evenveel zeggenschap. 
Maar er waren natuurlijk altijd al andere belang
hebbenden. Ook de bewoners, de gebruikers van 

Henkvan 

Alderwegen 



de grond, de pachters, de huurders moesten een 
stem krijgen. Dat is sinds de Waterschapswet 
van 1992 geregeld.' 

Kongsi's 

Vierjaar geleden waren de verkiezingen voor de 
Ingezetenen nog indirect. In de Waterlanden 
kozen de gemeenteraden deze categorie Hoofdin
gelanden. Van Alderwegen: 'Dat pakte dus in 
kongsi's uit, alleen de politiek geëngageerde kan
didaten maakten een kans. De eerste tien PvdA
gemeenteraadsleden stemden op hun kandidaat 
nr. 1, de volgende tien op nr. 2 enzovoort. Daar
uit blijkt inderdaad weer dat D66 met directe 
verkiezingen een punt heeft. Nu hebben we 
anders geredeneerd. Er zijn nu voor alle catego
rieën bestuurders directe verkiezingen. Een aan
tal maatschappelijke groeperingen, waaronder 
politieke partijen, stellen kandidaten. Ook boe
renorganisaties willen wel een aantal kandidaten 
steunen van milieuorganisaties zodat er meer 
groene bestuurders komen. En ik zie gelukkig 
ook gebiedsgebonden actiegroepen met een kan
didaat voor een krachtiger milieubeleid. Er vindt 
nu dus een maatschappelijke inkleuring plaats, 
en dat verhoogt de betrokkenheid. Heel leuk. De 
nuances in de taken werken zo door in de kandi
daatstelling. En dat is maar goed ook, want het 
waterschap kan een gebied maken, maar breken 
ook. Bij voorbeeld door het peilniveau in natuur
gebied omlaag te brengen.' 

Onlangs bleek uit een bericht 
in het Algemeen Dagblad dat 
vijf waterschappen bedrijven 
kortingen tot 50% bieden, ette
lijke tonnen per jaar, om hun 
afValwater te mogen blijven 
zuiveren. Foute boel, vindt Van 
Alderwegen, en sociaal zeer 
onrechtvaardig. Van Alderwe
gen: 'Natuurlijk mag een 
waterschap geen korting geven 
op de zuiveringsheffing, daar
van moeten we het als water
schap juist doen. En zeker geen 
korting voor de grootste ver
vuilers, want de vervuiler 
betaalt. Jij en ik zouden als par
ticulieren het verschil moeten 
bijpassen. We waren het erover 
eens dat het marktprincipe niet 
op deze overheidsheffing 
mocht worden losgelaten. 
Maar vervolgens was de vraag 
of een waterschap wel mag 
zuiveren. De minister van 
VROM zei van wel, alles is 
goed als er maar gezuiverd 
wordt. Prima. Maar toen werd 

de controletaak van het waterschap wel aange
tast. En nu zijn er dus toch een paar mensen 
door de pomp gegaan. Als D66'er streef ik ernaar 
om dingen helder te houden. Het waterschap is 
gewoon de vierde overheid, daar ontleent het 
ook zijn bestaansrecht aan. Mijn maatschappelijk 
belang is dat het zuiveren goed en goedkoop 
gebeurt, en dat ik ervan op aan kan dat bij het 
lozingspunt een echte ambtenaar staat die con
troleert of het water in orde is. Waar het mij als 
watersysteembeheerder om gaat is dat er zo min 
mogelijk water wordt onttrokken, en dat er zo 
min mogelijk vervuiling in het oppervlaktewater 
komt. Het zuiveren zelf is pure business, net 
zoals de afValverwerking, waar een echte maffia 
bij betrokken is. Je kunt als overheid maar beter 
schone handen houden zodat je streng kunt blij
ven controleren of alles volgens de regels ver
loopt. Dan hoef je ook niet te beslissen over je 
eigen lozingsvergunning! Laat de overheid maar 
'zorgen voor' het 'zorgen dat' kun je overlaten 
aan particuliere bedrijven. Maar pas op dat je 
dat 'zorgen voor' niet uit handen geeft, waar 
Paars met de privatisering van de nutsbedrijven 
erg ver in is gegaan. Dat vertroebelt de heldere 
scheiding van verantwoordelijkheden tussen 
overheid en monopolistische marktpartijen, en 
dat vindt ik als D66'er natuurlijk erg schadeliljk. 
Deze discussies gaan zeker plaatsvinden in de 
waterschapsbesturen nu we maatschappelijk 
breed bewuste bestuurders krijgen die betrokken 
zijn bij het milieu en het landelijk gebied.' 

WATERSCHAPPEN 
TAKEN EN 
VERKIEZINGEN 

Als Nederland de algelopen eeuwen geen georganiseerde strijd 
tegen het water had geleverd. zou Amersfoort nu een strand aan 
de Noordzee hebben. Het waterschap was dan ook noodge
dwongen de eerste bestuursvorm in de Lage Landen. en had 
verregaande bevoegheden. Het Hoogheemraadschap van Rijn
land (opgericht in 1253) mocht zelfs doodvonnissen uitspreken. 

Het moderne takenpakket van het waterschap valt ruwweg uit
een in drie categorieën. Het beschermen van (polder) land tegen 
overstromingen met duinen en dijken is de oudste taak. Verder 
beheerst het waterschap het juiste waterpeil. Gemalen houden 
natuurgebieden nat en steden droog. De derde hoofdtaak is het 
toezicht op de waterkwaliteit. Hieronder valt de zuivering van 
afvalwater. de bewaking van de kwaliteit van het oppervlakte
water en de bestrijding van waterbodemvervuiling. 
Voor de financiering van hun activiteiten hellen de waterschap
pen belastingen, de omslag. Dit jaar zal er in totaal ruim drie 
miljard gulden worden geïnd. Dit is voor eigenaren van panden 
een bedrag dat gerelateerd is aan de Waardering Onroerende 
Zaken (WOZ), voor grondeigenaren een bedrag per hectare en 
voor inwoners zonder grond- of pandbezit een vast bedrag. De 
tarieven variëren per waterschap. Door kwijtschelding van deze 
helling zou een Haags huishouden met minimum-inkomen er 
drie- tot vierhonderd gulden per jaar op vooruit kunnen gaan. 
Anderzijds leveren de kortingen die sommige waterschappen bij 
hun reinigingsheffing geven. bedrijven tonnen per jaar op (Alge
meen Dagblad). 
De waterschappen kennen de oudste democratische bestuurs
vorm. en ze hanteerden tot voor kort dan ook een bijna even 
middeleeuws kiessysteem. Actiel en passiel stemrecht zijn 
namelijk afhankelijk van de bezitscategorie(ën) waartoe men 
behoort. Eigenaren van een huis of bedrijfsgebouw hebben een 
stem in de categorie Gebouwd. Eigenaren van grond hebben een 
stem in de categorie Ongebouwd. En alle kiesgerechtigde bur
gers hebben een stem als Ingezetenen. Dit betekent dat een 
boer drie stemmen heelt: als ingezetene, als eigenaar van grond 
en als eigenaar van een pand. Daar staat tegenover dat hij ook 
in alle categorieën omslag betaalt. Iemand in een huurwoning 
kan bovendien ook nog een stem hebben in het waterschap 
waar zijn buitenhuisje staat. 
Niet voor alle categoriëen wordt overal daadwerkelijk gestemd. 
Sommige belangrijke organisaties of plaatsen krijgen zonder 
meer een zetel in het bestuur, een 'kwaliteitszetel'. Zo vullen de 
Kamers van Koophandel de invloedrijke subcategorie Bedrijls
gebouwd, en maken boeren vaak van tevoren onder elkaar uit 
wie voor Ongebouwd gaat zitten, zodat er niet meer kandidaten 
zijn dan zetels. De burger zonder huis of grond kwam er tot voor 
kort helemaal niet aan te pas. Tot de inwerkingtreding van de 
nieuwe Waterschapswet van 1992 kozen de gemeenteraden de 
Ingezetenen. De lopende verkiezingen zijn voor West-Utrecht. 
Noord- en Zuid-Holland dan ook een bestuursrechtelijke novi
teit. Alle stemgerechtigde burgers kunnen hun Ingezetenen nu 
direct zelf kiezen. Daarvoor kunnen ze trouwens rustig thuis 
blijven: ze kunnen hun stem uitbrengen per post of per telefoon. 

Bouke ]agt en ]eroen Roscam Abbing 
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De een 
Onze Limburgse Statenfractie organiseerde vorig 

jaar samen met de Bestuurdersvereniging voor 

alle D66-Statenleden een excursie over de Maas. 

Het was mei, tropisch warm en een fantastische 

Statendag. Tijdens de gezellige boottocht kregen 

we uitleg over de plannen met de Grensmaas (in 

Limburg) en de Zandmaas (Limburg, Brabant en 

Gelderland}. 

De plannen waren bedoeld om overstromingen 

zoals in 1993 en 1995 te voorkomen, de scheep

vaart te verbeteren en meer natuurgebieden in te 

richten. Ons hart ging er sneller van kloppen. En 

het zou ook nog eens allemaal betaald worden uit 

de extra opbrengsten van het Maaszand! Nu, een 

jaar later, weten we met de publicatie van de 

plannen wat de gevolgen voor Brabant zijn. (zie 

ook www.demaaswerken.nl). De plannen blijven 

heel belangrijk, maar het Brabantse enthousiasme 

is minder geworden. Want wat is er aan de hand? 

Om het overstromingsgevaar te beteugelen kun 

je de Maas verdiepen, verbreden of van allebei 

iets doen. De combinatie lijkt het meest haal

baar. Als dat alternatief er in de komende vijf

tien jaar komt (en daar ziet het naar uit), dan 

zal dat stroomafwaarts in Brabant, Gelderland 

en Zuid-Holland tot een hogere waterstand lei

den, met alle gevolgen vandien. Om met de 

positieve gevolgen te beginnen: vernatting van 

(Hhrs. = hoogheemraadschap, Ws. = Water

schap) 

Hhrs. van Uitwaterende Sluizen in Hollands 
Noorderl{Wartier: Ingezetenen: Maarten Ver

wey, Koosje Lanting; Ws. Westfriesland: Inge
zetenen: Kaasje Lanting Gebouwd: Hans Kieft; 

Ws. Waterlanden Gebouwd: Han Boonacker, 

Annemiek Dorland-Koopman; Hhrs. De Sticht· 
se Rijnlanden Ingezetenen: Cees Beenen, Wil

hert Lucas Luijckx Gebouwd: Thea Horsmans, 

Robert Jan Jonker; 

Hhrs. Rijnland Ingezetenen: Hans de Goede, 

Anneke Tjalma, Hanneke Velctstra-Van Donk, 

Lyda Verstegen Gebouwd: Ruart Jagt, Frederik 

van Lookeren Campagne; Ws. Groot-Haarlem
mermeer Ingezetenen: Rik Rolleman, Rob de 

Nooyer, Joop de Ruiter Gebouwd: Riny van 

Oldenmark-Visser, Oscar Helfferich; Ws. De 
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--ZIJn Maas. de 
de natuur in grote delen van Brabant en 

natuurontwikkeling met geld van de rijksover

heid. Maar daar staan als negatieve gevolgen 

onder meer tegenover de vernatting van land

bouwgebieden, kostbare schadeloosstellingen 

voor landbouwers, de noodzaak van grote 

retentiebekkens (land dat bij dreigende over

stromingen tijdelijk mag onderlopen), inrichting 

van baggerspeciedepots, problemen met de 

waterverdeling voor Midden- en Oost-Brabant, 

een lastiger afwatering van de Oost-Brabantse 

rivieren Aa en Dommel en grotere problemen bij 

het drooghouden van Den Bosch en Breda. (Als 

de plannen doorgaan, zal Den Bosch statistisch 

eens in de 150 jaar overstromen, en Breda zelfs 

elke 50 jaar! Zet dat eens af tegen het beoogde 

overstromingsgevaar in Limburg: eens in de 

1250 jaar!) We hebben in Brabant dus nogal wat 

kritiek op de plannen van Rijkswaterstaat. 

Eigenlijk is het ook vreemd dat alleen de provincie 

Limburg en Rijkswaterstaat zich met een dergelijk 

groot plan bezighouden. Want Brabant, Gelder

land en Zuid-Holland zijn er nauwelijks bij betrok

ken, terwijl de gevolgen juist daar groot zullen 

zijn. Het lijkt erop dat Limburg haar veiligheid 

krijgt, een betere vaarroute en vrijwel alle natuur

ontwikkeling. Brabant mag voor de negatieve 

gevolgen opdraaien. Want de scheepvaart wordt 

verbeterd, maar over de havens van Den Bosch, 

Oude Rijnstromen Ingezetenen: Hanneke Veld

stra-Van Donk, Ruart Jagt Gebouwd: Hans Smits; 

Ws. Wilck en Wiericke Ingezetenen: Dick Ver

baan, Frans Bos; Hhrs. Delfland Ingezetenen: 
Bouke Jagt, Ewald van Vliet, Lenie van Duyn

Camfferman; Hhrs. Alblasserwaard en de Vijf.. 
heerenlanden Ingezetenen: Paul Bourguignon; 

Ws. Ijsselmonde Ingezetenen: Arie Willemstein; 

Ws. De Brielse Dijkring Ingezetenen: Anke van 

Essen-Van Mazijk Gebouwd: Anita Hajüoannou

Koot, Jan Kuiper; Ws. De Groote Waard Ingezete
nen: Wim Pietersen Gebouwd: Jan Palet. 

Bij de waterschapsverkiezingen brengt de kie

zer geen stem uit op iemand die in een kieslijst 

staat, maar op een individuele persoon. Maar 

wie kent nu alle kandidaten en standpunten 

persoonlijk? De kans daarop vergroot met de 

lopende directe verkiezingen in Utrecht, Noord-

en Zuid-Holland, nu kandidaten zich steeds 

nadrukkelijker als vertegenwoordiger presente

ren van een belangenorganisatie of een politieke 

partij. De huidige stand van zaken in de onge

veer zestig waterschappen is dat van de 1785 

bestuursleden een veertigtal D66'er is, vooral in 

Noord- en Zuid-Holland en Friesland. 

In het Hoogheemraadschap van Schieland kozen 

acht D66'ers voor gezamenlijke deelname aan de 

verkiezingen. Net zoals hun partij in bredere zin, 

zetten ook zij zich in voor een evenwichtig en 

natuurlijk waterbeheer tegen een faire prijs. Bij 

hun bestuurlijke inzet zijn degelijkheid, contro

leerbaarheid en belangenbehartiging de sleutel

woorden. De D66-kandidaten zijn dan ook bereid 

daarover openbaar verantwoording af te leggen. 

Zij kozen voor een aansprekend, populair getoon

zet verkiezingsprogramma. Geen dure, onbegrij

pelijke termen, en ook geen verkiezingsbeloften. 



tL~der zijn Maas 

We hebben gekozen voor een korte, duidelijke 
schets van het werk dat het hoogheemraadschap 
verricht, zodat de kiezer weet waar het om gaat. 
Eenmaal gekozen zullen we het doen en laten 
van het bestuur zichtbaar maken, uitleggen, toe
lichten en er verantwoording over afleggen. 
De D66'ers geven ook veel aandacht aan de 
(nieuwe) mogelijkheid om per telefoon te stem
men. Deze mogelijkheid is te beschouwen als 
één van de pragmatische mogelijkheden om de 
burger (weer) te betrekken bij de verkiezingen. 
De democratische legitimering van deze vierde 
bestuurslaag is gebaat bij succes van deze 
methode. Misschien gaan de waterschappen in 
dit opzicht wel voorop en bieden deze verkiezin
gen nieuwe perspectieven voor de gemeentera

den, Provindale Staten en het parlement. 
Peter Paul]. Doodkorte 

Kandidaat Ingezetenen Schieland 

De Zuid-Hollandse Alblasserwaard, gelegen 

tussen Lek en Waal. Foto Marcel Minnée. 

Oss en Cuijk wordt niet gespro
ken. Voor natuurontwikkeling 
komt heel veel geld, maar 90% 
gaat naar Limburg. Wat er in 
Brabant gebeurt, was toch al 
gepland. 
Wij zijn nog steeds voor de 
plannen met de Maas, zeker als 
dat ook resulteert in een ver
snelde uitvoering van de Ecolo
gische Hoofdstructuur in Bra
bant (langs Maas, Dommel en 
Aa). Maar we hebben ernstige 
twijfel of er wel goed gekeken 
is naar de veiligheid van de 
Brabantse gebieden. We betwij
felen ook of er wel voldoende 
financiële middelen van Den 
Haag ter beschikking komen. 
We vinden het niet acceptabel 
dat de natuurontwikkeling bij 
de Kraaienbergse plassen (Cuijk) 
teniet wordt gedaan. En wij 
denken dat het bij de scheep
vaartontwikkeling niet alleen 
om Limburgse Maashavens als 
Stein en Bom moet gaan, maar 

ook om de havens van Den Bosch en Oss. De 
spoorbrug bij Ravenstein moet worden verhoogd. 
Tenslotte zijn twee zaken echt onacceptabel. Dat 
betreft de aanleg van een baggerspeciedepot bij 
de Kaamwaard (vlak bij de Bossche Vinex-loca
tie) en van een retentiegebied bij de Kraaienberg
se plassen. Volgens mij is dat onbehoorlijk 
bestuur. Na jarenlange ontgrondingen verdienen 
de inwoners daar de hun vanaf 2005 in het voor
uitzicht gestelde rust en recreatiemogelijkheden. 
De plannen lenen zich nog altijd voor een win
win-situatie. Brabant moet niet alleen met de 
lasten worden opgezadeld; anderzijds is provin
cialisme natuurlijk ook uit den boze. Daarom 
vind ik dat onze nieuwe statenleden in Limburg, 
Brabant, Gelderland en Zuid-Holland zo spoedig 
mogelijk provinciebreed moeten overleggen over 
de ingrijpende plannen met de Maas. Uiteraard 
moet ook onze Tweede-Kamerfractie daarbij een 
rol spelen. En dat dient binnen niet al te lange 
tijd te gebeuren. 

Dr. Henk Giebels 

tot 1 april Statenlid Noord-Brabant 

GEMEENLANDS
HUIS RIJNLAND 
SPEELBAL NIEUWE 
ELEMENTEN 

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland kent pas sinds 1995 een categorie Ingezetenen. 

De gemeenteraden in het gebied mochten toen deze 

groep hoofdingelanden kiezen. Daarmee nam de invloed 

van politieke partijen en milieubeweging sterk toe. Het 

tot dan toe vrij volgzame algemeen bestuur ontwikkelde 

zich steeds prominenter. Moties, amendementen en ini

tiatieven, tot dan sporadisch, zijn nu aan de orde van de 

dag. Maar de cultuuromslag in het bestuur verliep soms 

stroef. Dat bleek ook bij de zoektocht naar een nieuwe 

bestemming voor het fraaie, historische Gemeenlands

huis, sinds 1578 de zetel van Rijnland. 

De geschiedenis van Rijnland is onlosmakelijk verbon

den met het Gemeenlandshuis. Het punt lag steeds 

gevoelig bij dijkgraaf, ambtenaren en veel bestuursle

den bij de vijf jaar lang geregeld terugkerende agen

dering. Na felle discussies in het algemeen en het 

dagelijks bestuur viel in 1994 het cruciale besluit dat 

het complete ambtelijke apparaat in 2000 verhuist 

naar een nieuw pand in het Bio Sciencepark aan de 

rand van de stad. Rijnland verlaat daarmee het 

Gemeenlandshuis. De nieuwe vergadering van hoofd

ingelanden nam zich daarom bij haar aantreden in 1995 

voor om de besluitvorming uit te stellen tot 1997. 

Een aantal hoofdingelanden sloeg de handen ineen 

met een paar Leidse gemeenteraadsleden. In besloten

heid richtten zij de Stichting Holland Watermuseum op 

om mogelijkheden te onderzoeken voor een publieke 

bestemming van het pand, die recht doet aan geschie

denis en allure en bovendien een bijdrage kan leveren 

aan meer bekendheid voor het werk van het Hoog

heemraadschap. Het dagelijks bestuur leek namelijk te 

denken aan verkoop of een besloten bestemming. 

Dankzij subsidie van de gemeente en een particuliere 

gift kon een onderzoeksbureau aan de slag. Die conclu

deerde dat in Leiden geen markt is voor een watermu

seum, maar dat het pand wel heel geschikt is voor een 

combinatie van publieke functies: representatie, recep

ties, een trouwzaal, een opleidingslokaal en een kleine 

expositie over het hoogheemraadschap. 

De stichting trad pas met dit eindrapport uit de beslo

tenheid naar de hoofdingelanden en de pers. Dat lever

de de leden felle kritiek op van medebestuurders, wat 

ongetwijfeld mede werd ingegeven door de (uiteen

lopende) politieke achtergrond. Binnen Staten- en 

gemeenteraadsfracties is een dergelijke werkwijze 

immers heel gangbaar. 

Maar gelukkig maakte men onderscheid tussen de werk

wijze en het uiteindelijke doel. En in 1997 besloot het 

algemeen bestuur dat het pand inderdaad moet gaan bij

dragen aan de bekendheid van het Hoogheemraadschap. 

De nieuwe bestuursleden zullen vast nog wel af en toe 

de traditionele cultuur van het waterschap tegenkomen. 

Ook in positieve zin, in het behouden Gemeenlands

huis. 

Monique Oomes, Hoofdingelande 1995·1999 
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Geen gasboringen in de Waddenzee 
Samen met acht andere organisaties eisen de 

Jonge Democraten UD} dat er niet wordt geboord 

in de Waddenzee. De JD heeft vorige maand een 

advocaat in de arm genomen. Levert de lobby 
niets op, dan wordt de Staat der Nederlanden 

gedagvaard vanwege 'onrechtmatig handelen 

jegens toekomstige generaties'. 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM} 

laat momenteel onafhankelijk onderzoek doen 

naar de milieuschade van eventuele gasboringen 

in de Waddenzee. Mocht blijken dat de boringen 
tot verwaarloosbare schade leiden, dan lijkt de 

conclusie helder: niets staat boringen in de weg. 

Blijkt echter dat dat er serieuze milieuschade 

verwacht kan worden, dat de bodem zal verzak

ken en zelfs het voortbestaan van de Waddenei

landen bedreigd wordt, dan lijkt de conclusie 

eveneens helder: dan mag niet geboord worden. 
Zo helder is het allemaal helaas niet. Op voor

hand dekken de Staat en de energie- en oliemaat

schappijen zich al in tegen eventuele ongunstige 

effecten van de boringen. Zo zou milieuschade 

kunnen worden voorkomen door 'schuin' te 

boren zodat er geen platforms in de Waddenzee 

De Waddenzee bij Vlieland. Foto Marcel Minnée 

noodzakelijk zijn. De gevreesde verzakkingen 

van de Wadden zouden kunnen worden opgelost 

door op ingenieuze wijze slib en zand te spuiten 

in de boorruimten. Alle eventuele negatieve 

gevolgen van het boren kunnen dus 'technisch' 
worden 'opgelost', heet het. 

De vraag dringt zich op waarom die hoge graad 

van technologische ontwikkeling wordt losgela

ten op zo'n ouderwetse en weinig duurzame 

WEBWIJS 
WWW.WATERSCHAP.ORG 
Als mensen zich al weinig kunnen voorstellen van de provincie, hoe moet het de waterschappen 

dan wel niet vergaan? Net zoals de provincie vervullen ze echter belangrijke taken, zoals het 

drooghouden van onze voeten. Zoals bekend is dat bepaald niet vanzelfsprekend. 

Waterschappen hebben met provincies gemeen dat ze niet als de meest dynamische besturen 

i. bekend staan. Schijn kan bedriegen; want een waterschap was enige tijd geleden de eerste over

heid die het telefonisch stemmen invoerde. Voorwaar een vorm van klantgerichte dienstverle
. ning. Zou de opkomst bij andere verkiezingen omhooggaan als de kiezer niet meer de deur uit 

. hoeft? Als een bestuurslaag met rechtstreekse publiekscontacten, zie je de waterschappen trou

wens steeds meer hun best doen klantvriendelijk over te komen. Sinds enkele jaren krijgt men 

bij de aanslag een uitgebreide toelichting waar het geld naartoe gaat. 

Er zijn nu waterschapsverkiezingen in Noord- en Zuid-Holland en een deel van Utrecht. De twaalf 

waterschappen waar het om gaat zijn samen present op internet: zie www.waterschap.org Ook 

deze keer kan men telefonisch stemmen, dus niemand heeft meer een smoes om niet te gaan. 
Het gemakkelijk verstrekken van informatie is trouwens bij dit soort verkiezingen wel zo belang

rijk. Sinds 1995 worden waterschappen namelijk rechtstreeks gekozen, en niet meer getrapt via 

de gemeenteraden. Bovendien gebeurt dat via een personenstelsel, wat betekent dat niet de poli

tieke partijen kandidaten stellen. De kiezer moet zelf op onderzoek naar de standpunten van de 

kandidaten. Er is dus nog veel te doen om stemmers beter te informeren. 

Een land waar de kroonprins zich specialiseert in watermanagement en dat in het buitenland 
wordt geassocieerd met het poldermodel, moet natuurlijk veel virtueel water hebben. En 

jawel, wie gaat surfen komt veel interessante waterwebsites tegen. Een handige portaal-site is 

www.waterland.net. Kijk bijvoorbeeld eens naar een historisch overzicht van de deltawerken 

op www.archief.nl/strijdtegenhetwater/. Deze bijzonder informatieve site is ook heel volledig. 
Een voorbeeld: alle namen van de 1835 slachtoffers. 

Matt Poelmans 
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manier van energiewinning. 

Waarom al die moeite voor 

winning van fossiele brandstof 

als we toch weten dat die bin
nenkort op is? 

Want het Nederlandse gas zal 
omstreeks 2030 zijn uitgeput. 

Het verlies aan aardgasop

brengsten zal het Burto Natio

naal Product met zo'n 2% doen 

krimpen. Kortom: nog los van 

de natuurwaarde en de kosten 

van het aanleggen van een 
infrastructuur om te kunnen 

boren, lijkt de Waddenzee ook 

als investering voor de middel

lange termijn weinig aantrekkelijk. 

Wat de Waddenzee betreft zou de overheid haar 
miljarden-contracten met de olie-industrie beter 

kunnen afkopen door deze bedrijven rechten te 

schenken om 'off share', zo'n vijftien kilometer 

uit de Nederlandse kust, windmolenparken aan 

te leggen. De milieuschade die een dergelijk park 

oplevert, valt in het niet bij de (milieu)winst die 
hiermee wordt geboekt. Ook kan de Nederlandse 

staat besluiten de olie-maatschappijen een mil

jardenorder te schenken om Nederland van zon

nenpanelen te voorzien. De technologie van de 

zonne-energie is inmiddels al zo ontwikkeld dat 

wanneer elk dak in Nederland zonnepanelen zou 

dragen voor meer dan 80% in de energiebehoef
te zou kunnen worden voorzien, zelfs bij 

bewolkt weer! Geen science fiction, maar tech

nisch mogelijke toekomstmuziek. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid schreef al in 1994 dat het Nederlandse 
aardgasbeleid toe is aan een trendbreuk en dat 
het huidige exploitatiebeleid moet worden afge

remd. Technologisch is zo'n radicale omslag al 

mogelijk, maar de politieke wil ontbreekt nog. 

In een aantal ontwikkelingslanden experimente

ren bedrijven al met zonne-energie voor huis
houdens. Deze huishoudens hebben door de 

armoede geen enkele traditie met elektriciteits

netwerken en het gebruik van fossiele brandstof

fen. Onze traditie zit echter flink vastgeroest. 

Hopelijk hoeft Nederland niet eerst de vermin

king van een natuurgebied te ondergaan en de 

gevolgen van een halfhartige roega-investering 
te ervaren, voordat het inziet dat het beter met 

deze traditie kan breken. 

Boris van der Ham 

Landelijk voorzitter jonge Democraten 



ZWEMMEN IN 
TROEBEL WATER 

De richtlijn die de kwaliteit van de Europese zwem

wateren vastlegt, dateert uit 1976. Pas in 1990 had

den de meeste lidstaten hun nationale wetgeving 

eraan aangepast. En de uitvoering was ook vorig 

jaar nog niet in orde, bleek onder andere uit de 

berisping die Nederland in de zomer kreeg van de 

Europese Commissie. De richtlijn zeifis inmiddels 

alweer bijna een kwart eeuw oud. In 1994 kwam de 

Commissie met een voorstel tot herziening. De Raad 

van Ministers wil daar maar niet op ingaan. 

De Commissie probeert al jaren tevergeefs de verschil

lende landen aan te zetten tot een acceptabele uitvoe

ring van de richtlijn. In Nederland ligt het probleem 

vooral bij de metingen. Wat betreft het aantal metin

gen dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen staat 

Nederland bovenaan met bijna 93% van de binnenwa

teren en 35% van de kustwateren. Maar de metingen 

die goed worden verricht tonen meestal kwalitatief 

goed zwemwater; slechts drie landen scoren beter. In 

een toeristisch land als Portugal voldeed in 1997 twee

derde van de zwemwateren niet aan de kwaliteits

eisen. Het Verenigd Koninkrijk was niet eens opgeno

men in de statistieken voor 1997 omdat het ontkende 

binnenwateren te hebben die geschikt zijn voor 

PRO Dl. 
BOLKESTEIN 

Romarro Prodi, voormalig premier van Italië, is tij

dens de Europese top van Berlijn door de regerings

leiders voorgedragen als voorzitter van de Europese 

Commissie. De voortvarendheid waarmee de rege

ringsleiders een nieuwe Commissie willen aanstellen 

is alom toegejuicht en ook de keuze van Prodi is vrij

wel onomstreden. Maar de verdere procedure en het 

tijdstip voor de benoeming van een nieuwe Commis

sie zijn nog onduidelijk. 

D66 blijft hameren op twee vereisten: enerzijds moe

ten Prodi en lidstaten haast maken met het samen

stellen van een nieuwe Commissie. Anderzijds gaat 

het hier niet alleen om snel en effectief: zowel de pro

cedure voor de benoeming van de Commissie als de 

hervorming van de Commissie moet tot meer demo

cratische verantwoording van de Commissie leiden. 

Tijdens een eerste kennismaking met de liberale frac

tie van het Europees Parlement verklaarde Prodi tijd 

nodig te hebben voor de reorganisatie van de Commis

sie en het scheppen van meer transparantie. Tevens 

meende hij dat het probleem van een eventuele inte

rim-Commissie een zaak is tussen Raad en Parlement. 

De Eurofractie van D66 vindt het niet acceptabel als 

Zwemmen in de Overijsselse Vecht. Foto Marcel Minnée. 

Inzet: Doeke Eisma. Foto: Dennis Sies. 

zwemmen. Met een aantal toeristische folders als 

bewijs, heeft de Commissie het land gedwongen als

nog tenminste zeven zwemwateren aan te wijzen en 

die te controleren op gezondheidskwaliteiten. 

Prodi een paar maanden de tijd krijgt voor de samen

stelling van een nieuwe Commissie. Dan zou Europa 

ongeveer een halfjaar zijn opgezadeld met een demis

sionaire Commissie die alleen lopende zaken mag 

afhandelen. Gelet op de uiterst volle Europese agenda 

moet deze periode zo kort mogelijk blijven. 

Uiteraard moet Prodi voldoende tijd krijgen om een 

goede Commissie samen te stellen, maar daar zijn 

geen maanden voor nodig, aldus Jan Willem Bertens, 

delegatieleider van D66 in het Europees Parlement. 

Daarnaast is het natuurlijk niet te aanvaarden dat 

mevrouw Cresson nog enkele maanden als Commis

saris aan zou blijven. 

Het zijn de lidstaten die met Prodi het tempo bepalen, 

en niet het Parlement. De Tweede Kamer moet daarom 

de Nederlandse regering verzoeken haast te maken 

met een Nederlandse kandidaat voor de Commissie en 

bij de andere lidstaten aan te dringen op een snelle 

procedure. Aangezien de Raad binnen drie dagen een 

nieuwe voorzitter kon voordragen, moet het volgens 

Johanna Boogerd ook mogelijk zijn om binnen enkele 

weken overeenstemming te bereiken over de commis

sarissen. Het nieuw samengestelde Parlement kan dan 

in een versnelde procedure de nieuwe Commissie goed

keuren. 

Conform het Verdrag van Amsterdam moeten de rege

ringen de commissarissen voordragen in overleg met 

Maar zelfs als alle landen volledig voldoen aan de 

kwaliteitseisen van de richtlijn, dan is de gezondheid 

van de Europese recreant of toerist nog onvoldoende 

gegarandeerd. Want de richtlijn is verouderd. De 

Europese Commissie kwam in 1994 met een voorstel 

tot herziening. Als rapporteur voor het Parlement heb 

ik bijgedragen aan deze voorstellen. Zo heb ik een 

duidelijkere definitie van zwemwater voorgesteld, 

maar ook aanscherpingen ter verbetering van de eco

logische kwaliteit van deze wateren. Begin 1997 is 

het voorstel ter goedkeuring aan de Ministerraad 

voorgelegd. 

En daar ligt het nu nog. Drie voorzitters van de EU. 

waaronder Nederland, weigerden de herziening op de 

agenda te zetten. De vorige voorzitter, Oostenrijk, 

plaatste de herziening wel op de agenda, maar de vijf

tien milieuministers verwezen het voorstel binnen een 

paar uur naar de prullenbak, omdat het alweer ver

ouderd zou zijn. 

Nu kan het nog twee jaar duren voordat er een nieuw 

voorstel ligt. Tot die tijd zal dus de inmiddels 23 jaar 

oude richtliijn blijven gelden. Dit is onacceptabel voor 

de volksgezondheid van de Europese burger. Het zijn 

de lidstaten die er een klucht van maken, niet alleen 

door de herziening van de richtlijn uit 1976 tegen te 

houden, maar zelfs nog steeds door het uitblijven van 

enige uitvoering. 

Doeke Eisma 

D66-Europarlementariër 

de voorgedragen voorzitter. De aankondiging van de 

kandidatuur van Frits Bolkestein door de VVD is dus 

prematuur. Afgezien van het tijdstip lijkt ook de per

soon zelf omstreden. Bolkestein stelt het nationaal 

belang boven het Europees belang. De Europese Com

missie is nou juist (met het Europees Parlement) één 

van de instellingen die zich inzet voor het gemeen

schappelijk Europees belang. Het is dan ook zeer de 

vraag of Bolkestein de aangewezen persoon zou zijn 

om inhoud te geven aan bijvoorbeeld Europees mede

dingings- of handelsbeleid. Het is overigens niet aan de 

lidstaten maar veeleer aan de voorzitter van de Com

missie om te beslissen over de portefeuilles van de 

Commissarissen. 

D66·Eurofractie 

De nieuwe voorzit~ 

ter van de Europe· 

se Commissie, de 

Italiaanse oud-

premier Romano 

Prodi. Foto: Heinz 

WieselerfANP 
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Momenteel worden in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland waterschapsverkiezin

gen gehouden. Deze verkiezingen vinden plaats op basis van de Waterschapswet die 

in januari 1992 in werking trad. 

Tijdens de behandeling van deze wet in de Threede Kamer was er een uitvoerige dis

cussie over de vraag of het bestuur van een waterschap direct of indirect moest wor

den gekozen. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Hanja Maij-Weggen, 

was voor het primaat van indirecte verkiezingen, met directe verkiezingen als tweede 
keus. Namens de Threede-Kamerfractie van D66 diende ik toen een motie in die dit 

omdraaide: het primaat kwam te liggen bij directe verkiezingen. Tot mijn verrassing 

nam de minister de motie over, waarna de Threede Kamer haar zonder verdere proble

men aannam. Dit was een duidelijke overwinning voor de Democraten, die toen nota 

bene in de oppositie zaten. 

Toen voor de uitwerking de Kiesraad om advies werd gevraagd, bleken er echter vele 

praktische problemen. Om het kiezen aantrekkelijker te maken, hadden we het plan 

geopperd om de waterschapsverkiezingen samen te laten vallen met andere verkiezin
gen en bovendien stemmen per post of telefoon te introduceren. Zeven jaar later is 

een en ander nog steeds niet geregeld, en is er nog steeds geen Algemene maatregel 

van bestuur voor een kiesreglement, waarin wordt vastgelegd op welke manier 

bestuursleden zich kandidaat mogen stellen. 

