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VAN PROVINCIALE STA,.ËJN ; JAAR 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
door Jan Veldhuizeó, 
voorzitter campagnecommissie 

De verkiezingsuitslag van woensdag 
24 maart is hard aangekomen. Ge
rustgesteld door opiniepeilingen vlak 
vóór de verkiezingen, bleek de kiezer 
zelf ons niet gerust te wiUen stellen. 
Na de Provinciale Staten-verkiezingen 
boekten wij een winst van 23 Staten
zetels ten opzichte van 1978. Dat mag 
nog weleens even benadrukt worden. 
In alle fracties hebben wij een grotere 
vertegenwoordiging. 
In vergelijking met de Tweede Ka
merverkiezingen van één jaar geleden 
verloren wij 2,8% ofwel 5 Kamerze
tels. 
Dit noodt tot bezinning. 

De uitslag is teleurstellend, maar tegelij
kertijd inspirerend. Dit laatste geeft ons de 
kracht te tonen wat we na deze teleurstel
ling waard zijn: een politieke partij die op 
alle bestuurlijke en politieke niveaus haar 
gezonde invloed dient te laten gelden. 
Laten we eerst proberen vast te stellen 
waarom de verkiezingsuitslag niet werd 
wat het wezen moest. De Provinciale Sta
tencampagne blijkt iedere vier jaar weer 
een landelijke verkiezingscampagne te 
zijn. Dit kun je betreuren, het doet onrecht 
aan het functioneren van het Provinciebe
stuur en aan de grenzeloze activiteiten van 
de kandidaten, maar afhankelijk van het 
belang dat men er in stelt, worden deze 
verkiezingen aangewend als tussentijdse 
toetsing van regeringsbeleid. In 1978 wen
ste de Partij van de Arbeid het beleid van 
het kabinet Van Agt/Wiegel te toetsen. In 
1982 mocht het kabinet Van Agt/Den Uyl/ 
Terlouw zich in de belangstelling van de 
VVD verheugen. Nogmaals: het doet on
recht aan het werk van de provinciale poli
tici, maar het zij zo. 
Bij deze verkiezingen is een groot percen
tage D'66- en Partij van de Arbeid-kiezers 
thuis gebleven en een groot deel van de 
kiezers heeft besloten op een andere partij 

te stemmen. Van de D'66-stemmers in 
1981 veranderde 20% van partij en ruim 
30% bleef thuis. Dat wegblijven heeft een 
relatieve over-aanwezigheid veroorzaakt 
van VVD- en CDA-stemmen. De lage op
komst zit vooral bij Partij van de Arbeid en 
D'66. 
De winnaars CDA en VVD behaalden hun 
winst met 385.000 kiezers minder resp. 
24.000 kiezers méér dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen. De thuisblijvers heb
ben door hun afwezigheid Nederland 9 
Kamerzetels (als je de uitslag in Kamer
zetels vertaalt) rechtser en behoudender 
gemaakt. 
Dus nu maar de schuld geven aan de 
thuisblijvers? Nee, zeker niet. Wij, van 
D'66, zijn niet in staat geweest de thuisblij
vers te motiveren tot stemmen op 0'66. 
Dat is de boodschap die we ons moeten 
aantrekken. Die motivatie is niet geprik
keld omdat wij niet voldoende overge
bracht hebben wat onze rol in dit kabinet 
is, met welke beleidsbeslissingen en 
-voornemens onze bewindslieden en de 
Kamerfractie doende zijn, terwijl boven
dien de voortslepende Voorjaarsnota
problematiek bijdraagt aan een algemene 
teleurstelling ten opzichte van de politiek. 

Daarnaast heeft de VVD-woordvoerder 
kans gezien om tijdens elk optreden D'66 
te verwijten waar hij zelf vier jaar lang niet 
toe in staat is gebleken. Wij dienen ons te 
realiseren dat Wiegel beter kans gezien 
heeft lucht te verkopen ("de handen uit de 
mouwen", "de handen aan de ploeg", 
"kijk over je eigen schutting heen", "al
lemaal de schouders eronder", en vooral 
"mensen in Den Haag, géén geruzie!") 
dan wij onze aktiepunten en beleid. Dat is 
wat wij ons moeten aantrekken. Wij dienen 
de verkiezingsuitslag door de kiezers bij de 
gemeenteraadsverkiezingen te laten corri
geren. Elke betrokkene is tot het uiterste 
geladen en zal ons beleid moeten uitdra
gen, van bewindslieden tot gemeente
raactskandidaten! Niemand uitgezonderd! 
Ook de kiezer is - bijna- net zo hard ge
schrokken als wij zelf. Dat uit zich in een 
grote stroom nieuwe leden die zich spon
taan aanmelden. Met die mentaliteit en in
spiratie heeft het Hoofdbestuur samen met 
de Campagnecommissie plannen uitge
werkt om de gemeenteraadsverkiezings
campagne te ondersteunen, leden te wer
ven en te activeren. Deze week ontvangt Li 
daarover een apart schrijven, waarin deze 
initiatieven concreet zijn vermeld. 
Daarom besluit ik met de conclusie die ge
trokken moet worden uit de verkiezings
campagne van 24 maart: teleurgesteld, 
maar veel méér gemotiveerd om ons ver
lies op 2 juni a.s. uit te wissen. 
s-Gravenhage, 2 april 1982 
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Ra~io 
D'66 iS te beluisteren elke 
woensdag om de veertien 
dagen altijd om 18.20 uur 
·op Hilversum 2. 
In de komende periode is 
dát op woensdag 14 en 28 
april en 12 mei. 

TeleVisie 
De eerstvolgende 
televisieuitzendingen van 
D'66 v.inden plaats op 
woensdag 21 april en op 
woensdag 23 juni 1982, 
bèide keren om 19.50 uur 
via Nederland 1. 

NAJAARSCONGRES 1982 
Op de 33ste ALV op 29/30 oktober a.s. komen de volgende onder
werpen aan de orde: 
Wijzigingen Huishoudelijk Reglement, Financiën, 
Actuele Politieke Moties, een Europees onderwerp en uit het Be
leidsprogramma de hoofdstukken: 
e MILIEU 
e OUDERENBELEID 
e BINNENLANDS BESTUUR (incl. Politie) 

0'66 op de Huis
houdbeurs 
Eigenlijk had er boven dit bericht 
moeten staan: D'66 wé~r op de 
Huishoudbeurs, want net als in 1981 
staat D'66 in 1982 van 16 tot en met 
25 april op de Huishoudbeurs in de 
RAl in Amsterdam. 
Vorig jaar: in tien dagen tijds ruim 
183.000 betalende bezoekers, die el
ke ochtend, middag en avond raads-, 
staten- en kamerleden van de partij 
konden ontmoeten om vragen te 
stellen, zich als lid konden melden of 
~~n of meer van de talloze publica
ties van het Wetenschappelijk Bu
reau van D'66 konden meenemen. 

Ruim driekwart van een steekproef 
uit de bezoekers reageerde positief 
op de vraag of men vond dat een 
politieke partij aan een dergelijke 
manifestatie moet deelnemen. 
Daarom ditjaar opnieuw: D'66 op de 
Huishoudbeurs in de RAl. En daar
bij drie dingen goed begrijpen: 
I. De Huishoudbeurs is open: elke 
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Boven
dien op vrijdag 16 april en van maan
dag tot en met vrijdag 19 t/m 23 april 
óók van 19.00 tot 22.00 uur. 
2. Hoe dikwijls is er bij u in de buurt 
zo'n beurs, waar je gemakkelijk een 
stand kunt opzetten? De mogelijk
heid daarvan onderzoeken lijkt de 
moeite waard. 

AGENDA voor de 33ste ALV 

3. Wie ervaring wil opdoen in Am
sterdam of wie ons gewoon wil hel
pen de stand op de Huishoudbeurs te 
bemannen (vrouwen kunnen dat zo 
goed als mannen) kan zich telefo
nisch melden bij: 

te houden op 29 en 30 oktober 1982 in de Flint te Amersfoort. 

vrijdag 29 oktober 1982 
20.00 uur: I. Opening door de partijvoorzitter en voorstellen van 

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

20.10 uur: 4. Beleidsprogram Hoofdstuk OUDEREN. 
21.00 uur: 5. Wijzigingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 
21.15 uur: 6. Beleidsprogram Hoofdstuk MILIEU. 
22.30 uur: 7. Schorsing van de vergadering. 
zaterdag 30 oktober 1982 
10.00 uur: 8. Heropening van de vergadering. 

9. Toelichting op de stemprocedure. 
10.10 uur: 10. FINANCIËN: 

a. begratingsaangelegenheden 
b. advies Financiële Commissie. 

10.45 uur: 11. PRESENTATIE KANDIDATEN 
commissies. 

besturen en 

11.05 uur: 12. Beleidsprogram Hoofdstuk BINNENLANDS BE

12.00 uur: 
12.20 uur: 
13.00 uur: 
13.30 uur: 
14.30 uur: 
15.00 uur: 
15.05 uur: 

STUUR. 
13. EUROPA. 

LUNCH. 
14. Toespraak partijvoorzitter. 
15. Actuele POLITIEKE MOTIES. 
16. Toespraak fractievoorzitter Tweede Kamer 
17. Uitslag stemmingen. 
18. Sluiting door de partijvoorzitter. 

Ali de Haan, telefoon: 
02526- 74243. 

Verkiezings· 
commissie 
De LANDELIJKE VERKIE
ZINGSCOMMISSIE is vernieuwd; 
de drie kandidaten zijn per acclama
tie gekozen. 
Het zijn: David Pinto, Elske Schreu
der en Joke Staal-Koornstra. 
Het bestuur van het POLITIEK 
SCHOLINGS- EN VORMINGS
INSTITUUT blijft ongewijzigd: de 
voor aftreding in aanmerking ko
mende en herkiesbare leden Wim 
Kiffen en Bertie Sixma zijn herko
zen. 

Nieuwe besluitvormingsprocedure 
zie pagina 9 

Van het hoofdbestuur 

Adviesraad in Trianon 
Utrecht, Oudegracht 252 
op zaterdag 1 mei a.s. te 
10.30 uur. 

Toumee D'66 
23 en 24 april Zwolle, 
Eindhoven, Leiden. ~t 
op 11-e aankondigingen. 

~2 

Actuele politieke discussie 
Het Hoofdbestuur zal in de komende tijd in samenwerking met het 
PSVI in het hele land POLITIEKE DISCUSSIEBIJEENKOM
STEN organiseren. 
Namens het Hoofdbestuur zullen Bob van den Bos (vice-voorzitter 
politiek) en Miehiel ten Brink (secretaris politiek) hierbij aanwezig 
zijn. 
Bob van den Bos zal een korte inleiding houden. 
Het accent zal vooralliggen op een vrije gedachtenwisseling onder 
de leden. 
De deelname van partijleden is gratis. 
Maximaal aantal deelnemers is 25. 
De eerste bijeenkomsten vinden plaats op 
1 mei in Rotterdam en 
22 mei in Nijmegen. 
Inlichtingen bij het PSVI-bureau, tel.: 070-858303. 
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COLOFON 
De uitgave van de Democraat ge
schiedt onder verantwoordelijk
heid van een door het Hoofdbe
stuur benoemde redactieraad die 
als volgt is samengesteld: 
Jan Goeijenbier, Marie-Louise 
Tiesinga, Ed Veenstra, Stijn 
Verbeeck, Mieke van Wagen
berg, Kitty Warburg. 
Als secretaris is aan de redactie
raad toegevoegd: Mat Ringers. 
Correspondentie, copy e.d. 
richten aan het redactiesecreta
riaat van: 

De Democraat, 
Bezuidenhoutseweg 195, 
2594 AJ Den Haag. 
Verantwoordelijkheid 
De redactieraad draagt de eindver
antwoordelijkheid voor inhoud en op
name van publikaties in de Demo
craat. Het moet duidelijk zijn dat deze 
verantwoordelijkheid zich niet uit
strekt tot bijdragen van het Hoofdbe
stuur, fracties in vertegenwoordigen
de lichamen, het SWB-bestuur, het 
PSVI-bestuur, de Adviesraad en an
dere officiële partijorganen. Al deze 
bijdragen zijn als zodanig herkenbaar 
aan het rubriekshoofd. 
Ook de inhoud van ingezonden brie
ven, die steeds.de naam van de schrij
ver vermelden, valt buiten de verant
woordelijkheid van de redactieraad. 
Voorzover er enig misverstand om
trent de redactionele verantwoorde
lijkheid mocht dreigen, worden de ti
tels van bijdragen die buiten die ver
antwoordelijkheid vallen, voorzien 
van een* 
De Democraat 
De Democraat wordt gratis toe
gezonden aan alle leden van 
D'66. Niet-leden kunnen zich 
abonneren voor f 35,- per jaar. 
Losse nummers zijn verkrijgbaar 
bij het secretariaat voor f 4~
per stuk. 

Wanneer verschijnt de 
Democraat? 
De Democraat verschijnt 9 maal 
per jaar. 
Democraat nr. 4 verschijnt op 7 
mei 1982 
Sluitingsdatum copy: 
dinsdag 13 april 1982, 17 uur. 
Voor nummer 5 is de sluitings
datum maandag 7 juni. 

Advertentietarieven per 1-2-1982 
1/1 pagina: f 1300,-
1/2 pagina: f 800,-
1/3 pagina: f 600,-
1/4 pagina: f 500,-
1/6 pagina: f 400,
Steunkleuren zijn mogelijk; 
meerprijs op aanvraag verkrijg
baar. 
Contractprijzen op aanvraag 
verkrijgbaar. 
Plaatsing van advertenties is me
de onderworpen aan de goedkeu
ring van de redactie. 
Oplage: 19.000 ex. 
Druk en Lay-out: 
Brouwer Offset BV /Utrecht 

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



OPINIE 

DE STICHTING 
WETENSCHAPPELIJK 
BUREAU 
ALS DUIZENDPOOT 
door Theo Timman, voorzitter van 
het Stichtingsbestuur. 

Onder de SWB van D'66 vallen 40 
landelijke werkgroepen met een 
kleine duizend leden, wat zeggen wil 
dat zo'n zes procent van het totale 
ledenbestand van de partij in de 
Stichting deelneemt. De 
wetenschappelijke bureaus van de 
andere politieke partijen houden zich 
bezig met onderzoek en 
verslaggeving. De SWB-werkgroepen 
doen dat ook, maar daarnaast zijn ze 
gezelligheidsverenigingen, 
scholingsinstituten, debatingclubs en 
vormen ze het belangrijkste middel 
om te komen tot gelijkgezindheid 
binnen de partij. 