Momenteel mogen waterschapsbestuurders zich nader bekend maken als 'groene' 

bestuurders. Ik had liever gezien dat de verkiezingen politieker waren gemaakt door het 

invoeren van een lijstenstelseL Een lijstenstelsel houdt in dat de potentiële bestuurders 

zich via politieke partijen kandidaat stellen. Op die manier raakt de burger dichter bij 
het (water) beleid betrokken en zal de opkomst bij waterschapsverkiezingen stijgen. 

Momenteel voert het Interprovinciaal Overleg (!PO) een studie uit over de bestuurssa

menstelling van waterschappen. Maar de resultaten zijn er niet voor september, dus 

ruimschoots na de verkiezingen die nu plaatsvinden voor de waterschappen in drie 
toch niet onbelangrijke provincies, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. 

Als Europarlementariër ben ik momenteel nauw betrokken bij de totstandkoming van 
de Europese kaderrichtlijn Water, die hopelijk nog voor het einde van dit jaar kan 

worden vastgesteld. In deze richtlijn zullen de Europese lidstaten worden verplicht 

om per stroomgebied één autoriteit aan te wijzen die al het waterbeleid moet coördi

neren. Dit zal betekenen dat er in het begin van de volgende eeuw wederom bestuur

lijke reorganisaties zullen moeten plaatsvinden op het niveau van provincie en water

schap. Ik hoop dat tegen die tijd daadwerkelijk sprake is van een democratischer 
waterschapsverkiezing. 

Doeke Eisma 

D66-Europarlementariër 
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FOCUS OP D66 
BIJVOORKEUR MARION,._ 
JAV EN MONIQUE -· 
De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 3 maart 

kwam voor D66 niet als een verrassing. Laat staan als een aange

name verrassing. Voor drie D66'ers had 3 maart toch onverwacht 

goed nieuws: zij kwamen dankzij voorkeurstemmen in de Staten. 

De voorkeursdrempel was bij deze Statenverkiezingen lager dan 

voorheen. Vijfentwintig procent van de kiesdeler was voldoende. 

De lage opkomst leidde bovendien tot een lage kiesdeler. 
De eerste die daarvan profiteerde, was Marion Wiehard-den Bog

gende. Zij stond derde op de lijst in Gelderland, maar bekleedt 

straks toch de helft van de D66-zetels. 

Jay Pahladsingh en Monique Gommers-Melsen kwamen met een 

nog grotere sprong in de Staten van Zuid-Holland en Limburg. 
Waren zij verrast door hun verkiezing? 'Niet echt', reageren bei

den. Monique, die zesde op de lijst stond, ging voor 'de gok' en 

zegde haar raadslidmaatschap in Stein op. Daarmee gaf ze aan dat 

ze haar kandidatuur voor de Staten serieus nam. Het leverde haar 

veel gratis publiciteit op in de lokale media. Ze investeerde niet 

alleen in de partij campagne, maar ook in haar eigen campagne. 

Daardoor haalde ze alleen al in Stein genoeg voorkeurstemmen. 

Jay wou met zijn campagne vooral extra stemmen voor de partij 
werven. Hij richtte zich op zijn eigen (migranten)netwerk. Al 

maanden van tevoren benaderde hij migrantenorganisaties, sprak 

op de migrantenradio en ging naar eigen zeggen de boer op. Veel 

Zuid-Hollandse stemmen tilden hem van de eenentwintigste 

plaats op de lijst naar één van de vijf D66-zetels in de nieuwe Sta

ten. Hij zette het krappe campagnebudget dus zeer effectief in. En 
het landelijke campagnebudget zou volgens hem ook veel effectie

ver benut kunnen worden, door de activiteiten meer te richten op 

weloverwogen doelgroepen. 

De twee nieuwe Statenleden zijn vast van plan het contact met 

hun achterban niet te laten verslappen. Monique heeft al een 
afspraak gemaakt met de wethouder Verkeer van Stein. Ontstaat 

daar geen conflict met de belofte die zij bij hun beëdiging doen 

om het algemeen belang te dienen? '0 nee', is de stellige reactie, 

'wij zijn allereerst D66-Statenlid en staan achter het D66-verkie

zingsprogramma.' Hun specifieke deskundigheid en contacten 
kunnen ze natuurlijk wél inzetten voor een goed provinciaal 

beleid. 
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Vertrouwen en verant:woordelllchald 
Mlohiel Soheltema, Edo Spier en de Rilnister 

27 april in de 1Weede Kamer met partijgenoten 

over het Nederlands asielbeleid. Het debat 

spitste zich toe op drie actuele kwesties: de 
vraag of uitgeprocedeerden die meewerken 

aan hun vertrek nog in de centrale opvang 

moeten blijven, mogelijkheden om landen die 

niet meewerken aan de terugkeer van onder

danen onder druk te zetten en het voorne

men van staatssecretaris Cohen, om één tijde

lijke status voor alle asielzoekers in te stellen. 

Bij (dreigende) genocide mag volgens het inter
nationaal recht in de binnenlandse aangelegen· 

heden van een land worden geïntervenieerd. 

Maar het doet er eigenlijk niet echt toe of in 

Kosovo een genocide plaatsvindt. Want inter
venties op humanitaire gronden zijn meestal 
tot mislukken gedoemd. Aldus prof dr Rob de 

Wijk, defensiedeskundige en vice-voorzitter van 

de Programmacommissie van D66. 

(Foto: Een KDsovaars gezin aniveert in een 

vluchtelingenkamp in Bremen, Duitsland. Foto: ANP) 

DEMOCRATEN 
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l der wethouder geworden van Milieu, Onderwijs en Integraal Jeugd- geworden van de Raad voor het Openbaar Bestuur. De Raad adviseert I 
beleid. De plaatselijke D66-afdeling besloot na gemeentelijke het parlement gevraagd en ongevraagd. In een recent advies over inte-

bestuursperikelen die in maart leidden tot het collectief opstappen van gratiebeleid wees de Raad erop dat de verzakelijking van de uitvoering 

alle wethouders, om deel te nemen aan de collegevorm ing. van overheidsbeleid de positie van allochtonen in het geding brengt. 

Het afrekenen op 'output' ontneemt overheden vaak de prikkel tot 

Jeroen NUGTEREN (37), oud-eindredacteur van het D66-ledenblad samenwerking, terwijl dit juist voor integratie van vitaal belang is. De 

Democraat, is voorlichter geworden op het Ministerie van Landbouw, Raad vindt dat landelijke overlegfora hun langste tijd hebben gehad, en 

Natuur en Visserij. dat (sub-)lokale overheden een grotere rol moeten gaan spelen. 

Kathalijne Buitenweg, 
Miehiel van Hullen. 

26.5 Rondetafelgesprekken en 
debat met lousewies van 
der laan, Jan-Kees Wieben-
ga, Joost lagen dijk. 

27.5 

28.5 Conferentie Europees vluch-
telingenbeleid met Boris 
Dittrich, Karimi (Gl), Albay-
rak (PvdA), Wijn (CDA), Van 
den Berg (PvdA), Wiebenga 
(VVD), Oostlander (CDA) 
o.l.v. Andree van Es in De 
Balie, Amsterdam. 

28.5 Debat met Sophie in 't Veld 
of Floor Kist Wytze Rus-
schen, Kathelijne Buitenweg 
bij TU Delft. 

28.5 EERSTE landelijke activiteit 
Europese campagne met 
Thom de Graaf. lousewies 
van der laan, bewindslieden 
(onder voorbehoud) en 
andere kandidaten in Maas-
!richt. 

29.5 Debat o.l.v.lodewijk de 
Waal met EP-kandidaten 
van D66 in Den Haag. 

29.5 JD-Iustrumcongres met pro-
minente D66-ers in Utrecht. 

31.5 Debat Bob van den Bos, 
Kathalijne Buitenweg (Gl). 
Blokland (SGP /GPV /RPF), 
Kees van Eijk (UvA), Arjo 
Klam er in Amsterdam, Rode 
Hoed. 

31.5 TWEEDE landelijke 

voorbehoud), lousewies van 

2< DiXiT- 99/4-22 mei 1999 

-------------·--·--------------------------

tensocieteit 
Debat met D66' er Kathalijne 
Buitenweg (Gl) en Dorette 
Corbey (PvdA) in Utrecht. 
Werkbezoek Bob van den 
Bos aan Friesland. 
DERDE landelijke activiteit 
Europese campagne met 
(onder voorbehoud) Els 
Borst Annelies Verstand, 
lousewies van der laan en 
andere kandidaten in lil
burg, Hotel Mercure 
Debat met Bob van den Bos, 
Karla Peijs in Utrecht. 
Debat met laurens Jan 
Brinkhorst Piet Dankert. 
Joost lagendijk in Amster
dam, De Rode Hoed. 
Goois Europees kinderparle
ment met Jan Willem Ber
tens en Floor Kist in Hilver
sum. 
Verkiezingsmanifestatie met 
Floor Kist. Kathelijne Bui
tenweg (Gl), Miehiel van 
Hulten (PvdA) in Schagen, 
Wilhelminalaan 4. 
VIERDE landelijke activiteit 
Europese campagne met 
lousewies van der laan, 
bewindslieden, EP-kandida
ten in Amsterdam, Felix 
Meritis. 

Meer informatie in de agenda op 
of telefonisch bij landelijk 

eomn.onnotoom 070-3566066 

Training Leren debatteren Utrecht 

In deze training leert u uw argumenten beter verwoorden, uw stand

punten onderbouwen en er begrip voor te kweken. 

Training Speech en Presentatie Utrecht, 3 juli Groningen 

U gaat werken aan de voorbereiding van een presentatie, de hulpmid
delen en de vorm en inhoud van de presentatie. 

Leiden van een vergadering Utrecht 

In deze training leert u hoe u vergaderingen moet voorbereiden en leert 

u het belang van o.a. sfeer, houding, prioriteitenstelling, aandacht voor 

Training Efficiënt werken in de raad te Utrecht 
Deze bijeenkomst richt zich op raadsleden die medio 1998 oflater voor 

het eerst in de gemeenteraad zijn gekozen. Met de raadservaringen van 

eerste periode als uitgangspunt, wordt gewerkt aan het verbeteren en verster

van de kwaliteiten die van belang zijn om als raadslid effectief en efficiënt te 

Debatclub D66 Amsterdam 
Wilt u ook eens kennismaken met dit nieuwe D66-fenomeen? Op zater

dagmiddag 19 juni vindt vanaf 12.30- 17.00 uur de volgende bijeen-

plaats in café Eik en Linde, Plantage Middenlaan 22 te Amsterdam. 

kunt zelf aan de debatsessies deelnemen maar ook als publiek ervan genieten. 

is meegenomen maar beslist geen vereiste! Als u zich nu aanmeldt 

lid van deze club ontvangt u gedurende een jaar alle debat-uitnodigingen en ver-

Symposium voor afdelingsbestuurders Bodegraven 

Wegens grote belangstelling zal op 26 juni de eerste van een tweetal 

symposia voor afdelingsbestuurders plaatsvinden. Een van de centrale 

's is de inzet van nieuwe media. Er zijn demonstraties van o.a. de opbouw en 

mkersma>ge!l!Jkhec1en van een 'home-page' voor uw afdeling en het gebruik van 

cornmmnlCatle]JlaJrr, de inzet van nieuwe media bij ledenwerving en het bereiken van 

lokale kiezer. Thom de Graaf zal dit symposium afsluiten met een betoog over de 

politiek en de positie van D66. 

vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbanden. Nadere informatie over 

programma krijgt u bij het Opleidingscentrum D66, Tel.: 070 - 35 66 066, E-mail: 

u plt:lUlHl:>"'-':uu uw.<-'-"'uoc>.w of Fax: 070 - 36 41 917. 



het referendum 
Er waren, zoals bekend, enkele senatoren van de VVD die zich dik 
maakten over het correctiefwetgevingsreferendum (CWR) zoals D66 
dat propageert. Het zou, vonden zij, directe macht geven aan de kie
zers op de besluitvorming van de overheid en daardoor onze verte
gen-woordigende democratie aan de wortel aantasten. Er waren 
tegelijkertijd journalisten die dit referendum het kroonjuweel van 
D66 noemden. Dat laatste is al even overdreven als het eerste. 

tussen kiezers en gekozenen. Aangezien er aan die verhouding in 
onze parlementaire democratie wel wat ontbreekt, is er reden deze 
optie serieus onder ogen te zien en zich er niet bij voorbaat van af 
te keren uit koudwatervrees of de overtuiging dat alles wat de wet
gever niet kan regelen aan de markt moet worden overgelaten. 

Het CWR is noch het gevaar dat VVD-senatoren erin zien, noch het 
kroonjuweel van D66 dat journalisten ervan maken. Waarom hech

Kenmerkend voor het voorgestelde referendum is, 
dat dit het wetgevingsproces geheellaat zoals dit 
nu is, maar waar een wet voor zeer grote aantal
len kiezers onaanvaardbaar is, de mogelijkheid 
opent van een correctie daarop: de kiezers kun
nen onder strikte voorwaarden door een volks
stemming een veto uitspreken. 

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

ten wij er dan toch zo aan dat het in de grondwet 
wordt opgenomen? Daarvoor is een principiële 
reden, namelijk dat het, hoe relatief klein ook, 
toch een stap is in de richting van de gezondma
king van onze democratie. Als zelfs deze eerste 
bescheiden stap wordt tegengehouden, dan roest 
de noodzakelijke staatskundige hervorming al 

'IIJ11:9J-=m:~fl'9 á.~B~GJ 
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Niet alleen blijft op deze manier het wetgevingsproces onaangetast, 
de mogelijkheid het product daarvan te torpederen wordt bovendien 
onderworpen aan voorwaarden die lichtzinnig gebruik uitsluiten. 
Eerst zijn 40.000 handtekeningen vereist om het voor te stellen, ver
volgens nog eens 600.000 om het te laten plaatsvinden. Pas als dan 
drieënhalf miljoen kiezers tegen stemmen, wordt de wet 
door een veto tegengehouden. Het CWR is niet meer dan 
een uitlaatklep voor die extreme gevallen waarin regering 
en parlement een wet hebben gebaard die zozeer tegen de 
haren van de burgers instrijkt, dat ze daar massaal tegen in 
verzet komen. Begrotingen, belastingen en besluiten over 
het koninklijk huis zijn van deze correctie uitgesloten. 

Ik ken de bezwaarde VVD-senatoren voldoende goed om te 
weten dat zij niet uit kwaadaardigheid tegen het CWR zijn. 
Hun voornaamste grond was waarschijnlijk dat zij onvol
doende het verschil tussen het gewone referendum en de 
bijzondere en beperkte vorm van het CWR in de gaten had
den. Het gewone referendum brengt een niet parlementair 
behandeld onderwerp in volksstemming en verplicht de 
overheid overeenkomstig de uitslag een wet te maken of 
na te laten. Dan komen directe en vertegenwoordigende 
democratie inderdaad in een zekere spanningsverhouding: 
de vertegenwoordigende, parlementaire democratie moet wijken 
voor de direct kenbaar gemaakte volkswil. Was dat onbeperkt 
mogelijk, dan waren er inderdaad redenen voor ernstige bezorgd
heid. Dan belanden we binnen de kortste keren in een soort volks
democratie die feitelijk een dictatuur is. 
Niet alleen komt het CWR zelfs niet in de buurt, bovendien laten 
landen met een onbetwistbaar parlementair democratisch bewind 
zien dat gewone referenda met een beslissende kracht, mits onder
worpen aan goede regels, wel degelijk een waarachtig democrati
serende uitwerking hebben. Zij fungeren als verbindingsschakel 

J Glastra van Loon_ 

Foto: Bureau Dijkstro BV. 

meteen politiek zo vast, dat ook het vervolg ver
lamd dreigt te raken. Daarmee komt het bestaansrecht van D66 in het 
geding. 

D66 speelt haar rol op een democratische manier tussen de andere 
politieke partijen in. Maar ze staat tegelijk tegenover ze in zoverre 

ze de rol van alle partijen in onze parlementaire democratie 
wil veranderen. De vleugels van ons staatsbestel vertonen 
vermoeidheidsscheuren en verliezen daardoor draagkracht. 
Ons kiesstelsel zet de kiezers juist buitenspel wanneer het 
erop aankomt: na verkiezingen, bij vorming van coalitie en 
regeerakkoord, maar ook al daarvoor, bij de samenstelling 
van kieslijsten. De burgers lijken alleen van belang als de 
brandstof die de motor gaande houdt; de stuurknuppelligt 
in andere handen. 
Kortom, naar maatstaven van democratie is onze parlemen
taire democratie niet gezond. De sanering van onze demo
cratie was van meet af aan de belangrijkste reden van ons 
bestaan. Het CWR staat als uitlaatklep voor extreme mis
kleunen aan het eind van het wetgevingsproces van rege
ring en volksvertegenwoordiging en doet daaraan geen 
afbreuk. Het staat echter ook aan het begin van het sane
ringsproces. Als zodanig was het terecht voorwaarde voor 
ons toetreden tot Paars 2. 

Op het moment dat ik dit schrijf, heeft de stemming in tweede lezing 
in de Eerste Kamer nog niet plaatsgehad. Mocht het met de stemmen 
tegen van enkele VVD-senatoren zijn verworpen, dan is er voor ons 
goede reden om uit het kabinet te stappen. Door te blijven zitten, 
zouden we ons gezicht verliezen en onszelf ontrouw worden. 

jan Glastra van Loon 
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Te lange wachttijden. onervaren medewerkers. groot per
soneelsverloop. intimidatie van asielzoekers bij gehoren. 
onzorgvuldige beslissingen. onrechtvaardige afwijzingen. 
te soepele toewijzingen. De IND doet het in de media niet 
snel goed. Op zich niet onbegrijpelijk. Ombudsman-klach
ten over trage procedures en rechters die veel beslissin
gen terugdraaien. komen niet uit de lucht vallen. Ook de 
interne problemen bij de IND. waarvan de directeur bijna 
onder curatele kwam. worden breed uitgemeten. 

De oorzaken van de problemen zijn divers. en liggen niet 
alleen bij het bestuur. Een paar jaar terug dwong onver
wachte enorme toename van asielzoekers de IND tot ster
ke, haastige uitbreiding. Er werken nu twee keer zoveel 
medewerkers als in 1994. en de uitbreidingen gaan nog 
door. De achterstand van indertijd is eigenlijk nooit inge
haald. want het aantal asielzoekers bleef hoog en rechters 
stuurden veel haastige. slordige beslissingen terug voor 
herbeoordeling. Voortdurend nieuwe medewerkers inwer
ken kost ook veel tijd. en het personeelsverloop is groot. 
Deels vanwege gebrek aan carrièreperspectief voor de 
medewerkers. veelal jonge juristen. Maar ongetwijfeld ook 
vanwege alle kritiek. Het is toch frustrerend als je in de 
pers fascist wordt genoemd en op feestjes niet meer kunt 
zeggen wat je doet. 

Veel kritiek is niet onterecht. en valt moeilijk te weerleg
gen. ook al kan de betrokkene er persoonlijk weinig aan 
doen. Anderzijds worden veel critici niet gehinderd door 
enige kennis van zaken. Hun kritiek is soms op het 
paranoïde af. Een enkele asieladvocaat maakt !NO-mede
werkers letterlijk voor fascisten uit. en vrijwilligers van 
VluchtelingenWerk beweerden enige jaren terug dat alle 
beslisambtenaren met de natte vinger oordelen. zonder 
zelfs het rapport van gehoor te lezen. Ook bestaat nog 
altijd het idee dat beslisambtenaren een minimum aantal 
verzoeken moeten afwijzen. Dit zijn indianenverhalen. 
De beslissers beoordelen elke asielaanvraag individueel. 
volgens de werkinstructies. Hoe rechtvaardig die instruc
ties zijn. en hoe zorgvuldig de beoordeling met de gegeven 
werkdruk. is een ander verhaal. VeeiiND' ers waren vrij
williger bij VluchtelingenWerk of Amnesty International. 
dus bepaald geen boemannen voor wie afwijzen het 
parool is. 
De IND vraagt ook zelf wel enigszins om zulke wilde 
beschuldigingen. De leiding lijkt door alle negatieve aan
dacht zo angstig dat zij zich grotendeels afsluit voor de 
pers. Daarmee wekt ze weer de indruk dat er iets te ver
bergen valt. en ontneemt ze zichzelf de kans op weer
woord. Meer openheid lijkt dus een goed idee. niet alleen 
tegenover de pers. maar ook tegenover de partners in de 
asielketen. De IND'ers zelf hebben daarbij weinig te ver
liezen; hun reputatie kan er haast niet nog verder op ach
teruitgaan. 

jeroen Roscum Abbing 
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Onder de aanwezigen bevonden zich goedgeïn

formeerde vertegenwoordigers van diverse asiel

instanties en -organisaties: (voormalige) mede

werkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND), een directeur van een asielzoekerscentrum 

(AZC), een consultant van het Centraal Orgaan 

Opvang Asielzoekers (COA), een coördinator van 

Vluchtelingen Werk, een medewerker van de 

Vreemdelingenkamer van de rechtbank, diverse 

vrijwilligers van Amnesty International en van 

VluchtelingenWerk en een asieladvocaat. 

Opvang 

De eerste vraag leek op het eerste gezicht eenvou

dig te beantwoorden. D66 vindt, in tegenstelling 

tot PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert, dat mee

werkende uitgeprocedeerden opvang dienen te 

krijgen. Vraag is dan natuurlijk, wat men verstaat 

onder medewerking. Is het voldoende als iemand 

vrijwillig meegaat naar zijn ambassade om een 

laissez passer aan te vragen, maar daar toch laat 
merken niet enthousiast te zijn over terugkeer? 

De meeste landen zullen niet graag ongemoti
veerde onderdanen terugnemen, zeker als er een 
hoge werkloosheid is. Dittrich zelfvond dat bij de 

beoordeling van de mate van medewerking ook 

gekeken moet worden of er überhaupt terugkeer 

naar het betreffende land plaatsvindt. Als andere 

asielzoekers er wel in slagen met hun ambassade 

terugkeer te regelen, moet voor een landgenoot 

die verklaart dat hij ondanks zijn medewerking 
niet terug kan keren, een omgekeerde bewijslast 
gelden. Als hij zijn medewerking niet aannemelijk 
kan maken, komt hij wat Dittrich betreft na enige 

tijd niet langer in aanmerking voor opvang. 

D66 vindt in ieder geval dat uitgeprocedeerden 

die aantoonbaar niet meewerken aan hun ver

trek, uit de opvang moeten. Maar ook dat is 

makkelijker gezegd dan gedaan. Want kan de 

overheid wel de ogen sluiten voor de illegalen 

die zij op die manier creëert? Hoe geloofwaardig 
is een asielbeleid als de overheid geen verant

woordelijkheid neemt voor een aanzienlijke 

groep die bijna onontkoombaar ten gevolge van 

dat beleid ontstaat? Het debat leverde geen 

eensluidend antwoord op deze lastige vraag op. 

Duidelijk was in ieder geval dat de politiek zich 

wel dient bezig te houden met de (on)mogelijk

heid van terugkeer van uitgeprocedeerden. Een 
AZC-directeur wees erop dat de diverse instanties 

uit de asielketen hiervoor momenteel geen ver

antwoordelijkheid willen nemen. Als IND, COA of 

Vreemdelingenpolitie verklaren dat een uitgepro

cedeerde is verwijderd, bedoelen ze meestal een 

verwijdering uit het computerbestand. 

TeruglceerovereenkoiTisten 

Met Ethiopië heeft Nederland een bilaterale terug

keerovereenkomst. De facto zijn echter vorig jaar 

negen Ethiopiërs teruggekeerd. De boodschap is 

Boris Dittrich. 

Foto: Dennis Sies 
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duidelijk: terugkeerovereenkomsten zijn geen 

panacee. Ook de terugkeerprojecten van Justitie 

hebben nog weinig successen geboekt. 

Weinig asielzoekers tonen intussen belangstelling 
voor vrijwillige terugkeer. In de AZC's komt de 

terugkeer wel steeds sneller aan de orde. COA

medewerkers wezen ook op het nut van cursus

sen en trainingen in de centra. De asielzoekers 

hebben dan minder het gevoel dat zij hun jaren in 

Nederland hebben verspild. Bovendien is stilstand 

achteruitgang en kan het de motivatie om terug 
te keren vergroten als de (beroeps-)kennis in 

Nederland op peil blijft. De asielzoeker is bij 

terugkeer minder een 'loser', en het land van her

komst zal eerder iemand terugnemen die goed 

opgeleid en gemotiveerd is. Zo bezien heeft scho

naast het bestaande 'asiel-loket'. 

Het wetsvoorstel waaraan 

staatssecretaris Job Cohen 
werkt, gaat ervan uit dat alle 

huidige asielstatussen verdwij

nen en er één status komt die 

in principe tijdelijk is. Asielzoe

kers uit oorlogsgebieden krij
gen een verblijfsvergunning 

voor één jaar. Als de situatie in 

hun land daarna nog altijd 

onveilig is, krijgen ze een tijde

lijke verblijfsvergunning voor 

(waarschijnlijk) drie jaar. Als ze 
ook nadien niet kunnen terug

keren, krijgen zij een perma

nente status. 

Een aantal aanwezigen kon 
zich niet vinden in de volledige 

afschaffing van de A-status. Zij 

vonden dat sommige vluchte

lingen recht moeten houden op 

een onbeperkte status. Boris 
Dittrich wees erop dat men bij 

een dergelijke mogelijkheid zal blijven procede

ren. Aan vluchtelingen die Nederland jaarlijks uit

nodigt op voordracht van de VN-vluchtelingenor
ganisatie UNHCR wilden een aantal aanwezigen 

wel direct een permanente verblijfsvergunning 

geven. 

Cohens wetsvoorstel is intussen vooral bedoeld 
om de IND te ontlasten: minder mensen zullen in 

beroep gaan tegen hun afwijzing. Dittrich vroeg 

zich echter af of de procedure op deze manier 

alleen maar vooruitschoof naar het einde van de 

termijn van één plus drie jaar. Aangezien bezwaar 
bij de IND in dit wetsvoorstel is afgeschaft, ver

schuift de druk van het beroep alleen maar naar 

de rechter. Diverse aanwezigen plaatsten zelfs 

vraagtekens bij de vooronderstelling dat de druk 

ling dus helemaal niet de in 
Nederland integrerende wer

king die men zo vaak vreest. In 
tegendeel, volgens Dittrich 

geeft scholing een asielzoeker 

Er staat grote 
tnigratiedruk 

op asielkanaal 

voor de IND werkelijk zal ver
lichten. Want als de IND de 

eigen beslissing niet meer kan 

corrigeren, zal de dienst ook 
hogere eisen gaan stellen aan 

juist meer zelfvertrouwen om terug te keren. 

Onder de hele discussie lag de vooronderstelling 

dat een groot aantal asielzoekers niet werkelijk 

voor vervolging hoeft te vrezen in het land van 
herkomst en om andere redenen asiel aanvraagt. 
Een coördinator van VluchtelingenWerk sprak 

deze vooronderstelling onomwonden uit. Andere 

aanwezigen wezen er in navolging van hoogle

raar Han Entzinger op dat er ook een grote 
'migratiedruk' op het asielkanaal staat. Omdat er 

momenteel nauwelijks mogelijkheden zijn voor 
'gewone' migratie naar Nederland, doen veel 
migranten een beroep op de asielprocedure. 

Conclusie was dat er aan de Nederlandse gren
zen ook weer een 'migratie-loket' moet komen, 

de kwaliteit van het gehoor en de eerste beschik

king. De rechter kan de IND immers opdragen om 
de hele procedure opnieuw te doen. Er was dan 

ook ernstige twijfel of de IND überhaupt wel in 

staat is om de voorgestelde wet uit te voeren. 

Sluitende antwoorden bracht het debat dus niet 

voort, maar dat was gezien de materie ook niet 
te verwachten. Boris Dittrich vond het echter bij

zonder nuttig om op deze manier zijn gedachten 

te kunnen toetsen aan opvattingen van betrok

ken partijleden, en is zeker van plan deze aanpak 
nog eens te herhalen, met de nadruk op een niet 

te brede, pragmatische discussie. 

Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik ben een 
gemeenteman. de provincie kan me gestolen worden. 
zeker in Friesland. 'Het is altijd zo geweest. dus het moet 
zo blijven'. dat is het elfde gebod voor het provinciale 
bestuur van Friesland. 
Op het asielzoekerscentrum (AZC) in Drachten word ik als 
directeur ook geconfronteerd met de verkiezingscampagne. 
CDA-politici laten zich door mij in drie kwartier voorlich
ten over hetleven op een AZC. Geroutineerd draai ik mijn 
verhaal af. een grap over mijn 066-raadslidmaatschap 
sinds 1990 in Leeuwarden. Jazeker, 800 bewoners. meer 
dan veertig nationaliteiten. Asielzoekers moeten wachten. 
wachten ... tot wanneer? Oe procedurelijnen zitten ver
stopt. Zo'n 250 bewoners in ons centrum wachten al meer 
dan drieënhalf jaar. 
Met de politici maak ik de gebruikelijke wandeling over 
het centrum. Aapjes kijken. daar doen we niet aan. Men 
snapt het. Bij de timmerwerkplaats langs. de Medische 
Opvang. Ja. van die achthonderd bewoners is er ook wel 
eens iemand ziek. Tot slot nog even door onze paviljoen
tenten. Daar wonen 200 bewoners. Een kamertje is 20 
vierkante meter: vier personen. twee stapelbedden. vier 
kasten. een tafel en vier stoelen en nog wat apparaten, 
die het wachten moeten verzachten. Natuurlijk doen we 
heel veel aan een zinvolle dagbesteding. Maar het blijft 
wel wachten. Elke keer valt het me weer op als ik bezoe
kers rondleid. Als de asielzoeker gezicht krijgt. wordt de 
toon anders. 
Maar wat moet ik nu? Avond aan avond in de campagne 
bieden landelijke politici tegen elkaar op. Wie gaat het 
asielbeleid aanscherpen? Wie wordt het strengst? Is het 
de VVO of wordt het toch de PvdA na de uitspraken van 
Melker!? Wie gaat nou daadwerkelijk uitzetten? Oe asiel
procedure wordt een issue. 
Dat merken onze bewoners op het AZC ook. Die kijken ook 
tv en horen ook nog wel eens wat. Hoe gaat de INO de 
VVTV-statussen intrekken? VluchtelingenWerk krijgt het 
drukker. er komen veel vragen. Onze medewerkers merken 
het ook. Ze praten tijdens het middageten over de lande
lijke politiek - het ging toch om verkiezingen voor Provin
ciale Staten? Ook bij ons vindt bijna iedereen dat er wat 
moet gebeuren, Co hen heeft niet voor niets gesproken 
over de ontploffing van het asielbeleid. Er moet wat 
gebeuren. maar moet het nu op zo'n hoge toon? Is er dan 
echt bijna niemand die iets verstandigs te zeggen heeft? 
Neen. wij knuffelen onze asielzoekers niet. wij hospitali
seren niet. maar we weten wel dat de asielzoeker niet 
bestaat. Voor ons heeft elke bewoner een gezicht en een 
verhaal. Het ware te wensen dat de politiek daar ook eens 
aan dacht in verkiezingscampagnes. 

Peter de jong 

D66fractievoorzitter Leeuwarden 

directeur AZC Drachten 
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VERDWIJNING JONGE ASIELZOEI<ERS 
De Dutroux-affaire heeft de mediabelangstel

ling voor de verdwijning van jonge meisjes 

slechts gedurende kortere tijd sterk gestimu

leerd. Schrijnend is dat voor een bepaalde cate

gorie jonge verdwenen meisjes nauwelijks 

publieke belangstelling bestaat, namelijk 

alleenstaande minderjarige asielzoekers 

(ama's). In 1997 ging het om 410 kinderen. 

Veel van hen worden later in bordelen in 

Amsterdam (volgens Terre des Hommes veelal 

de Bijlmer) en Antwerpen teruggevonden. De 

politie kan naar verluidt vrij weinig uitrichten 

vanwege gebrek aan middelen. 

Het nationale onderzoek over minderjarige 

meisjes in de prostitutie, onlangs gehouden 

door het NISSO (Nederlands Instituut voor Soci

aal Sexuologisch Onderzoek) in opdracht van 

het ministerie van Justitie, schetst een zorge

lijk beeld. Geschat wordt dat duizend tot 1500 

minderjarige meisjes in de prostitutie 

werk(t)en. Bij nog eens vijfhonderd is dat ver

moedelijk het geval. Van 315 meisjes zijn ach

tergrondgegevens bekend. Van hen is 33% 

Nederlands, 28% allochtoon en 39% asielzoe

kend. Van laatstgenoemden deed 63% beroep 

op de ama-procedure. Voor de hele groep geldt 

dat dwang wordt toegepast: bij Nederlandse 

en allochtone meisjes meestal door de partner, 

bij de asielzoekende meisjes door professionele 

vrouwenhandelaren. Naast de maatregelen die 

justitie al heeft genomen zoals leeftijdsonder

zoek en de nieuw georganiseerde bestrijding 

van mensensmokkel heeft minister Korthals 

onlangs een rapport naar de Tweede Kamer 

gestuurd. Enkele hoofdpunten. 

In de jeugdhulpverlening zou de vraag naar 

prostitutie een standaardonderdeel van de 

intake moeten zijn als daar enigszins aanlei

ding voor lijkt te zijn. Verder moet de prostitu

tie via registratie zichtbaar worden gemaakt. 

Een strengere naleving van de leerplicht zou 

kunnen helpen voorkomen dat meisjes in de 

prostitutie terechtkomen. 

Voor de politie zou een landelijk protocol moe

ten komen over de omgang met minderjarige 

prostituées. Momenteel verschilt dat per stad. 

Verder moet onderzoek zich allereerst op de 

daders richten. Tot nu toe zijn het te vaak de 

meisjes die achter slot en grendel verdwijnen. 

Ook zijn voor actiever recherchewerk meer 

menskracht en middelen noodzakelijk en moet 

ervoor gewaakt worden dat opgebouwde 

deskundigheid niet verloren gaat door voort

durende reorganisaties. Daarnaast is feno

meenonderzoek wenselijk naar de verborgen 

prostitutie (escort en drugs). Bovendien is er 
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te weinig specifiek onderzoek gedaan naar ver

dwijningen van West-Afrikaanse en Chinese 

ama's en de verhalen die zij daaromtrent te 

vertellen hebben. 

De criminele wereld verstaat de kunst om flexi

bel in te spelen op de ama-procedure. In het 

land van herkomst beloven mensensmokke

laars minderjarigen (vaak niet ouderloos) een 

betere toekomst in West-Europa. Eenmaal in 

Nederland moeten zij hun reis via prostitutie 

terugbetalen. 

Ama's en illegalen in de prostitutie kunnen in 

principe geen verblijfstitel krijgen alleen omdat 

ze slachtoffer zijn geworden van vrouwenhan

del. Om opsporing van vrouwenhandel van 

ama's te verbeteren is het belangrijk dat IND

ambtenaren die signalen krijgen van vrouwen

handel dit op een betere manier aan de politie 

doorgeven. In dit opzicht zijn goede informa

tiestromen ook op internationaal niveau wen

selijk. Bovendien zijn meer tolken nodig. 

Vrijwel alle informanten geven aan dat op 

scholen en opvangcentra meer gedaan moet 

worden aan preventie waarbij voorlichting 

belangrijk is. De Marokkaanse gemeenschap 

verdient hier aandacht. Ook het geven van 

voorlichting in een vroege fase in verschillende 

talen aan ama's over hun rechten en prostitutie 

in Nederland verdient de aandacht. Bovendien 

moeten jonge meisjes in alle opvangcentra 

sneller naar een kleine wooneenheid worden 

doorgeplaatst. Tenslotte is er vrijwel niets 

bekend over jongensprostitutie terwijl daar wel 

door diverse informanten op geattendeerd is. 

Arjan van der Stelt 

Asielbeleid. 
de ro~nn~el 

Het kan verkeren, zei Bredere. De stichting Elzen

raode stelt haar pand De Steffenberg beschikbaar 

voor Kosovaarse vluchtelingen. De aandacht voor 

de onwaardige omstandigheden was haar niet 

ontgaan. Een meevaller voor COA, of niet? Nood

opvang in Vught gaat in elk geval niet ten koste 

van de capaciteit. Of die capaciteit toeneemt 

door het LOA-initiatiefvan een aantal gemeen

ten, moet intussen worden afgewacht. 

Wie, toch al op reis, langs Vught afzakt naar het 

zuidoosten, komt in Eindhoven terecht. Deze 

stad, met 1250 asielzoekers in reguliere centra 

(AZC's), heeft tot verontwaardiging van Vluchte

lingenWerk besloten niet mee te doen aan het 

Rotterdamse initiatief Lokale Overheden voor een 

Goed Asielbeleid (LOA), zoals ruim honderd ande

re gemeenten. Kerndoel van LOA is kleinschalige 

opvang en arbeidsintegratie van de soms jaren

lang wachtende asielzoeker. Het COA staat er 

niet direct afwijzend tegenover, maar vindt wel 

dat een centrum voor 700 mensen makkelijker te 

regelen is dan 50 centra voor 14 mensen. De 

beheersbaarheid speelt uiteraard ook een rol. 

Het Eindhovense negatieve besluit stoelt op de 

opvatting dat asielopvang primair een rijkstaak 

is. D66-fractievoorzitter Mary-Ann Schreurs is het 

eens met de kritiek van GroenLinks en Stadspartij 

dat dit een 'nogal bestuurlijk' argument is. Inder

daad dringt zich een analogie op met de aanvan

kelijke weigering van de regering om inzake de 

Kosovaren 'voor de UNHCR uit te lopen'. 

Schreurs beziet de problematiek overigens liever in 

volle breedte. Naast opvangcapaciteit zijn de rom

mel en resten van (voorlopig) negatieve besluiten 

ook in haar stad het grootste probleem. Want 

Dublin, beroep of koppelingswet, uiteindelijk wor

den er asielzoekers op straat gezet. Ze haalt als 

voorbeeld een Kaapverdiaanse moeder aan die 

begin december een tweede asielverzoek had inge

diend. Ze kon 23 januari terugkomen, en moest 

zich tot die tijd maar zelf redden. De Vreemdelin

genpolitie zette haar met driejarig kind en twee

ling van acht maanden af bij het station. Via-via 

kwam het gezin bij de Eindhovense Zusters van 

Liefde terecht. Nu zitten ze weer in Rijsbergen, 

weliswaar in het voorportaal, het oe, maar in de 

primaire noden wordt tenminste weer voorzien. 

Een geluk dat veellotgenoten niet hebben. 

Schreurs: 'Dat is allemaal in overeenstemming 

met de rijksregelgeving. In Eindhoven zwerft 

ook een groep jongeren rond, allemaal afgewe-



m de resten 

zen maar niet uitzetbaar omdat het land van 

herkomst ze niet wil opnemen. En dan zijn er 

natuurlijk nog de mensen die zich verzetten 

tegen uitzetting.' 

Een derde vorm van illegaliteit ontstaat als 

iemand beroep aantekent tegen een Dublin
besluit. Hij mag de behandeling in Nederland 

afwachten, maar kan niet voorzien in het eigen 

onderhoud. 

De Eindhovense D66-fractie ijvert voor meer 

pragmatiek. B&W mag zich niet verschuilen ach

ter (de virtuele wereld van) het rijksbeleid, waar

mee het de ogen sluit voor de harde realiteit in 
de eigen stad. Na overleg met politie en Vluchte

lingenWerk bereidde de D66-fractie met gelijkge

stemde PvdA'ers een motie voor om de proble

matiek in volle breedte in kaart te brengen. 

Schreurs: 'De lobby werkte zo goed dat de ver

antwoordelijke PvdA-wethouder in direct overleg 

•oublin,. beroep 
i{. of koppelings
):,i.".,et, er. ""orden 
!{•asielzoekers op 
ïY straat gezet' 
~;,! 

met Vluchte

lingenWerk 

afspraken 

maakte over 
een inventa

risatie. De 
motie werd 

daarmee 
overbodig.' 

Maar de politieke angel is er nog niet uit. 

Deze maand moet het college komen met de 

inventarisatie en aangeven wat het van plan is. 

Schreurs: 'Gezien de ervaringen het liefst alleen 
abwarten und Tee tTinken, hoewel er wel een over
gangsregeling getroffen is voor slachtoffers van 

de koppelingswet.' 
Een andere manier om het college van B&W op 

zijn qui vive houden, is het initatiefvan de D66-

gemeenteraadfracties in Zuidoost-Brabant om 
ruimhartig in te gaan op het verzoek van staats

secretaris Cohen om huisvesting voor Kosovaarse 

vluchtelingen. Schreurs: 'Net als overal in Neder
land zijn er in Eindhoven hartverwarmende 

geldinzamelingen geweest voor girorekening 

555. Ons college wilde ook wel wat geld ter 
beschikking stellen. Dat is natuurlijk wel erg 

makkelijk. Het lijkt me wat hypocriet, om niet te 

zeggen nimby-gedrag, om wel geld te geven 
voor de opvang in de buurlanden, maar niet de 

woonruimte aan te bieden waar Cohen de 
gemeenten om vraagt.' 

Arthur Olofm.m.v. Mary-Ann Schreurs 

DUBLIN-CLAIMANTEN BIJ INSTELLINGEN 
MET HART 

Ruim honderd vrijwilligers huisvestten van 

1 februari tot 1 mei twaalf dakloze Dublin
claimanten uit zeven verschillende landen in 

kerkgebouw Het Pluspunt in Voorschoten. De 

vrijwilligers zorgden voor gratis medische 

hulp, Nederlandse les, kleding, sportmogelijk

heden en geldinzamelingen. De opvang was 
een initiatiefvan de stichting INLIA (Interna

tionaal Netwerk Lokale Initiatieven voor Asiel

zoekers) in samenwerking met lokale kerken, 

die zich eerder aangesloten hadden bij het 

'Charter van Groningen'. Joyce van Berkel, lid 
van de coördinatiecommissie: 'Nederland heeft 

het recht mensen te weigeren, en geweigerde 

mensen moeten het land uit. Maar zolang 

mensen in ons dorp, in onze streek zijn, laten 
we ze niet verkommeren. Wat stel je anders als 

kerk nog voor.' 

Dublin-claimanten zijn strikt genomen geen 

illegalen. Zolang hun claim niet is gehonoreerd 
door het eerste EU-land van opvang, moeten 

ze zich in Nederland maandelijks melden. Drie

kwart van de Dublin-claimanten keert uitein

delijk terug naar de andere lidstaat. Maar sinds 
12 oktober krijgen de claimanten geen opvang 

meer en moeten ze tijdens de wachttijd zelf 

voor onderdak en voedsel zorgen. Het wachten 

duurt soms dagen, vaker maanden. De recht
banken zijn nog verdeeld over de rechtmatig

heid van deze uitsluiting: de Arnhemse rechter 

vond dat de overheid opvang mocht weigeren, 

de Haagse rechtbank niet. Maar ondertussen 
stonden de ongeveer driehonderd claimanten 

op straat. Vaak berooid. 

Waar de overheid het laat afweten, springen 

particulieren in. In Groningen, Rotterdam en 

negen andere steden werden claimanten op ini

tiatiefvan INLIA door vrijwilligers opgevangen. 
In tehuizen, scholen, kerken, zelfs een ver

bouwd zwembad. Jan Egberink, D66-afdelings

voorzitter Voorschoten: 'We hebben onze leden 

opgeroepen om de actie financieel te onder

steunen. Je kunt die mensen niet zomaar de 

straat opsturen. 

Ook boden we politieke steun aan - als daaraan 
behoefte was, want we willen ons niet opdrin

gen of goede initiatieven naar ons toetrekken. 

De actie van de kerken was een goed tegen

wicht tegen krachten die zich helaas ook bij de 

provinciale verkiezingen lieten horen en zien.' 

Met dit laatste duidde hij op rechtsradicale 

jongeren die stickers met 'Vol is Vol' op D66-

affiches plakten. 

Is het enkel gedogen door de gemeente niet 

wat pover? Egberink: 'De gemeente heeft vol

gens mij weinig speelruimte. Hogere overhe
den, zoals de ministeries, dwingen de lagere in 

het gelid wanneer ze iets willen doen wat niet 

in het landelijk beleid past. Maar in noodgeval

len zal de gemeente deze hulpverleners niet in 

de kou laten staan, denk ik. Dat doen artsen en 

ziekenhuizen toch ook. Er zijn gelukkig nog 
instellingen met een hart.' 

Boukejagt 

Medewerkers van het Leger des Heils delen winterkleren uit aan 

uit de opvang gezette Dublin-claimanten. Foto: ANP. 
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Ook de volgende zet is pat. Een Afghaanse asielzoeker 
toonde zich in het Amnesty-tijdschrift Wordt Vervolgd 
verontwaardigd dat in Den Haag wel Joegoslavische oor
logsmisdadigers worden berecht. maar dat Afghaanse beu
len in Haagse rijtjeshuizen genieten van hun A-status. 
Verdachte asielzoekers uit landen zoals Afghanistan en 
Ethiopië stellen niet alleen het Nederlandse recht. maar 
ook het internationale recht voor grote problemen. 'Perso
nen met bloed aan hun handen. die zich aanmelden als 
asielzoeker. behoren ongetwijfeld tot de categorie perso
nen die men liever ziet komen dan gaan', aldus René 
Bruin. juridisch medewerker van Amnesty Nederland. Maar 
als ze komen. zoals de 'slager van Kaboel' in november 
vorig jaar. dan moet de IND het asielverzoek toch in 
behandeling nemen. Immers. in antwoord op Kamervragen 
benadrukt staatssecretaris Co hen dat pas na vaststelling 
van de vluchtelingenstatus onder artikel 1 A van het 
Vluchtelingenverdrag van Genève artikel 1 F in werking 
kan treden. dat het mogelijk maakt om oorlogsmisdadigers 
en plegers van misdrijven tegen de mensheid asiel te 
weigeren. In de IND-werkinstructie en de Vreemdelingen
circulaire lijkt Nederland het op dit punt overigens niet 
eens met UNHCR en Amnesty: eerst 1 F. pas daarna 1 A. 
Deze benadering is niet alleen strijdig met het internatio
naal recht. maar bemoeilijkt ook het werk van de IND nog 
eens extra. 
Mensen die. al dan niet na de erkenning van hun vluchte
lingenstatus. artikel 1 F wordt tegengeworpen. kunnen niet 
worden teruggestuurd als zij in eigen land het slachtoffer 
kunnen te worden van martelingen of de doodstraf. Dat 
verbieden zowel artikel 3 van het Europese Verdrag voor 
de Rechten van de Mens als artikel 3 van het VN-Folter
verdrag. 'Daarmee is de aanwezigheid van schurken in 
Nederland een gegeven', aldus Bruin, 'deze mensen en 
(sinds kort ook) hun gezinsleden komen in Nederland in de 
illegaliteit.' 
De Hoge Raad besloot op 11 november 1997 dat de recht
bank in Arnhem de Serviër Darko Knesevic wel degelijk 
mag berechten voor oorlogsmisdaden die hij elders zou 
hebben begaan. Pressiegroepen zoals de werkgroep 
Afghanistan Watch. die bewijsmateriaal verzamelt tegen 
Afghaanse beulen, ontvingen deze beslissing als een radi
cale ommezwaai (Wordt Vervolgd). In antwoord op Kamer
vragen deelde staatssecretaris Cohen mee dat de IND 
inmiddels 40 zaken aan het openbaar ministerie heeft 
overgedragen. D66-Kamerlid Boris Dittrich en PvdA-colle
ga Van Oven drongen meermalen bij staatssecretaris 
Cohen aan op extra middelen voor IND en OM om dergelij
ke verdachten uit de procedure te lichten en daadwerke
lijk te berechten. Want het dilemma staat. geeft ook Dit
trich aan: 'Geen asiel verlenen, geen strafzaak rondkrijgen. 
maar ook niet terugsturen betekent illegalen creëren.' Voor 
identificatie onder artikel 1 F geldt blijkbaar een lichtere 
bewijslast. Amnesty ziet hierin reden temeer om het Inter-
nationaal Strafhof te laten starten. 

Bij (dreigende) genocide mag volgens het inter

nationaal recht in de binnenlandse aangelegen

heden van een land worden geïntervenieerd. 

Maar het doet er eigenlijk niet echt toe of in 

Kosovo een genocide plaatsvindt. Want interven

ties op humanitaire gronden zijn meestal tot 

mislukken gedoemd. Aldus prof dr Rob de Wijk, 
defensiedeskundige en vice-voorzitter van de 

Programmacommissie van D66. 

De internationale gemeenschap maakte in 1994 

geen gebruik van haar interventierecht toen in 

Rwanda en Burundi gruweldaden werden 

begaan die honderdduizenden Tutsi's en Hutu's 

het leven kostten. De verklaring lag in de slechte 

ervaring met UNOSOM II, een poging tot huma

nitaire interventie in het door burgeroorlog 
geteisterde Somalië onder de vlag van de Ver

enigde Naties (VN) en onder leiding van de Ver

enigde Staten. De beelden die in oktober 1993 de 

wereld over gingen van een dode Amerikaanse 

soldaat die door de straten van Mogadishu werd 

gesleept, luidden het einde in van de aanvanke

lijk tamelijk succesvolle operatie om een veilige 

omgeving te scheppen voor humanitaire hulp. 
De operatie liep uit de hand omdat het VN-man

daat verbreedde naar een militair afdwingen van 

de vrede om vluchtelingen en ontheemden te 

repatriëren. 

En nu dan Kosovo. Het doet er niet toe of de 

troepen van de Joegoslavische president Milos

evic genocide pleegden in de opstandige provin

cie. Waarschijnlijk was dit niet het geval, ook al 

kostte de strijd alleen al in 

1998 2000 strijders van het 

Kosovo Bevrijdingsleger en 
burgers het leven, en raakten 

voor het begin van de oorlog al 

200.000 Kosovaren ontheemd. 

Aanvankelijk bepaalden 
typisch westerse, humanitaire reflexen het 

beleid jegens Milosovic. Om de terechte morele 

verontwaardiging over zijn wandaden kracht bij 

te zetten, volgde het dreigement van militaire 

represailles. De uiteindelijke interventie had 
echter vooral te maken met de geloofwaardig-

heid van de westerse instituties, vooral de 

Arthurolof NAVO. Je kunt immers niet blijven dreigen zon

der de daad bij het woord te voegen. Nationale 

belangen in strikte zin waren niet in het geding, 
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hoewel Italië steeds meer kampte met vluchte

lingen, eerst uit Albanië en later uit Kosovo. 

Maar dit vluchtelingenprobleem leidde niet tot 

grote sociale en politieke instabiliteit. 

Bij de interventie in Kosovo zijn alle denkbare en 
voorspelde fouten gemaakt. Reeds na een week 
bombarderen kon worden geconstateerd dat de 
gehele operatie was mislukt: de humanitaire trage

die was niet beëindigd, de 

vluchtelingen konden niet 

terugkeren en er was geen poli

tieke oplossing voor Kosovo bin

nen de grenzen van Joegoslavië. 

Een succesvolle militaire inter

ventie had een Blitzkrieg moeten 

zijn, die in rap tempo de Joegoslavische troepen de 
provincie uit had gewerkt, en niet de verwoesten

de uitputtingsoorlog die het is geworden. Maar 

voor een Blitzkrieg zijn zowel land- als luchtstrijd

krachten vereist, alsmede de politieke bereidheid 

om grote offers te brengen en de mogelijkheid om 

militair effectief op te treden tegen de Servische 
paramilitaire eenheden (de MUP), die zich van 

guerrillatactieken bedienen. Aan een dergelijke 
operatie kleven dus grote politieke, militaire en 
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financiële risico's die vooral door (militaire) des

kundigen goed kunnen worden ingeschat. Voor 

zover de gemiddelde westerse politicus in staat is 
deze risico's in te schatten, is duidelijk dat hij of 

zij voor een dergelijke operatie het licht niet op 
groen zal zetten. Maar wat dan wel? 

Willekeur 

Uiteraard ben ook ik geschokt door de gruwelda

den. En ook ik verafschuw politieke leiders die 
nationalistische sentimenten en etnische en reli

gieuze tegenstellingen exploiteren omwille van 
de macht. Maar ik heb ook problemen met de 

willekeur van westerse interventies om humani

taire redenen. Waarom Somalië wel, Rwanda en 

Burundi niet, Kosovo weer wel? 

Voor een interventie in Kosovo zijn de beste 

redenen aan te voeren. Joegoslavië is een Euro
pees land; velen van ons waren er op vakantie. 

Een crisis in Joegoslavië kan direct effect hebben 

op de veiligheid en stabiliteit van omringende 

(NAVO-)landen. Bovendien behoort het land tot 
het domein van de Organisatie voor Veiligheid en 

Samenwerking in Europa (OVSE) waarvan de lid

staten als onderdeel van het veelgeroemde Helsin

ki-proces afspraken hebben gemaakt over normen 

Bosnische Moslim-strijders omringen een gestrande Dutchbat· 

vrachtwagen. Foto: ANP. 

en waarden die richting geven aan het handelen 

van regeringen tegenover hun bevolking. Het is 

evident dat die normen en waarden, inclusief fun

damentele mensenrechten, in Joegoslavië worden 
geschonden. 

Hamvraag is echter of voor Kosovo anders dan 

met diplomatieke en economische middelen 

(sancties), dus met militaire middelen moest 

worden opgetreden. De best way out voor de Con

tactgroep na de mislukking van Rambouillet was 
de overdracht van het probleem geweest aan de 

VN. Daarmee waren de VN in beeld gebleven, en 

Rusland binnenboord. 

Ik heb altijd getwijfeld aan een 
militaire interventie, omdat 

interventies op louter humani
taire gronden om praktische 
redenen gedoemd zijn te mis

lukken. Ik noem de drie belang

rijkste. Allereerst zijn politici 

historisch gezien niet bereid 

om alle risico's van een militaire interventie te 
nemen als de enge nationale belangen van de 

staat, zoals territoriale integriteit, economisch 

overleven en politieke en sociale stabiliteit, niet 

in het geding zijn. De motivatie is domweg niet 

aanwezig, dus kan nationaal noch internationaal 
voldoende militaire macht op de been worden 

gebracht om politieke doelstellingen (zoals de 
beëindiging van een humanitaire tragedie) daad
werkelijk te bereiken. Wensdenken, compromis

bereidheid en de veronderstelling van redelijk

heid bij de andere partij zijn typische kenmerken 
voor de beleidsvorming in westerse democra

tieën, maar ze zijn onbruikbaar in een oorlog, 

zeker tegen een dictator. Kosovo is een perfect 

voorbeeld. Bij westerse politici overheerste een 
naïef optimisme dat een leider als Milosevic na 

een aantal klappen wel tot rede zou komen en 

zou plaatsnemen achter de onderhandelingstafel. 

Fractieleider Thom de Graafverdient lof omdat 

hij de enige Nederlandse politicus is die dit 

openlijk heeft toegegeven. Het 'luchtwapen' zou 

voldoende zijn; de risicovolle inzet van grond
troepen zou vermeden kunnen worden. 

Maar oorlogvoeren is iets volstrekt anders dan 

welk ander beleidsterrein ook. Het vereist een 

andere mentaliteit, een andere visie en een ande

re motivatie. Je kunt de fileproblematiek wellicht 

een beetje oplossen door te gokken op rekening

rijden, maar je kunt niet een beetje oorlogvoe

ren. Je doet het niet of je doet het goed. En 

omdat ik niet geloof in de bereidheid van demo
cratische politici om alle consequenties vooraf te 

aanvaarden als strikte nationale belangen niet 

spelen, trok ik reeds lang geleden de conclusie 

dat uiterst terughoudend moet worden omge
gaan met militaire interventies om humanitaire 

redenen, inclusief genocide. Ook al vind ik in 

mijn hart dat we wel in actie moeten komen. 

Ten tweede komen dergelijke interventies altijd te 

laat. Daarvoor zijn veel redenen te noemen. Crises 

komen pas op de politieke agenda als ze goeddeels 

onbeheersbaar zijn geworden. De geest is uit de 

fles en is er niet gemakl<elijk meer in te krijgen. 

Daarnaast nemen de politieke besluitvorming en 

de militaire voorbereiding per definitie veel tijd in 
beslag, zeker als nationale belangen niet direct in 

het geding zijn. Het besluit tot interventie in de 

Golf na Ir aks bezetting van Koeweit viel binnen 24 

uur, maar daar speelden dan ook westerse belan

gen. In Kosovo hebben we de Serviërs in feite van

af 1989 hun gang laten gaan. 
Als we verzeild raken in een 

escalerend binnenlands conflict 

is de kans bovendien groot dat 

we het ook met landstrijd

krachten niet redden. Dat is de 
derde praktische reden die 

humanitaire interventie tot 

mislukken doemt. Want onze 

krijgsmacht is voorbereid op conventionele oor

logen waar high-tech legers op reguliere wijze 

tegenover elkaar staan: grote eenheden onder 
centraal gezag, vechtend volgens een standaard

doctrine. De Golfoorlog was het laatste voor

beeld van zo'n klassieke veldslag, die de wester

se coalitie dan ook overtuigend won. In Somalië 

daarentegen maakten 800 zwaarbewapende 

stadsguerrillastrijders het leven zo zuur voor de 
VN-macht van 28.000 militairen, onder wie 

18.000 Amerikanen, dat het publieke en politieke 
draagvlak althans in de Verenigde Staten weg

viel, en UNOSOM II roemloos eindigde. Westerse 

krijgsmachten zijn militair noch mentaal voorbe
reid op een contra-guerrillastrijd, tegenwoordig 

toch het meest gangbare type oorlog. Bovendien 

voeren politici niet graag een dergelijke strijd, 
omdat hij sterk doet denken aan de politionele 

acties zoals Van Heutz voerde in Nederlands 
Indië; een periode die velen zien als een zwarte 

bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis. 
Maar wie effectief in binnenlandse conflicten wil 

interveniëren, ontkomt er niet aan zich hierop 
behoorlijk voor te bereiden. 

Vervolg op pagina 10 > 
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Hoe moet het nu verder? Het zou mooi zijn als de 

politiek daadwerkelijk een lerend vermogen blijkt 

te kunnen ontwikkelen, en defensie leert zien als 

meer dan een pot met geld waaruit gaten in 

andere begrotingen kunnen worden gedicht. Het 

is absoluut noodzakelijk dat deze oorlog wordt 

aangegrepen om meer inzicht te krijgen in de 
wijze waarop militaire macht als politiek instru

ment kan worden gehanteerd. Van Clausewitz 

wist tweehonderd jaar geleden al dat oorlog een 

voorzetting van de politiek is met andere midde

len. Bij de aanwending van militaire macht moet 

het wens- en compromisdenken terzijde worden 

geschoven, en moet Van Clausewitz' dictum seri

eus worden genomen dat de politieke doelstellin

gen en militaire middelen in overeenstemming 

moeten zijn. Dat waren ze niet in Srebrenica 
(vierhonderd goedwillende militairen kunnen 

geen enclave verdedigen tegen duizenden Ser

viërs), en dat zijn ze niet in Kosovo (het luchtwa

pen alleen kan geen humanitaire tragedie beëin

digen). Politiek gezien is er dus geen wezenlijk 

verschil tussen het debacle van Srebrenica en de 

oorlog in Kosovo. 

Maar stel dat de politiek daadwerkelijk een visie 
op militaire macht als instrument van het bui

tenlands en veiligheidsbeleid ontwikkelt, moet 

dit instrument dan ook vaker worden ingezet? 

Het antwoord is nee. Terughoudendheid blijft 

geboden. Het veelvuldig inzetten van militaire 

fH~t lijkt ~;~~P;~ d~eu~,maar is het niet: i~ e~~ 
oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer. 

Merkwaardigerwijs komt dat niet eens zozeer 

door bewuste propaganda, maar eerder door 

een geleidelijke maar onontkoombare verhar-

ding van de wederzijdse standpunten. Ook 

voor wie de nuance zoekt, is het lastig je daar

aan te onttrekken. Wie in het westen immers 
twijfel uitspreekt over het nut van bombarde

menten, heeft geen ruggengraat. Nog even 

volhouden en Milosovic gaat door de knieën. 

Dit dilemma geldt niet alleen voor de traditio

nele media zoals pers en tv, ook internet is 

verdeeld in kampen. Vergelijk maar eens de 

websites van de Joegoslavische en de Ameri

kaanse regering. 
De eerste (www.kosovo.net) geeft de Servi

sche visie op het conflict, rijkelijk voorzien van 

foto's van slachtoffers van NATO-vergissingen 

en propagandamateriaal, zoals een screensa

ver van de Europese vlag waarin de sterren 

zijn vervangen door hakenkruisen of de moge
lijkheid een print te maken van het in Belg ra-
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macht, zoals in dit decennium, creëert een cul

tuur van geweld. Die cultuur kan zich tegen ons 

keren en de stabiliteit in de wereld verder onder

mijnen, alle goede bedoelingen ten spijt. Inter

venties scheppen in die delen van de wereld 

waar wordt geïntervenieerd, zoals de islamiti

sche wereld, een perceptie van westerse 

mogendheden die hun wil willen opleggen aan 
landen met een andere cultuur en godsdienst. En 

die perceptie wordt nog gevoed doordat humani

taire interventies soms wel, maar meestal niet 

worden uitgevoerd. Deze willekeur versterkt het 

beeld bij deze landen dat er andere, dan humani

taire motieven zijn, wat de cultuur van geweld 

weer versterkt. Uiteindelijk keren interventies 

zich dus tegen onszelf. Types als Bin Laden heb
ben de Verenigde Staten al de 'oorlog' verklaard, 

in een kennelijke poging de Amerikaanse invloed 

in de Golf-regio te verminderen. Terreur tegen 

westerse landen is dan het meest waarschijnlijke 

resultaat van intensieve bemoeienissen met wat 

andere landen als binnenlandse aangelegenheden 

zien, inclusief militaire interventies, ook al zijn ze 

bedoeld om menselijk lijden te verminderen. 

Kosovo heeft me gesterkt in de mening dat mili
taire macht in beginsel alleen mag worden toege

past om duidelijke, defensieve redenen: de aan

tasting van onze belangen. Alleen dan zijn de 

politieke en militaire voorwaarden aanwezig 

voor een snelle en doeltreffende interventie. Bij 

een humanitaire tragedie kan militaire macht 

alleen worden gebruikt als de internationale vre-

do populaire schietschijf-symbool. Een particu

lier onderhouden site (www.kosovo.com) is 

trouwens ook uitgesproken anti-bombarde

menten. 
De UCK-site (www.kosova.com) laat de andere 

kant zien, maar is sinds de bombardementen op 

Servië niet meer onderhouden. Is deze virtuele 

positie een spiegel van de reële? Tegenstanders 

van het Servische optreden kunnen uitgebreid 

terecht op de Amerikaanse regeringssite 

(www.usa.gov/kosovo). 

Die bevat onder meer de officiële transcripts 

van de persbriefings van de NATO. Als je ze 

leest heb je minder last van de foute mimiek 
van NATO-woordvoerder Shea, maar zijn ver

keerde woordkeus blijft 'We hebben de vinger 

aan het lichtknopje'. 

Voor- en tegenstanders ontmoeten elkaar ook in 
discussiegroepen (www.egroups.com). Daar 

waren tot eind maart berichten van het front te 
vinden, zoals de bijdragen van een monnik, 

father Sava, uit de Decani abdij bij Prizren mid-

de en veiligheid bedreigd worden, bijvoorbeeld 

als omvangrijke vluchtelingenstromen een gehe

le regio destabiliseren. Militaire macht is dan 
allereerst bedoeld voor beveiliging van de gren

zen en opvang van vluchtelingen. Dit alles klinkt 

niet erg ethisch en humaan, maar dat is weken

lang vruchteloos bombarderen ook niet. Ik ver

moed overigens dat ook Tony Blair de beginselen 

van zijn met veel fanfare aangekondigde ethische 
buitenlandse beleid wel zal herzien. 

Ik geef toe dat mijn visie het de politieke ambitie 

moeilijker maakt om een omvangrijke krijgs

macht in stand te houden, omdat die uiterst zel
den zal worden ingezet. Toch blijft zo'n macht 

nodig. Want elke aantasting van onze belangen 

(territoriale integriteit, economische veiligheid, 

sociale en politieke stabiliteit) kan uiterst grote 

gevolgen hebben. De politiek zal scenario's van 

dergelijke dreigingen afdoen als niet aan de orde, 

prematuur, hypothetisch en academisch. Deze 

kwalificaties zouden overigens ook van toepas

sing zijn op voorspellingen over een groot con
flict in Europa. Kosovo bijvoorbeeld. De politiek 

moet nodig de 'nieuwe veiligheidssituatie' realis

tisch onder ogen zien, en daaruit concluderen 

dat een bedreiging van onze belangen aan de 

orde kan zijn. Dat daaraan een fors prijskaartje 

hangt, is jammer. 

Prof dr Rob de Wijk. defensiedeskundige 

en vice-voorzitter D66-Programmacommissie 

den in Kosovo. De tot 2 april onafhankelijke 
radiozender B92 laat op zijn website dagboek

schijvers uit Belgrado aan het woord, zoals 

Jasmina Tesanovic, die het dagelijkse leven in 

oorlogstijd beschrijven. Die radio (te horen via 

internet) en zijn website zijn nu trouwens 
ondergebracht bij de Nederlandse internet

provider (www.helpB92.xs4all.nl). 

Het leek zo'n goed idee: wie niet horen wil, 

moet voelen. De oorlogslogica is echter 

besmettelijk en leidt niet alleen tot verbale 

verharding van standpunten. Met iedere nieu

we luchtaanval doet de NATO een stap in de 
richting van een grondoorlog. Als we niet 

oppassen lukt het de laatste communist toch 

nog om de volgende wereldoorlog te ontkete

nen. Men zegt wel dat internet is uitgevonden 

om in dat geval toch nog te kunnen communi

ceren. Laten we hopen dat we dat niet proef

ondervindelijk gaan vaststellen. 

Matt Poelmans 



EUROpESE UNIE 

Alc.lc.oord "an Berlijn slechts 
lc.ortebaansucces 
Met veel publiciteit kondigden de regeringslei

ders in de ochtend van 26 maart aan een 

akkoord te hebben bereikt over de financiering 

van de Europese Unie voor de komende zeven 

jaar (Agenda 2000). Gezien de verharde posities 
waarmee de regeringsleiders de onderhandelin

gen ingingen, was dit zeker een politiek succes. 

Om tot een nader akkoord met het Europees Par

lement te komen, moest de Raad het akkoord 

vervolgens weer openbreken. 

Het resultaat van Berlijn is een buitengewoon 
strak uitgavenniveau voor de periode 2000-2006. 

Zeven jaar geleden werd in Edinburgh het maxi

male uitgavenniveau van de Unie voor 1999 

bepaald op 1.27% van het Europese 'BNP'. 

Het feitelijke uitgavenniveau voor 1999 is 1.11 o/o 

en zal in 2006 volgens 'Berlijn' niet meer bedra

gen dan 1.13%. Positiefis dat Agenda 2000 tach

tig miljard euro uittrekt voor de komende uit

breiding. 
Voor Nederland speelde vooral het netto betaler

schap. Inderdaad is het gelukt om een substan

tiële korting op onze financiële bijdrage te beha

len. Maar dat is wel een zeer 

De ministers 

Het politiek succes van Berlijn berust verder op 

een aantal cadeautjes die voornamelijk via de 
structuurfondsen werden uitgedeeld. Portugal, 

het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, 
Zweden, Duitsland, België, Griekenland, Spanje, 

Oostenrijk en Italië kregen allemaal iets extra's 

uit de pot waarmee ze naar huis konden komen. 
De regeringsleiders lossen het probleem van de 

lastenverdeling vooral op door meer dan voor

heen geld rond te pompen dat de lidstaten zelf 

opbrachten, en nu weer deels terugontvangen. 

Aan de inkomstenkant steeg het percentage 
inningskosten van de traditionele Eigen Midde

len (douanerechten, landbouwheffingen) dat de 

lidstaten mogen behouden van tien naar vijfen

twintig procent. Dit percentage staat in geen 
verhouding tot de werkelijke inningskosten en 

betekent derhalve dat de Eigen Middelen verder 

zijn uitgekleed. Voor Nederland als importland 
ongetwijfeld een bonus, maar het is de vraag of 

een effectief gemeenschappelijk douanetarief 

hiermee is gebaat. Nederland profiteert ook van 

de gewijzigde verdeelsleutel van de 'British 
rebate', maar het behoud daar

smalle invalshoek. Want wat 
betekent het akkoord van Ber

lijn vanuit het perspectiefvan 

toekomstig Europees beleid? 
In dat licht bestaan gerecht

vaardigde twijfels over de 

duurzaamheid van het finan-

Met hulp 
Kosovo is 

meteen helft 
groeimarge 

komende zeven 
jaar op 

van is in Europees opzicht 

geen winstpunt. 

In het externe beleid is Berlijn 
een maand later alweer achter

haald. Half april werd al beslo

ten tot een extra 250 miljoen 
euro voor humanitaire hulp 

cieel raamwerk van Berlijn. 

Twijfels gelden allereerst het landbouwgedeelte 
van het pakket. De regeringsleiders hebben aan 

de stabilisering van de landbouwuitgaven voor
rang gegeven boven de door iedereen erkende 

noodzaak tot hervorming van het Europese land
bouwbeleid. Die hervorming is een voorwaarde 
voor de uitbreiding naar Oost- en Centraal-Europa, 

die nu vertraging oploopt in de mate dat de EU 

er niet in slaagt aanpassing van het GLB te ver
wezenlijken. Ook de komende WTO-onderhande

lingen zullen de bestaande landbouwpolitiek 

verder onder druk zetten. Berlijn heeft hier dus 

halfwerk afgeleverd en binnen afzienbare tijd 
moet het financieel kader voor landbouw wor

den aangepast. 

voor Kosovo. Daarmee is meteen meer dan de 
helft van de hele groeimarge voor de komende 

zeven jaren uitgegeven. En dat is nog maar het 

begin. Een eventueel Marshall-plan voor de Bal

kan zal nog een veelvoud hiervan vergen. Ook 

blijft de vraag of het overige extern beleid (afge
zien van de uitbreiding) voldoende heeft aan de 

stijging van 50 miljoen per jaar. 

Het akkoord van Berlijn is vooral ten koste 

gegaan van hervormingen die voor de toekomst 
van de Unie belangrijk zijn en van de program

ma's voor de burgers. Uitvoering van het 

akkoord van Berlijn betekent een verlaging van 

het intern beleid van 40% (buiten de meerjarige 

programma's waarover Raad en Parlement over
eenstemming hebben bereikt). De marge voor 

nieuwe initiatieven onder intern beleid daalt van 

1 miljard euro in 2000 tot 614 miljoen euro in 

2006. De ruimte voor nieuwe initiatieven van het 

EP zoals het Europees Vluchtelingenfonds is hier

door flink ingeperkt. Typerend is dat de Raad de 
schamele 15 miljoen van dit Fonds meteen aan 

Kosovo wil uitgeven, waardoor niets overblijft 

voor de overige vluchtelingenproblemen. 

Het parlement 

Tegen een dergelijke achtergrond is het niet ver

wonderlijk dat de Begratingscommissie van het 

EP grote aarzelingen had over het realiteitsgehal
te van de aanvaarde Financiële Perspectieven. De 

centrale vraag was of het EP zich op deze basis 

in een Interinstitutioneel Alekoord met de Raad 

kon binden aan deze cijfers voor de komende 

zeven jaar. Dat zou grote gevolgen hebben voor 

het begratingsrecht van het nieuwe EP dat we in 
juni gaan kiezen. 