D'66 bezit geen heilige boeken en kent 
geen organisaties die haar vaste achterban 
zijn. Bij de standpuntbepaling over een re
geringsmaatregel vinden we geen ezels
bruggetjes in vragen als: Wat betekent 
zoiets nu voor de vakbeweging, voor het 
Midden en Kleinbedrijf, of voor de zend
tijd van de KRO, en de NCRV? De afwe
zigheid van achterban maakt de menings
vorming diffuser en tijdrovender, maar 
heeft natuurlijk als voordeel dat maat
schappelijke problemen onbekommerd 
geanalyseerd kunnen worden, want een 
georganiseerde achterban is een soort ge
vangenis. 
Analyse van maatschappelijke problemen 
en formulering van min of meer gelijkge
zinde meningen gebeurt bij ons voor een 
groot gedeelte binnen de werkgroepen van 
de SWB. 

De produktie 
Een SWB-werkgroep produceert drie din
gen: adviezen voor kamerleden en be
windslieden, teksten voor de beleids- en 
verkiezingsprogramma's en SWB-nota's. 
Wat kamerleden en bewindslieden met de 
adviezen doen is aan hen; de beleids- en 
verkiezingsprogramma's zijn het terrein 
van programmacommissie en hoofdbe
stuur, maar de SWB-nota's, die het om
vangrijkst zijn en het meest pretenderen, 

vallen onder de verantwoordelijkheid van 
het Algemeen Bestuur van de SWB. Het 
Bestuur beoordeelt een haar aangeboden 
nota op stijl, interne samenhang en deug
delijkheid van argumentie; staat het betoog 
niet bol van kreten die tot niets verplich
ten, zoals oproepen tot demokratiseren, 
decentraliseren en emanciperen, zonder 
dat wordt aangegeven wat daarmee in het 
betrokken geval nu precies wordt bedoeld? 
Het Algemeen Bestuur onderwerpt het 
stuk, kortom, aan een scriptiebespreking. 
Verder kijkt het bestuur naar betaaibaar
heid van de beleidsvoorstellen die gedaan 
worden en naar originaliteit. In tegenstel
ling tot wat verwacht zou mogen worden 
door het ontbreken van een censurerende 
achterban, is oorspronkelijkheid bij ons 
een groot probleem. 
Een nota die een collage is van veilige 
standpunten komt het SWB-bestuur zon
der moeite door; zonder moeite, maar ook 
zonder applaus. Het is een feit dat weinig 
verrassende denkbeelden in notavorm bij 
het Algemeen Bestuur worden aangebo
den en het is nuttig op dit betreurenswaar
dige verschijnsel in te gaan. 
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Het kwaliteitsprobleem 
Ook bij andere Nederlandse partijen be
staat op het ogenblik armoede aan samen
hangende en inspirerende politieke ideeën; 
gebrek aan kwaliteit is een algemeen ver
schijnsel. Nu is dit op zichzelf geen fraai 
excuus; de anderen hebben niks, dus wij 
hoeven ook niet en als je nadenkt over de 
oorzaken er van kom je terecht bij onhan
teerbare verschijnselen als het culturele 
klimaat. Het vervelende van dat culturele 
klimaat is dat het ongrijpbaar is, je kunt er 
niets tegen doen, terwijl je tegelijkertijd het 
gevoel hebt dat het bestaat en je je er niet 
aan kunt onttrekken. (Dit geldt althans 
voor mij, TT). 
Een tweede oorzaak is lijfelijker en speci
fiek voor D'66: de werkgroepen komen 
samen op basis van vrijwilligheid en onze 
vrijwilligers zijn bijna altijd direct betrok
ken deskundigen: de werkgroep Onderwijs 
bestaat uit docenten en onderwijskundi
gen, de buitenlandwerkgroepen uit ambte
naren van Buitenlandse Zaken en de sub
werkgroep PTT uit PTT'ers. De alterna
tieven die binnen een werkgroep opkomen 
zijn gewoonlijk maar hele kleine spron
getjes rond het bestaande beleid dat men 
zelf heeft helpen formuleren, of waar men 
zijn hart aan heeft verpand, want mensen 
hechten zich aan hun organisaties. En ver
der komt de produktie van werkgroepen 
tot stand nadat men intern overeenstem
ming heeft bereikt. Gedurende het onder
handelingsproces dat tot het compromis 
leidt wordt de oorspronkelijkheid ge
woonlijk vermalen. 
Tenslotte bestaat er in veel te brede krin
gen van de partij de angst zich aan koud 
water te branden. Succes in de opiniepei
lingen dwingt op het ogenblik tot zo onop
vallend mogelijk gedrag, want beneden 
wroetten in dit land de lange tenen en bo
ven wordt ieder uitstekend hoofd gretig 
afgehakt, niet waar? Deze koudwatervrees 
is verderfelijk en voor de toekomst ook 
dodelijk. Het is in de politiek af en toe 
verstandig je mond te houden, of, als je 
hem wel opendoet, zo weinig mogelijk te 
zeggen, maar hier gaat het om iets anders: 
er bestaat angst de mond open te doen, 
uitsluitend en alleen omdat alles watje zegt 
tegen je zou kunnen worden gebruikt. Het 
gevolg daarvan is dat initiatieven altijd bij 
de anderen liggen en D'66 mag kiezen tus
sen meeloper of slachtoffer zijn, wat de 
partij uiteindelijk zal vernietigen en te
recht. 
Het lot van het honderdduizendwoningen
plan bij de vorige kamerverkiezingen le
vert het slechte voorbeeld. Het idee de 
nationale goud- en deviezenvoorraad in 
een andere verhouding tot elkaar te bren
gen om zo 100.000 woningen extra te bou
wen, was het aardigste dat we aan de cam
pagne van 1981 bijdroegen, maar de gelui
den die je erover hoorde waren vrijwel al
leen klachten van kandidaten die zich 
avond aan avond moesten verdedigen te
gen de insinuatie dat D'66 ons goeie goud 
wilde versjacheren. 

Taak van het Algemeen Bestuur 
Het Algemeen Bestuur van de SWB ziet 
het als haar taak de kwaliteit van de me
ningsvorming binnen D'66 te verhogen. Zij 
heeft daarvoor verschillende instrumen-._ 

3~ 



Het Algemeen Bestuur van de SWB tijdens een recente brainstorming in het bovenkamertje van het 
partijsecretariaat. Met de wijzers van de klok mee: Hans Jeekel, Iteke Weeda, Meindert Ververs, 
Herman Hotte, Eric van der Hoeven (directeur van de Stichting), Hans de Lange (secretaris van de 
stichting), Constance Rottländer-Meyer, Kees Klompenhouwer, Bram van Hengel. 

111> ten. In de eerste plaats staat het haar vrij 
zelfwat te bedenken en met dat doel zijn in 
februari en maart 1982 twee brainstor
mingzaterdagen gehouden, waarvan de re
sultaten in de vorm van een verslag en een 
aantal projectvoorstellen in mei beschik
baar komen. Deze stukken zijn zoveel als 
een beleidsnota. (Daarnaast wordt, even
eens in mei, een organisatie- en structuur
nota gepubliceerd.) Een ander instrument 
is het project in de vorm van een duidelijk 
omschreven onderzoeksopdracht. Een 
project kan worden uitgevoerd door een 
speciaal ingestelde, multidisciplinaire stu
diecommissie van besloten samenstelling 
en dit is de manier waarop de wetenschap
pelijke bureaus van andere partijen ge
woon zijn te werken, maar het SWB-be
stuur zal er in het algemeen de voorkeur 
aan geven een project onder te brengen bij 
een bestaande werkgroep. 
Artikel 2.1. van het Stichtingsstatuut be
schrijft het doelvan de SWB: "De Stich
ting heeft ten doel het verrichten of doen 
verrichten van wetenschappelijk werk ten 
behoeve van de politieke partij Dernokra
ten '66 en haar fracties in vertegenwoordi
gende lichamen. Zij bevordert het inhou
delijk en politiek denken binnen D'66 door 
het analyseren van maatschappelijke 
problemen ... " Dit artikel schijnt het ter
rein van het Stichtingsbestuur tegenover 
dat van het Hoofdbestuur van de partij afte 
bakenen. In de praktijk is dat natuurlijk 
niet zo, omdat het "wetenschappelijke" 
van de Stichting niet wetenschappelijk in 
de betekenis van "scientific" is, maar in 
die van "scolarly". 
De criteria voor beoordeling van het "we
tenschappelijk" werk zijn: is het gedegen? 
is het plausibel, redelijk? verschaft het in
zicht? hebben we er iets aan? en niet: is het 
toetsbaar, of falcifieerbaar naar natuur
wetenschappelijk gebruik? Dit heeft tot 
gevolg dat er eigenlijk geen duidelijke 
grens bestaat tussen de wetenschappelijke 
verantwoordelijkheid van het SWB-be-

(Foto: Theo Timman) 

stuur en de politieke van het Hoofdbe
stuur. 

De vele monden van D'66 
Nu kent de partij toch al zo'n groot aantal 
centra van meningsvorming: de ledenver
gaderingen, maar daarnaast: hoofdbe
stuur, programmacommissie, adviesraad, 
SWB-bestuur, Eerste en Tweede Kamer
fracties, provinciale en gemeentelijke 
fracties. Het opmerkelijke van die situatie 

NOTA'S IN PORTEFEUILLE (maart 1982) 

Titel 

I. Reactie op de ontwerp-politiewet 
2. Ouderen 
3. Studiedag gehandicaptenbeleid 
4. Natuur- en landschapsbescherming 
5. Industriebeleid 
6. Kwaliteit bilaterale hulp 
7. Studiedag informatiebeleid 
8. Energie en consument 
9. PTT 

10. China/Taiwan 
11. Machtsstructuren in de landbouw 
12. Lange-termijn milieubeleid 
13. Energiescenario 
14. Vrede, veiligheid, kernwapens 
15. Rechtspositie minderjarigen 
16. Ruimtelijke Ordening/Defensie 
17. Korte-termijn milieubeleid 
18. Arbeidsloos basisinkomen 
19. Wapenexport 
20. VN-vredesmacht 
21. Maatschappelijke dienstplicht 
22. Internationaal milieubeleid 
23. Vrede, veiligheid, ontwikkelingssamenwerking 

24. Defensieplanning 
25. Contract-produktie in de landbouw 
26. West-Sahara 
27. Regionaal economisch beleid 
28. Studiefinanciering 
29. Ethiopië 
30. Monumentenzorg 
31. Werklozenbeleid 
32. Gemeentelijk politiebeleid 
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is dat hij in de praktijk zo weinig conflicten 
oplevert en dat is natuurlijk ook het aardige 
van D'66. Zolang de tolerantie tenminste 
niet het gevolg is van de tot niets verplich
tende saaiheid van de meningen waarte
genover men tolerant is. 
Een origineel idee is binnen een politieke 
stichting als de SWB vrijwel altijd ook een 
politiek gevoelig idee en daarom is het voor 
de pretenties van het huidige bestuur van 
de Stichting plezierig dat de relatie tussen 
Hoofdbestuur en SWB-bestuur procedu
reel zo ondubbelzinnig is geregeld. Artikel 
64 van het Huishoudelijk Reglement van 
de partij stelt: , , 1. De werkgroepen treden 
nimmer zelfstandig op. Meningen, opvat
tingen en publikaties vallen onder verant
woordelijkheid van het bestuur van de 
SWB. 2. Het bestuur van de Stichting 
treedt niet naar buiten op dan na overleg 
met het I:IB." 
De kinderen zijn dus helemaal van de moe
der; tussen de ouders bestaat wat tegen
woordig een LAT-relatie heet. 

Lokale en regionale werkgroepen. 
D'66 heeft weinig leden, maar relatiefveel 
actieve leden. De duizend deelnemers aan 
het werk van de Stichting vormen slechts 
een gedeelte van de leden die "weten
schappelijk" werk doen ten behoeve van 
de politieke partij D'66 en haar fracties. Er 
bestaan nogal wat gemeentelijke en pro
vinciale werkgroepen. Het SWB-bestuur 
heeft daar geen overzicht van; hoeft dat 
ook niet te hebben. Toch is het vooral voor 
die groepen dat eenmaal per halfjaar op de 
vaste SWB-pagina een lijst van de "nota's 
in portefeuille" zal worden afgedrukt, zo
dat men ongeveer weet wat er in de SWB 
staat te gebeuren. Dat overzicht staat voor 
deze keer hieronder. 

werkgroep 

Politie 
Ouderen 
Gehandicapten 
Milieu 
Industriebeleid en Innovatie 
Ontwikkelingssamenwerking 
Informatiebeleid 
Energie 
Informatiebeleid 
Verre Oosten 
Landbouw 
Milieu 
Energie 
Vrede en Veiligheid 
Rechtspositie minderjarigen 
Vrede en Veiligheid 
Milieu 
Projectgroep 
Vrede en Veiligheid 
Vrede en Veiligheid 
Vrede en Veiligheid 
Milieu 
Vrede en Veiligheid 
Ontwikkelingssamenwerking 
Vrede en Veiligheid 
Landbouw 
Afrika 
Macro-economie 
Hoger Onderwijs 
Mensenrechten 
Volkshuisvesting/Kunsten 
Projectgroep 
Politie 

verwachte 
afronding 

maart 1982 
maart 1982 
maart 1982 
maart 1982 
maart 1982 
maart 1982 
maart 1982 
april 1982 
april 1982 
april 1982 
april 1982 
mei 1982 
juni 1982 
zomer 1982 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
eind 1982 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
? 
? 
? 
? 
? 



NA DE DEMONSTRATIE 
Op 21 november 1981 gaven 400.000 
Nederlanders te kennen dat huns 
inziens het terugdringen van de 
bewapening een veel hogere prioriteit 
moet hebben dan het tot dusver 
gehad heeft, en dat we tenminste in 
West-Europa eenzijdig moeten afzien 
van het plaatsen van nieuwe 
kernwapensystemen. In andere 
Europese hoofdsteden waren 
honderd-duizenden hen hierin 
voorgegaan. Heeft dat iets 
opgeleverd? Mogen we verwachten 
dat de nu begonnen onderhandelingen 
de bewapening zullen terugdringen? 