Onder druk van het EP heeft de Raad het 

akkoord van Berlijn op wezenlijke punten open

gebroken, een unicum in de geschiedenis van de 
Europese Raad en een bewijs van de toegenomen 

kracht van het EP. Er is nu 1,48 miljard euro 

extra voorzien voor het intern beleid over de 

hele periode. In het licht van de ontwikkelingen 

op de Balkan is de mogelijkheid gecreëerd om de 
financiële perspectieven te herzien. Maar het 

grootste succes werd behaald over de democrati

sering van de begroting. Het komend Europees 

Parlement heeft voor het eerst zeggenschap over 
4,3 miljard (11 %) van de landbouwuitgaven en 

de landbouwsteun voor kandidaat-lidstaten. Dat 

is een winst van meer dan twee miljard euro in 
vergelijking met de begroting van 1999. De 

financiële marge voor het EP om middelen van 
de ene uitgavencategorie naar de andere over te 

hevelen steeg tot zo'n 600 miljoen euro per jaar, 

wat belangrijk is om eigen beleidsprioriteiten te 
kunnen steunen. Want het EP steunt een sobere 
begroting maar eist ook een visie op een voor
spelbare toekomst. Met dit resultaat krijgt ook 

het nieuwe EP de volgende zeven jaar iets op 
begrotingsgebied, en dus op andere beleidster

reinen te vertellen. Het is de laatste daad van het 

scheidend parlement voor een Europa met meer 

democratie in het verschiet. 

Catharina de Lange 
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PARLEMENT 
•BAKSTENEN' 
BIJNAWEG 
DANKZIJ D66 

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer de 
nieuwe Elektriciteitswet aangenomen. Deze 
wet, een vertaling van een Europese richtlijn, 
liberaliseert de elektriciteitsmarkt waardoor 
de kleinverbruiker in 2007 zelf kan kiezen van 
welk bedrijf hij elektriciteit afneemt. 
D66 heeft duidelijk haar zorgen kenbaar 
gemaakt over de liberalisering van duurzame 
energie en de mogelijke import van elektrici
teit uit bruinkool en kernenergie. Het is de 
vraag of duurzame energie wel kan overleven 
in een geliberaliseerde energiemarkt. De frac
tie vroeg om een verplicht aandeel duurzame 
energie om de positie van die groene energie 
te garanderen. Eind 1999 geeft VVD-minister 

Jorritsma met het Energierapport aan of nade
re maatregelen nodig zijn. 
Een heikel punt waren de zogenoemde bakste
nen. Dit zijn de kosten van investeringen die de 
vier elektriciteit producerende bedrijven in het 
verleden maakten voor bij voorbeeld een expe
rimentele kolenvergassingsinstallatie, stadsver
warming en importcontracten. Als commerciële 
bedrijven hadden zij deze investeringen nooit 
gedaan. Over de verdeling van de bakstenen 
moeten de vier bedrijven nog een akkoord 
bereiken, wat uiterst moeizaam verloopt. 
Een mogelijke oplossing is de verkoop van de 
bedrijven inclusief bakstenen. De markt heeft 
zeker interesse: op het bedrijf UNA is inmid
dels ruim vier miljard geboden! 
D66 diende een motie in om een oplossing te 
versnellen. Door de motie, die brede steun in de 
Kamer kreeg, mag de minister pas toestemming 
voor verkoop geven als de bakstenenproblema
tiek met het bedrijf geregeld is. Daarnaast pleit 
de motie ervoor dat andere bedrijven de ver
koop van een bedrijf niet kunnen blokkeren. 
Bij de Gaswet, binnenkort in behandeling, 
trekken we deze lijn door: opnieuw zijn dan 
de gevolgen voor duurzame energie en de 
eindverbruiker belangrijke aandachtspunten. 

jan van Walsem 

Foto: Dennis Sies. 
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Meer inspraak - -JOngeren e1gen 
'Wij zijn liberaal en sociaal. Liberaal als het erom 
gaat de individuele kansen en vrijheden van 
ieder mens te waarborgen. Sociaal in ons geloof 
in de kracht van de samenleving. De permanente 
opdracht is de democratie te vernieuwen. Niet 
uit luxe maar uit noodzaak.' Aldus Thom de 
Graaf op het laatste partijcongres. Jongerenparti
cipatie is daarbij van eminent belang. 

Kansen en vrijheden, maar ook de noodzaak tot 
vernieuwing spelen prominent als we zien welke 
tol de snelle veranderingen in de samenleving 
eisen van veel jongeren. Problemen met veel jon
geren ontstaan door het wegvallen van sociale 
controle op school en thuis. Waar die controle 
wel aanwezig is, oogt ze anoniem en formeel
afstandelijk. En dat bemoeilijkt de jeugd om een 
eigen plek in de samenleving te vinden, met als 
gevolg een ernstig gebrek aan positieve ervarin
gen en sociale binding. Jeugdparticipatie is dus 
voor de hele samenleving van belang. En door 
mee te doen, leren jongeren democratie. 
Veel gemeenten verlaten daarom de traditionele 
aanpak, proberen daarbij (waar van toepassing) 
de verkokering te doorbreken en zetten in op een 
jeugdbeleid dat, veel meer vraaggericht, een 
integrale aanpak kent. In mei 1998 lanceerde 
Amersfoort een masterplan jeugdbeleid dat hier
van getuigt. Het was afkomstig van de toenmali
ge wethouder Jeugdwelzijns beleid en huidige 
D66-fractieleider Kees van Engelenhoven. 
Van Engelenhoven vindt dat het jeugdbeleid de 
jongerenparticipatie als uitgangspunt moet heb
ben zodat het, net zoals de opvoeding, gewoon 
leuk wordt. Na de laatste raadsverkiezingen lag 
zijn benadering even stil; hij moest zijn portefeuil
le afstaan aan een CDA' er. Maar de concrete aan
pak komt nu op gang. Van Engelenhoven: 'Onlangs 
nog hadden we een hele leuke discussiebijeen
komst met onze minister van Grotestedenbeleid 
Roger van Boxtel en de politie. De deelnemers had
den de meest uiteenlopende achtergrond.' 
De jeugdhulpverlening blijft intussen wel een 
zorgenkind. De wachtlijsten zijn te lang en de 
instellingen werken slecht samen. De regie zou 
volgens Van Engelenhoven niet in handen moe
ten zijn van de provincie, maar van de gemeen
te. Zeker als die gemeente het formaat van 
Amersfoort heeft. 

Jongerenraad 

Rotterdam kent al langer jongerenparticipatie. In 
januari 1997 werd de Rotterdamse jongerenraad 
opgericht als belangrijk aanspreekpunt en advi
serend orgaan voor de gemeente. Bij de raad zijn 
21 jongerenorganisaties aangesloten waaronder 
vijf organisaties die allochtone jongeren verte
genwoordigen. Dit heeft er toe geleid dat De Rot
terdamse jongerenraad zich sterk maakt voor 
een multicultureel jongerencentrum. Want dat 
ontbreekt nog steeds in deze stad met 140 natio
naliteiten. 
De relatie tussen de gemeente en de jongeren
raad is goed, zegt jongerenraadsvoorzitter 
Marieke Hebbenaar. Er is onder andere aandacht 
voor jeugdwerkloosheid, criminaliteitsbestrijding 
en onderwijs. Hebbenaar: 'We werken eraan een 
taal te spreken waarin iedereen optimaal mee 
kan komen. De bespreking van de conceptnotitie 
Opgroeien in Rotterdam staat momenteel centraal. 
De kritiek van veel jongeren begint er al mee dat 
de conceptnota niet leesbaar is. En dat hij veel te 



meeft 
~lek 

Foto: Marcel Minnée 

veel is toegespitst op probleemjongeren, die toch 
slechts 15 o/o van het totaal vormen.' 
Net zoals in Amersfoort, is ook in Rotterdam de 
jeugdhulpverlening nog steeds een zorgenkind. 
Volgens Hebbenaar is er geen sluitende aanpak, 
en zijn organisatie en werkwijze weinig transpa
rant en de instanties werken langs elkaar heen. 
In de begeleidingstrajecten zit te weinig conti
nuïteit en een jongere wisselt te vaak van bege
leider. Bovendien vallen veel cliënten, vooral 
zwerfjongeren, vaak tussen wal en schip. De jon
gerenraad doet dan ook actiefmee met de ont
wikkeling van een stedelijk cliëntvolgsysteem. 
Met als voornaamste doel om jongeren naar 
school of werk toe te leiden. Marieke Hebbenaar 
geeft het toe: 'Het is een ambitieus project.' 

Arjan van der Stelt 

Enquête annex 
volksgericht 

Zelden heeft het Nederlandse parlement zich 
meer geblameerd dan bij de werkwijze van de 
recente parlementaire enquête. Qan Vis corri
geert me maar.) 

Ik wil niet ingaan op de inhoud van het rap
port maar mij slechts beperken tot de werkwij
ze en de presentatie. Het woord inquisitie is al 
eerder gehanteerd; meer nog leek de ondervra
ging op de volksrechtbanken in de voormalige 
Sovjetunie en Oost-Duitsland. De voorzitter 
bestond het om getuigen te vragen zichzelf een 
cijfer van 1 tot 10 te geven. Dat deden ze in de 
Sovjetunie ook, en daarna volgde de executie. 
Diezelfde voorzitter, die na de presentatie van 
het rapport suggereert dat de premier meineed 
heeft gepleegd maar naliet dat aan de kaak te 
stellen tijdens de verhoren, is op voorhand 
gediskwalificeerd. 
Op uiterst suggestieve wijze werden vragen 
gesteld over de giftige lading terwijl reeds 
bekend was uit vooronderzoek dat daarvan 
geen sprake was. 
Het woord cartridges kwam beladen naar voren, 
en Nederland huiverde. Dat dit woord meerdere 

betekenissen kan hebben, was de commissie 
blijkbaar niet bekend. Van enige correctie was 
ook geen sprake. Het bleef dus boven de markt 
hangen, en iedereen dacht 'munitie'. 
De vooringenomenheid en ijdeltuiterij van de 
commissieleden was schrikbarend, en dan laat 
ik in het midden of bepaalde leden nog iets te 
verrekenen hadden. Dat wordt met nadruk ont
kend, maar de indruk is niet weggenomen. 
Eén commissielid bestond het om zich in het 
programma van Paul de Leeuw (hoe haal je het 

in je hoofd?!) op te werpen als vertegenwoordi
ger van de Bijlmer. Sinds wanneer hebben wij 
zo'n beperkt districtenstelsel? 
Het rapport werd aangeboden aan de opdracht
gever, de voorzitter van de l'vlreede Kamer. 
Daarmee was de eerste fase van de werkzaam
heden beëindigd. Hoe kan het dat de voorzitter 
niet heeft voorkomen dat zij vervolgens hun 
zegetocht door het land begonnen? 
Als volkshelden presenteerden zij zich de vol
gende dag in de Bijlmer en lieten zich bejube
len. Dronken van hun succes wilden ze naar 
Barend en Van Dorp (gelukkig niet doorgegaan) 
en naar Paul de Leeuw (helaas wel doorge
gaan). Waarom niet naar Wie van de Drie, of 
Wedden dat ... , of Goede Tijden, Slechte Tijden? 
Gemiste kansen, commissieleden. 
Het is te betreuren, maar begrijpelijk, dat enige 
bewindslieden en kamerleden niet de verleiding 
hebben kunnen weerstaan voor hun beurt te 
spreken. Hoe met dit beladen gedrag van de 
commissieleden in hemelsnaam nog zinnig over 
de inhoud van het rapport kan worden gedis
cussieerd, laat zich raden. Als de uitkomst niet 
leidt tot het vooringenomen standpunt van de 

Foto: ANP. 

commissie dat het kabinet of toch minstens eni
ge ministers het veld moeten ruimen, op grond 
van argumenten, dan zal de vox populi de mond 
vol hebben van de arrogantie van de macht. 
Een pikzwarte bladzijde in de parlementaire 
geschiedenis. De Tvireede-Kamerleden zijn eraan 
toe zich af te vragen hoe zij de kloof tussen 
burger en bestuur kunnen verkleinen. Want 
hoe de uitkomst van dit debat ook zal zijn, die 
kloof is weer aanzienlijk vergroot. 

Edo Spier 
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Op weg naar de bezinningsbijeenkomst over de 
Bijlmervliegramp op 2 mei beging ik een klas
sieke fout. Ergens in de metro herken ik een 
bestuurslid van een andere politieke partij en ik 
ga ervan uit dat ook hij op weg is naar het Bijl
mersportcentrum. Ik loop achter hem aan en 
kom terecht op de verzamelplek van Ajax-sup
porters, die zich voorbereiden op de wedstrijd 
Ajax-Feijenoord. Ik verlies zo wat tijd. 
Els Borst is zeer op tijd in het centrum aanwe
zig, nog voor de burgemeester, stadsdeelvoor
zitter en andere genodigden en sprekers. Ieder
een blijkt elkaar 'van de televisie te kennen'. Bij 
het betreden van de enorme hal stormt een bat
terij cameramensen en fotografen op de minis
ter af; zij verliezen haar gedurende de drie uur 
durende bijeenkomst niet meer uit het oog. 
De vele sprekers hebben het nauwelijks over 
de enquêtecommissie en het rapport. Het is 
een bezinningsbijeenkomst, het gaat om de 
getroffenen. Overal klinkt voorzichtig dat 
ieders rampbeleving gerespecteerd moet wor
den, dat nabestaanden en betrokkenen zelf 
moeten bepalen wanneer 'ze er een punt ach
ter kunnen zetten', maar ook dat men door 
terug te kijken ook vooruit kan komen, dat 
miskenning inmiddels is omgezet in erken
ning, dat bezinning en rust, maar vooral ver
geving nodig is. 
Zoals een spreker het verwoordde: 'iedere 
vorm van balsem ontbrak.' 
Als Els Borst aan haar toespraak begint is het 
onrustig, de minister is de laatste spreker in 
een lange rij. De immense zaal is inmiddels 
vol gelopen, er zijn veel kinderen die niet 
meer stil kunnen zitten en achterin gaan spe
len, schreeuwen en rennen. Een vrouw begint 
te schreeuwen en gaat daarmee door tot ze de 
zaal verlaten heeft. Zij krijgt applaus. Els Borst 
vraagt respect voor deze uiting; ook zij krijgt 
applaus. Ze refereert aan het verdriet dat de 
ramp heeft veroorzaakt en benadrukt dat deze 
bijeenkomst er is om aandacht, erkenning en 
respect te geven aan nabestaanden en betrok
kenen. 'Diepe wonden helen langzaam.' Maar 
zij blikt ook 'voorwaarts', want het leven gaat 
maar één kant uit. 
Na afloop spreken veel mensen hun tevreden
heid uit over de bijeenkomst die ook nog 
plaatsvond in de ruimte waar direct na de 
ramp de eerste opvang was. De komst van Els 
Borst wordt op prijs gesteld: 'Het betekent dat 
het haar ernst is', zegt iemand, en 'een ramp 
moet geen obstakel blijven'. 

Warner Hemmes 

D66-gemeenteraadslid Amsterdam 
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DE STAAT VAN ZAKEN 

e 
Mede ten gevolge van de parlementaire en
quête is de ministeriële verantwoordelijkheid 
weer actueel. De telkens terugkerende vraag is 
of je een persoon die een gemiddelde ambtspe
riode van vier jaren bekleedt, verantwoordelijk 
kunt houden voor alle doen en laten van zijn 
gemiddeld 3000 ambtenaren. De vraag wordt 
telkenmale actueel als er iets fout gaat. Maar is 
zij nog reëel? 
Staatsrechtelijk is het antwoord: Ja, de minister 
is verantwoordelijk voor alles wat er op of 
namens hem of haar op het departement 
gebeurt. Maar bij een zo com
plexe bestuursverantwoor
delijkheid als die van een 
minister, waarbij wet- en 
regelgeving steeds minder 
nationaal worden bepaald, 
rij st al snel de vraag of het 
van werkelijkheidszin getuigt van een persoon 
zo'n verantwoordelijkheid te verwachten. 
Voorafgaand aan een kabinetsformatie onder
handelen politici eindeloos over een regeerak
koord. Dat is steeds minder een stuk op hoofd-

HET ET 

oet e 
lijnen, steeds meer een soort encyclopedie waar
in alles wordt benoemd om te voorkomen dat 
een coalitiepartner onderweg nog iets origineels 
bedenkt. Basis van zo'n akkoord zijn de verkie
zingsprogramma's van de aan tafel zittende poli
tieke partijen, op dat moment alweer een jaar 
oud. 
Na de invulling van het akkoord komen de pop
petjes. De coalitiepartners zoeken uit hun steeds 
schaarser wordende midden de mannen en 
vrouwen die de ministersposten willen bezet
ten. De kandidaat-ministers moeten zich in zeer 

korte tijd conformeren aan het 
gesloten akkoord. Nadat zij op 
het bordes hebben gestaan, 
gaan zij naar hun departemen
ten. De ambtsperiode duurt 
normalerwijze vier jaar. Het 
eerste jaar gaat doorgaans ver

loren met het doornemen en in kaart brengen 
van de dossiers; het derde jaar moet worden 
geoogst; het vierde jaar steekt de verkiezings
koorts weer op en moet er op tournee worden 
gegaan. 

e rouvven en verantv1 

Iedere keer wanneer aan de hand van een par
lementaire enquête of anderszins de positie 
van bewindslieden aan de orde komt, ontstaat 
weer een discussie over de ministeriële verant
woordelijkheid. Het lijkt erop dat de visie op de 
ministeriële verantwoordelijkheid wisselt met 
de gewenste uitkomsten van het parlementaire 
debat. 

Dat geeft onhelderheid. Het 
staatsrecht behoort het kader 
te geven waarbinnen de poli
tieke afweging gemaakt moet 
worden. Dat kader moet niet 
ter discussie komen alleen 

omdat het in een concreet geval een onge
wenst resultaat oplevert. 
Het staatsrecht is in beginsel helder. Voor het 
beleid van de overheid moet verantwoording 

worden afgelegd. Alleen bewindspersonen kun
nen door het parlement ter verantwoording wor
den geroepen, ambtenaren niet. Wil men de 
ministers ter verantwoording kunnen roepen, 
dan moeten zij ook 'de baas' zijn. Zij moeten bij 
gebleken fouten correcties kunnen aanbrengen 
en zorgen dat het in de toekomst wel goed gaat. 
Daarom moeten zij aan al hun ambtenaren 

opdrachten kunnen geven. 

Men kan wel zeggen dat minis
teriële verantwoordelijkheid 
een 'fictie' is, zoals Hans van 
Mierlo kortgeleden in De Volks

krant deed. Dat is in zoverre 
juist dat de minister natuurlijk niet alles kan stu
ren of zelfs overzien wat op zijn departement 
gebeurt. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. 
Van belang is dat er iemand is die ter verant-



Kortom, de minister wordt geacht politicus te 
zijn en manager. 
In het bedrijfsleven is een benoeming met een 
dergelijke omvangrijke personele bezetting, grote 
publieke verantwoordelijkheid en zo korte ambts
periode niet denkbaar. Een president-directeur 
van een grote onderneming, te vergelijken met 
een minister, is een lange weg gegaan binnen het 
bedrijf, of elders. Hij of zij heeft een lange voor
opleiding en de aanstelling in de hoogste post is 
ruimer bemeten dan vier jaren. Het bedrijfsleven 
werkt bovendien in teamverband, met gedele
geerde verantwoordelijkheden. Daarvan kan de 
politiek, vooral in de hogere regionen, veel leren. 
Kijkend naar die praktijk, wil ik een poging 
wagen om de politieke verantwoordelijkheid van 
een minister overeind te houden, maar toch een 
paar nieuwe gedachten te formuleren. 
Ten eerste moet de zittingsduur van een kabinet 
vijf jaar worden. In de tweede plaats moet een 
minister veel meer in teamverband gaan leren 
werken met zijn SG en zijn DG's. Ten derde is de 
minister verantwoordelijk voor politieke aanstu
ring en selectie van de dossiers. En als vierde 

woording kan worden geroepen, en dat die ook 
degene is die het in zijn macht heeft fouten te 
corrigeren en beleid te veranderen. 

Binnen dit kader kan de politiek een eigen afwe
ging rnaken bij het vervullen van de vertrouwens
regel. Dan gaat het om de vraag of het vertrou
wen in een minister wordt opgezegd. Daarover 
zegt het staatsrechtelijke leerstuk van de minis
teriële verantwoordelijkheid op zichzelf niets. Er 
bestaat geen noodzaak een minister onder 
wiens verantwoordelijkheid fouten zijn gemaakt, 
of die zelf persoonlijk een fout heeft gemaakt, 
naar huis te sturen. Heeft men nog steeds ver
trouwen in de minister (ieder maakt immers wel 
eens een fout), dan kan de minister blijven. 
Anderzijds heeft de minister er geen aanspraak 
op gehandhaafd te worden als hij of zij aantoont 
goed zijn best te hebben gedaan of aannemelijk 

moeten hogere ambtenaren, zoals SG en DG's, op 
een toetsbare rnanier verantwoordelijk worden 
voor het toezicht op de uitvoe
ring van de besluiten en voor 
het gehele management. 
Om te voorkomen dat hogere 
ambtenaren politici dreigen te 
worden moet hun verantwoor
delijkheid worden getoetst door een in te stellen 
Raad van Toezicht, samengesteld uit bij voorbeeld 
leden van Eerste en 1\rveede Kamer, Raad van Sta
te en ambtenarenbonden. 
De minister kan zich bij deze Raad van Toezicht 
beklagen over de kwaliteit van het management 
en over de bewaking van de uitvoering van de 
besluiten. Het oordeel van de Raad van Toezicht, 
waarop geen beroep mogelijk is, is dan mede
bepalend voor het oordeel van de 1\rveede Kamer 
over het beleid van de minister. 
De cruciale vraag in conflictsituaties naar de ver
wijtbaarheid bij schuld kan zo veel meer naar 
eer en geweten worden beantwoord. De verant
woordelijkheid van de minister is overzichtelij
ker, en daardoor acceptabeler. 

maakt dat er niets te verwijten valt. Ook zonder 
dat kan de Kamer het vertrouwen opzeggen, bij
voorbeeld omdat men in de 
toekomst een beter beleid ver
wacht van een andere minister. 
Gaat het om de positie van 
ministers, dan is de invulling 
van de vertrouwensregel aan 
de orde. Dat betreft geheel een 
politieke afweging. Het is ongewenst om in dat 
verband de omvang van de ministeriële verant
woordelijkheid aan de orde te stellen. Want 
beperkt men die, dan vervalt daarmee ook de 
mogelijkheid van parlementaire controle. 

In het algemeen zijn er overigens sterke argu
menten aan te voeren om de ministeriële ver
antwoordelijkheid voor ambtelijke diensten te 
beperken. Dat gebeurt bij verzelfstandiging. 

Ik realiseer me dat dit een opening is voor de 
democratisering van de vierde macht. Daar ben 

ik een warm voorstander van. 
Niet omdat ik twijfel aan de 
loyaliteit van de ambtenarij, 
wel omdat veel beleid door 
ambtenaren op de rails wordt 
gezet zonder dat ze daarvoor 

ooit enig krediet krijgen, of enige verantwoorde
lijkheid moeten afleggen. 
Oud-ministers Hans van Mierlo en Margreeth de 
Boer hebben onlangs in De Volkskrant gepleit 
voor een Staatscommissie terzake de ministeriële 
verantwoordelijkheid. Dat lijkt me een goed idee, 
maar ik pleit ervoor dat in die commissie ook 
topmensen uit het bedrijfsleven en de ambtena
renbonden zitting nemen. Dat er iets moet 
gebeuren, lijkt me buiten kijf. 

Edo Spier 

Maar dat vergt dan wel dat er verantwoor
dingsrnechanismen komen ter compensatie van 

het verlies aan parlementaire 
controle, die immers parallel 
met de ministeriële verant
woordelijkheid wordt 
beperkt. Dat is vaak onvol
doende gebeurd, zodat met 
recht wordt geklaagd over 

het gebrek aan controle daarop. 
Voor de discussie in het parlement is het vooral 
van belang het onderscheid tussen ministeriële 
verantwoordelijkheid en de vertrouwensregel 
goed te maken. Beter dan veel media, die de 
aandacht alleen maar lijken te richten op de 
vraag of een minister moet vertrekken. 

Miehiel Scheltema 
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Op het congres van de Europese Liberaal-Democraten van 28 tot 30 april jl. is het 
gezamenlijk verkiezingsprogramma Unity in Freedom. The liberal challenge for 
Europe vastgesteld. De D66-delegatie is over de bereikte resultaten zeer tevreden. 

Alle D66-amendementen hebben een meerderheid gehaald en hebben geleid tot 
verandering van het programma. Hierdoor zijn ondermeer volksgezondheid en 
dierenwelzijn opgenomen in het programma (voorheen werd hier niets over 
gezegd). De belangrijkste D66-overwinning was het naar voren halen van het 
hoofdstuk over democratie. Hiermee zette het congres de democratisering van 
Europa voor het hoofdstuk economie, zeer tegen de wens van de WD in. Ook 
kreeg D66 een ruime meerderheid voor een Europese grondwet met een Bill of 
Rights. 

D66 slaagde erin de pogingen van de WD zwaar te frustreren om het program
ma minder groen te maken. Zo moest de WD een amendement dat de verplich
tingen van Kyoto ten aanzien van co2-reducties uit het programma wilde 
schrappen, intrekken wegens onvoldoende steun. 

D66 kreeg ook steun voor een voorstel om te streven naar transnationale verkie
zingslijsten. Dit zou niet alleen een echte Europese dimensie aan de verkiezingen 
geven, maar ook mensen in landen zonder een progressieve partij als D66 de 
kans te geven toch op een progressieve partij te stemmen. 

Op het congres werden de contacten met verwante partijen verder aangehaald 
en afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. D66 maakte voor het eerst 
kennis met de nieuwe Italiaanse beweging Democratici, vertegenwoordigd door 
de heer Rutelli, burgemeester van Rome. Rutelli uitte de wens tot nauwe samen
werking met D66. 

Thom de Graafbrak in zijn bijdrage aan het congres een lans voor meer Europese 
samenwerking bij de criminaliteitsbestrijding. Hij verwees daarbij onder meer 
naar het beleid van Winnie Sorgdrager als minister van justitie. Dat beleid was 
volgens Thom de Graaf gekenmerkt door een mix van preventieve en repressieve 
maatregelen. Ook gooide hij de knuppel in het Europese hoenderhok door te plei
ten voor !egalisering van soft drugs als bijdrage aan de bestrijding van de drugs
gerelateerde criminaliteit. 

Wilfiied Derksen 
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FOCUS OP D66 . 
INSTROMENTIN HANDEN 
Sinds half april heeft Amsterdam een nieuwe D66-wethouder voor 
Kunst, Cultuur, Informatie- en Communicatietechnologie en Lokale 
Media. Daarnaast is zij coördinerend wethouder Millennium proble
matiek. Saskia Bruines, al tien jaar actief op het stadhuis als o.a. 
wethouders assistent, fractiemedewerker en raadslid, volgde Jikkie 
van der Giessen op. Het Parool schreef 'dat het partijbestuur koos 
voor een fractiegenoot met een laag profileringsniveau. De andere 
Amsterdamse collegepartijen (PvdA, WD, GroenLinks) waren het 
erover eens dat het enige D66-wethouderschap gehandhaafd kon 
worden op voorwaarde dat de partij ook in het college wilde en 
loyaal aan de coalitie zou zijn. Er zou namelijk enige interne ver
deeldheid zijn over het al dan niet in de oppositie gaan van D66.' 
Bruines: 'Dit is onzin. Ten eerste kiest de fractie zelf de opvolger, ten 
tweede waren zowel fractie als afdelingsbestuur van mening dat het 
- zelf gekozen - vertrek van Van der Giessen geen enkele reden was 
om geen collegepartij te blijven. Er ligt een goed collegeakkoord 
waar D66 zich uitstekend in vindt.' Bruines vindt dat 'door mee te 
besturen je als partij toch meer instrumenten in handen hebt'. 
Het is even wennen aan de nieuwe rol. Bruines: 'Als raadslid beoor
deel je kritisch, terwijl je als wethouder geacht wordt de lijnen van 
het akkoord uit te zetten.' De kunst zit hem volgens haar in het 
'zoeken en vinden van de juiste toon om vervolgens je standpunten 
hard te kunnen maken in het college'. Bruines heeft te maken met 
het nieuwe kabelcontract met A2000, stimulering van informatie
communicatietechnologie, grote investeringen in de cultuursector, 
zoals de uitbreiding van het Stedelijk Museum en andere zaken die 
'Van der Giessen uitstekend op de rails heeft gezet', aldus Bruines. 
Bij alles vindt ze de zorgvuldigheid naar de burger heel belangrijk. 
Bovendien wil ze als wethouder de kunsteducatie en cultuurbeleid 
meer in samenhang brengen met het Grotestedenbeleid. Bruines: 
'Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn.' 
Ze voelt zich prima thuis in het brede college, dat volgens haar 
een 'enthousiast en positiefbeeld van de stad moet uitstralen'. Als 
D66'er zal ze er zeker op toezien dat besluiten helder en transpa
rant zijn. Ook is het volgens haar belangrijk om als wethouder een 
goed contact te houden met de afdeling, en omgekeerd. Want ze 
benadrukt dat niet alleen een wethouder het D66-gezicht kan 
laten zien: de taak om D66 zichtbaar te maken, op vorm en op 
inhoud, hebben alle leden. Mariëtte Trooster 

Colofon 
DiXit is een gezamenlijke uitgave van de politieke 
partij D66 en haar Opleidingscentrum. Het blad 
verschijnt tussen de parlementaire recesperiodes 
15 tot 20 keer per jaar onder verantwoordelijkheid 
van een onafhankelijke redactieraad. Ingenomen 
standpunten zijn niet noodzakelijk het officiële 
standpunt van de politieke partij D66. 

Basisvormgeving: Anker x Strijbos. Utrecht 
Opmaak. prepress en druk: Giethoorn Ten Brink, 
Meppel 
Redactie- en correspondentieadres: Landelijk 
Secretariaat D66, Postbus 660, 2501 CR Den 
Haag, tel. 070 3566044. email: dixit@d66.nl. 

Lezersbrieven zijn welkom. De redactie behoudt 
zich echter het recht voor in te korten of af te 

Redactie: Sebastian Dingemans. Arthur OI of (eind- wijzen. 
redactie). Jeroen Roscam Abbing 

Aan dit nummer werkten mee: Martin Bruinsma, 
Wilfried Derksen, Boris Dittrich, Bouke Jagt. 
Catharina de Lange, Jan Glastra van Loon, Warner 
Hemmes, Peter de Jong, Matt Poelmans, Miehiel 
Scheltema. Mary-Ann Schreurs. Edo Spier. 
Mariëtte Trooster, Hugo Verpoorten, Jan van 
Walsem, Rob de Wijk 
Fotografie: ANP. Marcel Minnée, Dennis Si es 

Redactieraad: Peter-Paul Doodkorte, Rob van der 
Hilst. Bouke Jagt.lineke Knaap, Carla Kuijpers. 
Ria Oosterop-Van Leussen, Linze Schaap, Arjan 
van der Stelt. Jan Veldhuizen, Minke Wijkmans
Yntema, Marius van Zandwijk 

Bezoekadres: Noordwal 1 0 Den Haag, 
tel. 070 3566066, email: LSd66@d66.nl 
Website Internet http:/ /www.d66.nl. 

Abonnementen: I 57.50 per jaar voor D66-leden. 
I 70.- voor niet-leden. Abonnementen worden 
stilzwijgend verlengd tenzij u uiterlijk twee 
maanden voor de verlenging schriftelijk opzegt. 

DiXit wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt papier 
en verzonden in goed recyclebaar polyethyleen, 
dat onschadelijk is in de vuilverbranding. 
Copyright overname van (delen van) artikelen 
uitsluitend toegestaan met duidelijke bronver
melding. 



Integer. huntaan. open en groen: 
Europa. de sont van de santenstellende delen 

Zolang het laatste fluitsignaal niet 
heeft geklonken: de wvhistle-blovver 

Uberalis-r het Europese drugsbeleid 

Nog nt-r stentntlng: 
R....._ndunt over de grondvvet 

De Eerste Kamer heeft weer eens bewezen 
geen toegevoegde waarde te hebben voor 
onze democratie. Integendeel, alleen al het 
feit dat er geen tweederde meerderheid kan 
worden gevonden voor een wetsvoorstel dat 
bijna driekwart van de Nederlandse bevolking 
steunt, geeft aan dat er fundamenteel iets 
schort aan ons staatsbestel. 

Lorenzo Ghiberti {1378·1455), De moord op Abel, detail van 

paneel De zwoegende Adam en Eva en de moord op Abel in de 

'Paradljsdeur'. Collectie Musea dell'Opera del Duomo, Florence. 

EUROVERKIEZINGEN 
DE MENSEN MOETEN 
CENTRAAL STAAN 

Nederland loopt niet warm voor Europa. De 
opkomst bij de vorige Europese verkiezingen 
was met slechts 35,6 procent één van de laag
ste van alle lidstaten. Dat is onterecht, vinden 
zowel D66-lijsttrekker Lousewies van der 
Laan als politiek leider Thom de Graaf. 
Een dubbelinterview. 

DEMOCRATEN 



met lousewies van der laan. bewindslieden 
{onder voorbehoud) en EP-kandidaten in Amster
dam. Felix Meritis. 

5. 6 Politiek café met Johanna Boogerd in Terneuzen 
8. 6 VIJFDE landelijke activiteit Europese campagne 

{Campagne-afsluiting). Thema: Vluchtelingen-/ 
asielbeleid. Met Th om de Graaf. bewindspersonen 
{onder voorbehoud),lousewies van der laan. 
EP-kandidaten in Den Haag, Sapphire Tower Res
taurant. 