Voor mij persoonlijk kwam de ontnuchte
ring na de roes van 21 november al snel, 
toen ik op 25 november een dag de hoor
zitting van de Wereldraad van Kerken over 
kernwapens en ontwapening bijwoonde. 
Wat ik daar te horen kreeg was allerminst 
bemoedigend. Het in 1968 afgesloten Non
Proliferatie-Verdrag (NPV) is op sterven 
na dood. Bij dit verdrag verplichtten de 
niet-kernwapenlanden zich af te zien van 
het verkrijgen van kernwapens, terwijl de 
kernwapenbezitters toezegden hun arse
nalen te zullen verminderen. De kernwa
penlanden hebben zich niet aan deze toe
zegging gehouden, maar integendeel hun 
kernwapenbezit zowel kwantitatief als 
kwalitatief steeds meer opgevoerd. Daar
bij komt dat een niet in het verdrag voor
ziene vorm van proliferatie inmiddels een 
feit is geworden: de toenemende kwets
baarheid van de hoofdkwartieren en de 
noodzaak snel te kunnen reageren heeft 
zowel in het Oostblok als in het Westen 
geleid tot het delegeren van de bevoegd
heid om kernwapens in te zetten naar lage
re commandanten. Hoewel verantwoor
delijke politici uit de derde wereld wel in
zien dat een toename van het aantal kern
mogendheden de kans op een nucleair 
conflict doet toenemen, zijn ze niet langer 
bereid zich.neer te leggen bij een verdrag 
dat hun het recht op het bezitten van kern
wapens ontzegt, terwijl de noordelijke lan
den ongestoord hun arsenalen kunnen ver
groten en verfijnen. Ze zien het NPV als 
een truc van de rijke landen om hun eigen 
voorsprong verder te vergroten. 
Waardoor gaat wapenbeheersing zo moei
zaam? Eén oorzaak is dat de voortgang in 
de ontwikkeling van nieuwe wapens veel 
groter is dan de voortgang bij onderhande
lingen. De enige verifiëerbare maatregel 
die de ontwikkeling van nieuwe wapens 
kan vertragen is een totaal verbod van 
kernproeven (ook ondergronds) en van 
proeven met raketten. Dit is een mini
mumvoorwaarde voor succesvolle wa
penbeheersing. Op de hoorzitting van de 
Wereldraad was ik getuige van het verslag 
van dr. Robles (Mexico) en mevr. Thors
son (Zweden) over de gang van zaken in 
het "Comittee on Disarmament", waaruit 
duidelijk de absolute onwil bleek van de 
kernwapenbezitters om mee te werken aan 
een totaal verbod van kernproeven. Zelfs 

een voorstel om hiervoor een studie-com
missie op te richten stuitte op een Engels
Amerikaans veto. ,,Tweezijdige afspraken 
moeten er komen, afspraken waarvan de 
naleving controleerbaar is" aldus van Agt 
op de CDA-partijraad in Breda. Maar zul
ke afspraken komen niet tot stand omdat 
hier geldt: ,,Waar geen wil is is geen weg''. 
Een tweede oorzaak van de trage voort
gang bij wapenbeperking is dat zij die hun 
inkomen, invloed of positie aan (de pro
duktie van) een bepaald wapensysteem 
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ontlenen, zich er tegen verzetten dat 
"hun" wapensysteem gekortwiekt wordt. 
Het besluit van de regering Reagan om in 
de komende vijf jaar de defensieuitgaven 
met 40% reëel te verhogen betekent dat in 
de komende vijf jaar het aantal mensen dat 
zich uit (meestal onbewust) eigenbelang 
tegen wapenbeperking verzet met 40% zal 
toenemen. Goedkeuring door het Ameri
kaanse Congres van welk wapenbeper
kings-verdrag dan ook zal daardoor nog 
moeilijker worden dan het thans reeds is. 
Een derde oorzaak van de geringe voort
gang bij onderhandelingen is dat het er bei
de partijen in de eerste plaats om te doen is 
hun eigen positie relatief te versterken, 
wapenbeperking komt op de tweede 
plaats. Ik wil dit illustreren aan de hand 
van het voorstel van Reagan in zijn rede 

van 19november. Dat voorstel houdt in het 
afzien van het plaatsen van kruisraketten 
en Pershing li's door de NAVO en het 
ontmantelen van alle SS4-, SS5- en SS20-
raketten door Rusland. Nu heeft Rusland 
al vanaf het begin van de zestiger jaren een 
groot overwicht aan op het land gestatio
neerde middellange afstandsraketten. 
Historisch hangt dit samen met de Cuba
crisis, deze had tot gevolg dat de voor Cu
ba bestemde raketten in Europa gestatio
neerd werden, en de plaatsing van Ameri
kaanse raketten in Turkije niet doorging. 
Het westen zocht zijn kracht aanvankelijk 
vooral in vliegtuigen met kernbommen, 
later meer in onderzeeërs met kernraket
ten; daarin heeft de NAVO een duidelijke 
voorsprong op Rusland. Reagan's voorstel 
komt er dus op neer dat Rusland haar al20 
jaar bestaande overwicht in op het land 
gestationeerde middellange afstandsta
ketten opgeeft, en het NAVO-overwicht in 
op onderzeeboten geplaatste raketten ge
handhaafd blijft, terwijl bovendien de En
gelse ert de Franse kernmachten buiten be
schouwing blijven (wat dit laatste betreft 
stelt bondskanselier Schmidt zich realisti
scher op). Reagan's voorstellen zijn dus 
duidelijk gericht op de versterking van de 
eigen positie. Van de voorstellen van 
Breznjev kan hetzelfde gezegd worden, 
maar omdat daar in onze pers al aandacht 
genoeg aan besteed is ga ik daar nu niet 
verder op in. 
De hamvraag is: Betekent Reagan's rede 
van 19 november een aanzet tot een nieu
we Amerikaanse politiek, gericht op wa
penbeheersing en ontspanning? 
Ik konstateer: 
1. Reagan doet geen voorstellen om kern

en raketproeven te verbieden. 
2. De verhoging van het defensiebudget 

(40% reëel in 5 jaar) blijft gehandhaafd. 
3. Reagan doet geen voorstel om het 

SALT-11 akkoord, waarover zevenjaar 
onderhandeld is, te ratificeren. Het feit 
dat alle West-Europese regeringen zich 
voor ratificatie uitspraken legt hier geen 
enkel gewicht in de schaal. 

4. De onderhandelingen zullen zich be
perken tot de in Europa geplaatste en te 
plaatsen wapens, en daar moeten ver
reweg de grootste concessies van de 
Russen komen. 

Kortom, de onderhandelingen in Genève 
zullen niet leiden tot een doorbreking van 
de bewapeningsspiraal. De enige manier 
om die te doorbreken is om eenzijdig radi
kaal te stoppen met het plaatsen van nieu
we wapensystemen. De geplande NAVO
modernisering draagt niet bij tot onze vei
ligheid, en evenmin tot de vrijheid van de 
Polen. Integendeel, de door president 
Reagan bepleitte harde-lijn politiek ver
sterkt de verdeling van Europa in twee 
blokken, en draagt daardoor bij aan het 
continueren en legitimeren van de onvrij
heid in Oost-Europa. 

De Nederlandse positie 
Een hoopvolle ontwikkeling vind ik de op
stelling van de Roemee.nse leider Ceauces
cu. Voor het eerst deed een politiek leider, 
om de impasse te doorbreken, voorstellen 

· waarbij de eigen partij (hier het Oostblok) 
meer inlevert dan de tegenstander. De 
vraag van de demonstranten in Amsterdam 

.... 



EUROPEESOM 
PARLEMEN~ 
door: Doeke Eisma 

Het vorige verslag van onze fraktie 
eindigde met de verkiezing van Dan
kert als voorzitter van het europees 
parlement. Het is bekend dat de 
nieuwe voorzitter zich richt op de 
versterking van de rol van het parle
ment. Van deze omstandigheid maken 
wij gebruik om initiatieven te ont
wikkelen om in het plenaire debat 
met Commissie en Raad o.a. een 
tweede ronde voor de parlementariërs 
in te voeren, interruptie-mogelijkhe-

... aan de Nederlandse regering was dat zij in 
het Westelijk bondgenootschap zou doen 
wat Roemenië in het Oostblok gedaan 
heeft: Een eenzijdige stap voorstellen om 
het proces van voortdurende escalatie te 
doorbreken. Op deze vraag heeft minister 
van der Stoel in de uitzending van "Hier en 
Nu" op de avond van 21 november een 
beslist nee laten horen. Hij sprak zich uit 
voor onderhandelingen met Reagan's 
voorstel als uitgangspunt, m.a.w. de te
genpartij moet de grootste concessie doen. 
Deze opstelling van minister van der Stoel 
ligt wel geheel in de lijn van de politiek die 
de Nederlandse regering steeds gevoerd 
heeft: "Handhaven van de eenheid binnen 
de NAVO" heeft een veel hogere prioriteit 
dan het afremmen van de wapenwedloop. 
Terwille van de eenheid in de NAVO is 
onze regering bereid mee te werken aan de 
plaatsing van een nieuwe generatie mid
dellange-afstandswapens in Europa. 
Terwille van de eenheid in de NAVO is 
onze regering bereid zich te onthouden van 
iedere vorm van pressie op de super-mo
gendheden om tot een verbod van kern- en 
raketproeven te komen. 
Terwille van de eenheid in de NAVO is 
onze regering bereid om er op de NPV
toetsingsconferentie het zwijgen toe te 
doen, en werkeloos toe te zien hoe het 
NPV steeds verder ontkracht wordt. 
Terwille van de eenheid in de NAVO is 
onze regering bereid te accepteren dat het 
streven naar wapenbeheersing niet verder 
gaat dan de machtige rechtervleugel in het 
Amerikaanse Congres bereid is te gedo
gen. 
Terwille van de eenheid in de NAVO is 
onze regering bereid te gedogen dat de op 
hol geslagen wapenwedloop in ieder geval 
de komende vijf jaar nog onverminderd 
voortgaat. 
Wie de vrede wil dienen moet niet wachten 
op een consensus onder de bondgenoten, 
maar moet zijn nek durven uitsteken, zoals 
oud-president Sadat van Egypte dat ge
daan heeft. Hiertoe is de Nederlandse re
gering duidelijk niet bereid. • 

den te creëren; kortom de controle
functie te vergroten. 

Collega's van ons merken nogal eens (af
gunstig) op dat wij minder tijd hoeven te 
besteden aan fraktievergaderingen. Inder
daad is het voor Aar de Goede en mij, naast 
de vergaderingen op onze fraktiekamer op 
de Lange Voorhout, nog wel eens mogelijk 
om fraktiebijeenkomsten op weg naar of in 
Straatsburg en Brussel te houden. Daar
entegen nemen de veelvuldige oriënteren
de gesprekken met personen die ons bena
deren of waarmee wij - volgens de con
gresresolutie - samenwerking wensen, 
veel tijd in beslag. Aan de werkgroep Eu
ropa en Eurotac rapporteerden wij over 
deze gesprekken gedurende het laatste half 
jaar. 
Gedurende de afgelopen maand bezocht 
Aar de Goede met H. B. en 2e kamer verte
genwoordiging de SDP en de Liberals in 
Engeland en woonde ik een congres in 
Portugal bij van een, opvallend op D'66 
gelijkende, nieuwe onafhankelijke demo
cratische partij (A.S.D.I.). 
Het lijkt er nu op dat de SDP zich vooreerst 
concentreert op versterking van hun posi
tie in eigen land en daardoor onvoldoende 
capaciteit hebben om zich met hun toe
komstige positie in Europa bezig te hou
den. Desondanks houden wij nauwe con
tacten met hen. De M.R.G. in Frankrijk wil 
op partijniveau met D'66 bijeenkomen. 
Daarnaast zijn er voor ons interessante on
rustverschijnselen in de liberale fractie, 
w.o. de activiteiten van Sirnone Veil, die 
overweegt zich met enkele aanhangers af 
te splitsen. 
Met spanning wachten wij het D'66 semi
nar in juni af, waar diverse buitenlandse 
partijen zijn uitgenodigd. 
De parlementaire activiteiten van de Eu
rofraktie strekken zich uit tot vele onder
werpen. Volgens de taakverdeling tussen 
ons beiden spraken wij gedurende de ple
naire zittingen van de maanden januari
maart, over de verklaring van de Raads
voorzitter Tindemans, hetjaarprogramma 
van de Commissie, het midden- en klein
bedrijf, uniforme verkiezingsprocedure 
van het E.P., El Salvador, de positie van 
ouderen, veiligheid kerncentrales, alco
holgebruik, vervoer-, onderwijs-, regio
naalbeleid, vervoer radioaktieve stoffen, 
milieueffekt rapportage, handel in zeehon
denprodukten. Over dit laatste onderwerp 

ontving ik door een kranteadvertentie 1500 
brieven en 5200 handtekeningen van per
sonen die verzochten voor een importver
bod van zeehondenprodukten te stemmen. 
Het was niet alleen daarom dat we ons 
uitspraken tegen de wrede zeehonden
moord! Mede dankzij de inspanning van 
Henny Pieters en Bert Schwarz kregen de 
briefschrijvers binnen 4 dagen antwoord. 
Ook stelden wij een aantal schriftelijke en 
mondelinge vragen aan Raad en Commis
sie tijdens het vragenuur in Straatsburg 
over o.a. het Europees monetair stelsel, de 
werkloosheid en Turkije. 
Ik hoop hiermee de Democraat een beeld 
te hebben geschetst van de verscheiden
heid van onderwerpen waarmee we ons 
bezighouden. Wellicht vormt dit voor nog 
meer partijgenoten, dan na mijn vorige op
roep, aanleiding om kontakt met ons op te 
nemen. Assistentie is zeer gewenst! Gedu
rende deze maanden heb ik bij de indiening 
van een aantal amendementen over grens
overschrijdende milieueffecten en onder
wijsbeleid ervaren, dat wij vanuit een on
afhankelijke bemiddelingspositie kunnen 
opereren. 
Afwisselend stemde het redelijk denkende 
deel van de conservatieven/liberalen of 
een deel van de socialisten/communisten 
voor onze voorstellen. Vanuit deze positie 
moet het mogelijk zijn deze afwisseling te 
doorbreken en een meerderheid voor onze 
voorstellen te realiseren. • 

(advertentie) 

Bij de Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66 komt per 1 juni 
a.s. de plaats vrij voor een 

SECRETARIS/SECRETARESSE 
Binnen het kleine team van drie mensen zal van hem/haar het 
zelfstandig verrichten van veel uitvoerende taken worden ge
vraagd (typen, kopiëren, verzenden) en daarnaast ook organi
seren en controleren. 
Van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij vriendelijk en zakelijk 
kan optreden tegen bezoekers en aan de telefoon, dat hij/zij 
goed kan typen, kan organiseren, geen bezwaar heeft tegen 
uitvoerend werk, en leiding kan geven aan vrijwilligers. 

Sollicitaties voor 1 mei 1982 te richten aan de S.W.B. D'66, t.a.v. 
Erik van der Hoeven, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. Deze geeft ook telefonische inlichtingen (070 - 858303). 
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OPINIE 

GAAT D'66 NU AAN 
SUCCES TEN ONDER? 
KRITIEK, ELECTORALE TERUGGANG 
EN DE KRACHT VAN DE PARTIJ 

Door: Bob van den Bos, 
vice-voorzitter politiek. 

Politiek succes roept verwachtingen, maar 
ook weerstanden op. Verwachtingen, 
vooral in de eigen gelederen, weerstanden 
bij de politieke concurrentie. 
De Tweede-Kamerverkiezingen van·vorig 
jaar hebben een ongekende winst opgele
verd en dat is ons door de andere grote 
partijen natuurlijk niet in dank afgenomen. 
Dat D'66 in de campagne voor de Staten
verkiezingen het gezamenlijke doelwit 
werd van de VVD, de PvdA en het CDA 
was dan ook nauwelijks verbazingwek
kend. Wat opviel was vooral de twee
slachtigheid die deze partijen ten opzichte 
van ons aan de dag legden. Aan de ene kant 
wil men ons in het eigen kamp halen ter 
versterking van de eigen positie. Aan de 
andere kant wordt vooral D'66 onophou
delijk door de mangel gehaald om het 
electoraat bij ons weg te trekken: De VVD 
hield niet op te benadrukken dat wij de 
sàmenwerking met haar niet moeten blok
keren en liet deze vriendelijke uitnodiging 
dan consequent vergezeld gaan van een 
grote bezoedeling van onze lijsttrekker. De 
stem van de kiezer laat politici soms vals 
zingen. 
De PvdA noemde ons telkens haar "na
tuurlijke bondgenoot", maar liet vervol
gens niet na ons als "tegenvallend", ver
rechtst en "te weinig sociaal" afte schilde
ren. 
Ook CDA-ers lieten zich nog al eens laat
dunkend over ons uit, zonder daarbij ste
vige inhoudelijke kritiek te leveren, bang 
als ze zijn dat D'66 in de coalitie te veel 
naar de PvdA overhelt. 
Al met al doorzichtige partijpolitiek dus, 
waar we niet al te lang bij hoeven stil te 
staan. 
Helaas werd evenwel de anticampagne 
ook door een aantal publiciteitsmedia 
overgenomen. Termen als "reclamepar
tij" en "de leegheid achter de lijsttrekker" 
werden weer van stal gehaald. Bij wijze 
van misplaatste nostalgie naar ons succes 
in de zestiger jaren, zullen we maar zeg
gen. 
Onaangenaam en ook schadelijk was de 
ook in de pers gelanceerde zeer persoons
gerichte aanval op Jan Terlouw, door velen 
beschouwd als het symbool van ons ver-

kiezingssucces in mei. 
Ernstiger dan deze aanvallen op zichzelf is 
dat het ons electoraal nu ook wat minder 
voor de wind gaat, zoals met de staten ver
kiezingen is gebleken. Nu is deze terug
gang bepaald niet alarmerend. Het verlies 
moet deels worden verklaard uit het lage 
opkomstpercentage. 
Niettemin zijn ook (nu bij ons!) "de gren
zen aan de groei" een teken aan de wand, 
in elk geval een reden tot bezinning. 
Te meer daar het ook binnen onze partij 
inmiddels (vóór de uitslag van 24 maart) 
niet geheel aan politiek kritische geluiden 
ontbreekt. En kritiek van partijgenoten 
verdient in het algemeen nog serieuzere 
aandacht dan die van politieke tegenstan
ders. Al was het maar omdat de motieven 
achter de kritiek vanzelfsprekend wezen
lijk verschillen. 
Deze interne kritiek, of onbegrip, betreft 
onder meer het veranderende karakter van 
de partij, onze (midden)positie in een be
sluiteloos kabinet, enige impopulaire 
maatregelen van onze bewindsmensen en 
niet in de laatste plaats de presentatie en 
uitleg van deze beleidsdaden. 
Voorzover er bovendien een verband be
staat tussen de aard van deze kritiek en de 
electorale teruggang, is er aanleiding te 
meer om er in de partijdiscussie aandacht 
aan te besteden! 

Waar gaat het vooral om? 
De groei van D'66 in de breedte gaat vol
gens menigeen te veel ten koste van het 
oorspronkelijke elan. Er moet nu meer 
georganiseerd en geregeld worden; er 
moeten meer opvattingen onder een ge
meenschappelijke noemer gebracht wor
den. Hierdoor wordt het typisch D'66-
achtige, het laat ik maar zeggen sympa
thiek chaotische, maar ook het spranke
lende en dynamische naar de achtergrond 
gedrongen. Vooral voor veel "oudere" le
den lijkt dat moeilijk te aanvaarden. 
Ook het dragen van regeringsverantwoor
delijkheid leidt er volgens critici toe dat we 
te veel. aan het Haagse politieke compro
missenspel mee (moeten) doen, waardoor 
we veel van ons oorspronkelijk non-con
formisme zouden hebben verloren. Grote 
ideeën, al of niet uitvoerbaar(!) blijven uit. 
Natuurlijk, we zijn en blijven het redelijk 
alternatief. Maar de indruk ontstaat dat nu 
te sterk het accent wordt gelegd op de re-
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delijkheid en te weinig op het alternatief. 
D'66 staat niet meer náást de andere partij
en. 
Integendeel, te vaak zou onze partij in het 
veilige midden staan tussen het CDA en de 
PvdA. Dit komt wellicht beleidsmatig goed 
uit, maar gaat er gevoelsmatig niet in. 
Nu ligt het kritisch volgen van gezagsdra
gers diep verankerd in de aard van onze 
partij. En tja, ook onze eigen bewindsmen
sen, hoe capabel ook, ontkomen hier niet 
geheel aan. 
Sterker, juist door onze succesvolle ver
kiezingen in mei 1981 zijn er extra hoge 
verwachtingen gewekt, zowel binnen de 
partij als bij ons electoraat, waardoor er, 
menselijkerwijs, ook eerder teleurstellin
gen zullen ontstaan. 
We moeten ons echter realiseren dat voor
al aanvankelijk de beleidsruimte van een 
nieuw kabinet beperkt is: men wordt ge
confronteerd met vele niet meer terug te 
draaien beslissingen of afspraken van het 
vorige kabinet (vgl. aangegane uitgaven
verplichtingen, boringen op Ameland, in 
aanleg genomen wegen, afspraken met 
oliemaatschappijen enz. enz.) 
Bovendien kan ons verkiezingsprogramma 
niet integraal worden uitgevoerd, omdat er 
nu eenmaal per definitie concessies aan 
coalitiepartners moeten worden gedaan. 
Ook moeten redelijkerwijs de tegenvallen
de buitenlandse economische factoren 
(rentestand in de Verenigde Staten b.v.) in 
beschouwing worden genomen. 
Deze ondermijnen immers sterk de moge
lijkheden om de eigen beleidsvoornemens 
ten uitvoer te brengen. Zeker ook op de 
gevoelige terreinen waar D'66-ers verant
woordelijkheid dragen. 
Daar komt nog bij dat de aard van het zo 
belangrijke sociaal-economische beleid 
dat D'66 voorstaat, relatief moeilijk over 
het voetlicht te brengen is. Immers, een 
beleid gericht op langere termijn vergt 
meer verklaring dan een beleid, waarvan 
de resultaten op korte termijn zichtbaar 
zijn. Wie zijn politiek richt op de noodza
kelijke voorwaarden voor verbetering van 
de economie en eerlijkheidshalve geen 
cijfermatige werkgelegenheidsgaranties 
wil geven, wordt niet automatisch overal 
met gejuich binnengehaald. 
Het terugdringen van het financieringste
kort van de overheid en (daarbij) vooral het 
beheersen van inkomens en overdrachts
uitgaven - hoe noodzakelijk voor de in
vesteringsruimte voor het bedrijfsleven 
ook -laten zich heel moeilijk verkopen als 
daar geen merkbare resultaten of een ge
loofwaardig perspectief bij worden gele
verd. 
En bovendien: vooral van redelijk-pro
gressieve partijen wordt een beleid van te
rugschroeven en inleveren minder in dank 
afgenomen dan van partijen als de VVD en 
het CDA, waar (oudere mensen) toch al 
andere verwachtingen van hebben. Ook 
dat hebben de Statenverkiezingen weer 
eens onderstreept. 

Conclusie 
Voorzover de kritiek samenhangt met de 
groei van de partij en overgang van een 
non-conformistische beweging naar een 
bestuurderspartij is deze niet geheel te on-
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advertentie 

Politiek Scholings- en V ormings Instituut D'66 

AK'fiVITEITEN VOORJAAR 1982 

Aktuele politie!< 

Het hoofdbestuur organiseert in samenwerking 
met het psvi d'66 diskussiebijeenkomsten over 
aktuele politiek en d'66. 
Deze diskussiebijeenkomsten worden ingeleid 
door Bob van den Bos, vice-voorzitter politiek. 
Na de inleiding is er ruim gelegenheid om met 
Bob van den Bos, vice-voorzitter politiek en 
Miehiel ten Brink, sekretaris politiek, van ge
dachten te wisselen over het heden en de toe
komst van d'66. 
Het maximaal aantal deelnemers aan de bijeen
komsten is 25. Wie het eerste komt, het eerste 
maalt. 
Waar en wanneer? 
Rotterdam, I mei 1982 
Nijmegen, 22 mei 1982 
Aanmelding 
PSVI d'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag, 070-858303 

Jongerenkursus 

Deze kursus is een vervolg op de jongerenkur
sus die op 24 en 25 oktober 1981 in Bunnik is 
gehouden. De inhoud wordt van te voren door 
de deelnemers zelf vastgesteld. 
Waar en wanneer? 
Bunnik, jeugdherberg Rhijnauwen, 8 en 9 mei 
1982 
Kosten 
Per deelnemer wordt een bijdrage van f 25,
gevraagd. 
Aanmelding 
PSVI d'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
Den Haag 

Regio's 

GRONINGEN ____________________ _ 

Bestuurderskursus (vervolg): 16/17 april 1982 
Themabijeenkomst kollegeonderhandelingen: 
voorjaar 1982 
Weekend nieuwe raadsleden: 3/4 sept. 1982 
Themadag gemeentebegroting: najaar 1982 
Diskussie- en vergadertechniek: najaar 1982 
Info en aanmelding: Ton Bergman, Kalkwijk 15, 
9603 BB Hoogezand, 05980-95233 
FRIESLAND·--~~~----------~-
Drempeloverschrijdingskursus vrouwen: najaar 
1982 
Kollegeonderhandelingen: weekend in juni (bij 
voldoende belangstelling) 
Bestuurderskursus: 4 avonden mei 1982 
Info en aanmelding: Ellen van Hulzen-Figee, 
Sinderhoven 22, 9254 GD Hardegarijp, 
05110-3250 
DRENTHE ______________________ __ 

Basiskursus provinciale staten: na de verkiezin
gen van provinciale staten 
Basiskursus gemeenteraad: najaar 1982 
Info en aanmelding: Arend Jager, Alb. Schweit
zerplantsoen 8, 9301 HB Roden, 05908-17205 
OVERIJSSEL. ___________________ _ 
Basiskursus gemeenteraad 
Oost Overijssel: vanaf 2 maart 
begeleider: Henri Potman, 053-894437 

~8 

West Overijssel: vanaf 25/26 maart 
begeleider: Jaap Boekelman, 05200-414449 
Info en aanmelding: Siska van der Aa, Beeku
merstraat 308, \548 PV Boekelo 05428-2729 
GELDERLAND·-------------~~~
Themadag gemeentefinanciën 17 april 1982, 
Arnhem, Coehoorn. Onderwerpen: begrotin
gen, kapitaalsbeheer m.m.v. Johan Koster 
bezuinigingsbeleid, m.m.v. Hans Bolluyt 
gemeente en huisvesting m.m.v. Willem Vrij
hoef 
Themadag welzijn, 1 mei 1982, Arnhem. de Op
bouw. M.m.v. Jan van den Hazel 
Bestuurderskursus, in verband met de verkie
zingen voor provinciale staten en gemeentera
den: september 1982 
Info en aanmelding: Toon Jan se, Nassauweg 24, 
6703 CJ Wageningen, 08370-14237 
UTRECHT __________ ~-----------
Oriëntatiekursus nieuwe stijl: najaar 1982 
Inf~ en aanmelding: Marijke Hopman, Reere
veld 16, 3621 GW Breukelen, 03462-2723 
NOORD-HOLLAND ________________ _ 
Oriëntatiekursus nieuwe stijl: najaar 1982 
Bestuurderskursus: najaar 1982 
Info en aanmelding: An Loot, Eemnesserweg 
29a, 1261 HH Blaricum, 02153-11856 
ZUID-HOLLAND __________________ __ 
Bestuurderskursus: 2/3 april 1982 
(vrijdagavond/zaterdag) Dordrecht. 
Info en aanmelding:PSVI D'66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 AJ 's-Gravenhage, 070-858303 
ZEELAND~----~~--~~------
Bestuurderskursus: 23/24 april 1982 
Info en aanmelding: PSVI D'66, Bezuidenhout
seweg 195, 2594 AJ 's-Gravenhàge, 070-858303 
NOORD-BRABANT----...,.."-----------
Oriëntatiekursus nieuwe stijl: 
17 april + 1 mei 1982 
Gemeenteraadslid en praktijk: 2/3 april 1982 
Bestuurderskursus: 11 sept. + 24/25 sept. 1982 
Themadag gemeentefinanciën: september/ok
tober 1982 
Oriëntatiekursus nieuwe stijl: najaar 1982 
Info en aanmelding: Arjen Oostra, Willem Pij
perpark 11, 5144 VH Waalwijk, 04160-31748 
LIMBURG~----~~------------
Bestuurderskursus: juni 1982 
Info en aanmelding: Loek Geeraedts, Burg. v. 
Leentstr. 44, 5971 AJ Grubbenvorst, 077-61966 
ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS __ 
Bestuurderskursus, najaar 1982 
Info en aanmelding: John Halff, Oostrandpark 
48, 8212 AR Lelystad, 03200-26337 
Aanvullend D'66 materiaal op de 
kursus De gemeenteraad van de 
Stichting Burgerschapskunde 
Documentatie- en Informatiemap 
Provinciale Staten 
Wenken en tips voor het opzetten 
van verkiezingskampagnes 
Kollegeonderhandelingen 
Diskussie- en 

f 7,50 

f 32,50 

f 5,
f2,-

vergadertechniek f 5,-
Deze prijzen zijn exklusief verzendkosten. 

LIJST VAN AANWEZIG 
KURSUSMATERIAAL 

I 

De ge~chiedenis van D'66 
Handboek voor besturen 
Oriëntatiekursus 

f 12,50 
f 5,
f 5,-
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.BESTUUR EN REGIONALE KOÖRDINATO
REN PSVI D'66 
Op aanvraag sturen wij u een lijst toe. 
Aanmelding voor kursussen, informatie over 
kursussen en bestellingen: 
PSVI D'66, Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ 
's-Gravenhage, 070-858303 

UIT HET BESTUUR 

Bertie Sixma en Wim Kiffen zijn op het voor
jaarskongres herkozen als bestuurslid van het 
politiekScholings-en Vormingsinstituut d'66 en 
beginnen aan hun tweede bestuurstermijn. 

'ANDERMANS KURSUSSEN 

TELEAC-Gemeentewijzer: praktische informa
tie over o.a. trouwen/scheiden, een school kie
zen voor de kinderen, huursubsidie, woonver
gunning, bouwvergunning, bijstand. 
Prijs f 19,75. U kunt het boek Gemeentewijzer 
bestellen door overmaking van f 19,75 op giro 
544232 t.n.v. TELEAC-Utrecht. 
De 8 uitzendingen zijn wekelijks op maandag 
vanaf29 maart van 18.28- 18.58 uur via Neder
land I. De programma's worden herhaald op 
zondag van 16.30- 17.00 uur eveneens via Ne
derland I. 
De twaalf radioprogramma's kunt u wekelijks 
beluisteren op maandag van 22.00- 22.30 uur op 
Hilvers1lrn 2 vanaf22 maart. De herhalingen zijn 
op vrijdag van 14.33- 15.03 uur, ook op Hilver
sum 2. 