NIEUWS VAN HET OPLEIDINGSCENTRUM 

DEBATCLUB D66 Amsterdam 

ment 
Uitslag EP-verkiezingen 

mpagnebijeenkomsten onder voorbehoud. Voor meer inturma
kunt u de agenda op de website www.d66.nl raadplegen of 
len met het landelijk campagneteam in Den Haag. tel. 070-

~~~~ 
~ 

Wilt u ook eens kennismaken met dit nieuwe D66-fenomeen? Op zaterdagmiddag 19 juni 

vindt van 12.30 - 17.00 uur de volgende bijeenkomst plaats in café Eik en Linde, Plantage 
Middenlaan 22 te Amsterdam. U kunt zelf aan de debatsessies deelnemen maar ook als publiek ervan 

genieten. Debatervaring is meegenomen maar beslist geen vereiste! Als u zich nu aanmeldt als lid van 

deze club, ontvangt u een jaar lang alle debat-uitnodigingen en verdere informatie over DEBAT66. 

Symposium voor afdelingsbestuurders Bodegraven 

Wegens grote belangstelling zal op 26 juni de eerste van een tweetal symposia voor af

delingsbestuurders plaatsvinden. Een van de centrale thema's is de inzet van nieuwe media. 

Er zijn demonstraties van de opbouw en gebruikersmogelijkheden van een 'home-page' voor uw afde

ling en het gebruik van e-mail. Er zijn workshops over politieke marketing, opzet van een communi
catieplan, de inzet van nieuwe media bij ledenwerving en het bereiken van de lokale kiezer. Thom de 

Graaf zal dit symposium afsluiten met een betoog over de Haagse politiek en de positie van D66. 

1 

1 Kennismakingsdag D66 Utrecht 
i Speciaal voor nieuwe enjof geïnteresseerde leden organiseert het Opleidingscentrum deze 

I bijeenkomst die wordt begeleid door twee ervaren D66'ers. Er wordt o.a. ingegaan op de 

belangrijkste doelen voor D66 en de zo kenmerkende manier van politiek bedrijven. In deze bijeen

komst verder aandacht voor de organisatiestructuur van de partij en manieren waarop leden actief 

kunnen worden. 

INTENSIEVE VAARDIGHEIDSTRAININGEN 

' 
' 

I dJ!I_ljJ r 
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Training Speech en Presentatie Groningen 

U gaat werken aan de voorbereiding van een presentatie, de hulpmiddelen, de vorm en 

inhoud van de presentatie. 

Training Conflicthantering Deventer 

U leert een aantal technieken om conflicten en conflictsituaties beter het hoofd te 

of, beter nog, te voorkomen. U krijgt strategieën aangereikt hoe u 'lastige' mensen kunt 

aanspreken op hun gedrag en uw eigen gedrag wellicht kunt aanpassen om conflictsituaties beter het 

hoofd te kunnen bieden. 

Training Leren Debatteren Den Haag 
In deze training leert u hoe u uw argumenten beter kunt verwoorden, uw standpunten 

kunt onderbouwen en begrip kunt kweken. Er is aandacht voor de opbouw van het debat, 

verschillende debattechnieken en de houding en presentatie van uzelf. 

Aan vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbonden. 

Nadere informatie over het programma krijgt u bij Opleidingscentrum D66, Tel.: 070·35 66 066, 

E·mail: opleidingscentrum@d66.nl of Fax: 070·36 41 917 
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REFERENDUM 
Zinloos politiek geweld. Zo zou je de 

moord op het referendum (en daarmee op 
Paars 11) kunnen typeren. Omdat een con

servatieve ijdeltuit een nacht naar zichzelf 

genoemd wilde hebben, zal het jaren 

duren voordat er weer uitzicht is op ver

nieuwing van de democratie. 

Nederland is zo langzamerhand een reser

vaat. Dat is ook precies wat je tegenstan

ders van het referendum kwalijk kunt 

nemen. Hun argument dat het in strijd is 
met representatieve democratie, logen

straffen de vele democratische landen 
waar het referendum gemeengoed is. 

Neem Australië (www.aec.gov.au/refe

rend). Tussen 1906 en 1988 waren er zo'n 
veertig referenda, waarvan acht geslaagd. 

Over uiteenlopende onderwerpen als 

lokaal bestuur, monopolies, staatsschuld. 
In Australië geldt zelfs dat een grondwets

wijziging pas doorgaat als ze in een refe

rendum is aanvaard! In 1999 beslist een 

referendum of Australië een republiek 

wordt. 

De Nederlandse geschiedenis van het 

referendum gaat over de moeizame 
pogingen om het onderwerp op de agen

da te krijgen. Zie www.dds.nl/referendum, 

waar overigens blijkt dat bij de enige par

lementaire stemming de SOAP tegen was 

en de liberalen voor (!). Ook de liberale 

voorman Oud was voorstander. 

Een geluk bij een ongeluk is dat de verwer
ping de weg vrij maakt voor voortgezette 

lokale experimenten, overigens met alle 

pro's en contra's. Voordeel is dat men niet 

gebonden is aan de zware drempels van 

het wetsvoorstel. Nadeel is dat de praktijk 
uiteen blijft lopen. Wat je ook van de stads

provincie mag vinden, de referenda in Rot

terdam en Amsterdam waren geslaagd 

(grote opkomst, duidelijke uitslag), alleen 

hadden ze gehouden moeten worden in 

alle gemeenten die eronder zouden vallen. 

De gewetensnood die een politiek fossiel 
tot zijn laffe daad bracht (na eerst nog een 

judas-hand voor de premier) hoeft dus 

niet het einde te betekenen van de radica

le democratisering. D66 ('De enige partij 

die kiezers ook een stem geeft tussen ver

kiezingen') kan het voortouw nemen. 

Zoals met het D66-referendum over Apel

doorns burgemeester. Het referendum is 
dood, leve het referendum. 

Matt Poelmans 



De Eerste Kamer heeft weer eens bewezen geen toegevoegde waar
de te hebben voor onze democratie. Integendeel, alleen al het feit 
dat er geen tweederde meerderheid kan worden gevonden voor een 
wetsvoorstel dat bijna driekwart van de Nederlandse bevolking 
steunt, geeft aan dat er fundamenteel iets schort aan ons staatsbe
stel. De verhoudingen in de Eer
ste Kamer zijn soms helemaal 
zoek, mede door de getrapte 
verkiezingen.Voorlopig zullen 
we het dus moeten doen zonder 
een mogelijkheid voor de burger 
om het overheidsbeleid bij te 
sturen. 

Tijdens het debat over de refe
rendumwet kwam een aantal 
bezwaren naar voren. Een refe
rendum zou vertragend werken 
en de snelle invoering van wet
geving in de weg staan. Ik kan 
mij niet aan de indruk onttrek
ken dat als één politiek 
instituut snelle invoe-
ring van wetgeving in 
de weg staat, dat toch 
de Eerste Kamer zelf is. 
Er is een principiëler 
punt. Telkens weer blij-
ken de bestaande poli
tieke instituties er niet 
in te slagen de burger 
te interesseren voor de 
politiek. De burger zelf 
schijnt zich steeds 

I 
I 

L 
meer te concentreren op één of meerdere politieke deelgebieden. 
Zelden is men het eens met het complete programma van een poli
tieke partij, men steunt een partij uit traditie of omdat de partij bij 
de belangrijke kwesties de mening van die burger deelt. Hierdoor 
kunnen stemverhoudingen ontstaan die niet de mening van de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen. De 
bevolking zou dan de mogelijkheid moeten hebben de regering en 
het parlement te corrigeren. 
Het is een paradox dat het meest vergaande en se-

Maar waarom laten we een eventuele correctie niet over aan de bur
gers zelf? Het tegenargument dat we dan over ieder wissewasje een 
referendum krijgen, is niet steekhoudend: in gemeenten die experi
menteren met het referendum of die reeds een referendumverorde
ning hebben, hoeven de burgers ook niet elke week naar de stem

bus. Als we de rechter de 
bevoegdheid geven om te toet
sen aan de grondwet, zou de rol 
van de Eerste Kamer helemaal 
zijn uitgespeeld. Haar taken 
kunnen dus prima worden over
genomen door hetzij de rechter
lijke macht (voor grondwette
lijke toetsing), hetzij door de 
burgers zelf met een correctief 
referendum. 
Een van de weinig steekhou
dende argumenten tegen het 
referendum was naar mijn 
mening dat de bescherming 
van minderheden - toch een 

democratisch grondbe-
ginsel - in het geding 
kan komen. Denk aan 
het asielbeleid of het 
homo-huwelijk. 
Dit soort strijdpunten 
als niet-referendabel 
bestempelen, acht ik 
geen oplossing. Het 
zou een goede zaak 
zijn wanneer de dis
cussie over het referen-
dum zich zou richten 

op een oplossing voor dit probleem. Een voorzet wil ik hier alvast 
geven. Aan de Tweede Kamer zou de mogelijkheid geboden kunnen 
worden om de uitslag van een referendum te herroepen met twee
derde meerderheid. Op deze manier zouden de rechten van minder-
heden kunnen worden gegarandeerd. 

De voorgestelde referendumwet verdiende niet de schoonheidsprijs, 
maar was toch een stap in de goede richting. In ieder geval heeft 

het de discussie over staatsrechtelijke ver
rieuze voorstel tot staatsrechtelijke vernieuwing 
sinds de invoering van het algemeen en het vrouwen
kiesrecht door een minderheid in de Senaat is tegen-
gehouden. Voor D66 lijkt dan ook de tijd rijp een 
ander kroonjuweel uit de kast te halen: de afschaffing 
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nieuwingen nieuw leven ingeblazen, en indi
rect ook een bezinning op het huidige politie-
ke bestel teweeggebracht. 
Niet alle kritiek op het wetsvoorstel was uit 
de lucht gegrepen. Daarom moeten we in de 

van de Eerste Kamer. 
Voor deze stelling heb ik, naast de twee die ik hierbo-
ven gaf, nog een aantal argumenten. Er is geen principieel verschil 
meer tussen Tweede Kamer en de Senaat, nu in beide organen par
tijpolitieke motieven kennelijk het stemgedrag beïnvloeden. Verder 
begrijp ik niet waarom de Senaat het werk van de Tweede Kamer 
moet controleren. Als regering en Tweede Kamer werkelijk zoveel 
fouten in hun wetgeving maken, is het nog maar de vraag of de cor
rectie moet komen van een vergaarbak van ex-bewindslieden en ex
Tweede-Kamerleden. 
Dat er een controleorgaan moet bestaan staat voor mij buiten kijf. 

---.....J partij verdergaan met de discussie over 
staatsrechtelijke vernieuwingen. Invoering 

van het correctieve referendum zou een prima alternatief vormen 
voor de Senaat. Maar hoe lang zal het duren voor we een tweeder
de meerderheid hebben gevonden in de Eerste Kamer ter onder-
steuning van haar eigen opheffing? 

Bastiaan Winkel 
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In de statige werkkamer van Thom de Graaf, 
met uitzicht op het Binnenhof, zitten we rond de 
grote vergadertafel. Het is nog meireces, maar 
het weer is veranderlijk. De donderslag bij een 
betrekkelijk heldere, maar uiteindelijk toch ver
raderlijk wiegelende avondhemel zal pas in de 
daaropvolgende week weerklinken. 

Lousewies van der Laan: 'Het Europees Parle
ment heeft met het Verdrag van Amsterdam veel 
meer macht gekregen. Juist ook op beleidsterrei
nen die met name voor D66 belangrijk zijn, zoals 
de bescherming van de consument en het milieu. 
Het Europees Parlement staat in de komende vijf 
jaar ook voor belangrijke uitdagingen, zoals de 
toetreding van nieuwe lidstaten en de aanpak 
van internationale criminaliteit. Dit zijn bij uit-

Thom de Graaf Foto: Martine van der Meer. 
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stek problemen die Europees moeten worden 
aangepakt. D66 vindt het daarbij van groot 
belang dat het Europees Parlement goed wer
kend, efficiënt en betrouwbaar is.' 
Thom de Graaf: 'Je ziet 
inderdaad dat de Nederland
se regering veel belangrijke 
problemen van mensen in 
Nederland niet alleen kan 
oplossen. Lousewies noemde 
de criminaliteit al, denk ver
der aan milieuproblemen, 
die immers zelden 
binnen nationale grenzen blijven, de oorlog in 
Kosovo, het vrije verkeer van personen en de 
werkgelegenheid. Allemaal voorbeelden van pro
blemen die op Europees niveau moeten worden 
opgelost. Een partij als D66 kan zich dan ook 
nooit neerleggen bij een gebrek aan interesse of 
een lage opkomst bij verkiezingen. Wij moeten 
de eersten zijn die elke dag zeggen dat het wel 
degelijk ergens om gaat.' 
In de aanloop die de pers naar de Europese ver
kiezingen neemt, gaat het echter vrijwel uitslui
tend over fraude, hoge salarissen en vriendjes
politiek. D66 maakt zich dan ook sterk voor een 
stevig democratisch fundament van Europa. De 
Graaf: 'Europa is nog steeds geen volwaardige 
democratie. Wil je een echte Europese democra
tie hebben, dan zul je moeten zorgen voor een 
ijzersterk parlement dat de Europese Commissie 
én haar individuele leden zijn vertrouwen kan 
geven, maar ook kan ontnemen. Er moet ook een 
stevige Europese regering komen. Dat zou op 
den duur de Commissie kunnen zijn, maar dan 

wel met een hele sterke democratische legitima
tie. De voorzitter van de Commissie moet uit
groeien tot een Europese regeringsleider, die 
rechtstreeks wordt gekozen. Door de Europese 

bevolking', voegt hij er 
nadrukkelijk aan toe. 

Kloof 

Momenteel bestaat er nog 
een ernstige kloof tussen de 
nationale volksvertegen
woordigingen en het Euro-
pees Parlement. Een gevolg 

is dat veel Europese instellingen zich aan elke 
democratische controle onttrekken. De Europese 
politieorganisatie Europol is een goed voorbeeld. 
Noch het Europees Parlement, noch nationale 
parlementen controleren óf, en hoe deze instan
tie functioneert. Lousewies van der Laan: 'Het is 
van groot belang dat die kloof snel en goed 
wordt gedicht. En zolang het Europees Parle
ment daartoe niet bij machte is, zie ik hier een 
belangrijke rol weggelegd voor onze l'v\.reede 
Kamer. Nationale parlementariërs kunnen trou
wens al wel deelnemen aan vergaderingen van 
het Europees Parlement, en ze hebben ook 
spreekrecht in de EP-commissies. Met die samen
werking en informatie-uitwisseling kunnen we 
dus zorgen dat die kloof verkleint.' 
Ook Romano Pro di, de nieuwe voorzitter van de 
Europese Commissie, wacht in dit opzicht dus 
een schone taak. Maar zal het Europees Parle
ment bij machte zijn om hem te wijzen op deze 
verantwoordelijkheden, en zo nodig terug te flui
ten? Lousewies van der Laan: 'Hij heeft in zijn 



eerste speeches alles gezegd wat je mag ver

wachten: het tegengaan van de bureaucratie, 

meer openheid, een sterke commissie, noem 

maar op. Wat ik graag wil zien is hoe hij dit gaat 
omzetten in daden.' 

De D66-lijsttrekker wil Prodi aan zijn eigen agen

da houden en waar hij daarvan afWijkt, ook tus

sentijds op het matje kunnen roepen. Het parle

ment heeft wel degelijk tanden, maar gebruikt 
die onvoldoende. Volgens Van der Laan is het 

niet zozeer een kwestie van bevoegdheden als 

wel van lef. 'Het parlement heeft veel meer 

macht dan eigenlijk op papier staat. Laurens Jan 

Brinkhorst heeft als begratingsrapporteur laten 

zien hoe het parlement via de achterdeur van 
een begroting veel kan binnenhalen. Het is dus 

van zeer groot belang dat we Europarlementa

riërs hebben die de weg weten, en die ook 

benutten.' 

Thom de Graaf is het eens met de D66-lijsttrek

ker: 'Wat er in het afgelopen half jaar is gebeurd, 
is van grote historische betekenis. Het parlement 

heeft zich voor het eerst de macht over het 

bestuur toegeëigend. De commissie is opgestapt 

omdat men wist dat het vertrouwen van het par

lement weg was.' De Graaf wil Prodi toetsen aan 

het begin, halverwege en aan het eind van zijn 
voorzitterschap aan de hand van een paar duide

lijke criteria. Slaagt hij erin om de stap te zetten 

naar echte democratische en institutionele her

vormingen? Slaagt hij erin om een grote stap 

voorwaarts te zetten naar een defensieunie en 

een politieke unie? Slaagt hij erin om Europa een 
zelfstandige(r) rol te laten spelen als het bijvoor

beeld gaat om de Balkan? Slaagt hij erin om zon

der grote chaos Europa ook sociaal vollediger te 

maken dan het huidige, alleen economisch wel

varende fort? En slaagt hij 

erin om échte inhoud te 

bovendien mijn sterke voorkeur dat Nederland 

zich niet beperkt tot één kandidaat, maar een 

aantal kandidaten voordraagt aan Prodi. We heb

ben in het Verdrag van Amsterdam immers gere

geld dat de voorzitter moet kunnen meepraten 
over de kandidaten van de lidstaten. Dan moet 

Lousewies van der Laan. Foto: Mart Engelen. 

hij wel iets te kiezen hebben.' Van der Laan valt 
De Graaf bij: 'Als je Prodi één kandidaat in de 

maag splitst, maak je een grap van het Verdrag 

van Amsterdam. Prodi kan dan aan het Europees 

Parlement melden dat zijn commissarissen hem 
zijn opgedrongen. En dat ondermijnt de macht 

van het parlement om hem aan de tand te kun

nen voelen over zijn keuze. Nee, Prodi moet mee 

kunnen praten over wie er 

geven aan een transparant 

en groen Europa? De Graaf: 

'Dat zijn allemaal punten 
van zijn programma waarop 

we met hem afrekenen.' 

Van der Laan: 
'Kiezer tnoeJ; 
~epalen .vvelk 
Europa hun 

leven bepaalt' 

in zijn team komt. Want 

alleen dan kan hij dat team 

met overtuiging verdedigen, 

en er ook pas goed verant
woordelijk voor worden 

gehouden.' 

VVD-gehalte 

Het is daarbij van belang dat Prodi een goede 

Nederlandse commissaris krijgt. De enige naam 

die op dit moment in ons land circuleert, is die 

van Frits Bolkestein. Hoewel Thom de Graaf 
denkt dat de VVD'ereen geschikte commissaris 

zou kunnen zijn, gaat zijn voorkeur bepaald niet 

naar hem uit. 'Bolkestein heeft bij herhaling 

laten weten dat de Europese Unie voor hem vol
tooid is met de Economische en Monetaire Unie. 

Maar de EMU is helemaal niet het sluitstuk van 

Europa: we staan pas aan het begin! Bij elke se
rieuze kandidaat kijk ik dan ook naar een ambi

tieniveau dat veel verder gaat dan alleen die 
gemeenschappelijke munt en markt. Het heeft 

Deze kwestie krijgt overi
gens pas actualiteit na de Europese verkiezingen. 

Tegen die tijd zullen de gekozen D66-Europarle

mentariërs plaats hebben genomen in een nieuwe 
fractie van de Europese Liberalen en Democraten 

(ELDR), waarin D66 volgens voormalig delegatie

leider Jan-Willem Bertens uitstekend op haar 

plaats is (De Democraat), ook al zit de partij hier 

samen met de VVD in. Lousewies van der Laan 
bevestigt dat: 'Het ELDR-geluid is zonder meer 

een D66-geluid.' Dat bleek voor haar duidelijk 

toen het ELDR-congres in Berlijn eind april vrij
wel moeiteloos alle D66-amendementen aannam. 

Het hoofdstuk Democratie kwam daardoor voor 
het hoofdstuk Economie, zeer tegen de zin van 

de VVD in, en de afspraken van Kyoto over de 

C02-vermindering zijn in het verkiezingspro

gramma gehandhaafd. Ook de D66-voorstellen 

voor transnationale kieslijsten en een Europees 

defensiebeleid zijn opgenomen in het ELDR

programma. Lousewies van der Laan: 'Je ziet dus 

dat het ELDR-programma puur inhoudelijk veel 

meer klinkt als een D66-programma dan als een 
VVD-programma.' Het stemgedrag van de fractie 

in het Europees Parlement maakt dit ook zicht

baar. Met name bij milieuonderwerpen en sociale 

vraagstukken is het vaak juist de VVD die niet 

meestemt met de rest van de democratisch-libe
rale fractie. De Graaf: 'Vaak is er dus meer reden 

om je af te vragen wat de VVD eigenlijk in de 

ELDR-fractie doet.' 

D66-gehalte 

Het ELDR-programma bevat veel typische D66-

eisen als het gaat om democratie, milieu, consu

mentenbescherming of de uitbreidingen van de 

EU. Het hoge D66-gehalte moet dus aan de kie

zers worden duidelijk gemaakt. En dat is voor 
Thom de Graafvrij eenvoudig: 'Lousewies zal dat 

moeten gaan doen. Maar we moeten wel duide

lijk maken dat D66 ervoor staat dat het anders 

moet en anders kan in Europa. De sociaal-demo
craten en de christen-democraten hebben er wei

nig van gebakken en hebben gezorgd voor een 

negatief beeld van Europa. D66 wil dat het 

anders gaat: opener, integer, humaan en met 

aandacht voor een groen Europa.' Van der Laan: 
'We moeten duidelijk maken dat de kiezer die 

stemt, bepaalt hoe Europa eruit zal zien. Zal het 

een Europa worden van de markt en de munt, 

zoals de VVD voorstaat, of een Europa waarbij 

de overheden centraal staan, zoals de socialisten 

willen? Ófis dat het Europa zoals D66 dat voor 
ogen heeft, namelijk een Europa waar mensen 

centraal staan? Het gaat ons dan met name om 

de controle en zeggenschap van mensen over 
hun eigen leven. En aangezien Europa dat voor 

een belangrijk deel meebepaalt, moeten de men
sen bepalen hoe Europa eruit moet zien.' 
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•DEMOCRATISCH' 
GAT VAN EUROPA 

Al jaren vecht het Europees Parlement voor meer democra
tie in de Europese besluitvorming. In campagnetijd doen 
vrijwel alle Nederlandse politieke partijen even mee. Alleen 
D66 wil de Europese Unie radicaal democratiseren en daar 
zelfs ongebruikelijke instrumenten voor inzetten. 
Het beruchte, veel besproken 'democratische gat' ontstaat 
wanneer de Europese Raad van Ministers met meerder
heidsbesluitvorming komt zonder dat het Europees Parle
ment (EP) met medebeslissingsrecht daarop maximale con
trole kan oefenen. Voor de Tweede Kamer geldt hetzelfde. 
Omdat de vergaderingen van de Raad niet openbaar zijn en 
de notulen niet publiek. kan een Nederlandse minister zich 
altijd verschuilen achter meerderheidsbesluitvorming. 
Europese politiek is een ingewikkeld. specialistisch vak 
geworden. Voor Tweede-Kamerleden. met hun overvolle 
agenda vol nationale problemen. is het nauwelijks doenlijk 
om bij de bespreking van een Europese Raadsvergadering 
met een minister voldoende op de hoogte te zijn van de ins 
en outs van het dossier. Juist om die reden bepleitte D66 al 
in de jaren tachtig om Europarlementariërs spreekrecht te 
geven bij deze Tweede-Kamervergaderingen. Sommige par
tijen zijn daar sterk tegen. voor D66 is het een vrij simpele 
maatregel om de democratische controle op Nederlandse 
ministers inzake Europees beleid aanzienlijk te vergroten. 
Het meest stuitende democratisch probleem is het Europees 
landbouwbeleid. Het Europees Parlement is samen met de 
Europese Raad van Ministers de zogenaamde begrotings
autoriteit. maar over de landbouwbegroting. met honderd 
miljard gulden de helft van de totale Europese begroting. 
heeft het EP vrijwel niets te zeggen. De meerderheidsbe
sluiten van de Raad onttrekken zich ook aan elke controle 
door de nationale parlementen. Alleen de lidstaten zelf. 
oftewel de Raad. kan hierin verandering brengen. 
Een ander vrij onbekend. maar niet minder zorgwekkend 
democratisch manco zijn de duizenden comités van nationale 
experts van de Commissie en de Raad. Omdat de Commissie 
over te weinig ambtenaren beschikt. kan zij onmogelijk alles 
zelf uitwerken. Daarvoor heeft zij op vrijwel elk beleidster
rein expertcomités uit de lidstaten. Het Permanent Veterinair 
Comité dat het Verenigd Koninkrijk in 1996 alle export van 
koeien en koeienvlees verbood. is een voorbeeld. 
De zogenaamde uitvoeringsbesluiten van deze comités kun
nen dus heel goed politieke besluiten zijn. Zonder enige 
democratische controle. Momenteelligt het EP weer in de 
clinch met Commissie en Raad en heeft het al gedreigd 
geen geld voor deze comités vrij te geven als geen akkoord 
wordt bereikt. Want geld kosten deze comités: de experts 
vliegen voor elke vergadering uit alle-EU landen naar Brus
sel. En er zijn duizenden comités. 
Hoewel veel partijen pleiten voor meer democratie in Euro
pa is het altijd D66 geweest die met concrete voorstellen 
moest komen. Zoals het spreekrecht voor Europarlementa
riërs in de Tweede Kamer en de tijdelijk stopzetting van de 
financiering van de oncontroleerbare comités. Daarom kan 
D66 met recht zeggen als enige werkelijk te staan voor een 
radicale democratisering in Europa. 

Gerbenjan Gerbrandy 
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f!ARLEMENT 
*liiJll 

Europa. de son1 
saRlenstellende 
Voor een slagvaardige democratie in Europa zal 
de oppermachtige Raad van Ministers veel van 
zijn bevoegdheden moeten overdragen aan de 
Europese Commissie en het Europees Parlement. 
Deze instanties dienen op hun beurt verder te 
democratiseren. Overigens is vooruitgang van
wege alle nationale belangen slechts heel gelei
delijk te verwachten. Dat zegt TWeede-Kamerlid 
Olga Scheltema, met de Europese Unie in haar 
portefeuille. 

De vrijdag na de 'Nacht van Wiegel' is het dood
stil in de gebouwen van de TWeede Kamer. De 
enkele aanwezige parlementariër die niet in cris
isoverleg zit, ziet kans de agenda's weer enigs
zins op orde te brengen, voor zover er althans 
enige zekerheid bestaat over lopende, dan wel in 
de wacht geplaatste onderwerpen. De fractielei
ders van de kleine partijen maken die dag hun 
opwachting bij de koningin om, het GPV uitge
zonderd, nieuwe verkiezingen te bepleiten. 
Olga Scheltema wil zich ondanks alle commotie 
toch wel even concentreren op de rol van de 
Raad van Ministers in de Europese Unie, een 
onderwerp dat de afgelopen dagen toch heel ver 
weg leek. Gezeten onder een enorm portret van 
Winston Churchill vertelt zij in de werkkamer 
die zij deelt met Marijke Augusteijn over het 
touwtrekken om de Europese macht, en schildert 
de overeenkomsten en verschillen met onze 
nationale democratie. 

Achterhaald 

Scheltema: 'In een federale staat, zoals de Ver
enigde Staten of Duitsland, is een tweekamer
stelsel veellogischer dan in Nederland. Onze Eer
ste Kamer, gekozen door de provincies, is een 
typisch overblijfsel van de oude Republiek der 
Zeven Provinciën. De toetsing van wetgeving die 
de Eerste Kamer geacht wordt te plegen, zou je 
heel goed aan een andere instantie kunnen over
laten, zoals de Raad van State of het constitutio
neel hof. Of bij omstreden wetten inderdaad het 
correctief referendum', voegt ze er lachend aan 
toe. 'Maar dat zal nu weer minimaal vijf jaar op 
zich moeten laten wachten.' 
De Eerste Kamer is in wezen dus niet minder 
belegen en achterhaald dan het negentiende
eeuwse paternalisme dat VVD-erelid Hans Wie
gel bewoog om als senator tegen het regerings-

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche aan de Kurfiirstendamm in Berlijn. In d 

Romano Prodi tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Foto: M1 



wan de 
delen 

•tad van de federale republiek Duitsland koos de Raad van Ministers 

mée. 

voorstel tot grondwetsherziening te stemmen 
waarmee een bescheiden correctief referendum 
in Nederland mogelijk zou zijn gemaakt. 
(Bescheiden, want onder druk van diezelfde WD 
waren in het uiteindelijke voorstel forse drem
pels opgeworpen.) 
Scheltema: 'D66 heeft lange tijd de afschaffing 
van de Senaat bepleit, maar daarvoor is tweeder
de van diezelfde Senaat nodig. Dat alleen al 
maakt verwezenlijking van die gedachte moei
lijk. D66 maakt er de laatste jaren geen speer
punt meer van, mede omdat er ook oog is voor 
de meer positieve aspecten van het bestaan van 
een Eerste Kamer.' 

De Europese Unie zou zich overigens heel goed 
lenen voor een dergelijk tweekamerstelsel. Het 
Europese Parlement is immers al te vergelijken 
met de 1Weede Kamer: de Europese bevolking 
kiest het direct en het enige wat er nog echt aan 
schort is dat het daadwerkelijk gebruik maakt 
van zijn macht, die met het Verdrag van Amster
dam al aanmerkelijk is uitgebreid. En, tekent 
Scheltema aan, dit 'tussenverdrag' voorziet nog 
niet in zulke wezenlijke hervormingen als een 
Europese grondwet of een Europese regering. 
Europa's Raad van Ministers is intussen nog 
oppermachtig. De inbreng van de leden van dit 
orgaan is slechts te sturen en te controleren via 
het geregelde overleg dat zijn bewindslieden 
voeren met de vaste Kamercommissies op natio
naal niveau. Maar hier wordt vooruitgang 
geboekt: Europarlementariërs krijgen waar
schijnlijk binnenkort spreekrecht in deze com
missies. 'Het blijft op die manier wel een verko
kerd geheel', erkent Scheltema, 'maar dat is 
Europa zelf natuurlijk ook. En ik ben bang dat 
dit vooralsnog onvermijdelijk blijft.' Het is overi
gens nog onduidelijk of een bewindspersoon ook 
daadwerkelijk moet antwoorden op eventuele 
vragen van Europarlementariërs, want formeel is 

zitters van de Raad van Ministers en van de 
Europese Commissie en de hoogste ambtenaar 
op het betreffende terrein. Daarmee zou het 
Europees Parlement ook meer te controleren krij
gen. Omgekeerd zou Nederland zijn drugsbeleid 
ook niet graag willen inleveren aan Europa.' 
Het was volgens haar onvermijdelijk dat Europa 
zich vanuit de harde belangen van de markt en 
de munt heeft ontwikkeld. Met de aanzetten tot 
een Europees belastingstelsel en meer sociaal 

Olga Scheltema. Foto: Dennis Sies. 

economische beleid krijgt nu ook de sociale com
ponent verder de kans. 
De democratisering van de instituties in Europa 
zou volgens Olga Scheltema zelfs nog een stapje 
verder moeten gaan dan ons nationale equiva
lent. Want niet alleen de voorzitter van de Com
missie, maar ook haar leden zouden uiteindelijk 
direct door de Europese bevolking gekozen moe
ten worden. Zeker ook vanwege de voorgenomen 
uitbreidingen naar Oost- en Midden-Europa moet 
daarbij de afspiegeling van de lidstaten in de 
Commissie kritisch onder de loep worden geno
men en stemverhoudingen nader worden bezien. 
Scheltema: 'Het is te gek dat elk land tenminste 
één eigen volle Commissaris houdt. De groep 
wordt dan veel te groot.' Zij bepleit daarom een 
soort kern-Commissie op portefeuilles, met daar
naast zeg maar staatssecretariaten. Scheltema: 

hij slechts verantwoording ver
schuldigd aan zijn nationale 
parlement. 

Europese regering 

Scheltema verwacht dat de 
overdracht van de macht van 

•Raad van 
n~inisters nog 
niet van plan 
veeln~acht af 

'Maar dat is echt nog toe
komstmuziek.' 
De 1Weede-Kamerfractie van 
D66 sprak na de val van de 
Commissie-Santer begin dit 
jaar al de wens uit dat nieuwe te staan• 

de Raad van Ministers aan de Europese 'rege
ring', de Commissie, of aan het Parlement intus
sen slechts heel geleidelijk zal plaatsvinden: 
'Juist bij zulke nationaal gevoelige zaken als Jus
titie, de politie, buitenlands en veiligheidsbeleid, 
denk aan Kosovo, zie je dat de Raad van Minis
ters (en dus de regeringen van de lidstaten) nog 
lang niet van zins is om de macht werkelijk afte 
staan, en dus met de Europese gemeenschap te 
delen. Maar het is goed denkbaar dat wordt 
gewerkt aan een soort Europese regering, geleid 
door bijvoorbeeld een trio bestaande uit de voor-

namen pas na de verkiezingen 
genoemd zouden worden. Het is echter al 
bekend dat de Italiaanse oud-premier Romarro 
Prodi de nieuwe voorzitter is, zo heeft de Raad 
van Ministers eind april in Berlijn bepaald. Schel
tema verwacht dat Prodi met de samenstelling 
en voordracht van zijn nieuwe 'kabinet' zal 
wachten tot het Europees Parlement na 10 juni 
in de nieuwe samenstelling bijeen zal komen. 

Arthur Olof 
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Zolang het laatste·flui1 
niet heeft geklonken 
'Functionarissen van dit Parlement, de Raad van 
Ministers of- durfik het te zeggen?- van de 
Europese Commissie, hebben een bredere verant
woordelijkheid en mogen niet worden gestraft 
voor het volgen van hun geweten.' Zo nam de 
fractievoorzitter van de liberaal-democratische 
ELDR-fractie in het Europees Parlement, de Ier 
Pat Cox, het in januari op voor zogenaamde 
whistle-blowers. Cox eiste immuniteit voor ambte
naren die voor de onderzoekscommissie wilden 
getuigen. 

Iedere organisatie van enige omvang heeft de 
neiging in zichzelf gekeerd te raken, een vesting 
te worden, en een houding aan te nemen 'dat 
het verder niemand wat aangaat'. Dat geldt al 
helemaal voor een ambtelijke organisatie als die 

den om de Commissie naar 
huis te sturen. 

Transparantie 

Maar het gaat hier om de rol 
die whistie-blower Van Buite
nen in deze hele kwestie heeft 
gespeeld, en in zijn algemeen
heid de positie van zulke infor
manten bij het bereiken van 
grotere transparantie in de 
Brusselse besluitvorming en de 
ambtelijke apparaten die haar 
voorbereiden en uitvoeren. 
Hoofddoel is natuurlijk de tot
standkoming van een waarach
tige Europese variant op de 

Nederlandse van de Europese Commissie in 
Brussel, die al (te) lange tijd 
niet of nauwelijks last heeft 
gehad van spiedende blikken 
over de schouders. De Raad 

Elk 'lek' kan 
zijn eigen 

agenda hebben. 

WOB (Wet op 
de Openbaar
heid van 

van Ministers heeft eigenlijk nocit veel werk 
gemaakt van controle op de Commissie en haar 
ambtenaren. De beste illustratie is wel dat op 
dezelfde dag dat het Comité van Wijzen zijn rap
port publiceerde (15 maart), de Raad doodleuk 
kwijting verleende aan de Commissie voor de 
begroting van 1997 zonder ook maar één 
moment stil te staan bij de vraag of de Raad niet 
ook een zekere politieke verantwoordelijkheid 
had voor het functioneren van de Commissie, de 
aantijgingen van corruptie en het wanbeheer 
van de Commissiediensten. 
Het Europees Parlement heeft zolangzamerhand 
genoeg van de ambtelijke arrogantie van de 
Commissie. Met de onderzoekscommissie naar 

Bestuur), de 
Britse Preedom ofinformation 
Act. Iederéén moet inzage kun
nen krijgen in de documenten 
die door het Europees Parle
ment, de Raad en de Commis
sie worden geproduceerd. Het 
Verdrag van Amsterdam, sinds 
1 mei van kracht, geeft dat 
recht ook aan iedere burger 
van de Unie en een ieder die in een lidstaat ver
blijft (nu art. 255 EG-verdrag). Dat is grote winst; 
we hebben er ook als D66 lang genoeg voor 
gepleit. Raad en Parlement moeten nu binnen 
twee jaar de uitvoeringsbepalingen vaststellen. 