De Volkshogeschool, orgaan van de vereniging 
voor volkshogeschoolwerk. In nr. I (5 februari 
1982) een overzicht van de zomerweken 1982 op 
verschillende volkshogescholen. Redaktie- en 
administratieadres: Vereniging voor Volksho
geschoolwerk, algemeen sekretariaat, postbus 
314, 3800 AH Amersfoort, 033-12444. 

Kursussen in vormingscentra, zom~r 1982. Een 
overzicht kunt u aanvragen bij: Federatie van 
Vormingscentra, Postbus 36, 3970 AA Drieber
gen. 

Stichting Burgerschapskunde, Nederlands cen
trum voor politieke vorming. Overzicht van 
schriftelijke kursussen: Postbus 349, 2300 AH 
Leiden. 

Stichting Europahuis in Nederland organiseert 
een zomer-universiteit in juli 1982. "The Sum
mer University Course wiJl be organized from 
17th till 25th/of July 1982. In this Summer Uni
versity Course wiJl be introductions by Parlia
mentarians of the European Parliament, journa
lists and scientific experts. Discussions, films 
and excursions are part of the program. Three 
important problems- conneeled with recent de
velopments in the E.C.- wiJl be treated. These 3 
subjects are: 
I. The European Politica! Corporation (EPC) 
2. The Economie Crisis and its consequences 
for Employment and Social Security 
3. The Common Agricultural Policy (CAP) in 
the Eighties. 
Meer informatie: Europehouse in the Nether
lands, St.-Antoniusbank 42, Hemelen NL- 6267 
NB Cadier en Keer, 04407-1546. 



DEMO
CRMTJES 
door Marie-Louise Tiesinga 

NIEUW zijn de afdelingskranten van 
Sliedrecht, Tilburg en Zutphen. Ik 
wens de redacties veel succes toe! Het 
is lang niet altijd gemakkelijk 
continuïteit in het verschijnen van 
afdelingsbladen te houden. Er wordt 
vaak enthousiast begonnen door een 
klein groepje, met druk- en 
fotocopieerfaciliteiten via een van de 
leden. Maar mensen verhuizen, 
krijgen het plotseling drukker in hun 
baan en moeten afhaken en dan is het 
vaak moeilijk de opengevallen 
plaatsen in de redactie op te vullen. 

Ik kom erop, omdat het stapeltje Demo-

Vervolg van pagina 7 

dervangen. 
Een zeker spanningsveld tussen de tot be
stuurders gebombardeerde leden en de rest 
van de partij is bovendien gezond, D'66 
eigen, het werkt zelfcorrigerend en moet 
dus vooral niet verdwijnen. Wel is het vol
gens mij essentieel dat binnen de grenzen 
die de zich uitbreidende bestuursverant
woordelijkheden stellen ons esprit behou
den blijft of herwonnen wordt. · 
Onze partij neemt in de Nederlandse poli
tiek een heel bijzondere plaats in. Dat moet 
en dat kan zo blijven. Tegenvallende Sta
tenverkiezingen zijn daarbij in wezen van 
ondergeschikte betekenis. Onze partij 
heeft een keiharde kern. Iedereen die de 
partij van binnenuit kent, weet dat deze 
kern bovenal wordt gevormd door de on
telbare leden die zich op hartverwarmende 
wijze op afdelings- en regioniveau voor de 
partij inspannen, door het vruchtbare 
denkwerk van de talloze SWB-werkgroe
pen, door het bloeiende PSVI, door een 
goed en hard werkend hoofdbestuur, pri-

craatjes voor deze grote Democraat be
droevend klein was. Ik heb toen even na
gegaan in m'n klapper, waarin de "ge
schiedenis" van al jullie aan mij toegezon
den Democraatjes wordt bijgehouden, 
welke kranten ik nu al weer een poosje mis. 
Hieronder volgt een lijstje van afdelingen 
waarvan ik de kranten al geruime tijd niet 
meer heb ontvangen, met erachter de 
maand waarin ik het laatste nummer ont
ving. 

Alphen aan deRijn (mei '81), Amstelveen (sept. 
81), Amsterdam Uan. '82), Arnhem Uuli '81). 
Bergen op Zoom Uuli '80), Bilthoven (maart '81), 
Bodegraven (sept. '81), Borne (dec. '81), Breda 
Uuni '81), Culemborg (maart '81), Dèlft (dec. 
'81), Dordrecht (aug. '81), Drenthe (dec. '81), 
Groningen Uuni '81), Den Haag (?), Haarlem 
(april '81) Haren, Gr. (okt. '81), Hilversum(?), 
Huissen (nov. '81), Leiden (nov. '81), Limburg 
(aug. '81), Noordoostpolder (sept. '81), Olden
zaal (dec. '81), N.W.-Overijssel (sept. '81), 
Purmerend (dec. '81), Reeuwijk (mei '81), Rijs
wijk(?), Schagen (maart '81), Utrecht (mei '81), 
Vlaardingen (mei '81), Voorburg (maart '81), 
Waalre (maart '81), Zeist (mei '81) en Zwolle 
(mei '81). 

Willen de redacties van deze Democraatjes 
hun eerstvolgende nummer weer aan mij 
opsturen? En ook aan Tineke V eenstra op 

ma volksvertegenwoordigers, een be
kwame fractieleider en capabele be
windsmensen. 
Wij hebben een stijl van politiek bedrijven, 
die vooral bij jongeren blijkt aan te slaan. 
Het op een nieuwe, smallere, maar bétere 
leest schoeien van onze verzorgingsmaat
schappij, is bij een niet-dogmatische partij 
als D'66 bij uitstek in goede handen. 
Kortom, aan gunstige voorwaarden voor 
onze politieke toekomst is er geen gebrek. 
Er is dus geen enkele reden om te vrezen 
dat we langzamerhand weer aan het succes 
van mei vorig jaar ten onder gaan, omdat 
we niet aan de hoge verwachtingen kunnen 
voldoen. Wel zal uitdrukkelijk de specifie
ke D'66-inbreng in het kabinet en de Ka
mers duidelijker over het voetlicht moeten 
worden gebracht. Zowel binnen de partij 
als naar ons, gedeeltelijk aarzelende, 
, , zwevende'', electoraat. Vooral onze be
windsmensen zouden zich dit aan moeten 
trekken. Hun taak ligt niet alleen in het 
ontwikkelen van beleid en het er voor 
knokken in de Trèveszaal, maar zeker ook 
in het uitdragen en uitleggen van hun beleid 

het landelijk secretariaat t.b.v. het D(ocu
mentatie- en) I(nformatie) C(entrum)? 

In de Groene Golf van Nijmegen- onder de 
afdelingsbladen een steeds interessante 
"volhouder" - wordt aandacht besteed 
aan het steeds weer opduikende fascisme 
in een artikel van afdelingsbestuurder 
Frank Geene, getiteld "D'66 contra fas
cisme". Geene wijst erop, dat economi
sche crisis en pessimisme een vruchtbare 
voedingsbodem zijn voor fascisme, racis
me en vreemdelingenhaat. Het stuk onder
steunt een oproep van het Nijmeegs Co
mité Waakzaamheid tegen fascisme. 
Het Info-Bulletin van Eindhoven is weer 
even fraai als altijd. Het bevat o.a. een 
interessant verslag van de hand van Hein 
Grünhagen van de D'66-studiedag "Leven 
en werken in de informatiemaatschappij". 
Dit artikel is ook opgenomen in "Boek
blad", het Nieuwsblad voor het Boeken
vak. Wie belangstelling heeft stelle zich in 
verbinding met de redactie van het Info
Bulletin in Eindhoven, tel. 040- 123664 
('s avonds). Dat is het nummer van Mar
jolein Miedema. 
Allemaal veel succes bij de voorbereiding 
van de campagne voor de Gemeenteraads
verkiezingen en tot de volgende keer. • 

naar buiten toe. Ook van goed beleid wordt 
de effectiviteit grotendeels bepaald door 
de steun die men er voor verwerft. 
De leden van hun kant zullen hun vertrou
wen in de partij moeten blijven omzetten in 
enthousiasme, kritische steun aan onze 
vertegenwoordigers op alle niveaus en, 
wellicht meer dan tot nu toe het leveren 
van nuttige suggesties en goede ideeën. 
Daarom is het van het grootste belang dat 
de politieke discussie over inhoud en koers 
in de partij opnieuw wordt aangewakkerd. 
Het Hoofdbestuur ziet het uitdrukkelijk als 
zijn taak hieraan bij te dragen en de interne 
politieke communicatie tussen alle partij
geledingen te ondersteunen, bruggen te 
slaan. 

Gevoelens van vervreemding ten opzichte 
van de politiek mogen Van Agt en Wiegel 
winst hebben bezorgd. 
D'66 legt zich daar niet bij neer. Dat is de 
kracht van onze partij. En dat zal ook in de 
nabije toekomst blijken. • 

De besluitvormingsprocedure ALV van 29/30 oktober '82 
De besluitvormingsprocedure voor 
de AL V van 29/30 oktober '82 
De voorbereiding voor de AL V in 
het komende najaar gaat nu volgens 
de nieuwe besluitvormingsprocedu
re. 
Deze is vastgelegd in het huishoude
lijk Reglement van december 1982. 
In de Integrale Planning van jan. '82, 
die bij alle afdelingen en (sub)regio's 
aanwezig is, is de gehele procedure 
opgenomen. Omdat we nu voor het 
eerst met deze procedure gaan wer
ken, geven wij de gehele planning 
weer in de Democraat. Zo kunt u 
allen lezen wat u de komende tijd te 
wachten staat. 

1e week mei: 
ECD (Eerste Congres Democraat) 
met: 
- beleidshoofdstukken: 
Ouderen 
Milieu 
Binnenlands Bestuur 
- openstelling kandidatuur 
Dagelijks Bestuur 
Commissies 
- wijzigingsvoorstellen Huishoude
lijk Reglement 

1e week juli: 
TCD met - wijzigingsvoorstellen 
Huishoudelijk Reglement 
- jaarbegroting 1983 

- de regiobijdrageregeling 1983 
tussen begin mei en half augustus: be
handeling congresvoorstellen in af
delingen en (sub)regio's 
28 augustus - sluitingsdatum indie
nen moties en amendementen t.a.v. 
beleidshoofdstukken, Huish. Reg I., 
financiën 
- sluitingsdatum kandidaatstelling 
Dagelijks Bestuur en Commissies 
vóór 10 september: bericht aan kan
didaten en indieners moties en 
amendementen over eventuele af
wijzing 

3e week september: ontvangen alle 
leden, middels de Democraat een 
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formulier, waarmee zij kunnen aan
geven of zij het Congresboek thuis 
willen krijgen. 

Het Congresboek bevat: 
- agenda 
- amendementen + moties met ad-
vies Hoofdbestuur 
- kandidaten voor Dagelijks Be
stuur + Commissies 
1 oktober: sluiting aanmelding van 
leden voor toezending van het con
gresboek 
13 oktober: toezending Congresboek 
27 oktober 17.00 uur: sluiting indie
ning aktuele politieke kwesties 
29/30 oktober: ALV-33. 



door Stijn Verbeeck 

De Democraat in gesprek 
met Herman Cohen Jehoram 

EEN ONPOLITIEKE 
PARTIJ 
"Neen, ik ben niet in 1966 lid geworden. 
Heel bewust niet! En ik heb het tien jaar 
volgehouden om dat niet te doen. Ik was lid 
van de Partij van de Arbeid en ik ben een 
beetje conservatiefin die dingen, in die zin 
dat ik niet meteen wegloop uit een partij op 
een moment waarop die mij niet meer zo 
helemaal aanspreekt. 
Toen D'66 werd opgericht kende ik allerlei 
mensen van het eerste uur die voortdurend 
probeerden mij over te halen om toe te 
treden. Maar het schrikbeeld van de 
staatsrechtelijke hervormingen, die de 
Democraten toen voorstonden, weerhield 
mij. Als jurist heb ik dat altijd beschouwd 
als een combinatie van de slechtste ele
menten uit het Franse en het Engelse stel
sel: de gekozen regeringsleider en het dis
trictenstelsel. 
Maar al wilde ik niet bij die club horen, ik 
had er veel vrienden. Vanafhet begin had
den wij een werkgroep voor justitie, 
waarin wij Anneke Goudsruit adviseerden. 
Max Rood en Kingma, waar Anneke later 
mee getrouwd is, zaten daar bijvoorbeeld 
in. Ik deed het met plezier en ook voor mijn 
plezier, want de sfeer in die partij- die niet 
eens mijn eigen partij was- sprak mij zeer 
aan. 
Pas in 1976 - toen ik me bij de PvdA alles
behalve meer thuisvoelde, met zijn meer
derheidsstrategie en hier in Amsterdam het 
gedoe rond Han Larurners - heb ik mij tot 
D'66 bekend. Die had toen overigens héél 
die staatsrechtelijke onzin in stilte begra
ven. Ik verwachtte er iets van en ik had me 
bovendien altijd aangetrokken gevoeld tot 
dat wat vrijgevochtene, die ongebonden
heid aan belangen, en vooral de beschik
baarheid voor iets nieuws, vrij van zorg 
voor het behoud van eenmaal verworven 
posities. 
Bovendien was er ook de potentie in D'66 
om de erfgenaam te zijn van een politieke 

stroming uit de laatste twee eeuwen, die na 
de tweede wereldoorlog was ondergegaan. 
Het is de traditie van de democratische 
patriotten die nu juist 200 jaar geleden een 
triomf vierden in de erkenning van de Ver
enigde Staten door de oude republiek en 
die grote bewondering hadden voor de 
daar tot stand gekomen constitutie. Die 
traditie is voortgezet door de linker vleugel 
van de negentiende eeuwse liberale partij. 
Thorbecke behoorde daar toe, blijkens ei
gen geschriften, waarin hij op die patriot
ten wijst als zijn voorbeeld. Ik zie dat 
voortgezet in de Vrijzinnig Democratische 
Bond, die na de oorlog toen alles één moest 
worden is opgegaan in de PvdA. Ons D'66 
zie ik duidelijk als de erfgenaam van de 
democratische patriotten uit de late acht
tiende eeuw." 

Je voelde je thuis dat is duidelijk, en je bent 
toen meteen actief geworden? 
, ,Nogal ja, aanvankelijk in de heroprich
ting van de werkgroep justitie en in de 
werkgroep kunsten en media, die nog weer 
later is opgesplitst in twee afzonderlijke 
werkgroepen. Ik ben nu voorzitter van de 
werkgroep media, die het initiatief heeft 
genomen tot de studiedag op 3 april, waar
van je sprak toen je me opbelde voor dit 
interview. De titel van die dag luidt: , , Vrij
heid van meningsuiting en nieuwe media". 
De nieuwheid van die media is op zichzelf 
niet zo relevant, maar sinds enige tijd ko
men er door die nieuwe media bepaalde 
zaken aan de oppervlakte die vroeger ver
borgen waren, of althans bij de conventio
nele media geen problemen opleverden. 
Bijvoorbeeld die vrijheid van meningsui
ting. 
Vrijheid van meningsuiting is één van de 
laagst genoteerde grondrechten in dit land. 
Dat komt omdat dit recht nationaal nog het 
minst bedreigd lijkt. We zijn er allemaal 
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• Herman Cohen Jehoram, 
• geboren in september 1933 te Delft, waar 
zijn vader een boekhandel dreef, 
• jeugd gestempeld door vijf jaar oorlog 
met talloze onderduikadressen, 
• gymnasium in Delft, rechten in Leiden, 
• promoveerde op een proefschrift over 
goodwillrecht, 
• werkte een aantal jaren op het Ministerie 
van Justitie aan verschillende gedeelten van 
het Nieuw Burgerlijk Wetboek, 
• maakte, hoewel toen lid van de PvdA, in 
de beginjaren van D'66 deel uit van een 
gezelschap dat de D'66-kamerfractie advi
seerde in juridische aangelegenheden, 
• is sinds 1966 hoogleraar aan de juridische 
faculteit van de Universiteit van Amster
dam, sinds 1969 met als leeropdracht Au
teurs- en mediarecht en recht van de indus
triële eigendom (octrooi- en merkenrecht), 
• werd in 1976 lid van D'66, was lid van de 
voorlopige adviesraad, was mede-oprichter 
van o.a. de SWB-werkgroep Kunsten en 
Media en werkte als zodanig mee aan ver
scheidene rapporten, zoals "Kunst in de 
samenleving", "Het "bedreigde" boek in 

· de samenleving" en het in maart 1980 ge
publiceerde rapport "Landelijke en regio
nale omroep". 

vóór, dus wat valt er dan nog over te zeg
gen: een saai onderwerp. Het zegt iets over 
de provincialiteit van de Nederlander die 
niet verder kijkt dan zijn eigen tuintje. 
Toch is dat gebrek aan belangstelling niet 
de directe aanleiding tot onze studiedag. 
Die ligt in een aantal tamelijk ondergrond
se ontwikkelingen, die zich kunnen door
zetten bij de gratie van onze onoplettend
heid. En juist bij de nieuwe media komt de 
aap duidelijk uit de mouw. Binnen de 
werkgroep media heeft geruime tijd een 
heftige discussie gewoed tussen behou
dende belanghebbenden en zij die in elk 
geval alles ter discussie wilden stellen. 
De discussie liep op een gegeven moment 
zo hoog, dat er door het hoofdbestuur een 
bestuurscommissie moest worden inge
steld om knopen door te hakken en vast te 
stellen wie en wat zich nog commissie me
dia mocht noemen. Ons rapport "Lande
lijke en regionale omroep'' was een plan 
voor een bestel dat het bestaande mono
polie in elk geval zou doorbreken. Daar
mee was meteen duidelijk hoe de kaarten 
binnen de commissie lagen. 

vrijbeid en monopolie 
In Nederland verdedigen gevestigde groe
pen met alle mogelijke juridische koord
danserij bestaande monopolieposities. Dat 
gebeurt niet alleen binnen het bestaande 
"Omroepbladenbes tel", maar ook met alle 
mogelijke directe lijnen naar de tweede 
kamer en de departementen, en zelfs inter
nationaal, want er is een ministerie dat 
ambtenaren stuurt naar regeringen in Eu
ropa om te bewerkstelligen dat ons land 
gevrijwaard blijft van informatie die ons 
eigen omroepbestel zou kunnen aantasten. 
Zo is het gesteld met de vrijheid van me
ningsuiting. 
Intussen, het overgrote deel van de wereld 
kent die vrijheid absoluut niet. Praktisch 



alleen Noord-Amerika en West-Europa 
hebben min of meer vrije omroepen. In de 
Oostbloklanden en het grootste deel van de 
derde wereld gaan de media onder het juk 
van de overheid. En dan is er nog Neder
land met de paradoxale situatie van een 
overheid die onder hetjuk van enige media 
in Hilversum gaat. Nederland heeft inter
nationaal altijd prachtig geijverd voor vrij
heid van informatie en doorgifte daarvan, 
juist tegen landen die allerlei belangen 
hebben die daarmee in conflict zijn. Neem 
maar de Oostbloklanden die uit het Westen 
geen informatie op hun onderdanen willen 
laten neerdalen vanwege het belang van 
hun hele maatschappijstelsel. Het doet wat 
vreemd aan als dat vrijheidslievende land 
dan plotseling zijn grenzen sluit voor in
formatie die het niet welkom is. En waar
om? Alleen ter verdediging van ons om
roepbestelletje! V oor zo'n minuscuul be
lang worden nu principes verlaten, die we 
jarenlang met hand en tand verdedigd heb
ben. Het is best begrijpelijk dat de NOS en 
de grote omroepverenigingen voor hun ei
gen winkeltje opkomen en concurrentie 
proberen tegen te gaan. Maar het wordt 
bedenkelijk als regering en parlement zich 
door zo'n belang laten ringeloren. 

behoudende orde 
We hebben een tamelijk uniek stelsel: geen 
staatsomroep, ook geen commerciële om
roep. West-Duitsland kent ook publiek
rechtelijk georganiseerde omroepen, maar 
die staan wel los van de overheid. De 
dienst wordt daar uitgemaakt door repre
sentatieve groepen uit de samenleving en 
dat zijn in de praktijk toch weer dezelfde 
politieke partijen die in het parlement me
diabeleid maken. Een relatie - zowel in 
Duitsland als bij ons- met de grote politie
ke partijen die de deuren voor anderen 
dichthouden. Zoals het nu is is het goed en 
er hoeft niets meer bij te komen. 
Het is een theorie die, zolang er schaarste 
was aan middelen (frequenties bijvoor
beeld) misschien nog wel te billijken was. 
Maar nu die schaarste door allerlei nieuwe 
vindingen, waarvan de kabel er maar één 

"De duidelijkheid van D'66 kwam, méér 
dan in politieke inhoud en programma, 
vooral tot uiting in heldere democratische 
procedures. Het zijn de mentaliteit en de 
sfeer in de partij die tot ledenaanwas en 
electoraal succés hebben geleid." 

is, gaat verdwijnen, is de legitimatie van 
het restrictieve omroepbestel volledig 
weggevallen. 
Nederland heeft internationaal vier televi
siekanalen toegewezen gekregen. Daarvan 
worden er twee helemaal niet gebruikt en 
de beide andere maar gedeeltelijk. Van lo
cale omroep is al helemaal geen sprake. De 
onafhankelijke regionale omroepjes die er 
zijn (Amsterdam en Brabant) krijgen geen 
poot aan de grond, want dat is concurrentie 
voor Hilversum en moet dus tegengewerkt 
worden. Bovendien zijn het experimenten, 
waarvoor de regering al lang de weg naar 
een eigen status heeft afgesloten door elke 
eigen financieringsmogelijkheid af te snij
den. Ten dode opgeschreven, maar nog 
bestaand via een overgangsregeling. 
Ook in het ontstaansaccoord van deze re-

gering staat weerdat ons omroepbestel van 
concurrentie gevrijwaard moet blijven. 
D'66 had dat eventueel wel anders gewild, 
maar CDA én PvdA zijn zeer gerust met de 
achterban van KRO/NCRV en VARA. 
Alles wijst er op dat de meerderheid van de 
kamer de monopoliepositie van dit bestel 
wil handhaven. 

geheim accoord 
Maar nu komen de moderne media dat mo
nopolie op een heel andere manier onder
graven. Niet alleen met de gemakkelijk 
toegankelijke kabel, maar vooral met de 
het bestel bedreigende satelliet. De totali
taire landen hebben zich in de Verenigde 
Na ties sterk verzet tegen onbelemmerd 
gebruik van die satellieten, maar zonder 
succes. Via een achterdeur hebben zij nu 
toch hun zin gekregen. Er is namelijk een 
technisch gezelschap, waar niemand op let 
en dat zich bezig houdt met frequentiever
deling en dergelijke zaken. Die club, de 
W ARC (World Administrative Radio 
Conference), waar ook onze PTT in zit, 
sluit verdragen die zó technisch zijn dat het 
parlement die zelfs niet hoeft goed te keu
ren voordat ze voor ons land van kracht 
worden. Die mensen hebben een afspraak 
gemaakt, waarbij is overeengekomen dat 
alle landen die satellieten lanceren er naar 
zullen streven die dingen een zo klein mo
gelijk bereik te geven, zodat de boodschap 
die wordt uitgezonden alleen ontvangen 
kan worden in het land van herkomst. 
Grensoverschrijving is volgens een ver
drag van 1977 alleen dan toegestaan als het 
ontvangende land daar zelf toestemming 
voor geeft. Men kan zich nu afvragen waar 
die satelliet met juist zijn technisch inter
nationale bereik dan nog voor nodig is, 
maar die vraag is niet aan de orde. Het 
probleem is opgelost: het verdrag ligt tot 
1994 vast. 
Intussen heeft de Nederlandse Socialisti
sche Europarlementariër Staffelen het Eu
ropees Parlement voorgesteld - en de re
solutie is ook aangenomen - de principes 
van dit verdrag nog eens te bekrachtigen en 
aan te scherpen "omdat wij toch vooral 
elkaars cultuur dienen te respecteren"! 
Voorts bereikt mij het bericht dat de 
christen-democraat Scholten (Jan Nico) in 
datzelfde parlement een nog verder strek
kende resolutie heeft ingediend. 
Daarom komt er een studiedag op 3 april. 
Om duidelijk te maken dat je vrolijk kunt 
belijden dat je je in Nederland echt niet 
druk hoeft te maken over vrijheid van me
ningsuiting, terwijl je en passant een ver
drag ondertekent waarbij monden worden 
gesnoerd of tenminste informatie wordt 
achtergehouden. 
Het onderwerp is dus ook minder saai dan 
het lijkt, want je hebt nu mijn mening, maar 
er zijn in de werkgroep en zeker op de 
studiedag mensen die er anders over den
ken. Dat mag ook in D'66, zolang je maar 
met argumenten komt en niet het te beha
len reeyultaat van de discussie als uitgangs
punt neemt. Dat laatste is trouwens een 
probleem waar méér SWB-commissies 
mee te kampen hadden of nog· hebben. 
Maar stel maar eens criteria voor toelating. 
Ik vind dat tenminste het lidmaatschap van 
de partij tot de criteria zou moeten beho
ren. Daarnaast zou het SWB-bestuur 
overtuigd moeten zijn van de kwaliteit van 
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de deelnemer en zekerheid moeten hebben 
dat hij niet verkocht is aan één of ander 
belang. Ik weet wel dat je belanghebben
den niet uit kunt sluiten van de discussie, 
maar je kunt wel waken over de zuiverheid 
ervan. Het gevaar dreigt altijd. Ik ken het 
geval van een werkgroep waarin de mening 
van één lid lijnrecht stond tegenover die 
van alle anderen die aan één belangen
groep geparenteerd waren. Je begrijpt dat 
die ene vrouw werd weggepest." 

Ik zag je niet op het voorjaarscongres? 
"Ach nee, ik had al eens eerder iemand 
zien applaudiseren en het programma 
sprak mij ook niet zo aan. Welke bijdrage 

"Verlost van het blijmoedige geloof in de 
automatisch goede uitkomst van louter 
democratische procedureregels, wordt 
het tijd dat D'66 een aantal politieke 
kernpunten gaat formuleren." 

moet ik daar aan leveren, of wat moet ik 
daar van meenemen? 
Een congres zou een verlengstuk moeten 
zijn van de discussie in de afdelingsverga
dering. Maar het is nog steeds een vervolg 
van de discussie in de SWB-werkgroepen. 
Over de daar met veel moeite in elkaar 
gevlochten stukken moet het congres in 
korte tijd besluiten nemen. Die stukken 
hebben bovendien een abstractieniveau 
dat buiten iedere proportie ligt en de con
gressen volstrekt ongenietbaar maakt, be
halve als je toevallig op het betreffende 
terrein belangstelling of deskundigheid be
zit. Soms lijkt het op de verdediging van 
een exact proefschrift, waarbij uitsluitend 
de promovendus en twee of drie opponen
ten weten waarover het gaat. En natuurlijk 
moet een landbouwhoofdstuk behandeld 
worden, maar dat kan ook zonder percen
tages fosforzuur in kunstmest te noemen. 
Je kunt uit zo'n paragraaf enkele politieke 
hoofdlijnen lichten, de vraagstelling met de 
onderscheiden gevolgen daarvan formule
ren en daarover in begrijpelijk Nederlands 
met elkaar van gedachten wisselen en tot 
besluiten komen. De nieuwe situatie met 
de veel ruimere voorbereidingstijd van de 
congressen, kan daarin verandering bren
gen, mits de voorstellen in aard en formu
lering maar toegankelijk zijn, óók voor 
niet-specialisten. Het zijn de deskundigen 
met hun onleesbare paragrafen, die louter 
technisch en niet politiek relevant lijken, 
die de mensen op het congres en daarbui
ten van de politiek afhouden. Zelfs van 
sommige zogenaamd actuele politieke 
moties begrijp ik nauwelijks iets. Wij drei
gen een a-politieke partij te worden." 

Misschien roept iemand ons op tijd tot de 
orde. 

Bij het ter perse gaan van dit blad bericht HCJ 
mij dat de studiedag niet doorgaat "wegens ge
brek aan belangstelling"! Vrijheid van menings
uiting is in Nederland een ondergewaardeerd 
grondrecht! 

11~ '' I 



Van Stijn Verbeeck 

D'66 is een oertolerante partij. Van 
ons mag iedereen burgemeester van 
VIestraten worden, mits hij maar lid 
is van D'66, bereid om het plaatselijk 
dialect aan te leren en liefst ook nog 
behoort tot het vrouwelijk geslacht. 
Dat laatste is overigens niet meer zó 
dringend, want tijdens ons jongste 
congres is de vrouw mens geworden. 