Maar de praktijk- ook in Nederland- leert dat 

Foto: Marcel Minnée. 

tie zelfjuist en objectief is, kan het lekken naar 
bevriende ontvangers de transparantie toch 
ondermijnen doordat de selectiviteit van de 
informatie tot scheve verhoudingen leidt. Een 
vorm van 'haves en have-nots' in de informatie, 
zo u wilt. Zou ook niet goed zijn. Bovendien 

de BSE-affaire (de gekkekoeien-ziekte) had de 
Europese volksvertegenwoordiging al aange
toond heel wel zelf in staat tot een grondig 
onderzoek met een goed resultaat. Het is dan 
ook nog steeds onbegrijpelijk waarom er een 
Commissie van Wijzen aan te pas moest komen 
om de beschuldigingen van fraude, vriendjespoli
tiek en mismanagement te onderzoeken. Ook dat 
had het EP best zelf kunnen doen, waarvan de 
eigen diensten overigens in belangrijke mate het 
Comité ondersteunden. Het zal wel nodig zijn 
geweest om de Europese socialisten een uitweg 
te bieden, die in januari nog niet genoeg lef had-

zelfs met adequate regelgeving 
over openbaarheid van bestuur 
'lekken' toch altijd een rol blij
ven spelen bij de informatie 
van het publiek. Maar lekken 

'Lekken' l'l'laken 
nog geen 

transparantie. 

moet het in het belang van de 
publieke zaak mogelijk blijven 
ook in ambtelijke organisaties 
vertrouwelijke stukken te pro-
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maken nog geen transparantie, misschien zelfs 
wel integendeel. Want de afhankelijkheid van 
willekeurige lekken bevordert de transparantie 
niet. Het maakt de ontvanger (de media of de 
politiek) ontvankelijk voor manipulatie. Het lek 
kan zijn eigen agenda hebben, minder op de 
publieke dan op de eigen belangen gericht. Dat 
zou stellig niet goed zijn. En ook als de informa-

duceren en te circuleren; als 
alle notities, voorontwerpen, of losse wilde 
ideeën van ambtenaren meteen op straat 
terechtkwamen, durfde niemand nog met een 
originele gedachte te komen, en dat is ook de 
dood in de pot. 
Hoe dan wel? De beste oplossing lijkt mij het 
lekken te structureren. Het lekken moet zoge
zegd gekanaliseerd worden. Nog beter zou het 



S3ignaal 

zijn het aantallekken te beperken door het 
inbouwen van sluizen. Van Buitenen kan hier als 
voorbeeld dienen. Hij wilde absoluut geen held 
zijn, maar werd het tegen wil en dank, omdat de 
Groenen in het Europees Parlement verzuimden 
zijn naam van de gelekte stukken te verwijderen. 
Maar het probleem ligt dieper, want waarom 
ging hij naar de Groenen? Omdat hij lid was van 
de Vlaamse milieupartij Agalev, en hij nergens 
anders wist om heen te gaan dan naar een 
bevriende politieke club, en het idee had dat bin
nen de Commissie niemand naar hem wilde lui
steren. En dat laatste deugt niet. 

Sluis\Nachter 

Ambtenaren zullen geconfronteerd blijven wor
den met materiaal waarvan zij zelf vinden dat 
het naar buiten moet worden gebracht, maar 
waarvan hun organisatie, hun collega's of supe
rieuren om wat voor reden dan ook vinden dat 
het binnenskamers moet blijven. Voor zulke 
gevallen zou het goed zijn als er binnen elke 
ambtelijke organisatie (in het geval van de Euro
pese Commissie in Brussel: binnen elk Directo
raat-Generaal) een meldpunt zou zijn - een sluis 
met een sluiswachter - waar whistie-blowers in 
spe terecht kunnen met hun dilemma. Want dat 
is het vaak: de keuze tussen loyaliteit aan de 
eigen dienst en het knagende geweten. 
Zo'n sluis in de informatiestroom bevordert de 
transparantie wel. Het biedt de mogelijkheid een 
onderscheid te maken tussen echte en valse 
informatie, tussen goede en kwade trouw, tussen 
egotripperij en gemeenschapszin, tussen rancu
ne en hart voor de publieke zaak. Het biedt ver
trouwen aan het publiek én aan ambtenaren met 
verantwoordelijkheicts zin. En in het ultieme 
geval dat ook dáár niet wordt geluisterd of gere
ageerd, moet het Parlement het eindpunt vor
men. Eén van de eerste onderwerpen waarmee 
het nieuw gekozen EP zich in september zal 
gaan bezighouden is het tweede rapport van het 
Comité van Wijzen. Dat lijkt mij dan het ideale 
moment om te komen tot grotere transparantie 
in de Brusselse instellingen, en voor concrete 
voorstellen zoals hierboven gedaan. Want het 
laatste fluitsignaal zal waarschijnlijk wel nooit 
klinken. 

Arjen Bouter 

Politiek adviseur EWR:fractie Europees Parlement 

Een glazen Europa 
via Internet 
Romarro Prodi is voorgedragen als de nieuwe 
voorzitter van de Europese Commissie. De hoog
leraar economie uit Noord-Italië hield half april 
een toespraak voor het Europees Parlement 
waarin hij glashelder was over de Europese 
bureaucratie. Hij wil meer democratie en meer 
transparantie. 
Tijdens zijn toespraak had Prodi ook veel aan
dacht voor het gebruik van informatietechnolo
gie als onderdeel van het werkgelegenheidsbe
leid. Beter was het geweest om een verband te 
leggen tussen deze technologie en de transpa
rantie van het Europese bestuur. 

Meer inzicht 

Nog niet zo lang geleden stond in een landelijke 
Nederlandse krant een artikel van twee Zweedse 
ministers. Zij betoogden dat de integriteit van 
politici en ambtenaren stijgt als hun handel en 
wandel te volgen is. Openbaarmaking van heel 
veel informatie over de activiteiten van over
heictsfunctionarissen draagt hiertoe bij. Hier kan 
informatie- en communicatietechnologie (ICT} in 
het algemeen een belangrijke rol spelen, en 
Internet in het bijzonder. Zo kunnen verslagen 
van besprekingen, richtlijnen, (onder-zoeks)rap
porten van de Europese Commissie, de Raad van 
Ministers en het Europees Parlement via Internet 
aan een steeds groter wordend publiek beschik
baar worden gesteld. 
Vooral de besprekingen van de Raad van Minis
ters hullen zich nog in geheimzinnigheid. Daar
naast is ook nog geen goed inzicht te verkrijgen 
in het werk van de verschillende comités van 
deskundigen, ambtenaren en lobbyisten. Natuur
lijk gaat het om meer dan alleen deze gegevens. 
Bij het bestrijden van corruptie en fraude is het 
ook van belang meer 'persoonlijke' gegevens 
beschikbaar te stellen. Belastingaangiften, 
nevenfuncties, ontvangen cadeautjes en inge
diende declaraties moeten inzicht verschaffen in 
de handel en wandel van personen die macht 
bezitten en belastinggeld uitgeven. 
Het is daarom goed dat Lousewies van der Laan 
bij de presentatie van de Stemwijzer van het Insti
tuut voor Publiek en Politiek bekendmaakte dat 
alle openbare stukken van de Europese Unie via 
Internet beschikbaar moeten zijn. In de komende 
jaren zal D66 hard moeten werken om hiervoor 
meer gegevens in aanmerking te laten komen. 
ICT kan ook worden gebruikt om de dienstverle
ning aan burgers en ondernemers te verbeteren 

en meer inzichtelijk te maken. Het Actieprogram
ma Elektronische Overheid van D66-minister 
Roger van Boxtel is hierover duidelijk: in 2002 
moet een kwart van de publieke dienstverlening 
langs elektronische weg worden afgehandeld. 
Het aanvragen van een vergunning of subsidie 
moet nu nog persoonlijk en op papier gebeuren. 
Waarom zouden burgers in een tijd van ICT nog 
daarvoor naar het stadhuis gaan? Om maar te 
zwijgen over Brussel. Waarom zou je één loket in 
Brussel willen hebben, als je miljoenen loketjes 
bij de mensen thuis kunt openen! 
Ook de Europese Unie zou zich een doelstelling 
moeten stellen over de publieke dienstverlening. 
Daarvoor moet de Europese bureaucratie dras
tisch worden gereorganiseerd. Zoals elke onder
nemer in e-commerce weet, kun je de backoffice 
niet met rust laten, wanneer de frontoffice ver
andert. De instelling van medewerkers zal meer 
klantgericht moeten zijn. Niet bang zijn om 
inzicht te verschaffen in het eigen werk en 
bereid zijn te veranderen. 
Zo zal het voor Europeanen mogelijk moeten zijn 
om een aanvraag in Brussel vanuit het comfort 
van de huiskamer te volgen door het ambtelijk 
apparaat. Wie een pakketje laat bezorgen door 
UPS kan via een toegangscode op de website van 
UPS de locatie van het pakketje volgen. Als dit 
kan met miljoenen pakketjes over de gehele 
wereld, dan kan dat zeker ook in Brussel. 
Natuurlijk zal dit zichtbaar maken dat sommige 
ambtenaren en afdelingen minder functioneren. 
Soms zal het aan de personen liggen, in andere 
gevallen aan de procedures. Internet zal dit dui
delijk maken, waardoor beter kan worden 
bepaald waar aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Van Boxtel heeft met zijn actieprogramma een 
belangrijke stap gezet in Nederland. Niet alleen 
de dienstverlening wordt verbeterd, maar ook de 
werking van het ambtelijk apparaat. Uiteraard 
krijgt ook de transparantie door openbaarheid 
ruime aandacht. Wat dat betreft kan Europa nog 
veelleren van D66-ministers. 

Links 

Europese Unie 

Atilla Arda, http:jjwelcome.tojarda 

http:// europa.eu.int/ geninfo finfo-en.htm 
Actieprogramma Elektronische Overheid 

http:ffwww.minbzk.nlfthema.asp?thema = 5 
Overheidsloket 2000 

http:ffwww.ol2000.nl/ 
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Europa rijp voor 
liberaal drugsbeleid 

Het progressieve Nederlandse drugsbeleid 
krijgt internationaal steeds meer bijval. Nog 
onlangs meldde De Volkskrant dat nu ook Por
tugal een 'radicale liberalisering van drugshan
del overweegt'. In Europa lijken we meer de 
kant op te gaan van een humaner beleid dat 
gebaseerd is op preventie en volksgezondheids
aspecten. Dat is het resultaat van het falende 
restrictieve beleid en de relatieve successen van 
een liberaal-progressief drugsbeleid. 

Volgens de Portugese parlementsvoorzitter 
Almeida Santos moet de staat de handel in 
drugs volledig monopoliseren. Alle drugs die
nen verkrijgbaar te zijn bij de apotheek tegen 
prijzen die niet veel hoger liggen dan die van 
tabak en alcohol. De staat kan zo ook beter zor
gen voor de zuiverheid van de middelen. Almei
da Santos staat met deze voorstellen niet 
alleen, hij vindt niemand minder dan de Portu
gese president Sampaio aan zijn zijde. 
Doel van liberalisering is niet alleen om de 
drugshandel te bestrijden en de drugsgebrui
kers uit het criminele circuit te halen, maar ook 
meer bescherming voor verslaafden, hun slacht
offers en de samenleving in haar geheel. In een 
groeiend aantallidstaten van de Europese Unie 
is inmiddels eenzelfde discussie gaande. Want 
dat het huidige repressieve beleid niet effectief 
is, is zo langzamerhand een onweerlegbaar feit. 
Ondanks de aanzienlijke middelen die zijn aan
gewend om de illegale productie en verkoop 
van drugs te bestrijden. De oorlog tegen drugs 
is niet te winnen en een maatschappij zonder 
drugs is een illusie. De Verenigde Staten laten 
dat met hun zeventigjarige 'war on drugs' en 
onveranderlijk hoge percentage drugsverslaaf
den duidelijk zien. Bestrijding van het aanbod 
biedt ook geen structurele oplossing voor het 
drugsprobleem, dat immers eerder moet zitten 
in een vermindering van de vraag. 
D66 heeft zich de afgelopen jaren in het Euro
pees Parlement sterk ingezet voor een humaan 
en pragmatisch Europees drugsbeleid. Nadruk 
moet liggen hulpverlening en preventie. 
Repressie moet zich concentreren op de drugs
handel en de georganiseerde misdaad. Met suc
ces heeft D66 een meerderheid van het Euro
pees Parlement hierin meegekregen, niet in de 
laatste plaats door het initiatief te nemen tot 
werkbezoeken van Europarlementariërs aan 
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Rotterdam en de grensplaats Hazeldonk. 
Het Europees Parlement is inmiddels akkoord 
gegaan met het voorstel om drugsgebruik uit 
de sfeer van het strafrecht te halen. Dit bete
kent dat verslaafden niet vanwege alleen het 
gebruik vervolgd worden, maar alleen als zij 
ook betrokken zijn bij smokkel, productie en 
afzet. Ook heeft het Parlement zich positiefuit
gesproken over het voortzetten van methadon
programma's en het ter beschikking stellen van 
naalden. De Raad nam deze ideeën grotendeels 
over in het communautaire actieprogramma 
over de preventie van drugsverslaving dat bin
nenkort afloopt. De Raad heeft inmiddels het 
initiatief genomen voor een vervolgstrategie die 
moet lopen van 2000-2004. Daartoe wil de Raad 
de doeltreffendheid van de bestaande strate
gieën en activiteiten in EU-verband evalueren. 
De Raad zou dit echter niet moeten beperken 
tot de gevoerde EU-strategieën maar ook het 
beleid in de afzonderlijke lidstaten hierin moe
ten betrekken. Juist een onafhankelijk onder
zoek naar de verscheidenheid en effectiviteit 
van het drugsbeleid in de uiteenlopende lan
den kan de mogelijkheid bieden om op basis 
van feiten, in plaats van vooroordelen, tot een 
serieuze gedachtewisseling te komen. 

On1Nil 

De samenwerking wordt momenteel vooral nog 
gefrustreerd door politieke onwil. Opmerkelijk 
is de steeds grotere discrepantie tussen ener
zijds de nationale politici, die krampachtig 
vasthouden aan een stringent beleid, en lokale 
en regionale bestuurders, die op basis van hun 
ervaring steeds meer de voorkeur geven aan 
een combinatie van preventieve en repressieve 
maatregelen. 
Het is van groot belang dat Europa eerst objec
tief kennis neemt van de verschillende nationa
le ervaringen voordat er in Europa wordt 
gesproken over een harmonisatie van het 
drugsbeleid. De verschillen moeten niet als 
bedreigend worden ervaren. Het is juist van 
groot belang dat men van elkaar leert en dat 
men profiteert van elkaars ervaringen. Niemand 
mag berusten in een gesprek tussen doven, 
daarvoor is de volksgezondheid en het bestrij
den van de criminaliteit in Europa te belangrijk. 

Doeke Eisma 

D66-Europarlementariër 

Barre tijden breken aan voor Eurosceptici. Tot voor 
kort behoorde ook ik tot dat cohort van boze 
Europeanen, die al dat gedoe in Europa - nepote
rende en megafraudegedagende Europese Com
missie, creatief declarerend Europees Parlement 
en andere Bûitengewoon Belángrijke doch 
Onzichtbare Europese Instellingen - spuugzat zijn. 



Florence. 

Foto: Marcel 

Minnée. 

Sinds kort ben ik van deze dwaalweg terugge
keerd. Want van de hand van de komende voor
zitter van de Europese Commissie, professore 
Romarro Prodi (die als premier van Italië het 
huzarenstukje volbracht om orde te brengen in 
de rampzalige overheidsfinanciën van dat vro
lijk-chaotische land) verscheen recent het boek 

Een idee van Europa. En het is een boek dat bij 
Europa-vermoeiden zowaar warm vertrouwen in 
de 'E'-factor inblaast, want Prodi zet een echte 
visie op Europa uiteen. 
Natuurlijk wil Prodi óók voortgaan met het 

van de Europese beschaving en haar heterogene 
cultuur. Een land waarin kwaliteit van menselijk 
leven en samenleven, en de zin(geving) ervan, 
zich niet meteen aan munten en bankbiljetten 
laat afmeten. Dat verklaart veel. Ook schéélt het 

veel als het even meezit: voor 

War~n 

staatkundige integratieproces 
van de Unie, op zulke 'harde' 
thema's als economie, finan
ciën, buitenlandse politiek, 
landbouw, industrialisatie. 
Niets nieuws onder de zon. 

vertrouvven 
in E-factor bij 
ontvvikkeling 

besef 

Europa. Tenminste wanneer 
Prodi's aanlokkelijke visie op 
Europa en de Europese Unie 
daadwerkelijk kansen van 
leven krijgt: bij de nieuwe 
Europese Commissie, bij het Maar Prodi wil meer, veel meer. 

Hij wil een Europees burger-
burgerschap 

schapsbesef ontwikkelen. Meer dan tot nu toe 
het geval was, moet de EU daarvoor fors gaat 
inzetten op onderwijs en cultuur. 

Onmeetbaar 

Zeker, het zijn 'zachte' politieke issues, waaraan 
de Nederlandse overheid traditioneel al flinke 
sommen spendeert: aan onderwijs het meest, 
aan cultuur echter stukken minder. Maar juist de 
'onmeetbaarheid' van cultuur, haar wezensken
merk, maakt haar bij politici, bestuurders en 
ambtenaren nu juist zo verdacht. Zeker in onze, 
van een Oranje kroon voorziene boeren-, vissers
en koopmannenrepubliek, waar een volwassen 
cultuurbesef relatief jong is, omdat het pas aan 

nieuwe Europees Parlement, en 
bij de Europese Ministerraad. Uiteindelijk scheelt 
dat voor ons in Nederland. 
Prodi begrijpt dat Europese integratie pas echt 
slaagt, wanneer het zich metterdaad in het besef 
en in de maatschappelijke opstelling van burgers 
nestelt. Daartoe vormen het onderwijs, als bij uit
stek het overdrachtsmiddel van informatie, en 
cultuur, als middel tot herkenning en ontmoeting 
met het voorgeslacht, de best denkbare middelen. 
Want Europa leeft niet. Dat zal (helaas) ook weer 
blijken uit het waarschijnlijke debacle van de 
komende Europese Parlementverkiezingen, waar
voor naar verwachting slecht een derde deel van 
het electoraat naar de stembussen gaat. Natuur
lijk leeft Europa wél in de regeringszetel Den 

het einde van de negentiende 
eeuw doorbrak. Blijkbaar ook 
in de Europese Unie waar, in 
navolging van Duitsland, 'cul
tuur' tot Ländersache is ver
klaard. 

Kvvaliteit van 
het leven niet 

Haag, en in de gemeente- en 
provinciehuizen die 'Europa' 
inmiddels hebben ontdekt als 

af~neten aan aardig extraatje voor leuke 
infrastructurele voorzieningen. ~nunten alleen 

EU-landen moeten cultuur eigenlijk ieder apart 
regelen. Er is dan ook geen sprake van een daad
krachtig, integraal Europees cultuurbeleid. Het 
Verdrag van Maastricht, waar bij het ontstaan 
van de cultuurparagraaf de toenmalige Neder
landse cultuurminister d'Ancona een sleutelrol 
speelde, schepte zelfs de rampzalige voorwaarde 
dat de EU aan cultuur niet meer dan een fooi 
spendeert, ook gelet op de totale EU-begroting. 
En de verregaande 'economisering' van de 
Nederlandse samenleving, die de traditionele 
sociologische balans cultuur-economie-politiek 
ingrijpend verstoort, doet er slechts een schep 
bovenop. Cultuur is een toetje. Geen noodzaak, 
helaas. 

Beschaving 

Maar Romarro Prodi is een Zuid-Europeaan, 
afkomstig uit een land dat als bakermat geldt 

Maar Europa leeft niet of nau
welijks in al die straten, stegen en lanen waarin 
het leven van alledag zich afspeelt. Niet of nauwe
lijks ook in de centra van onderwijs en cultuur. 

Met zijn hartveroverende en overtuigende plei
dooi voor een sterk Europees onderwijs- en cul
tuurbeleid haakt Romarro Prodi aan bij het erf
goed van de Vaders van de Europese eenwording 
zoals Monnet, Schuman en Adenauer. Zij begre
pen dat daadwerkelijke een-wording van Europa 
voor alles een sociale ontwikkeling zal moeten 
zijn. Waarna de 'vertaling' volgt naar de 
bestuurssectoren van de samenleving. OfWel, de 
inhoud die aan de vorm voorafgaat: de gezonde 
volgorde. Kom daar maar eens om in 'Den Haag', 
of in de Nederlandse samenleving. 
Voor Europa heeft Prodi alvast een overtuigende 
voorzet gegeven. 

Rob van der Hilst 
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Brabants pact voor 
1Nerkgelegenheid 
Op lokaal en provinciaal niveau ontstaan vaak 

uitstekende initiatieven om problemen in de 

werkgelegenheid op te lossen. De Europese Com
missie zoekt daarbij meer aansluiting. Op initia

tiefvan voormalig voorzitter Santer riepen loka

le overheden de sociale partners op om de 

krachten te bundelen en regionale pacten voor 

de werkgelegenheid aan te gaan. In de Europese 

gemeenschap nemen tachtig regio's deel aan dit 
experiment, waaronder Flevoland, Limburg en 

Noord-Brabant. 

Op het gebied van werkgelegenheid was in 

Noord-Brabant begin jaren negentig veel te doen. 

Met de problemen bij Philips enDAFliep de 

werkloosheid sterk op. Met behulp van het Euro

pees sociaal fonds (ESF) is veel werkgelegenheid 

teruggewonnen. De resultaten waren positief en 

om dat te behouden nam de provincie deel aan 
de ontwikkeling van een pact. De pacten van 

Noord-Brabant, Flevoland en Limburg werden in 

het voorjaar van 1998 onder veel belangstelling 

ondertekend (http:ffeuropa.eu.intfcommjpacts/ 

enjindex.html) 

Verpaupering 

De gedachte achter het pact bestaat uit het tot 
stand brengen van samenwerking en daarmee 

het uitwisselen van wederzijdse ervaringen. 

Concreet betekent dat knelpunten signaleren, 

bevorderen en intensiveren van contacten tussen 
de betrokken partijen met bijeenkomsten, 
nieuwsbrieven, een databank en natuurlijk de 

eigen website www.pactbrabant.nljmain.html. 
Het provinciaal steunpunt werkgelegenheid 

(PSW) heeft hier een coördinerende rol. De 

betrokken partijen zijn onder andere gemeenten, 

Kamers van Koophandel, arbeidsvoorzieningen, 

de Brabantse en Zeeuwse werkgeversvereniging 

(BZW) en de FNV Per Brabantse regio zijn zij ver

tegenwoordigd in het regionaal economisch 

actieprogramma (REAP). 
Inmiddels zijn Philips en DAF uit zak en as herre

zen, gaat het economisch behoorlijk goed en 

ontwikkelt de werkgelegenheid zich in Noord

Brabant weer. De werkloosheid blijft echter 
hoog, de problemen spelen zich aan de onder

kant van de arbeidsmarkt af zodat verpaupering 
en uitsluiting dreigen. 

Om deze verschijnselen tegen te gaan bracht het 
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pact drie initiatieven, aldus PSW-projectleider 

Fred Aarten. Allereerst de aanpak van het tekort 

aan technisch personeel, die aan vergrijzing te 

wijten is. Op de bres voor techniek gaat met pro

jecten de personele terugloop te lijf. Een goed 

aansluitend tweede initiatief is 
het project Ouderen en de 
arbeidsmarkt: hoe voorkom je 

de uitstroom bij deze doel

groep, en vergroot je de 

instroom. Hiertoe is begin dit 

jaar onder veel regionale en 

Europese belangstelling een 
expertisecentrum in Breda opgezet, dat inmid

dels functioneert. Een derde initiatief zijn sector

ale projecten met buurtgerichte werving om 

werk in de metaal te verkrijgen. 

Eindhoven doet mee aan een van deze projecten. 
De BZW, Sociale diensten, FNV; arbeidsvoorzie

ningen en de stichting samenscholende metaal

bewerldngsbedrijven (110 bedrijven) werken hier 

samen. Langdurig werklozen in achterstandswij
ken in Zuidoost-Brabant worden geworven en na 

gebleken geschiktheid krijgen ze een baan of een 

Garen spinnen in een Brabantse tapijtfabriek. Foto: Marcel Minnée. 

scholingstraject van vier maanden met aanslui
tende (WIW-)baan. Doel is om driehonderd werk

lozen aan een baan op assistent-niveau te hel

pen, en het gaat de goede kant uit. 

Andere projecten in Noord-Brabant zijn het 

Investeringscontract Heineken (scholing perso
neel voor langdurige inzetbaarheid), La Poubelle, 
regio Midden-Brabant (onbemiddelbare werklo

zen arbeidstructuur en ritme laten hervinden in 
DSW- en WIW-banen), OLIZ (Ontwikkelingspro-

gramma lokale initiatieven Zuidoostregio) en 

nieuwe werkgelegenheid Bergen op Zoom. 

Lokale bekendheid 

Ondanks het feit dat de initiatieven succesvol 
verlopen en soms internationa

le belangstelling krijgen, valt 

de lokale bekendheid met het 

pact in Brabant tegen. Volgens 

John Susan, raadslid te Cuijk, is 
het nog niet voor besluitvor

ming in de raad aan de orde 

geweest. Wel draait het project 

Eeuwige tweede wind, een ESF-project waarbij een 

particulier bureau de kaartenbakken doorneemt 
en werklozen aan een (WIW-)baan helpt. Hans 

Dieteren, raadslid in Tilburg, is evenmin met het 

pact bekend. Susan en Dieteren nemen met 

belangstelling kennis van de website van het 
pact. Ook Ton Houben, oud-raadslid en wethou

der van Made Drimmelen, kent het pact van Bra

bant ook niet maar de werkloosheid is in zijn 

gemeente ook niet erg hoog vanwege de (sei
zoens)werkgelegenheid in de glastuinbouw. Wel 

is in het collegeprogramma 

opgenomen dat binnenkort een 

ambtenaar zich op Europese 

zaken en mogelijkheden gaat 

richten. 'Maar het Europees 
beleid heeft maar mondjes

maat effect op het lokale 
beleid. Soms is het eigenlijk 
net een ver-van-mijn-bed

gebeuren', aldus Houben. 

Mary-Ann Schreurs, raadslid uit 
Eindhoven, is weliswaar goed 

bekend met de projecten maar 

heeft nog niet van het pact 

gehoord. 

Volgens Fred Aarten van PSW 

hadden de wethouders en raadsleden het wel 
degelijk kunnen weten. Iedereen is in Noord-Bra

bant benaderd toen het pact vorig jaar werd 
ondertekend. Een andere verklaring voor de loka

le onwetendheid kan zijn dat het overleg en de 

samenwerking op het niveau van deskundigen 

uit het arbeidswezen plaatsvinden, en op het 

bestuursniveau van organisaties als de Kamer 

van Koophandel, BZW en FNV Bovendien zijn 
gemeenten per regio via een afgevaardigde in 



Tapijtfabriek in Brabant. Foto: Marcel Minnée. 

het REAP vertegenwoordigd. Ook dat kan enige 
afstand tot de lokale politiek met zich meebren
gen. Mary-Ann Schreurs deelt grotendeels de 
opmerkingen van Fred Aarten maar voegt eraan 
toe dat er in Eindhoven zoveel projecten 
bestaan, al dan niet door ESF ondersteund, dat je 
door de bomen het bos bijna niet meer kunt 
zien. De projecten zelfvindt ze goede instrumen
ten in de werkloosheidbestrijding. Het valt haar 
op dat het college vroeger achter de initiatieven 
aanhobbelde maar nu zelf initiatieven neemt en 
daarbij vaak convenanten met marktpartijen 
aangaat. De controle van de raad is daardoor 
eigenlijk zoek. Wie het eigenlijke werk doet, en 
welke resultaten eruit rollen, blijft de vraag. Dat 
geldt ook voor het pact van Brabant: 'De bloe
men bloeien mooi maar je ziet de vruchten niet.' 
D66-lid Hans Overbeek, die behoort tot de 
opstellers van het pact van Brabant, is niet zo 
verwonderd over de geringe bekendheid. Het 
pact zelf speelt op lokaal niveau geen grote rol, 
het gaat om de initiatieven en projecten die eruit 
voortkomen. Op het gebied van informatievoor
ziening zal de inhaalslag vooral bedoeld zijn 
voor de nieuwe Statenleden. Wat het pact zelf 
betreft hangt de bekendheid ook voor een 
belangrijk deel af van de rol die raadsleden en 
wethouders zelf spelen op de arbeidsmarkt. 
De aanwezige (financiële) middelen en de ener
gie die je in het pact steekt maken een geconcen
treerde informatievoorziening mogelijk. En die is 
voor de meest betrokken partijen en uitvoerders 
bedoeld. 

Arjan van der Stelt 

,ELE~LO_LAND . . ________ = 
··sE:KI:EJllEND~-~OI:DE.RMDDE·L ___________ _ 

De provinciepolitiek in Flevoland is het bij uit
stek 'bekleivend' poldermodel. In 1994 bleek 
dat het Bruto Regionaal Product (BRP) onder 
75% van het Europees gemiddelde lag (Neder
land als geheel stond op 107%). Belangrijkste 
oorzaak was dat de meeste inwoners hun inko
men buiten de provincie verdienen. Flevoland 
was hierdoor bij uitstek geschikt als doelstel
ling-1 regio van de Europese Unie en werd dat, 
anders dan Brabant en Limburg, ook in zijn 
geheel. Er kwam 110 miljoen ecu beschikbaar 
aan Europese gelden, en eigen co-financiering 
van 57 miljoen. In de uitvoering van de pro
gramma's kwamen in Provinciale Staten nau
welijks onderlinge politieke tegenstellingen 
tevoorschijn. 

Er was uiteraard lange tijd discussie of Flevo
land wel als een 'arme' regio beschouwd kon 
worden. Want 'arm' is de jongste provincie van 
Nederland, met de zes gemeenten Lelystad 
(hoofdstad), Almere, Dronten, Noordoostpolder, 
Urk en Zeewolde, uiteraard niet. Maar door de 
betrekkelijk jeugdige leeftijd van de provincie 
lag de evenwichtige totstandkoming en het 
niveau van voorzieningen en infrastructuur 
toch aanmerkelijk achter bij het oude land. En 
verpaupering dreigde in de grote stad Almere. 
ESF-gelden uit Europa's sociale fondsen kwa
men integraal in de prioriteitsgebieden terecht, 
met een uniek accent op scholing van werken
den en van met werkloosheid bedreigden. Stre
ven was om 15.000 nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen. 
De werkgelegenheid is enorm toegenomen (8% 
in 1998), de daling van de werkloosheid ligt 

rond het landelijk gemiddelde en er waren 
meer bedrijven met uitbreidingsinvesteringen 
dan elders in Nederland. 
Tot de verdere successen behoorde een nieuwe 
visafslag op Urk (visserij), de bouw van een 
steiger bij de Batavia in Lelystad en verplaat
sing van het Nederlands Instituut voor 
Scheepsarcheologie naar de kust (toerisme), 
concentratie van kennisinstituten voor onder 
meer biologische landbouw, en het naar voren 
halen van de A27 en N50 (infrastructuur). 
Brussel rekent scherp af op de prioriteiten en 
nauw omschreven doelen, wat de uitvoering 
soms erg moeilijk maakt. Een eventueel ver
volgprogramma zou dan ook flexibeler in 
elkaar moeten zitten, zodat je op een ander 
project kunt inzetten als een bepaald vastge
steld programma niet doorgaat. De D66-fractie 
vindt overigens dat eerst goed moet worden 
nagedacht of een vervolgprogramma wel wen
selijk is. Ook de gelden van de co-financiering 
kunnen wellicht beter anders worden ingezet. 
In de komende maanden vergaderen de Provin
ciale Staten over een duidelijker prioritering en 
inzet van de Europese gelden. Een beslissing 
wordt voor 1 oktober verwacht. 

Margriet de jong 

D66-Statenfractie Flevoland 

Foto: Marcel Minnée 
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Die ~noed o1n 
terug te slaan 
Op 2 juni vonden in Zuid-Afrika landelijke en 
provinciale verkiezingen plaats. D66-penning
meester Robert van Lente kon dankzij de Stich
ting Nieuw Zuid-Afrika twee weken in mei de 
campagne volgen van de verwante Democratie 
Party. Een week had hij gezelschap van mede
bestuurslid Wilfried Derksen en buitenlandmede
werker Ral ph de Vries. De DP wil de officiële 
oppositiepartij worden en de hegemonie van het 
ANC doorbreken. De campagne concentreerde 
zich op Mandela's gebroken beloftes. Een verhaal 
over een charismatische leider, een plastic tas in 
de benzinetank, herinvoering van de doodstraf 

en braaien om geld. 

De 42-jarige Tony Leon is een charismatische 
man en een begenadigd spreker. Hij moet een 
ongelooflijk uithoudingsvermogen hebben. Zuid
Afrika is acht keer zo groot als Engeland en hij 
bereist in een Amerikaans aandoende campagne 
in negen weken tijd de negen provincies. De DP 
heeft de campagnebus van D66 afgekeken. De 
bus is niet paars, maar geel en blauw. Toen wij 
met deze bus door Natal reden, bleek iemand 
een plastic tas in de benzinetank te hebben 
gedaan. Hortend en stotend bereikten we Noord
NataL Toen Leon in East-Londen op een rugby
veld een grote groep mensen wilde toespreken, 

had het ANC het gerucht verspreid dat daar 
achterstallige pensioenen zou-

den worden uitbetaald. Leon 

Op grote posters staat de leuze van de tweetalige 
campagne: 'The guts to fight back' of 'Die moed 
om terug te slaan'. Leon komt vaak in optocht de 
zaal in, soms met drumbands en al. Bij zijn bin
nenkomst ontstaat een oorverdovend kabaal, en 
iedereen wil de grote leider aanraken. 
Leon heeft het steeds over dezelfde onderwerpen. 
Hij richt zijn pijlen vooral op het ANC en doet de 
NP af als een partij die op ster-

ven na dood is. De accenten 
zijn afhankelijk van de politieke 
ontwikkelingen en de plaats. Is 
die sterk religieus, dan begint 
de bijeenkomst met gebed van 
een zwarte dominee. Retorische 
technieken, die ook staan opge-
somd in het campagne boek, worden knap ver
werkt, en grappen zijn goed getimed. Leon 

schrijft zijn speeches meestal niet zelf. Ik had een 
zeer interessant gesprek over buitenlandse poli
tiek met een van zijn speech-wnters in Johannes
burg, een jonge Engels-Zuid-Afrikaanse vrouw 
met vele doctoraten. Ook al blijft iedereen Man
dela's rol in de overgangsperiode zeer prijzen, in 
het buitenlands beleid heeft hij het volkomen 
verbruid. Ze wees op zijn contacten met Libië en 
China en zijn volstrekt mislukte poging om het 

conflict in Kongo te beëindigen. Maar ze had ook 
ernstige kritiek dat het westen wel werk maakt 

van Kosovo maar passief toe

sprak voor een handjevol men
sen (vooral kinderen). Achteraf 
bleek de betaling niet door te 
gaan. Ook werd Leon voor een 
belangrijk diner weggeroepen 

Leon kon1t in 
optocht ~net 
drun~bands 

keek bij de genocide in Rwanda 
en de bloedige oorlogen in Sierra 
Leone, Ethiopië en Soedan. 

Leon schrijft zijn speeches wel 
zelf als hij persoonlijk wordt de zaal in 

om in Kaapstad, duizend kilo-
meter verderop, in debat te gaan met een minis
ter. Die bleek op het laatste moment verhinderd, 
en Leon moest het doen met een hoge ambte

naar. 

Rally's 

Belangrijk campagneonderdeel zijn de rally's. 

In een grote zaal in een buurtcentrum komt 
ruim voor het begin uit grote boxen behoorlijk 
opzwepende muziek, en vooral bij kleurlingen 
wordt het een groot feest. Mensen dansen, zin
gen, staan op stoelen en zwaaien met vlaggetjes. 
De rally's in blanke buurten zijn meer ingetogen. 
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aangevallen (zijn vader sprak als 
rechter een keer de doodstraf 

uit). Ineens is hij dan minder boeiend en over de 
hoofden van de aanwezigen heen richt hij zich 
geheel tot de media. 
In zijn toespraken springt hij zonder aanleiding 
van Engels naar Afrikaans en terug. Hij is Engels 
opgevoed en heeft duidelijk moeite met Afri
kaans. Zijn versprekingen vinden de aanwezigen 
charmant. Afrikaans is belangrijk omdat veel 
kleurlingen deze taal spreken. Er zijn altijd jour
nalisten van tv en vooral radio, hier het belang
rijkste medium. De DP heeft dan ook alleen 
radiospotjes, wat overigens ook komt door geld

gebrek. De journalisten melden dat bij een 