Bij de behandeling van de actuele politieke 
motie nummer 1107 over deelname van 
vrouwen in partijfunkties, werd gesteld dat 
die deelname veelal belemmerd wordt om
dat vrouwen nogal eens inkomensafhan
kelijk zijn van hun partner. Onvermijdelijk 
was er iemand zo intelligent om te stellen 
dat inkomensafhankelijkheid nooit een 
belemmering mag zijn voor wie dan ook 
om deel te nemen aan funkties in de pàrtij, 
zelfs niet in het hoofdbestuur. Toen het 
voorstel kwam in het dictum van de motie 
het woord vrouwen te vervangen door 
mensen groepte het PEAC verschrikt bij
ee,n ... De motie werd gewijzigd aangeno
men. En het congres applaudiseerde, zoals 
het de hele dag weer veelvuldig voor zich
zelf applaudiseerde. 
Niemand had moeite met een motie waarin 
het hoofdbestuur werd aangezet om in sa
menwerking met de redactie van de Demo
craat in dit blad meer ruimte te maken voor 
de meningvormende discussie, 
(applaus) 
Niemand had moeite met een verzoek aan 
de kamerfractie om er op toe te zien dat -
zoals in het verkiezingsprogramma is vast
gelegd - een aantal atoomtaken in deze 
regeerperiode wordt afgestoten, 
(applaus) 
Niemand had moeite met de mening dat er 
een eind moet komen aan een situatie 
waarin honderdduizend Nederlanders niet 
mogen stemmen, alleen omdat ze in de 
polder wonen, 
(applaus) 
Niemand had moeite met twaalf lijsttrek
kers, neen, wij hadden de IJsselmeerpol
ders nog niet tot provincie uitgeroepen, 
maar de agglomeratie Eindhoven ver
beeldt zich ook wat! Spreekstalmeester 
Veldhuizen stelde de lijsttrekkers aan ons 
voor en het applaus gold beurtelings de 
kandidaten en de teksten van Jan: "Zodra 
andere partijen ophouden leugens te ver
tellen over D'66, zullen wij stoppen met 
het zeggen van de waarheid over andere 
partijen!", 
(applaus) 
Karel Klaver hoefde het financieel beleid 
van de partij nauwelijks te verdedigen. Ie
dereen heeft pijn-aan bezuinigingen, maar 
heeft er ook begrip voor, 
(applaus) 
Beetje moeite hadden sommigen met het 
voorstel van gespreide contributiebeta
ling. Hoofdzaak blijft dat mensen beter 
betalen als je het gemakkelijker voor ze 
maakt. En als het de partij dan maar geen 
extra geld of mankracht kost, nou dan 
(applaus) 

groepte het PEAC verschrikt bijeen 

De HE-resolutie decentralisatie mocht 
zich verheugen in de belangstelling van 
zeer velen. Hoe het allemaal ging leest u 
zeker in de officiële verslagen. 
We wezen Ruud Riem en Lloyd van der 
Toorn aan tot lid van het hoofdbestuur en 
we kozen Mieke van Wagenberg tot vice
voorzitter organisatie, 
(ap.plaus, bloemen en veel zoenen) 
Nieuwe leden kozen we ook voor de lan
delijke verkiezingscommissie en voor het 
bestuurvan de P.S. V.I. Allemaal van harte 
en veel succes! 
En we wandelden in de gangen en gingen 
aan de wandel, want het was mooi weer en 
we hadden méér dan anderhalf uur lunch
pauze, waarin Maurice ons vertelde dat we 
in de laatste peiling op zeventien tweede
kamerzetels stonden, maar dat was nog 
gepeild vóór het V ARA-treffen van Jan 
met Wiegel. 
Jan van Berkom nam afscheid van Johan 
Hollemans en Hugo Versloot. 
(applaus en bloemen) 
en probeerde ons uit te leggen dat we met 
die zeventien kamerzetels wel goed zaten, 
terwijl hij toch moet weten dat we in de 
peilingen altijd een paar zetels boven de 
werkelijkheid zitten ... 

Toen kwam Laurens Jan Brinkhorst: 
"Overigens moeten wij blijven bevorderen 
dat de situatie van geblokkeerde politieke 
verhoudingen in Nederland verandert. Ik 
blijf overtuigd van de wenselijkheid dat 
andere coalities kunnen worden gevormd. 
Dat is wezenlijk voor een gezond maken 
van de politieke verhoudingen, maar de 
kloof PvdA/VVD lijkt groter te wor
den.( ... ) 
D'66 is niet opgericht om een rechtse coa
litie te versterken. 
Wat ik gezegd heb over de onwenselijkheid 
van een crisis mag natuurlijk geen vrijbrief 
zijn voor het kabinet om de dringend nood
zakelijke, ingrijpende maatregelen voor 
zich uit te schuiven. ( ... ) 
Heel veel mensen hebben het gevoel ner
gens meer bij te horen, of het nu gaat om 
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families, gezin of werk, of het gaat om het 
geloof of het levensdoel, en wij constate
ren ook geweldige verschuivingen in de 
politieke verhoudingen van ons land. ( ... ) 
Met alle verschillen in benadering staat de 
Westerse geïndustrialiseerde wereld voor 
dezelfde uitdaging: hoe kan in een periode 
van langdurig verminderde groei de kwa
liteit van de samenleving worden gehand
haafd. ( ... ) 
Het is niet alleen de ongunst der tijden, het 
zijn vaak ook de oogkleppen van de ge
woonte die ons het zicht benemen op een 
werkelijk geëmancipeerde, open en toch 
vriendelijke samenleving.( ... ) 
Een van de centrale discussiepunten is in 
hoeverre verworven rechten als heilig mo
gen worden beschouwd. Alles wat we nu 
hebben is iemands verworven recht. Als 
we allemaal stijf op die rechten blijven zit
ten, kwaad in het rond kijkend naar alle 
anderen, dan komen we nergens.( ... ) Wie 
nu alles wil handhaven wat ooit verworven 
is, kan met recht conservatief worden ge
noemd. Wie ten koste van sociale 
rechtvaardigheid wil veranderen is dat in 
onze ogen ook. Wij kunnen en mogen nooit 

Ruud Riem, publiciteit 



bezuinigen alleen omwille van een klop
pende rekening. ( ... ) 
Hervorming van ons stelsel van sociale 
voorzieningen is wezenlijk, juist om de so
ciale rechtvaardigheid te kunnen handha
ven.( ... ) 
Het is geen tijd voor grote woorden. Het 
blijft tijd voor een nuchter idealisme dat 
zich niet ontmoedigen laat, dat zichjuist nu 
grimmig blijft vastbijten in de weerbarstige 
werkelijkheid.'' 

Op verzoek van het hoofdbestuur sprak 
ook de vice-premier en minister van Eco
nomische Zaken Jan Terlouw. Ook uit zijn 
rede geven wij enkele zinnen weer. Op
nieuw zeggen wij, wat overigens ook geldt 
voor de tekst van Laurens Jan Brinkhorst: 
wie citeert schaadt het geheel, onherstel
baar, tenzij u de volledige tekst er nog eens 
op naleest. Maar dat is niet altijd mogelijk. 
Wilt u een spreker helemaal volgen: kom 
naar het congres! 
Jan Terlouw begor: met een situatieschets. 
"Nederland heeft de sombere ontwikke
ling (sinds 1973) in belangrijke mate aan 
zich zelf te wijten ( ... ) 
Kijken we naar de jaren 1973-1981 dan 
zien we dat de stijging van de particuliere 
consumptie het drievoudige en die van het 
reëel beschikbaar inkomen het dubbele 
was van de groei van het reëel nationaal 
inkomen. De collectieve sector groeide 

onverminderd door. Dat heeft de bedrij
vensector diep in de problemen ge
bracht.(., .) Het vorige kabinet heeft na
gelaten om de oplossing van de problemen 
krachtig aan te pakken." 
Sprekend over het beleid van dit kabinet 
zei de bewindsman: "Wij kiezen bewust 
voor een twee sporenbeleid: een macro
economisch beleid dat lucht geeft aan het 
bedrijfsleven, gekoppeld aan een actief in
dustriebeleid. Samen bieden deze uitzicht 
op een duurzaam werkgelegenheidsher
stel; daarnaast een programma om al op 
korte termijn resultaten te boeken in de 
strijd tegen de meest schrijnende gevolgen 
van de werkloosheid.'' Als pijlers voor dat 
beleid noemde Jan Terlouw: herstel van de 
investeringen, terugdringen van het finan
cieringstekort. Hij sprak over het dilemma 
dat ombuigingen op korte termijn geen 

Wie is voor? 

werkgelegenheid scheppen, die integen
deel wellicht nog iets doen toenemen. 
Maar: niet ombuigen leidt tot onbeheers
baarheid en juist dán betalen de zwakken 
het gelag. Overigens: niet alleen ombui
gen, dat is te passief. 
"Mijn voorstel is daarom van het geld dat 
is vrijgemaakt, één miljard terug te geven, 
in te zetten voor de versterking van onze 
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economie: een half miljard fiscale lasten
verlichting voor de bedrijven (vermogens
aftrek) en een half miljard voor extra in
vesteringen in de overheidssfeer. Die las
tenverlichting drukt pas volgendjaar op de 
begroting. Per saldo zouden we zo drie 
miljard bezuinigen in 1982. Dat brengt het 
tekort met 1% naar beneden. Zo houden 
we ons aan het regeerakkoord door op een 
verantwoorde manier enerzijds te bezuini
gen en anderzijds te investeren." 
Sprekend over het industriebeleid wees 
Jan Terlouw op ons verkiezingsprogram
ma: Concreet aanpakken van sectoren en 
projecten waarin Nederland relatief sterk 
is, herstructurering van ons produktiepak
ket, heroriëntatie van de export. De mi
nister zette uiteen hoe hij dat beleid denkt 
te verwezenlijken en somde een aantal 
concrete punten op. 

Jan Terlouw herhaalde nog eens dat van de 
drie miljard die met het werkgelegenheids
plan is gemoèid er twee miljard recht
streeks ten nutte van de marktsector wordt 
aangewend. "De kritiek op dit punt v::.n 
mijn beleid werd met de ogen dicht gege
ven en kwam voort niet uit werkelijkheid, 
maar uit wens. Maar die dingen wennen 
snel". 
Hij besloot zijn toespraak met de woorden: 
"Ik weet dat ik in deze zaal (en daarbuiten) 
vele vrienden heb. Velen hebben mij dat de 
laatste tijd laten blijken. Het is praktisch in 
ieders belang dat D'66 in moeilijkheden 
wordt gebracht, waarbij naar de middelen 
niet kritisch wordt gekeken. Negen zetels 
winst, gevolgd door een sterke positie in 
het kabinet, zoiets kun je niet straffeloos 
doen. Wij zullen de aanvallen gemakkelijk 
doorstaan en onze manier van politiek be
drijven, onze mentaliteit niet laten beïn
vloeden. 
Ik voel een grote innerlijke rust, omdat ik 
weet dat ik het beleid voer dat nodig is. Ik 
weiger te werken voor korte-termijn suc
ces. En ik voel me gesteund door jullie 
vertrouwen en vriendschap. Als we het 
vertrouwen bewaren in onze overtuiging 
en in elkaar, dan zijn we onverslaanbaar". 

En weer applaus dus, ovationeel, staande, 
fotografen, filmcamera's ... einde con
gres. Pilsje toe. • 

13~ 

'L!.ÎI 



Algemene ledenver
gadering 
20 maart 1982 
Verslag politieke gedeelte 

laagst in aanmerking komende 
niveau; 

besluit 
leden en vertegenwoordigers van 
D'66 dringend aan te bevelen de dis
cussie over bestuurlijke decentrali

Om de discussie in de partij over de- satie weer aan te gaan, en wel op 
centralisatie van bestuur weer op basis van de volgende discussie
gang te brengen had het Hoofdbe- punten: 
stuur een resolutie over dit onder- A. Grondwettelijke beperkingen 
werp aan de ALV voorgelegd. m.b.t. decentralisatie moeten 
Omdat het hier om ingrijpende en worden weggenomen. 
gedeeltelijk controversiële beleids- B. Het principe, dat decentralisatie 
aspecten gaat, bleek er een duidelij- uitgangspunt is voor de inrich-
ke behoefte in de partij om daar eerst ting van het binnenlands bestuur, 
ruimschoots op afdelings- en (sub) moet worden opgenomen in de 
regioniveau over te discussiëren al- Grondwet. 
vorens tot besluitvorming over te C. De wetgeving moet voldoende 
gaan. mogelijkheden laten voor de 
Het congres nam dan ook een, overi- noodzakelijke regionale en !a-
gens uitdrukkelijk door het Hoofd- kale differentiatie. 
bestuur onderschreven amendement D. Het overhevelen van taken en 
van de regio Zuid-Holland aan, bevoegdheden moet gepaard 
waardoor de in de resolutie vervatte gaan met de daarbij behorende 
elementen als discussiepunten aan de financiële middelen, zonder de-
partij zullen worden voorgelegd. De taillistische voorwaarden voor 
aangenomen resolutie luidt als volgt: de besteding. 

"De Algemene Ledenvergadering 
van D'66, in vergadering bijeen op 
zaterdag 20 maart 1982 te Amers
foort, 

overwegende 

I. dat D'66 één van de eerste poli
tieke partijen was die om princi
piële èn praktische redenen de 
bestuurlijke decentralisatie tot 
één der kernpunten van haar be
leidsdoelstellingen heeft ge
maakt; 

2. dat zowel op grond van effectivi
teit van bestuur als het democra
tische gehalte ervan, lagere over
heden hun bevoegdheden, ver
antwoordelijkheden en middelen, 
in toenemende mate veelal te
recht als onvoldoende ervaren; 

3. dat anderzijds bestuursproble
men veroorzaakt worden doordat 
de Rijksoverheid zowel een uit
breiding als een toename van ta
ken en bevoegdheden heeft ge
kregen, in veel gevallen zonder 
dat hier een uitdrukkelijke afwe
ging aan vooraf is gegaan; 

4. dat de principiële keuze voor het 
overbrengen van taken, be
voegdheden en verantwoorde
lijkheden naar lagere overheden 
wordt begrensd door uitgangs
punten van rechtvaardigheid en 
rechtsgelijkheid en doelmatig
heid; 

5. dat D'66 onverkort van oordeel is 
dat besluiten moeten worden ge
nomen op het niveau waar: 
a. het bestuur en de burgers tot 

een zo verantwoord mogelijke 
afweging van het plaatselijke 
en het algemene belang kun
nen komen; 

b. op de beste wijze democrati
sche controle op besluitvor
ming en bestuurlijk handelen 
kan worden uitgeoefend; 

6. dat dit impliceert dat besluiten 
moeten worden genomen op het 

(De specifieke uitkeringen van 
het Rijk behoren te worden te
ruggedrongen ten gunste van de 
algemene.) 

E. Bij heroverweging van de over
heidsuitgaven moet recht wor
den gedaan, aan de maatschappe
lijke en bestuurlijke voordelen 
van decentralisatie. 

F. Decentralisatie moet zoveel mo
gelijk budgettair neutraal zijn, 
ook al zullen er in aanvang wel
licht meer kosten mee gemoeid 
zijn. (Mogelijke "inverdien-ef
fecten" behoren in aanmerking 
te worden genomen.) 