bijeenkomst in een arme buurt na afloop alle 
aanwezigen een sandwich kregen. 

Spindokters 

De pers is behoorlijk pro-ANC. De DP heeft daar

om spindokters in dienst. Gedurende de hele reis 
is ex-journalist Philip Grobler bij ons, die een uit
stekende verstandhouding heeft met de pers. En 
met succes. Betrouwbaarheid is heel belangrijk, 
maar verder gaat het in Zuid-Afrika vooral om 
imago en perceptie. Als in de pers het gerucht 
circuleert dat Leon homo zou zijn, vliegt zijn 
Israëlische vriendin meteen over en worden in 
Natal op een boerderij romantische plaatsjes 
gemaakt. Daarna wil ze echter weer snel terug 
naar Israël om te stemmen, op Meretz, een andere 

verwante partij van D66. 
Dat niet alles vlekkeloos verloopt, merken we 

ook in Port Elizabeth op een 
braai (bbq) thuis bij een politi
cus van de Oostkaap. Iedereen 
gaat naar binnen voor het 
nieuws. Veel politiek nieuws, 
maar de grote DP-rally komt 

niet in beeld. Leon wordt wit 
van woede, wil de newsdesk 

bellen. Dat wordt op het nippertje voorkomen en 
na de reclame komt de rally alsnog in beeld. Er 
ontstaat meteen discussie: zijn de kijkers wegge
zapt, of is het goed dat de DP alleen aan bod 
kwam? Wat zijn de kijkcijfers? Ik bespeur dezelf
de reactie op peilingen als bij D66, diezelfde nei

ging ze te overschatten. In Natal gaat de DP in 
een poll van 8% naar 6%. Maar de poll blijkt niet 
representatief. 
Als raadslid ontmoet ik uiteraard ook gemeente
raadsleden. East-Londen (Oostkaap) is een slape
rig stadje, maar binnen de gemeentegrenzen ligt 
de op twee na grootste township van het land. 
Hier wonen ruim één miljoen mensen in hutjes 
aan weerszijden van een snelweg, wat levensge
vaarlijke situaties oplevert. Tijdens de apartheid 
riep het ANC de mensen op om geen gemeente
lijke belastingen te betalen, en het plukt er nu 
de zure vruchten van. Bijna iedereen heeft elek
triciteit en water, maar betalen doen ze niet. 
Muntautomaten haalden niets uit. Toen Bast
Londen een keer zelfs de hoofdleidingen afsloot, 
bleek een ruime meerderheid ineens wel te beta
len. Het betaalgedrag blijft een groot probleem, 
ook nieuwbouwhuizen kosten veel geld en leve
ren weinig op. En dan is er nog de corruptie. 
De financiële positie van veel gemeenten blijft 
zeer slecht. In Pietermaritsburg staan veel mooie 
monumenten uit de Engelse tijd, maar ze zijn 
verwaarloosd. Alleen het standbeeld van Gandhi, 
die hier uit de trein is gezet omdat hij geen blan
ke was (aanleiding voor zijn vertrek naar India). 
is goed onderhouden. In Natal woont de grootste 
Indische gemeenschap buiten India. 



Fat cat 

De verkiezingscampagne draait voor een belang
rijk deel om de werving van fondsen. Op het eer
ste gezicht is dat zot, maar tijdens verkiezingen 
leun je mensen sneller overhalen. De grote vrees 
van de DP-leiding is dat de zwak georganiseerde 
partij na de verkiezingen in elkaar zal zakken; 
vooral ook door gebrek aan middelen. De DP 
heeft 20.000 leden, die gemiddeld maar een tien
tje per jaar betalen. Daarnaast zijn er afdrachten 
van politieke vertegenwoordigers (10% van het 
politieke inkomen) en bescheiden subsidies. De 
campagnes, die zo'n tien miljoen gulden kosten, 
worden vrijwel geheel betaald uit sponsorgeld. 
Ik geef in Johannes burg, Port Elizabeth en Pieter
marits burg workshops aan DP-kader over finan
ciering van politieke partijen. Ik besteed veel 
aandacht aan ledenbindingstechnielcen en struc
turele partijfinanciering, en verbeteringen in de 
fondsenwerving. Als penningmeester van een 
partij die voortdurend in geldnood verkeert, leer 
je inventief te zijn. De DP organiseert weliswaar 
zeer professioneel sponsordiners, maar slechts 
weinig grote bedrijven steunen de DP. Bovendien 
heeft men op landelijk niveau geen databestan
den. Veel wordt regionaal en plaatselijk georga
niseerd en dus hangt veel af van de charme van 
de plaatselijke politieke voorman. 
Grotere DP-afdelingen halen Amerikaanse fond-

O_EM_O_GBAILC_J:>ABIY 
TH~E]QI~S-:-CAM~~GN.E 

De Democratie Party ontstond in 1989 uit een 
fusie van de Progressive Party (van 1959), de 
Independent Party en de National Democratie 
Movement. Vooral de Progressive Party drukte 
een stempel op het blanke protest tegen apart
heid. Vanaf 1961 bezette Helen Suzmann de 
enige DP-parlementszetel. De DP was aanvan
kelijk een blanke partij met sterke aantrek
kingskracht op liberale intellectuelen en slechts 
een kleine zwarte aanhang. Onder kleurlingen, 
Indiërs en zwarte jongeren groeit die echter. 
Ook veel oud-NP'ers stappen over, wat spannin

gen geeft met progressieve liberalen over 
zaken als de doodstraf. Officieel mag ieder naar 

geweten een eigen mening bepalen. 
In 1994 haalde de DP slechts 1,7% van de stem
men, nu staat ze tussen 6 en 10 procent. De 
zetelverdeling is als in Nederland, voor de per
sonele bezetting zijn de provinciale verkiezin
gen van belang. Opvallend genoeg ontbreekt 
een sterke binding tussen parlementariërs en 

hun regio. 

Crianinaliteit 

Elke halve minuut een verkrachting, sinds 1994 
meer dan 25.000 politieagenten vermoord en 

senwervers in huis. Johannesburg-Oost heeft in 
een nogal vervallen flat een telefoonteam bij 
elkaar gekregen, dat met een telefoonboek in de 
hand willekeurig mensen belt. Binnen een week 
bellen ze 150.000 Rand (50.000 gulden) bij elkaar. 
Leon verschijnt op talrijke fondsenwervingseten
tjes. Hij heeft veel tijd voor iedereen, maakt met 
veel mensen een praatje, heeft veel human inte
rest, maar zijn verschijning is te glad. Je krijgt de 
indruk dat het hem feitelijk niets interesseert, 
zolang je maar geld geeft. Als hij met je spreekt, 
kijkt hij na een minuut al naar andere aanwezi-

talloze kapingen van auto's met moord op de 
inzittenden Pakkans rond de twaalf procent. 
De door de NP bepleite herinvoering van de 
doodstraf, die nog tijdens de apartheid in 1990 
werd afgeschaft, is een belangrijk thema. 
nP-partijleider Tony Leon zit ermee in zijn maag. 
Hij gebruikt de leus 'Nail them and jail them'. 
Bij een fundraisingdiner in Newcastle (Noord-Natal) 
met veel conservatieve blanke boeren spreekt hij 
echter de verwachting uit dat de nieuwe DP-frac
tie in speciale omstandigheden de doodstraf wil 
opleggen. Ongetwijfeld deels verkiezingsretoriek, 
maar D66 moet de relatie heroverwegen, als dit 
partijstandpunt wordt. Ook niet ongevaarlijk is 
dat progressieve leden ons vragen invloed uit te 
oefenen om dat te voorkomen. Een scheuring 
dreigt. 
Uiteraard valt de DP het ANC op corruptie aan. 
De sterke positieve discriminatie, begrijpelijk na 
de apartheid, brengt incompetente ANC' ers op 
belangrijke posities. Een mooi voorbeeld maken 
we mee als de minister van landbouw ineens 
President van de Centrale Bank blijkt. De DP stelt 
dat ze kleurenblind is. Aan de andere kant is de 
Zuid-Afrikaanse samenleving nog flink geschei
den: de meeste blanken wonen nog steeds in 

De campagnebus. 

Foto: Robert 

van Lente. 

gen om te begroeten. Bij een diner moeten de 
aanwezigen meestal zo'n 250 rand betalen (nog 
geen honderd gulden), maar dat blijkt al snel een 
soort basistoegangsprijs. Als eenfat cateenmaal 
binnen is, wordt subtiel druk uitgeoefend om 
nog meer te betalen. Ik vraag me af wanneer dit 
in Nederland opgang gaat doen. 

Robert van Lente 

penningmeester hoofdbestuur 

gemeenteraadslid Den Haag 

= 
zwaar beveiligde villawijken. Slechts enkele 
succesvolle zwarten wonen er nu ook. Kleurlin
gen en Indiërs blijven vooral in hun eigen 
gemeenschap wonen en zijn in feite de dupe 
van de omwenteling: eerst werden ze onder
drukt door de blanken, nu door de zwarten. 

Werkloosheid 

Sinds het ANC aan de macht is, zijn er 500.000 
werklozen bijgekomen. Dit komt door het 
beleid om iedereen een relatief hoog minimum
loon te garanderen. Veel zwarten, voor een 
schamelloontje in dienst van blanken, zijn ont
slagen. Het probleem is dat het minimumloon 
niet wordt gedifferentieerd. De DP brengt pro
minent in de campagne het idee van vouchers: 
iedere werkloze krijgt circa 3.500 Rand (1200 
gulden) voor bij voorbeeld scholing. Belangrijke 
zet was dat (vooral zwarte) werklozenvereni
gingen zich aansloten bij de DP. In het campag
nehoofdkwartier van de DP in Johannesburg 
maken we een goed getimede persconferentie 
mee, waar een voorzitter zich belcent tot de DP. 
Terwijl de camera's draaien, ontvangen leden 
vervolgens een DP-lidmaatschapslcaart. 

(RvL) 
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D66 staat voor het dichten van de klooftussen burger en politiek. Althans, in 
theorie. Zeker, ons programma bevat nog steeds tal van radicaal-democratische 
voorstellen, en zoals onlangs weer duidelijk werd is D66 ook bereid om voor die 
standpunten te vechten. Maar dat vechten gebeurt vooral in de parlementaire 
arena. Voor het dichten van de klooftussen onze eigen partij en de burgers is 
over het algemeen minder aandacht. Het gros van de partijleden besteedt, al dan 
niet noodgedwongen, de meeste politieke tijd tezamen met andere partijleden. 
Veel contact met de kiezers levert ons dat niet op. 
Vandaar ook dat wij noodgedwongen via de media campagne voeren. We weten 
niet eens wie onze kiezers zijn, laat staan dat we weten wat ze van ons verwach
ten. En dus proberen we hen maar via de media een beeld voor te schotelen 
waarvan wij hopen dat het hun bevalt. Op de verkiezingsdag zelfwachten we in 
spanning de uitkomst af, die zoals altijd alle kanten op kan gaan. 
Enkele weken vóór de Europese verkiezingen is in de partij maar in zeer geringe 
mate verkiezingskoorts uitgebroken. De meeste partijorganen vergaderen 
gewoon door, terwijl de D66-Euro-kandidaten, het campagneteam en de vrijwilli
gers die zich uit het land hebben aangemeld, proberen de partij zo goed mogelijk 
naar voren te schuiven. 
Zoals bij verkiezingen gebruikelijk is wordt er ongeveer een maand of twee voor 
de cruciale datum eens rondgevraagd of er nog handigheidjes zijn die we van 
andere partijen kunnen leren. Al gauw komt men bij de Liberal Dernocrats terecht, 
onze Britse zusterpartij. Niet voor niets: deze partij beheerst de kunst van het 
campagnevoeren tot in de puntjes. In 1997 mocht ik in Oxford campagne voor hen 
voeren bij de Britse parlementsverkiezingen. De LibDems hebben standaardformu
lieren waarmee telefonisch campagne gevoerd kan worden, er worden in zoveel 
mogelijk tuinen (ook van niet-leden) LibDem-posters neergezet om het imago van 
een winnende ploeg te creëren, en men voert er zeer gericht campagne op ~ie kie
zers die nog twijfelen óf ze LibDem zullen stemmen. Kortom, de LibDems weten 
wie hun potentiële kiezers zijn en voeren een campagne die rechtstreeks en' per
soonlijk op hen gericht is. Maar dit zijn geen zaken die je binnen een paar maan
den opzet. De LibDems hebben hier een langetermijnstrategie op gezet van jaren 
en jaren. Een band met de kiezers creëer je niet met een mooi mediabeeld en ook 
niet door twee weken vóór de verkiezingen langs te gaan, hoe belangrijk dat ook 
is. Een band met de kiezers moet je verdienen door jUist tussen verkiezingen door 
de wijk in te gaan. Het lijkt me een mooie taak voor de nieuwe partijvoorzitter 
om de omslag van vergaderorganisatie naar campagneorganisatie te maken. 

Dennis Hesseling, campagne-secretaris van Lousewies van der Laan 

BON 
'Ja, ik klik onderstaande bekende door naar DiXiT.Ik betaal f 42,50 voor de rest van deze eeuw! 
Ikzelf ontvang daarvoor de D66-mousepad van f 10,- gratis.' 
(NB Deze eeuw loopt in dit verband tot 1 januari 2000). 

Dhr./ mevr. 

Postcode 

Meldt als nieuwe abonnee aan: 

Dhr/mevr. 

Straat 

Postcode/woonplaats 

Telefoon: 

Functie in D66 (indien van toepassing) 

Lidnummer 

Stuur de bon in een gefrankeerde envelop naar D66, Postbus 660, 2501 CR Den Haag. 
U kunt de nieuwe abonnee ook doorgeven per telefoon (0703566066), fax (0703641917) of per e-mail: 
LSd66@d66.nl. <mailto:LSd66@d66.nl> 
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Sinds april heeft Nieuwkoop met Onno van Veldhuizen (36) de 
jongste burgemeester van Nederland. Hoe voelt dat? 'Het was leuk 
om te horen dat ik de jongste ben', zegt Van Veldhuizen, 'maar ik 
schrok dat het ambt kennelijk vergrijsd is.' 
Dat was anders in zijn functies als advocaat, bedrijfsjurist en 
ondernemer. Van Veldhuizen ziet veel parallellen tussen bedrijfs
leven en openbaar bestuur, ook al verschillen de imago's: snelle 
jongens tegenover trage molens. Het was toen inderdaad belang
rijk om 'als eerste op de apenrots te zitten', de concurrentie te snel 
af te zijn. Het openbaar bestuur vraagt compromissen, kwaliteit is 
belangrijker dan snelheid. Maar bij beide gaat het om mensen, 
aldus Van Veldhuizen, en ook het lokaal bestuur wil gelukkig een 
bedrijfsmatiger, minder 'stroperige' aanpak. 
Beweegt idealisme een goed verdienende ondernemer om burge
meester van Nieuwkoop te worden? Zo wil hij het niet noemen. 
Maar het is altijd wel een droom geweest, vertrouwd omdat ook 
zijn vader burgemeester was. Zijn start was daardoor 'een feest 
der herkenning'. 
Hoewel hij altijd politiek betrokken was, is Van Veldhuizen nog 
maar kort D66-lid. Lang aarzelde hij tussen D66 en PvdA. 'Neem de 
trits Vrijheid-Gelijkheid-Broederschap: VVD staat voor vrijheid, 
PvdA voor gelijkheid en CDA voor broederschap. Maar het gaat 
erom dat op het juiste moment één van die drie de boventoon 
voert. En dat brengt D66 het beste in praktijk.' 
En wat vindt hij, pas benoemd, van de gekozen burgemeester? 
'Eigenlijk hebben we die al bijna', is zijn reactie. De voorselectie 
door de Commissaris der Koningin vindt hij een kwaliteitsgarantie: 
'Een auto kies je zelf, maar het is prettig als hij APK-gekeurd is. 
Maar de vertrouwenscommissie moet ook kunnen kiezen voor een 
kandidaat die niet van de Commissaris komt. En haar keuze moet 
doorslaggevend zijn. Dat leidt tot democratisch gelegitimeerde 
kwaliteit, en daar gaat het om.' Om een zo ruim mogelijke keuze 
te krijgen, is het van belang dat mensen in stilte kunnen sollicite
ren. 'Anders is het risico van een mislukte sollicitatie, zeker voor 
kandidaten uit het bedrijfsleven, veel te groot.' Van Veldhuizen is 
niet de enige D66-burgemeester die dus afwijkt van de partijvoor
keur voor de direct gekozen burgemeester. 
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Voortou1N en achterban: 
lijmen zonder fopspeen of kroonju1Neel 

Focus op de assistent van de fractievoorzitter 

Een slangenkuil kan ook kippen en varkens 

bevatten. Alle dieren zijn immers gelijk. 

Op 7 juni, dezelfde dag dat informateur 
Tjeenk Willink Paars-2 had gelijmd, maakte 

minister Haijo Apotheker bekend dat hij met 

onmiddellijke ingang ontslag had genomen. 
Scheidend Europarlementariër Laurens jan 

Brinkhorst (62), gepokt en gemazeld in de 

Haagse en Brusselse politiek, mag nu het 

varkentje wassen. Met de voorgeschiedenis 

in het achterhoofd kijkt de nieuwe minister 
vooruit. 

Op weg naar het slachthuis. Foto Marcel Minnée 

De 1Weede Kamer nam op 22 april het rapport 
van de enquêtecommissie Vliegramp Bijlmer

meer in ontvangst. Het parlement debatteer

de vervolgens uitvoerig met de commissie 

over de uitkomsten en daarna op 1 en 2 juni 
tot vroeg in de ochtend met de regering. 

Dbdt keek terug op zeven maanden spitten 
en graven, samen met Marijke Augusteijn en 

Jan van walsem, de twee D66-fractieleden die 

het meest betrokken waren bij het dossier. 

DEMOCRATEN 



NIEUWS VAN DE BESTUURDERSVERENIGING 

Verticale communicatie Den Haag 
De Bestuurdersvereniging organiseert met de Tweede-Kamerfractie een VERTICALE 
COMMUNICATIE-BIJEENKOMST VOOR ALLE BESTUURDERS, van 11.00 tot 15.30 uur in het 

Tweede-Kamergebouw in Den Haag. Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid met Kamerleden, Com
missarissen der Koningin, Statenleden, burgemeesters, wethouders, (deel-)gemeenteraadsleden en 
waterschapsbestuurders te discussiëren over de politieke zaken die u bezighouden. Hoofddoelstelling 
is de uitwisseling van informatie en meningen. Vier Tweede-Kamerleden zullen de workshops inlei
den: Jan Hoekerna en Olga Scheltema over binnenlands bestuur, Arthie Schimmel over sociale zaken 
en Stefanie van Vliet over volksgezondheid en welzijn. Hierna kunnen de deelnemers met hen en met 
elkaar in discussie gaan. Th om de Graaf is gevraagd de dag af te sluiten. 
Het aantal bestuurders dat kan deelnemen is niet onbeperkt. Reserveer dus nu de datum in uw agenda 
en meld u aan bij: De Bestuurdersvereniging, Postbus 660,2501 CR, Den Haag; tel.nr. 070-3566051; 

faxnr. 070-3641917; e-mailadres LSd66@d66.nl 

NIEUWS VAN HET OPLEIDINGSCENTRUM 

Kennismakingsdag D66 Utrecht 
Een bijeenkomst speciaal voor nieuwe enfof geïnteresseerde leden onder leiding van twee 
ervaren D66'ers. Onder andere aandacht voor: Wat zijn de belangrijkste doelen voor D66? 

Wat is nu die zo kenmerkende manier van politiek bedrijven van D66? Verder aandacht voor de orga
nisatiestructuur van de partij en de verschillende manieren waarop leden actiefkunnen worden. 

Workshop Het Politieke Handwerk Utrecht 
Dit is een geheel nieuwe cursus in het verlengde van de basiscursus Gemeentefinanciën. 
Het accent ligt op de casuïstiek vanuit de eigen gemeentepraktijk Er is vooral aandacht 

voor de wijze waarop het D66-raadslid (binnen de jaarlijkse financiële cyclus) invloed op het beleid 
kan uitoefenen. U kunt van tevoren aangeven naar welke items uw voorkeur uitgaat, zoals scoren als 
kleine fractie, hoofdzaken van beleid en beheer, belangrijke gemeentelijke thema's, inspraak, interac
tiefbestuur of de rol van de raad. 

INTENSIEVE VAARDIGHEIDSTRAININGEN 

Training Conflicthantering Deventer 
U leert een aantal technieken om conflicten en conflictsituaties beter het hoofd te bieden 
of, beter nog, te voorkomen. Hoe gaat u om met 'lastige' mensen en hoe kunt u uw eigen 

gedrag aanpassen om conflictsituaties beter het hoofd te bieden? 

Training Leren Debatteren Den Haag, 18 september Amersfoort 
In deze training leert u uw argumenten beter te verwoorden, uw standpunten te onder
bouwen en hiervoor begrip te kweken. 

Training Speech en Presentatie Utrecht 
U gaat werken aan de voorbereiding van een presentatie, de hulpmiddelen en de vorm en 
inhoud van een presentatie. 

Training Omgaan met de media Utrecht 
Deze cursus gaat in op concrete zaken waarmee lokale en provinciale politici te maken 
krijgen bij contacten met de media. Er is aandacht voor o.a. interviewtechnieken en de 

manieren om publiciteit te verkrijgen. 

Leiden van een vergadering Utrecht 
U leert hoe u vergaderingen moet voorbereiden en het belang van o.a. sfeer, houding, 
prioriteitenstelling, aandacht voor de deelnemers en het nemen van besluiten. 

Aan vrijwel alle activiteiten zijn deelnamekosten verbonden. 
Nadere informatie over het programma krijgt u bij het Opleidingscentrum D66, Tel.: 070 - 35 66 066, 

E-mail: opleidingscentrum@d66.nl of Fax: 070 • 36 41 917. 
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Op het verkiezingscangres in 1994 schrapte 
D66 de passage over opheffing van de Eerste 
Kamer uit het program. In 1998 stemde het 
congres een poging weg om deze passage weer 
in het programma op te nemen. Het domste 
wat de partij nu kan doen is weer voor de 
opheffing te gaan pleiten vanwege één dolende 
senator die tegen het correctief wetgevend 
referendum stemt. Dat kan niet anders worden 
uitgelegd dan als wraak, de partij onwaardig. 

Het pleidooi van D66 voor opheffing van de 
senaat maakte deel uit van een heel pakket van 
staatsrechtelijke maatregelen: een districten
stelsel, een gekozen minister-president, een 
constitutioneel hof en rechters die aan de 
grondwet toetsen. En later ook nog een correc
tiefwetgevingsreferendum, het recht van 
volksinitiatief, een gekozen burgemeester en 
meer dualisme op lokaal en regionaal niveau. 
Maar 33 jaar later is de realiteit dat een derge
lijke fundamentele wijziging er gewoon niet in 
zit. Als de partij die realiteit onvoldoende 
onder ogen ziet, dreigt het gevaar dat de kiezer 
haar als een one-issue partij gaat zien. Wat D66 
toch allerminst is. 

De huidige Eerste Kamer verwerpt soms een 
wet (in de afgelopen zittingsperiode waren het 
er acht). Daarover ontstaat slechts zelden 
rumoer. De werkelijke invloed van de Kamer is 
een andere. Ten eerste ontstaat door het debat 
in de Kamer een interpretatie van de wet die 
duidelijkheid schept over de bedoeling en de 
uitvoering en die daarmee een handvat biedt 
voor jurisprudentie. Ten tweede worden bij de 
behandeling soms bepaalde artikelen buiten 
werking gesteld omdat ze bij nader inzien 
ondeugdelijk zijn. Zeer recent, slechts een week 
na het referendumdebacle, bleek dat nog bij 
het erfrecht. Deze wet regelt veel goeds, maar 
is op een aantal punten ondeugdelijk. De 
minister gaf dat ook toe. De Eerste Kamer nam 
de wet vervolgens aan met de ministeriële toe
zegging dat inwerkingtreding pas plaatsvindt 

Eddy Schuyer. Foto: Dennis Sies 
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nadat de ondeugdelijke aspecten met een andere 

wet zijn opgeheven. Iets soortgelijks is afgelo

pen weken met de pensioenwetgeving gebeurd. 

Geen nieuws voor de kranten, wel zinvol werk. 

Andere wetten neemt de 

Eerste Kamer niet eens in 

Grondwets
wijzigingen 
door Verenig
de Vergade
ring. Foto 
Marcel Minnée 

basis van de opmerkingen uit de senaat bij nader 

inzien toch maar intrekt en een commissie 

benoemt die een moderne wijziging gaat voorbe

reiden. Andermaal geen krantenkoppen, wel zin-

vol werk. 

behandeling. Een voor

beeld was de wijziging van 

het briefgeheim in de 

grondwet. Een wijziging 

van de grondwet die nu 

niet de bescherming van e-
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Medevvetgever 

Een belangrijke overwe

ging voor het partijcongres 

om de passage over het 

opheffen van de Eerste 

mailberichten regelt is al verouderd voordat hij 

in werking treedt. De minister van Binnenlandse 

Zaken bericht dat hij de wet die de Tweede 

Kamer in eerste lezing al gepasseerd was, op 

Kamer in 1994 te schrap

pen, waren de aanzienlijke veranderingen in de 

werkwijze van de Tweede Kamer sinds de jaren 

vijftig en zestig. De Kamer werd minder contro

leur, meer medewetgever. Bijna elke wet wordt 

tegenwoordig aanzienlijk geamendeerd. Al die 

wijzigingen doorlopen op geen enkele manier 

de normale adviesroute van een conceptwet

tekst Ook burgers en instellingen hebben vrij

wel geen mogelijkheid te reageren. Dus juist bij 

zulke wijzigingen treedt de Eerste Kamer han

delend op. Een voorbeeld waren de aanzienlijke 

uitvoeringsproblemen van de 'Zalmsnip', de 

teruggave van honderd gulden belasting via de 

gemeentelijke heffingen. Onze raadsleden 

weten ervan mee te praten! 

Het voorgaande is een pleidooi om in het huidi

ge staatsbestel de Eerste Kamer niet op te hef

fen. Maar er moet wel wat wijzigen. Juist 

omdat de politisering van de senaat is toegeno

men. Nu een regering de smalste meerderheid 

in de senaat heeft sinds 1918 (één zetel), zal 

die politisering nog verder toenemen. Dat is 

niet goed, en dat onderkent de senaat ook zelf. 

Het zou goed zijn wanneer grondwetswijzigin

gen in tweede lezing worden behandeld door 

de Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede 

Kamer samen. De invloed van enkele bezwaar

den is dan aanmerkelijk verminderd. Bij het 

correctief referendum hadden alle vijf de VVD

senatoren die bezwaren opperden kunnen 

tegenstemmen zonder dat daarbij de tweeder

de meerderheid van de Staten-Generaal verlo

ren zou zijn gegaan. De Verenigde Vergadering 

zou ook de belangrijke Europese verdragen 

kunnen behandelen. 

Bij de lijmpoging heeft de informateur onder

zoek aanbevolen naar het terugzendrecht van 

de senaat. Het zou goed zijn als D66 daar ook 

een eigen studie naar zou doen, want er zit 

nogal wat aan vast. Een ander discussiepunt 

behoort de verkiezing van de Eerste Kamer te 

zijn. 

De Eerste Kamer is een politiek orgaan, en dat 

is op zichzelf niet erg. Want zonder morele bin

ding aan afspraken uit het regeerakkoord zou 

er veel meer sneuvelen dan alleen het referen

dum. Het kabinet zou er verstandig aan doen 

om de Eerste Kamer niet voortdurend op die 

politieke verantwoordelijkheid aan te spreken. 

Als de Kamer in vrijheid had kunnen discussië

ren over de kwaliteit en uitvoerbaarheid van 

bijvoorbeeld de Algemene Nabestaandenwet of 

de Varkenswet, zonder de dreiging van een 

kabinetscrisis te voelen, dan waren deze wet

ten misschien wel afgestemd (of terugge

stuurd?). Dat had veel maatschappelijke ellende 

en verloren procedures door het rijk kunnen 

voorkomen. 

Eddy Schuyer, 
voorzitter D66fractie Eerste Kamer 
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Haijo Apotheker zag onvoldoende politiek 
draagvlak om de herstructurering in de varkens
sector op basis van vrijwilligheid door te voe
ren, wat volgens Algemeen Dagblad toch een 
'aanvaardbaar alternatief' was. Het draagvlak 
ontbrak in het kabinet, met als voornaamste 
dwarsliggers premier Kok en de WD-ministers 
Zalm (Financiën) en Van Aartsen (Buitenlandse 
Zaken), de geestelijk vader van de voor Apothe
ker ronduit immorele Varkenswet, omdat deze 
wet wilde onteigenen zonder te vergoeden. 
Fractieleider Thom de Graaf zei een dag na Apo
thekers aftreden in het Kamerdebat: 'De heer 
Apotheker heeft een eigen inschatting gemaakt 
van het politieke draagvlak dat zijn alternatief 
heeft of zou krijgen en daaraan de uiterste con
sequentie verbonden. Ik heb daar respect voor, 
maar ik wil niet verhelen dat ik het logischer 
had gevonden dat de minister een ander tijdstip 
en een andere procedure had gevolgd: eerst de 
nieuwe juridische uitspraak van het Hof afwach
ten, dan een mede daarop gebaseerd voorstel 
doen en pas dan de ultieme conclusie trekken.' 
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Haijo 
Apotheker. 
Foto Dennis 
Si es 

Reacties 

In Buitenhofzei Apotheker op 13 juni dat hij 
slechts had gewacht met zijn ontslag omdat hij 
de lijmpoging niet had willen compliceren. Zijn 
stap vond hij 'consequent', omdat hem duidelijk 
was dat de aanpak die hij voorstond niet kon 
rekenen op de steun van de genoemde VVD
ministers. Hij sloot niet uit dat hun weerstand 
deels was ingegeven door partijpolitieke motie
ven, en dat de zaak heel anders was gelopen als 
niet hij, maar andermaal een VVD-minister op 
Landbouw had gezeten. 
In een hoofdredactioneel commentaar noemde 
ook De Volkskrant Apothekers stap 'de enige logi
sche consequentie'. En 'dat siert hem'. De mees
te collega's keken er anders tegen aan. Premier 
Kok hield het erop dat het Apotheker 'allemaal te 
veel was geworden', VVD-minister Zalm merkte 
cynisch op dat 'je toch eerst moet hebben opge
treden om te kunnen aftreden' en WD-fractielei
der Dijkstal vond Apotheker allangere tijd 'niet 
zo happy'. Het Haagse Hofbepaalde op 10 juni 
in spoedappel overigens dat de inkrimping 
terecht was opgeschort. 
Een geluk bij een ongeluk, en een toegevoegde 
waarde voor het doorstartende Paars-2 noemde 
Thom de Graaf de komst van Apothekers opvol
ger, Laurens Jan Brinkhorst. Het Algemeen Dag
blad tekende aan: 'De gretigheid waarmee Brink
horst het ministerschap aanvaardt maakt het er 
niet beter op.' De nieuwe minister, desgevraagd: 
'Ik heb nooit de ambitie gehad om te solliciteren 
naar de functie van minister van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij. Maar als de partij je 
benadert, in een tijd waarin herstel van de stabi-

liteit binnen de partij en binnen het Kabinet 
noodzakelijk is, kan ik met mijn verleden en 
ervaring niet weigeren.' 
Brinkhorst was van 1973 tot 1977 staatssecreta
ris van Buitenlandse Handel en daarna tot 1982 
Tweede-Kamerfractielid en in het laatste jaar ook 
fractievoorzitter. Van 1982 tot 1994 was hij EEG
ambassadeur in Japan en directeur-generaal 
Milieuzaken bij de Europese Commissie. De laat
ste vijf jaar was hij lid van de D66-deelfractie in 
het Europees Parlement waarvoor de zittingster
mijn inmiddels is afgelopen. 

Stamanenstrijd 

Het was opmerkelijk dat oprechte spijt over 
Apothekers vertrek klonk in de reacties van 
Apothekers belangrijkste agrarische gespreks
partners, LTO Nederland en Wien van den Brinks 
Nederlandse Vakbond van Varkenshouders. 
Meestal overwegen andere gevoelens in deze 
sector jegens hun bewindspersoon. Volgens De 
Telegraafwas dit dan ook een duidelijk bewijs 
dat Apotheker 'te liefwas voor de boeren'. 
Maaike van Houten in Trouw: 'De voormannen in 
de landbouwwereld [ ... ] vonden dat de voorgan
ger van Apotheker, Jozias van Aartsen, hen wel 
aanhoorde, maar niet luisterde. Dat was bij de 
socioloog Apotheker gelukkig anders. Bij ambte
naren viel dat echter niet in goede aarde.' 
Over dat laatste addertje in het gras zegt D66-
fractiespecialist Pieter ter Veer in Route66: 'Het 
lijkt wel of de oude tijden op het ministerie van 
Landbouw herleven. Dan doel ik op complete 
stammenstrijden binnen het ministerie. Ruim vijf 
jaar geleden heeft de commissie-Kroes het minis-



terie doorgelicht en geconstateerd dat er veel 
onwenselijke situaties zijn binnen de verhoudin
gen in het ambtelijke apparaat. Bij elke begro
tingsbehandeling heeft ook D66 veel aandacht 
besteed aan de noodzakelijke veranderingen op 
dit ministerie. Ik moet nu duidelijk spreken van 
een terugslag en minister Brinkhorst heeft al 
aangekondigd zich daar persoonlijk intensief 
mee te gaan bemoeien.' 
Brinkhorst nuanceert zelf diplomatiek hoe hij 
verder positie zal bepalen: 'Ik zal goed luisteren 
naar de argumenten en redeneringen van de sec
tor. Een goede samenwerking moet echter ont
staan door wederzijdse inzet om tot een oplos
sing te komen die voor het Kabinet, het 
parlement, de maatschappij, de Europese Unie 
en voor de sector acceptabel is. In dat proces 
heeft een ieder zijn verantwoordelijkheid.' 
Volgens voorzitter Doornbos van LTO Nederland 
zit Brinkhorst intussen in een 'onmogelijke 
positie'. Immers, 'van de rechter mag hij de 
herstructurering niet uitvoeren, en van het 

Laurensjan 
Brinkhorst 
Foto Dennis 
Si es 

Links een slachtvarken, 
onder scharrelvarkens. 
Foto's Marcel Minnée. 

kabinet mag hij niet met een 
alternatief komen'. 
Laurens Jan Brinkhorst: 'Het 
dossier over de herstructure
ring van de varkenshouderij is 
gecompliceerd. Niet alleen 
omdat er allerlei juridische pro
cedures door elkaar lopen, 
maar ook omdat de gevolgen 
van een herstructurering ook 
consequenties hebben voor het 
inkomen van mensen. Ik zal 
me snel inwerken in dit dossier 
en naast het spoedappel bij het 
Hof ook de uitspraak in de 
bodemprocedure (januari 2000) 
afwachten. Pas dan zal duide-

lijk worden of de Wet Herstructurering Varkens
houderij zoals die van kracht was sinds septem
ber 1998, maar deels door de rechter buiten 
werking is gesteld, al dan niet doorgang kan vin
den.' De nieuwe Landbouwminister voegt 
nadrukkelijk toe dat hij de doelstellingen van de 
wet onverkort overeind zal houden: 20% minder 
varkens, veertien miljoen kilo fosfaat uit de 
markt en verbetering van het dieren welzijn. 
Daarnaast zal hij er alles aan doen om de doel
stellingen van de Europese nitraatrichtlijn te 
halen. 

Kracht en k>Naliteit 

In de tien maanden van worstelingen met een 
onuitvoerbare Varkenswet kwam Apotheker te 
weinig toe aan andere beleidsterreinen. Niette
min bracht hij in korte tijd het nodige tot stand. 
In Buitenhofwees hijzelf onder meer op de suc
cesvolle afronding van Agenda 2000 in de Euro
pese Unie, dat zeker voor de helft bepalend is 
voor het Nederlandse landbouwbeleid. De Graaf 
wees in het debat verder op de stop op de uit
breiding van de pluimveehouderij, de afhande
ling van de waterschade van vorig jaar, de sti
mulans voor de biologische landbouw, de 
plattelandsontwikkeling en de nota Kracht en 
Kwaliteit. Ook wilde Apotheker nadere invulling 
geven aan zijn 'dubbele groene ruimte', waar
over hij eerder schreef in DiXiT: 'Want niet alleen 
de mooie, grote natuurgebieden bepalen de 
ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. 
Ook het cultuurlandschap, waaruit ons land voor 
60% bestaat, heeft grote schoonheid. Hier produ
ceren de agrarische sectoren en wonen de men
sen. D66 moet daar net zo goed voor staan.' 
Ook zijn opvolger Brinkhorst heeft hier oog voor, 

vanachter een Europese bril: 'De agrarische sec
tor bevindt zich momenteel in een veranderings
proces. De EU wil minder geld uitgeven aan het 
landbouwbeleid en de consument wil een kwali
teitsverbetering van voedsel, een verbetering van 
het milieu en aandacht voor dierenwelzijn. Dit 
zijn belangrijke ontwikkelingen, maar even 
belangrijk is dat de boeren en de agrarische 
ondernemers een economisch rendabel bedrijf 
kunnen voeren. Daar zal ik aan werken. Maar ook 
aan de exportbevordering van Nederlands agra
risch product. Ik denk echter dat ik de komende 
weken nog wel meer belangrijke en interessante 
aandachtsgebieden tegen zal komen.' 
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D66-leden kregen op zondag 6 juni in de Ottone
zaal in Utrecht de gelegenheid met de partijlei
ding te praten over de kabinetscrisis en de lijm
poging. Ongeveer tweehonderd mensen hoorden 
over de afwegingen sinds de Nacht van Wiegel 
van TWeede-Kamerfractievoorzitter Thom de 
Graaf ('met een zondagse akoestiek'), minister 
Els Borst, Eerste-Kamerfractievoorzitter Eddy 
Schuyer en partijvoorzitter Tom Kok, en gingen 
daarover met hen in discussie. Aperte criticasters 
bleken niet aanwezig te zijn. 

Zoals te verwachten kwam VVD-senator Hans 
Wiegel er niet genadig af. Tom Kok: 'D66 kwam 
van rechts, Wiegel reed door rood en dook als 
een gek naar het gaspedaal, en vervolgens geeft 
zijn partij D66 de schuld van het ongeluk. Het 
maakt daarbij echt niet uit of er 

mond? Thom de Graaf: 'Ik spreek persoonlijk niet 
over kroonjuwelen, dat zijn museumstukken. We 
hebben het over een levend geheel. En fopspeen 
noemde ik Melkerts idee om 

I 

een tweetal referenda uit te schrijven om de 
gemaakte afspraken te testen. 'Een referendum 
mag je niet van boven opleggen, dat moet van 

de burgers komen,' zei hij 
hetzelfde grondwetsvoorstel 
direct opnieuw in te dienen, en 
dan maar af te wachten of er 1111111ooiste 

onder applaus. 'Als de overheid 
een referendum initieert, ver
liest het zijn waarde.' 

over zes jaar iets van de grond 
komt. Dit raadplegend referen
dum is zeker geen fopspeen, de 
VVD had er veel meer moeite 
mee om het in het regeerak
koord op te nemen dan de 
grondwetsherziening. Want 

gestorven is, 
iis de op één 
na 1111111ooiste 

vanzelf 
de 1111111ooiste" 

Had hij niet meer uit de lijm
onderhandelingen moeten 
halen? Dat zou volgens De 
Graaf onheus zijn geweest: 
'Het ging ons niet om 
"extraatjes". Met het regeer

het is weliswaar niet wettelijk bindend, maar 
geen parlement kan zo'n referendum negeren. 
En, niet onbelangrijk detail, de drempels kun je 

bij gewone meerderheid 

akkoord is niks mis. Er was een gat gebrand in 
het akkoord, op het punt van het referendum, en 
er was een gat in ons vertrouwen in de coalitie. 
Met de bereidheid van de VVD om nu het raad-

één of vijfman in die auto zit. Wij 
zeggen in zo'n geval: "He, doe eens 
normaal, joh!".' De scheidende par
tijvoorzitter had 'zich bij het lij
men neergelegd' maar benadrukte 
dat ook aan principiële tegenstan
ders ('met argumenten die uit onze 

"Wiegel reed 
doorrood 

verlagen.' Eddy Schuyer 
viel hem bij: 'Er zijn twee 
grote winstpunten: het 
raadplegend referendum 
komt er sneller dan het 
correctief referendum ooit 
had gekund, en er zijn 

plegend referendum snel in te voeren, zijn die 
twee gaten gedicht.' 

en dooie: als Sterk was de behoefte om na de crisis en de Bijl
merenquête nu weer wat rust in de tent te krij
gen. Thom de Graaf: 'D66 staat dagelijks in het 
kabinet voor zijn principes. Maar geven en 
nemen is onvermijdelijk, en als kleinste partij 

een gek naar 
het gaspedaal' 

traditie voortkomen') een volwaar-
dige plaats in de partij moet blijven toekomen. 
De Graaf: 'We zijn geen eenheidsworst.' Kok was 
vooral 'buitengewoon boos' op de VVD-leiding, 
niet zozeer op Wiegel. Kok: 'Het VVD-congres 
heeft onvoldoende gereageerd. Alleen de hou
ding van Bolkestein getuigde van kracht.' Vol
gens minister Borst sloeg Wiegel twee vliegen in 
één klap: 'Allereerst streelde hij zijn ego door 
zijn naam aan deze nacht te verbinden. En door
dat het een individuele actie leek, verhulde hij 
dat er sprake was van een vertrouwensbreuk 
tussen VVD en D66. Politiek leek D66 nu de ver
oorzaker van de kabinetscrisis.' 

Winstpunten 

Uit de zaal kwam de vraag of het raadplegend 
referendum nu het kroonjuweel van D66 moet 
zijn. Of heeft de partij toch een fopspeen in de 
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meer mogelijkheden geko
men om handtekeningen te 
verzamelen, via Internet en 
elektronisch.' De Graafvindt de 
drempels niet onoverkomelijk 
hoog: 'Het referendum blijft 
een "noodrem", het is geen in
strument om dagelijks uit de 
kast te halen.' 

Oudgediende Erwin Nypels 

"Ik spreek 
liever niet van 
l«.roornju'VVelen 
'I.IVant dat :zijn 

lllnUSeU11111'111-

S1i:UIC:ken" 

moet je nu eenmaal meer 
geven dan grotere partijen.' 
Ongetwijfeld dacht hij daarbij 
ook aan het aftreden van 
minister Haijo Apotheker, de 
volgende dag. 

Opvallend was de afwezigheid 
van de hardliners tegen de 
lijmpoging. De bijeenkomst 

sprak zijn waardering uit voor het behaalde 
resultaat: 'Vanaf nu is het referendum een feit in 
de Nederlandse politiek, waardoor het praktisch 
onmogelijk wordt dit ooit terug te draaien.' 
Minister Borst vatte de winst kernachtig samen: 
'Als moeders mooiste is gestorven, wordt de één 
na mooiste vanzelf de mooiste.' 

ontpopte zich tot een grote adhesiebetuiging 
aan de politieke leiding, die in een ovationeel 
applaus uitmondde voor minister Els Borst van
wege haar 'standvastige houding' in het Bijlmer
debat. 

]era en Roscam Abbing 

Thom de Graaf wees de suggestie af om nu snel 



Debat over de 
Bijln~er-enquête 

De Tweede Kamer nam op 22 april het rapport 
van de enquêtecommissie Vliegramp Bijlmer
meer in ontvangst. Het parlement debatteerde 
vervolgens uitvoerig met de commissie over de 
uitkomsten en daarna op 1 en 2 juni tot vroeg in 
de ochtend met de regering. Dixit keek terug op 
zeven maanden spitten en graven, samen met 
Marijke Augusteijn en Jan van Walsem, de twee 
D66-fractieleden die het meest betrokken waren 
bij het dossier. 

Aan de debatten over het rapport ging een lange 
periode van onderzoek vooraf. Namens de D66-
fractie had Marijke Augusteijn zitting genomen 
in de parlementaire enquêtecommissie. Het 
onderzoek begon op 14 oktober 1998. Het moest 
een klein en kort onderzoek worden, bepaalde de 
Tweede Kamer. De ramp had immers al zes jaar 
eerder plaatsgevonden en er leek al veel bekend. 
Marijke Augusteijn: 'Dat viel echter tegen. De 
commissie stuitte direct al op het probleem dat 
de gegevens over tien ministeries verdeeld 
waren. Veel coördinatie was er op dit punt niet 
geweest. Bovendien werd de commissie gecon
fronteerd met een beperkt vooronderzoek. Dat 
strekte zich uit van de situatie rond de oorzaak 
van de ramp tot de zoektocht naar alle ladingpa
pieren. Alles moest opnieuw 

Bloeonen en parfum 

Het resultaat was behoorlijk ontnuchterend: de 
El Al-vlucht die op 4 oktober 1992 zo dramatisch 
eindigde, was een gewone vrachtvlucht. De 
lading bevatte niets geheims en de noodlanding 
die de bemanning wilde uitvoeren, was volgens 
de regels ingezet en begeleid. 
De commissie constateerde dat 
de hulpverlening in de eerste 
dagen na de ramp, met een 
geweldige inzet van velen, 
goed verliep. Toch bleek er ook 
veel misgegaan te zijn. Fouten 
bij de berging leidden tot het 
verlies van essentiële onder
delen. Belangrijke informatie, 
bij voorbeeld over de aanwe
zigheid van verarmd uranium, 
was dan wel bekend maar 
werd niet doorgegeven. De 

of dit als een structureel probleem of als een ern
stig incident moet worden beschouwd.' 

Aftreden 

Op 22 april van dit jaar was het dan eindelijk 
zover: om 6 uur 's ochtends konden de Tweede-

Kamerleden het rapport opha
len en kon het lezen beginnen. 
Jan van Walsem: 'Ik was om 
tien voor zes de allereerste. 
Het pakket bestond uit het 
eindrapport, plus de bijlagen 
en de weergave van de verho
ren. Ik ben meteen gaan lezen, 
een forse klus zoals je zult 
begrijpen. Vervolgens ben ik 
vanaf het einde van de ochtend 
tot half twaalf 's avonds bezig 
geweest de pers te woord te 

staan.' 
ladingpapieren werden niet 
allemaal onmiddellijk bij elkaar 
gezocht zodat foute informatie 
(over bloemen en parfum) kon 

Ma rijke Augusteijn-Esser. 

Hij voegt daaraan toe: 'Wat mij 
die dag het meest heeft 
gestoord was de reactie van de Foto Dennis Sies 

gaan circuleren. Marijke Augusteijn voegt daar
aan toe: 'Een van de belangrijkste conclusies van 
het rapport gaat mijns inziens over de wijze 

waarop ministeries en inspec
ties werken. Men werkt langs 
elkaar heen, informatie wordt 
bewust niet doorgegeven en er 
is een groot gebrek aan coördi
natie. Daar had de discussie in 
de Kamer wat mij betreft over 
moeten gaan. Een typisch D66-
punt bovendien: controle op en 
verbetering van het bureaucra
tisch systeem.' 

fractievoorzitter van Groen
Links, Paul Rosenmöller, die al om half twaalf 's 
ochtends stelde dat het eigenlijk onvermijdelijk 
was dat de ministers Borst en Jorritsma zouden 
moeten aftreden. Hoe kon hij dat toen al weten? 
Ik had die ruim duizend pagina's toen nog niet 
goed kunnen lezen, hoor. Het CDA sloot zich 
onmiddellijk, in iets minder scherpe bewoordin
gen, bij de opmerkingen van GroenLinks aan. Op 
die manier is het rapport meteen al onderwerp 
geworden van de controverse tussen de coalitie 
en de oppositie. De pers heeft die controverse 
opgepikt en uitvergroot. Het beeld dat mensen 
hebben van de politiek is op deze manier veel 
schade toegebracht.' 

De •overkant• 

worden bekeken en beoordeeld 
en de zoektocht naar ontbre
kende gegevens nam heel veel 
tijd in beslag. Samen met onze 
staf van twaalf mensen lukte 
het uiteindelijk toch om in zes 
maanden tijd niet alleen alle 
bestaande documentatie te 
toetsen, maar ook om alle ont
brekende gegevens boven 
water te krijgen. Dat daarbij 
banden, papieren en ladingbrie
ven opdoken die ruim zes jaar 
in kasten, kluizen en dozen 
hadden gelegen, is iets waar ik 
me nog elke dag over verbaas. 

jan van Walsem. 

Jan van Walsem, fractiewoord
voerder over het Bijlmerramp
dossier, bevestigt dat: 'Tijdens 
de debatten heb ik mijn zorg 
uitgesproken over de verkoke
ring binnen de rijksoverheid. 

Het eerste deel van de parlementaire behande
ling van het enquêterapport vormde het debat 
met de enquêtecommissie over de inhoud en dan 
met name de 19 eindconclusies en 22 aanbeve
lingen. Daarna vond op 1 en 2 juni het slotdebat 
plaats met de regering. Jan van Walsem: 'Ik vond 
het belangrijk om nu eindelijk eens te horen wat 
de regering te zeggen had op de beschuldigingen 

Het bleek gewoon een kwestie te zijn van door
vragen en goed zoeken. Waarom dat niet eerder 
is gebeurd, blijft onbegrijpelijk. Verder gingen we 
alle complottheorieën nauwkeurig na die in de 
loop der jaren konden ontstaan, om ze waar 
mogelijk te ontzenuwen. Ook dat is gelukt.' 

Hoewel dit probleem al veellanger bekend is, 
heeft de Bijlmer-enquête ons weer met de neus 
op de feiten gedrukt. Met name het achterhou
den van informatie is natuurlijk een buitenge
woon kwalijke zaak. In het debat heb ik aange
geven dat we snel van het kabinet willen weten Vervolg op pag. 8 > 
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> Vervolg van pag. 7 

uit het rapport van de enquêtecommissie. De 
D66-fractie had veel vragen gesteld aan de rege
ring en nu was het de beurt aan de ministers. Ik 
vond dat minister Borst op verkeerde gronden 
was aangevallen, maar ze had nu de gelegenheid 
om zichzelf en haar ministerie te verdedigen. Dat 
deed ze overigens ontzettend goed, vonden wij.' 
Het slotdebat en de vele publiciteit eromheen 
zijn door Marijke Augusteijn en Jan van Walsem 
verschillend ervaren. Marijke Augusteijn heeft 
sterk de indruk dat het debat met de regering in 
belangrijke mate werd bepaald door de lijmpo
ging die min of meer gelijktijdig plaatsvond 'aan 
de overkant', dat wil zeggen in de Eerste Kamer. 
Dat vond ze erg jammer: 'Sommige fractieleiders 
en de premier leken het overnemen van alle con
clusies te riskant te vinden voor het kabinet.' Zij 
voegt daaraan toe: 'Zeer onterecht kregen daar
door de lessen uit het rapport te weinig aan

dacht.' Jan van Walsem is het met die laatste 
constatering eens, maar maakt duidelijk dat er 
geen enkele relatie bestond tussen de lijmpoging 
en het Bijlmerdebat. Hij stelt: 'Ik ben vanaf de 
eerste dag betrokken geweest bij de behandeling 
van het rapport in de fractie en ik heb steeds 
gezegd dat wat mijn fractie betreft sommige 
conclusies niet voldoende leken te zijn onder
bouwd. In die tijd was er in het geheel nog geen 
sprake van de val van het kabinet, laat staan van 
een lijmpoging. De verdediging van Els Borst in 
de Tweede Kamer was voor een groot deel van 
de Kamer overtuigend, dat vond ook het overgro
te deel van de PvdA-fractie. Dat is de enige reden 
dat deze fractie en ook de D66-fractie tegen de 
moties van afkeuring hebben gestemd. Wij heb
ben ook steeds duidelijk gemaakt dat een even
tueel aftreden van Els Borst onterecht zou zijn, 
maar geen kabinetscrisis zou betekenen.' Marijke 
Augusteijn stemde voor de moties omdat ze als 
commissielid geen afstand kon en wilde nemen 
van de conclusies uit het eindrapport. 

Tot slot een korte blik op de toekomst. Direct na 
de vakantie zal de Kamer zich buigen over de 
vraag of het enquête-instrument verandering of 
verbetering behoeft. Marijke Augusteijn: 'De Bijl
mer-enquête heeft uitgewezen dat het tegelijk uit
voeren van onderzoek en van openbare verhoren 
kan leiden tot misverstanden (de beruchte band), 
maar ook dat getuigen in een heel kwetsbare 
positie kunnen terechtkomen (de El Al- medewer
ker). Het is goed om daarover nadere afspraken 
te maken. Maar het is wel zaak om de openbaar
heid te bewaken. Politiek hoort zich in openheid 
te voltrekken, en het enquêterecht is het ultieme 
politieke onderzoeksinstrument.' 

Klaartje Peters en Manon Tjoa 
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Duurzaam 
duurzaam 

rijd 
over 

Den Haag was de afgelopen dagen gastheer van 
de vierde Europese deelconferentie voor Duurza
me Steden. De bijeenkomst culmineerde in de 
uitreiking van de 'European Sustainable Cities 
and Towns Award'. Met vier 
andere steden behoorde de 
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ontdekken waar Den Haag stond in vergelijking 
met andere steden', aldus Jan Ewout van der Put
ten. 'Kun je je optrekken aan goede voorbeelden.' 
Doelstelling van de conferentie was om op lokaal 

niveau duurzame ontwikkelin

• 

residentie in 1996 tot de eerste 
generatie bekroonde duurzame 
steden. Dat was een kroon op 
het werk van de toenmalige 
D66-milieuwethouder Jan 

•oaar heb je 
dat ••duurzaan-1 .. 

vveer• 

gen te bevorderen met een 
Lokale Agenda 21 en zodoende 
concreet gevolg te geven aan 
de slotverklaring van UNCED, 

Ewout van der Putten. 

In mei 1994 vond de eerste Europese Conferentie 
voor Duurzame Steden plaats in de Deense stad 
Aalborg. De bijeenkomst was geconvoceerd door 
Aalborg en de Europese Commissie en voorbereid 
door ICLEI, de Internationale Raad voor Lokale 
Ecologische Initiatieven. 'Ik ging erheen om te 

de VN-conferentie voor Milieu 
en Ontwikkeling twee jaar eer

der in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. 
'Rio' had, kort en goed, geconcludeerd dat de 
wereld naar de verdoemenis gaat als we alles op 
zijn beloop laten. En de noodzakelijke verbete
ringen van het milieu moesten volgens Rio aller
eerst komen van concrete, lokale acties. Een spe
ciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties werkte dat in 1997 nog 
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Bouwen aan 

duurzaam 

Den Haag. 

Foto Marcel 

Minnée 

Rechts: Den 

Haag voor, en 

op weg naar 

2025. Foto 

Marcel Minnée 

nader uit. De regeringen van de VN-Economische 
Commissie voor Europa verbonden zich aan deze 

twee actieprogramma's. 

Poekels 

Den Haag was in 1994 één van de steden die het 
Charter van Aalborg tekende. Tot zijn grote verba
zing ontdekte de aanwezige Haagse D66-milieu
wethouder Jan Ewout van der Putten dat nog geen 
enkele andere Nederlandse gemeente de uitdaging 
(met bijbehorende subsidies) was aangegaan. 
Hij zag het belang vooral in de kans de burger 
opnieuw bij het milieu te betrekken. Het Neder
lands milieubeleid was immers steeds meer over
heidsbeleid geworden. 'Verboden en geboden 
domineerden. Milieu leek synoniem met hoge 
afvalheffing en lastige milieuvergunningen. 
Milieubeleid dat leidt tot gescheiden inzameling 
over de hele stad en een adequate handhaving 

van de milieuvergunningen is mooi, maar 
spreekt niet tot de verbeelding.' 
De Lokale Agenda moest vooral van en voor de 
burgers zelf zijn. Een nieuwe bewustwording 
van het belang van duurzaamheid. Het stuur van 
de operatie gaf de gemeente uit handen. Een 
brede stuurgroep uit de stedelijke samenleving 
gaf leiding aan de operatie en de gemeente gaf 
de broodnodige ondersteuning. Men ging voort
varend aan de slag. 
In januari 1995 ging de gemeenteraad akkoord met 
de Haagse Lokale Agenda 21. IJkpunt voor de pro
jecten, in de wandeling poekels geheten (van poeke
len: praten, babbelen), is het jaar 2025: dan moet 
de gemeente helemaal duurzaam en milieuvriende
lijk zijn. Alle projecten centreren rond de noties 
duurzaamheid en dialoog: 'duurzame' projecten in 
ecologisch, economisch en sodaal-cultureel opzicht, 
tot stand gekomen in de 'dialoog' tussen overheid, 
lokale maatschappelijke organi
saties en het bedrijfsleven. 
In Den Haag waren dat zulke 
kleinschalige duurzame projec
ten als afsluitbare trommels als 
fietsenstalling, Greenwheels 
(autoverhuur per uur in combi
natie met kortingen op het 
openbaar vervoer), milieuvrien
delijk maandverband, biobollen 
in samenwerking met Milieu
defensie Den Haag, nestpalen 
voor ooievaars (Haags sym
bool) en eco-lijkwaden die bij 

leven fungeren als beddensprei (Alle poekels 
staan op een rijtje in 'meta-poekel' De Groene 

Gids, zie www.ecomarkt.nlflokaalfdenhaag). 
Dialoog is bij het initiëren van al deze projecten 
onmisbaar. In de woorden van oud-D66-Euro
parlementariër Doeke Eisma, voorzitter van de 
stuurgroep Haagse Lokale Agenda 21: 'Een 
gemeentelijke overheid is niet de enige factor in 
de samenleving. Duurzaamheid wordt bepaald in 
het krachtenveld van vele andere actoren, het 
bedrijfsleven, actiegroepen en bewonersorgani
saties. Het zoeken van samenwerkingsmogelijk
heden is essentieel in deze, en Den Haag is zich 
daar terdege van bewust. Milieu is op zich 
amper een onderwerp. Geïntegreerd in andere 
sectoren behoort milieu een constante factor te 
zijn.' 

Duurzaarnheidsspiegel 

'Ik word uitgenodigd om mee te denken "over de 
waarden die nodig zijn om een duurzame wereld 
dichterbij te brengen". Daar heb je dat "duur
zaam" alweer', schreefRemco Campertin daags 
voor Sinterklaas 1996 in De Volkskrant, 'Het bete
kent vast iets, je hoort het de laatste tijd zo 
vaak. Ik zie het nog niet echt voor me. 
Het belooft een mooie volle dag te worden. 

Mient Jan Faber komt ook.' 
Den Haag ziet al meer mooie dagen. Toch over
weegt vooralsnog de bevreemding bij het zien 
van de Rien Poortvliet-achtige tekeningen in het 
Schetsboek Duurzaam Den Haag. In het Den Haag 
anno 2025 eet een varken zich in elk restaurant 
door de kliekjes naar de eigen finale schotel; 
gebruiken mensen hun aanstaande lijkwade als 
beddensprei; arriveren zacht zoevend de bood
schapjes door de buizenpost, en niet alleen bij 

guaanse zusterstad Juigalpa) is kennis verdubbe
len, zo luidt het optimisme van het nieuwe mil
lennium. Een tweede kind is geen reden meer 
om te verhuizen, je monteert er gewoon een 
kamer bij. En eekhoorntjes en vogels transpor
teren de zaden voor de plantsoenendienst. 
Inmiddels hebben 170 Nederlandse gemeenten 
het voorbeeld van Den Haag gevolgd. NCDO, de 
Nationale Commissie voor internationale samen
werking en Duurzame Ontwikkeling, heeft met 
ingang van dit jaar ook een Nederlandse prijs 
ingevoerd, de Lokale Duurzaamheicts Spiegel. 
Rotterdam was in maart de eerste winnaar. 
De duurzaamheidsspiegel houdt deelnemende 
gemeentes tegen het licht op zes deelgebieden: 
water, energie, internationale samenwerking, de 
woonomgeving, natuur en de mate van burger
participatie. Burgers en gemeenten kunnen zich 
nader oriënteren op www.ncdo.nl. 
'Ik kan me natuurlijk ook inschrijven bij de Pro
ductschappen Vee, Vlees en Eieren voor een cur
sus Kip en Kalkoen. Eerst maar eens kijken of 
Sinterklaas iets duurzaams gerejen heeft.' 
Aldus besluit Campert zijn column. 

]eroen Roscam Abbing 
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De reacties waren enthousiast toen het nieuwe 
Amsterdamse stadsbestuur vorig jaar twee por
tefeuilles aan elkaar knoopte. De samenvoeging 
van Werk met Economische Zaken in plaats van 
Sociale Zaken kon een goed nieuw begin zijn 
voor die éne zaak die vooropstond: individuele 
werkzoekenden helpen aan een baan. Een WO
wethouder mocht het gaan waarmaken. 

Een paar maanden en een kleine politieke loop
gravenoorlog later is de deceptie echter groot. 
De GroenLinks-collega van de Sociale Dienst is 
erin geslaagd een deel van het verloren terrein 
terug te veroveren. Maar het beleid, de verant
woordelijkheden en de financiële middelen 
waren al verdeeld geraakt over twee wethou
ders die (hoe verrassend) nogal verschillend 
bleken te denken over de beste manier waarop 
werkzoekenden aan de slag kunnen. 
In deze politieke setting probeert de D66-frac
tie nieuwe, marktgerichte vormen van werkge
legenheidsbeleid van de grond te trekken. Zoals 
een werkgelegenheidsproject dat gebaseerd is 
op ervaringen in de Amerikaanse staat Wiscon-

""' I s Ie el en 

sin. Doel was om moeilijk en minder moeilijk 
bemiddelbare cliënten van de Sociale Dienst in 
Amsterdam-Zuidoost aan werk te helpen via een 
nieuw samenwerkingsverband van Sociale 
Zaken, Arbeidsbureau en mogelijk commerciële 
bemiddelaars. 

Super-CWI 

De essentie van het plan, uitge-
werkt door de NV Werk en 
onderzoeksbureau Nyfer, is 
simpel: de klant staat centraal. 
Alle inspanningen zijn erop 
gericht bijstandsgerechtigden 
op zoek naar werk zo snel en 
zo effectief mogelijk te helpen. 
Werkzoekenden hoeven niet 
langer tussen wal en schip te vallen. Afgestemd 
op de persoonlijk situatie krijgen zij een baan, 
scholing of zorg aangeboden. Er zijn middelen 
beschikbaar om alle denkbare belemmeringen 
die zich daarbij voordoen weg te nemen: kinder
opvang voor ouders met jonge kinderen, scho
ling voor mensen met een verkeerde of onvol-

tooide opleiding, effectief taalonderwijs voor 
mensen met een taalachterstand. En intensieve 
hulp bij het solliciteren, bij het schrijven van 
brieven, de selectiegesprekken en in de eerste 
maanden in een nieuwe functie. De plannen met 
dit 'Amsterdamse model' waren groots, het 
moest een soort super-CWI (Centrum voor Werk 
en Inkomen) worden. 

Ook al was het maanden later 
dan gepland, het project is uit
eindelijk toch van de grond 
gekomen. En het voldoet min 
of meer aan de doelstellingen. 
Toch was de D66-fractie zwaar 
teleurgesteld omdat juist het 
meest vernieuwende element 
eruit is gehaald. De uitvoeren

de organisatie zou namelijk, in lijn met recente 
ideeën van Nyfer, een financiële prikkel krijgen: 
de organisatie zou dan een deel van de bespaar
de uitkeringsgelden mogen behouden om in te 
zetten voor moeilijk plaatsbare werklozen. Een 
andere noviteit die het niet haalde was dat de 
nieuwe organisatie die het experiment zou uit-

UPTOWN DOWNTOWN ALM LO 
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Gemeenten doen er tegenwoordig alles aan om 
zich aantrekkelijk te profileren. Met een oog 
voor marketing borduren zij voort op de topo
grafische kenmerken die we op school leerden. 
Soms voegen ze nog een 
eigen boodschap toe: 'Tholen, 
daar kun je niet omheen' of 
'Zwolle, de stad voor onder
nemende mensen'! Almelo, de 
meest criminele stad van 
Twente, wil niet achterblij
ven. Ook deze stad mikt op 
de wikkende en wegende burger, bij voorkeur 
bovenmodaal. 

Almelo heeft een paar troeven: de stad ligt in 
onvolprezen Twentse land en het recent gere
noveerde centrum ligt pal naast het groen, 
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wat voor een grote stad uniek is. Almelo is goed 
bereikbaar over weg, water en spoor en beschikt 
over een eigen containerterminal. De arrondisse
mentsrechtbank zetelt er, maar ook toonaange

vende bedrijven zoals Bolletje 
(beschuit) en Ten Cate (linnen 
en textiel). En wie herinnert 
zich niet 'Almelo congresstad' 
van het partijcongres van 
november 1996. Er is echter 
een keerzijde. De lokale pers 
maakte onlangs met veel tam

tam bekend dat Almelo de meest criminele 
gemeente van Twente is. 

Kerklanden 

De 'IVventse CourantjTubantia baseert zich daarbij 
op het rapport Criminaliteitsbeeld Twente dat 

prof. Bruinsma maakte voor burgemeesters, 
openbaar ministerie en politie. In Almelo zijn per 
10.000 inwoners de meeste verdachten van mis
drijven bij de politie bekend, en het is de stad 
met de meeste geweldsdelicten, woninginbra
ken, aanrandingen en verkrachtingen in Twente. 
D66-raadslid Huub Isendoorn vindt het kranten
artikel veel te scherp aangezet. Landelijk neemt 
Almelo immers slechts een gemiddelde plaats in 
en de zwaarste misdaden vinden in Almelo niet 
plaats. 

Dit neemt overigens niet weg dat er geen proble
men in Almelo zouden zijn. Er is geen grote 
gemeente waar ook het verschil tussen arm en 
rijk zo groot is. Verpaupering dreigt in de Kerk
landen, de armste wijk van Nederland waar veel 
werkloze, vooral Turkse allochtonen aan de 



voeren op resultaat zou worden afgerekend. Het 
project dat nu op 1 september van start gaat 
noemt niet eens een streefgetal. Uiteraard is wel 
sprake van een 'inspanningsverplichting die kan 
resulteren in kwaliteitsimpuls en', zoals dat in 

onderkant van de samenleving leven. 
Zij kwamen voor werk in de textiel naar ons 
land, maar de textiel is inmiddels vertrokken. En 
nieuwbouw in de buurt haalt niets uit tegen de 
verloedering. Dat bleek ook uit een recent onder-

goed ambtelijk jargon echt heet. 
Deze slappe hap is te danken aan een totaal ver
snipperde werkgelegenheidsportefeui!le en het 
touwtrekken tussen twee wethouders. De zorg
zame, maar inactieve Sociale Dienst van de 

zoek van de Erasmus universiteit. De gedachte 
dat kooplustige bewoners het dagelijkse leven 
van andere wijkbewoners omhoog zouden halen, 
noemt hoogleraar samenlevingsopbouw Duijven
dak naïef. Fysieke en psychische barrières die 

GroenLinks-wethouder versus een plichtmatig 
marktdenken van de VVD-wethouder. Tussen 
die twee wil je echt niet zitten, dus laat D66 
daarnaast een sociaal-liberaal geluid horen: 
winst maken door een deel van bespaarde uit
keringen op te strijken mag, mits werklozen 
ermee duurzaam aan de bak komen. Kortom, je 
moet de markt gebruiken om een sociaal doel 
te realiseren. Steeds vaker laten andere partijen 
merken dat ze dit idee steunen. Dus ondanks 
de politieke obstructie van de VVD en vooral 
GroenLinks zal het werkgelegenheidsbeleid dat 
D66 beoogt, uiteindelijk ook wel aan de bak 
komen. 

Udo Koek 
duo-raadslid/woordvoerder werkgelegenheid 

gemeenteraad Amsterdam 

Vissen naar een betere toekomst in het Twente
kanaal. Foto Marcel Minnée 

vroeger tussen buurten bestonden, leven nu 
bînnen de buurt. Wijkproblemen kunnen alleen 
worden bestreden met sociale maatregelen, 
niet met nieuwe, duurdere huizen. Dat bleek in 
de Rotterdamse wijk Hoogvliet, Selwerdewijk
Noord in Groningen en de Haagse Gasselte
straat. 

Des te vervelender is het dat de Almelose socia
le dienst tot voor kort niet goed functioneerde. 
Er waren financiële tekorten, het personeel 
presteerde slecht, en met de automatisering 
wilde het niet vlotten. De taakuitvoer bleef 
onder de maat, soms werden uitkeringen zelfs 
niet uitgekeerd. En terwijl het aantal cliënten 
afnam, bleven de kosten stijgen. D66 is hier
over zeer kritisch geweest in de gemeenteraad. 

Inmiddels draait de sociale dienst weer beter 
en krijgen ook de wijkproblemen aandacht. 
Minister Roger van Boxtel ging bij zijn bezoek 
aan Almelo vorig jaar ook langs in Kerklanden. 
Hij benadrukte dat de wijk juist haar multicul
tureel sterke punten moet uitbuiten. De steun 

> Vervolg op pag. 12 
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> Vervolg van pag. 11 

aan een Armeens textielbedrijf dat zich in de stad heeft geves
tigd, is een goed creatief voorbeeld, dat Van Boxtel ook bij 

bezoeken elders als voorbeeld aanhaalt. 

Ondertunneling 

Het wijkplatform heeft echter ook kritiek, vertelt Isendoorn. De 
gemeente betrekt de mensen om wie het gaat te weinig in de 
beleidsvorming en heeft te weinig aandacht voor andere wijken 
dan Kerklanden en het centrum. In de beleidsnotitie die momen
teel in de maak is, moet de gemeente bovendien rekening houden 
met twee ontwikkelingen die zowel positief als negatief kunnen 
uitpakken. Allereerst is dat de eventuele vorming van l'wentestad, 
de fusie tussen Hengelo, Enschede en Borne. Volslagen waanzin, 
noemt Isendoorn dit, zeker als je ziet dat steden als Amsterdam 

de bestuurlijke afstand juist willen verkleinen met stadsdeelraden. 
Almelo dreigt ook het ondergeschoven kindje te worden van deze 
herindeling, de stadsprovincie was een veel beter idee, waar de 
fractie dan ook fel voor heeft gepleit. De gecombineerde afvalver
werking en recreatievoorzieningen zijn al een klinkend bewijs. 

Een tweede punt waar de D66-fractie zich sterk voor maakt is 
dubbel bodemgebruik Dat is mogelijk na ondertunneling van de 
spoorlijn Almelo-Hengelo. Het tracé loopt nu nog dwars door de 
stad, wat veel knelpunten geeft voor verkeer en veiligheid. 
Projecten dienen zich hierdoor aan per knelpunt, wat onnodig 

hoge kosten met zich brengt. Ondertunneling lost niet alleen in 
één keer alle knelpunten op, ze levert bovendien nog eens extra 
groenstroken op. De verantwoordelijke wethouder en de ambte
lijke top bestuderen dit D66-plan dan ook serieus. Een éénmans

fractie kan dus ook verschil maken. 
Arjan van der Stelt 

~;. ik 0ik-~~d;;;t;~~d;-~k;ded;~~;~~oixrTlk · be\;;~lf4~2~5o~·voor-!l;~~c 
rest van deze eeuw! Ikzelf ontvang daarvoor de D66-mousepad van f 10.
gratis.' (NB Deze eeuw loopt in dit verband tot 1 januari 2000). 
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Kabinet gevallen, Borst onder vuur, Apotheker vertrokken. De crisistijden kwamen 
hard aan voor D66. Niet alleen Thom de Graaf heeft zware momenten doorstaan, ook 
zijn persoonlijk medewerker had 'vermoeiende dagen'. Klaartje Peters is secretaris 
van de fractievoorzitter en zag de commotie en opwinding van heel dichtbij. 
De eerste onrustverschijnselen rond het referendum begonnen al in de tweede helft .. 
van mei. De. VVD bleef halsstarrig de 'correctieve versie' afwijzen. Klaartje: 'Op die 

. bewuste dag zag ik de qntWikkelingen in de Eerste Kamer in feite verdubbeld: ik zag 

alles van nabij, liep door de wandelgangen waar cameralampen brandden, en ik 
kreeg voàrtdurend berichten, van journalisten hoeveel VVD' ers er nu nog tegen 
wareri. Op tv zag ik diezelfde beelden weer, vanuit een ander perspectief. Niemand, 
zelfs de VVD niet, wist vooraf dat Wiegel werkelijk zou tegenstemmen. De hele frac

tie was geschokt en terneergeslagen _en binnen tien minuten was onze kamer, waar 
we met z'n allen hadden gekeken, helemaal leeggelopen.' 
Stapsgewijs werd daarna het 'gat in de trui gedicht' (De Graaf). Klaartje ziet het 
raadgevend referendum dat D66 ('een partij met principes') uit de lijmpoging heeft 
gesleept als een winstpunt. 'Voor 2002 kun je de positieve resultaten ervan inzet 
maken van de parlementsverkiezingen.' 
Zeer moeilijk waren vooral de aanvallen van de pers en de oppositie op Els Borst. Waar
om moest nu uitgerekend zij worden aangevallen, ook al waren de conclusies niet dui

delijk onderbouwd? Klaartje vindt de politiek in dit opzicht soms 'een lelijke wereld'. 
Klaartjè volgde de Bijlmerdebatten met collega's in de wandelgangen, omdat in de 
Kamèr slechts ruimte was toebedeeld voor drie medewerkers van de fractie. Regel
matig wisselden medewerkers elkaar af. 's Nachts rond drie uur, toen menig fractie
medewerker van de andere partijen het wegens slaapgebrek liet afWeten, konden 
maar liefst zeven D66'ers sterk deze plekken 'veroveren'. 
Klaartje heeft vooral een ondersteunende rol. Samen met De Graaf's secretaresse 
Annette Meere ving ze de lawine op aan mailtjes, brieven en telefoontjes van leden 
maar ook veel niet-leden. Ze nam al deze signalen globaal door met Thom de Graaf 
om een goed antwoord te kunnen geven. Ze benadrukt: 'Thom de Graafvindt al 
deze opmerkingen en suggesties heel belangrijk. Hij betrekt ze zo veel mogelijk in 

zijn overwegingen en beslissingen.' 
Het kost haar soms wel moeite dat ze tijdens de fractievergadering 'haar stem' niet 
kan geven. 'Ik heb niet de ambitie om politicus te worden, maar soms wil ik wel mijn 
mening uiten. Dat heb ik uiteindelijk slechts één keer gedaan, toen dat voor mij heel 
belangrijk was. Ik realiseer me terdege dat ik daarvan geen gewoonte kan maken.' 
Voor en na de vergadering hoort Thom de Graaf graag hoe Klaartje over de zaken 

denkt. · 
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