G. In beginsel moet worden uitge
gaan van de drie bestaande be
stuurslagen. 

H. Daar waar voor gemeentes de 
noodzaak gebleken is om grens
overschrijdende problemen aan 
te pakken door middel van Ge
meenschappelijke Regelingen, 
moet de doorzichtigheid daarvan 
worden vergroot en de democra
tische controle van de gezamen
lijke gemeenteraden daarop 
worden verbeterd. 

I. Territoriale herindeling en func
tionele decentralisatie moeten 
onderling voldoende op elkaar 
zijn afgestemd. 

J. Het aantal provincies mag 
slechts dan worden uitgebreid, 
wanneer behoefte daaraan dui
delijk gebleken is." 

Wat de actuele politieke moties be
treft: 
De AL V sprak zich uit voor een 
D'66-er als Commissaris van de Ko
ningin in de provincie Friesland. Om 
voor de hand liggende redenen werd 
wel als voorwaarde de beheersing 
van de Friese taal of de bereidheid 
deze te leren gesteld. 
Ook werd een motie aangenomen 
met als strekking dat op zo kort mo
gelijke termijn, doch uiterlijk per I 
januari 1983, de instelling van.een 
provincieIJsselmeerpolderseen feit 

dient te zijn. 
Een motie die de fractie uitnodigt er 
op toe te zien dat de atoomtaken 
overeenkomstig het verkiezingspro
gramma in deze regeerperiode wor
den afgestoten werd, hoewel de 
fractiewoordvoerder deze "overbo
dig" vond, toch aangenomen. De 
kracht van de herhaling noemen we 
dat. 
Het Hoofdbestuur en het congres 
deelden de opvatting van de regio 
Groningen dat het deeltijdbanenbe
leid deels verkeerd blijkt uit te pak
ken; dat in de praktijk veelal functies 
met eenvoudig routinematig werk in 
deeltijdbanen worden gesplitst; en 
dat deze vooral door vrouwen wor
den vervuld en dat het geven van 
subsidie per gesplitste baan dit ver
sterkt. De Tweede Kamer had daar
om verzocht met voorstellen te ko
men voor een doelmatiger deeltijd
banenbeleid. 
Het Politiek Emancipatie Active
rings Centrum vroeg het congres om 
een uitspraak over mogelijke be
lemmeringen bij de ten uitvoerleg
ging van het emancipatiestreven bij 
een kabinetsbeleid dat onder sterke 
druk staat van bezuinigingspriori
teiten. Met de instemming van het 
Hoofdbestuur sprak de AL V als haar 
mening uit dat de uitgangspunten van 
ons emancipatiebeleid, zoals indivi
dualisering van inkomens, niet ge
troffen mogen worden, terwijl aan 
andere onderdelen van dit beleid, 
zoals stimulering van vrouwen tot 
deelname aan het arbeidsproces en 
volwasseneneducatie recht moet 
worden gedaan. 
Tenslotte steunde de vergadering 
een motie om in de Democraat meer 
ruimte te geven aan opinievorming 
vanuit de partij, ten koste van mede
delingen en verslagen. Zoals wat u 
op dit moment leest! 
Daarom rond ik nu snel af met enkele 
laatste opmerkingen. 
Terecht hebben de laatste tijd de 
voorbereiding voor de staten- en ge
meenteraadsverkiezingen alle aan
dacht van de afdelingen en regio's 
opgeëist. Toch lijkt het mij zeer ge
wenst dat in de komende maanden 
ook de algemene politieke kwesties 
(meer) op afdelings- en regioniveau 
aan de orde komen. Hopelijk zullen 
de resultaten hiervan hun weerslag 
vinden op de komende najaars-AL V. 

Bob van den Bos 
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Het Dagelijks Bestuur 
Op 20 maartj.l. heeft de ALV weer 
enige nieuwe DB-leden gekozen. 
Het dagelijks bestuur ziet er nu als 
volgt uit: 
voorzitter: Jan van Berkom; vice 
voorzitter organisatie: Mieke van 
Wagenberg (was secretaris organi
satie); vice-voorzitter politiek: Bob 
v.d. Bos; secretaris politiek: Miehiel 
ten Brink; secretaris buitenland: Ni
co Wegter; secretaris organisatie: 
Lloyd van der Toorn (nieuw); 
Ie publiciteitscoördinator: Han 
Heemskerk; 2e publiciteitscoördi
nator: Rudolf Riem (nieuw); Ie pen
ningmeester: Karel Klaver; 2e pen
ningmeester: Richard Drexhage. 

CONGRES EN 
HET 
FINANCIËLE 
BELEID 
Op de ALV van 20 maart 1982 zijn 
een aantal besluiten genomen die de 
financiën van de partij aangaan. In de 
eerste plaats werd de jaarrekening 
1981 goedgekeurd. 
De contributie-regeling en de regio
bijdrage voor 1983 werden vervol
gens door de vergadering volgens het 
Hoofdbestuursvoorstel bekrachtigd. 
De mogelijkheid om de contributie
regeling in termijnen te betalen naar 
het model van het Hoofdbestuurs
voorstel werd niet in die vorm over
genomen. 
De AL V wenste voor eenieder de 
mogelijkheid om de contributie in 
maandelijkse termijnen te betalen, 
ondanks de daaraan verbonden hoge 
kosten voor de laagste inkomensca
tegorieën. 
Het genomen besluit van de AL V 
houdt in, dat met ingang van 1983 de 
mogelijkheid wordt geboden en, dat 
middels een aangenomen motie, dit 
kan op voorwaarde dat dit gebeurt 
door middel van een machtiging-tot
periodieke-afschrijving of incasso
machtiging en dat nieuwe leden ten
minste éénmaal de jaarcontributie 
hebben voldaan. 
Het huishoudelijk reglement zal aan
gepast moeten worden. 
Het congres heeft verder besloten, 
dat t.b.v. minder draagkrachtige 
hoofdbestuursleden er een kosten
vergoedingsregeling wordt gescha
pen en dat dit afzonderlijk, desnoods 
P.M. in de Hoofdbestuursbegroting 
wordt opgenomen voor 1983. 
Alles kan als het ledenbestand toe
neemt tot 35.000. Werkt u daar ook 
aan mee? Bij voorbaat dank. 
Karel Klaver, 
Ie-penningmeester. 



Stichting Wetenschappelijk 
Bureau 0'66 

SWB
NIEUWS 

E 9 - Gedecentrali
seerde Energievoor
ziening 
Om de toepassing van gedecentrali
seerde vormen van energievoorzie
ning op grote schaal mogelijk te ma
ken, dienen provincies en gemeenten 
een actieve rol in ontwikkeling en 
uitvoering van het energiebeleid op 
zich te nemen: de gemeenten als ex
ploitanten van nutsbedrijven, de 
provincies als toetsende instantie 
voor de doelmatigheid van de geïnte
greerde energievoorziening. 

Wij beschouwen de toepassing van 
deze gedecentraliseerde vormen van 
energievoorziening als positief 
doordat hiermee aanzienlijke hoe
veelheden brandstof worden be
spaard, èn doordat (en voorzover) 
hiermee macro-economische voor
delen verbonden zijn. Verder beoor
delen wij de technische ontwikkeling 
naar beter regelbare en stuurbare 
apparaten, die aan deze ontwikke
ling mede ten grondslag ligt, als een 
goede zaak. 

Gedecentraliseerde energievoorzie
ning is vaak kapitaalintensief; wan
neer de investering door bedrijven 
moet worden opgebracht, voldoet 
deze vaak niet aan de vrij strenge 
maatstaven voor rentabiliteit die de
ze aanleggen. Toch stellen wij geen 
grootscheepse investeringssubsidies 
voor; wij menen dat nutsbedrijven, 
die op meer continuïteit zijn inge
steld, moeten deelnemen in projec
ten voor gedecentraliseerde energie
voorziening. De maatstaven voor in
vesteringen in grootschalige pro
duktie en in gedecentraliseerde sys
temen, worden op deze manier zo
veel mogelijk gelijk getrokken. Pas 
wanneer deze strategie niet werkt, 
moet naar onze opvatting aan een 
speciale regeling voor investerings
subsidies op projecten van gedecen
traliseerde energievoorziening wor
den gedacht. 

In het verlengde van deelname aan 
gedecentraliseerde energieprojecten 
ligt deelname van nutsbedrijven aan 
investeringen ter verhoging van de 
doelmatigheid bij de verbruiker; ook 
hierin moeten nutsbedrijven ons in
ziens deelnemen, voorzover de ren
tabiliteit van zulke investeringen ligt 
binnen de criteria die zij aanleggen 
voor investeringen in grootschalige 
produktie. 

Wanneer nutsbedrijven zich op deze 
manier gaan opstellen, verschuift het 
zwaartepunt van hun activiteiten van 
produktie naar distributie en het 
treffen van voorzieningen dicht bij 
de klant. De huidige distributiebe
drijven zullen zich mede met klein-

en middenschalige produktie gaan 
bezig houden. Contracten met pro-
duktiebedrijven waarin dit wordt uIT STAD 
verboden, moeten worden herzien. ~~~ 
Regelingen moeten worden getroffen 

Hans Griffioen 
Goudsmidshoeve 207 
7326 RC APELDOORN 
tel. 05 5 - 417088 
Everd Douwes 
Nieuwsleeg 54 waarbij investeringskapitaal dat in .EN LAND 

handen is van produktiebedrijven, 
ter beschikking komt van distribu-

4196 AM TRICHT 
tel. 03455 - 5338 

tiebedrijven. 

Deze gedachten dienen te worden 
ingepast in de nu op handen zijnde 
herstructurering van de nutsbedrij
ven. Aan de éne kant is daartoe cen
tralisatie nodig van de beslissings
macht over grootschalige energie
voorziening. De Staat dient de uit
eindelijke zeggingsmacht te krijgen 
in Gasunie en SEP, en de Minister 
van Economische Zaken dient over 
het gebruik van deze bevoegdheden 
jaarlijks bij de begrotingsbehande
ling aan het parlement verantwoor
ding af te leggen. 

Aan de andere kant bepleiten wij de
centralisatie van de beslissingsmacht 
over kleinschalige vormen van ener
gievoorziening. De distributiebe
drijven, die op dit gebied initiatieven 
moeten ontplooien, kunnen naar on
ze mening het beste worden georga
niseerd op gemeentelijk niveau; wij 
menen dat het merendeel van de ge
meenten groot genoeg is om een ei
gen nutsbedrijf in stand te houden. 
Deze bedrijven kunnen het beste ho
rizontaal geïntegreerd zijn, wat wil 
zeggen dat zij de distributie van 
elektriciteit, gas èn warmte onder 
hun beheer hebben; in onze ogen kan 
zonder bezwaar de distributie van 
water door hetzelfde bedrijf plaats 
vinden. 

De distributiebedrijven kunnen zich 
het beste bundelen in sectorgewijze 
organisaties (gas, elektriciteit, 
warmte) om een sterke onderhande
lingspositie in te nemen tegenover 
het produktiebedrijf. 

Op provinciaal niveau dienen naar 
onze mening in principe geen uitvoe
rende taken te liggen; alleen warm
tenetten kunnen soms een provin
ciale omvang bereiken, reden waar
om een provinciaal warmtetrans
portbedrijf overwogen kan worden. 
Verder lijkt de aangewezen rol van 
de provincie ons een toetsende: de 
provincie toetst of de lokale energie
plannen (warmtedistributie, warmte/ 
kracht-koppeling, windenergie, bio
gas, etc.) samen een geïntegreerd en 
doelmatig geheel opleveren. De be
voegdheid daartoe moet de provincie 
bij wet worden verleend alsook de 
plicht om dat te doen. 

Voor het jaar 2000 bepleiten wij het 
bouwen van 5000 MW warmte/ 
kracht-koppeling (incl. total energy), 
en een programma van warmtedis
tributie waardoor in 2000 3 mld. m3 

aardgasequivalent per jaar wordt be
spaard. Het is noodzakelijk daarvoor 
een zekere hoeveelheid aardgas in te 
zetten, maar aanzienlijk grotere 
hoeveelheden andere brandstoffen 
worden daardoor bespaard. 

De bij de presentatie van de nota 
aanwezige vertegenwoordiger van 
de elektriciteitsbedrijven omschreef 
deze nota als: "De knuppel in het 
hoenderhok". 

Regio Gelderland 
Op 24 maart heeft het Regionale 
Campagne Team haar werkzaamhe
den beëindigd. Ten behoeve van de 
Gemeenteraadsverkiezingen zal er 
op regionaal niveau geen speciaal 
team worden geformeerd. 
Wel blijven de volgende afspraken 
gelden: 
- Landelijke sprekers aanvragen bij 
Anja Lieshout 
- Provinciale sprekers aanvragen bij 
Marieke van de Hazel 
- Bestelde materialen ophalen bij 
Hans Griffioen en i.p.v. Leo v. d. 
Meer: Anja Lieshout. 
Zodra de afleverdatum bekend is, 
zullen wij u op de hoogte brengen. 
Indien u toch behoefte heeft aan 
steun of advies dan kunt u ook bij 
Anja terecht. 
Tenslotte, indien u evaluerende (za
kelijke) opmerkingen heeft ten aan
zien van het campagnegebeuren van 
de Provinciale verkiezingen verzoe
ken wij u dit schriftelijk aan Everd 
Douwes te doen toekomen. 
Met vriendelijke groeten, 
namens het Regio-bestuur 
l.C.A. Verdegaal/J. Traag 

Adressen: 
Anja Lieshout 
Zeven Heuvelenweg 18 
6561 ES GROESBEEK 
tel. 08891 - 2888 
Marieke v.d. Hazel 
Jonker Stoetlaan 13 
6721 VN BENNEKOM 
tel. 08389 - 8023 

Regio Gelderland 
Oprichting afdeling Eibergen 
In een eerste afdelingsvergadering, 
voorgezeten door Rob Bats, is op 16 
februari jl. de afdeling Eibergen op
gericht. Tot afdelingsvoorzitter werd 
Willem van Ravenstein gekozen. De 
regio was vertegenwoordigd door 
!sabel Verdegaal die onder luid ap
plaus het bestaan van de afdeling be
krachtigde. Statenlid Erno Maas en 
Kamerlid Aad Nuis spraken na de 
pauze en voorzitter van Ravenstein 
sloot de vergadering met dank aan de 
buurafdelingen in Oost-Gelderland 
die van hun belangstelling blijk ga
ven. 
Het secretariaat van de jonge afde
ling is in handen van Marjo van 
Maastricht-Thijssen, Traland 24, 
7152 GE EIBERGEN. 

Gennep staat op 15,6% 
bij de Statenverkiezin
gen. 

Gefeliciteerd! 

Misschien is er een af
deling die dat bij de 
Raadsverkiezingen wil 
verbeteren? 

(advertentie) 

JOAC-studiedag: 
"Fatalisme of perspectief" 
aktiviteit: landelijke studiedag i.s.m. SWB-jongerenwerkgroep. 
datum: 22 mei 1982 
plaats: Dr. F. H. de Bruyne-Lyceum, Koningsbergerstraat 2, 
Utrecht (nabij Hoog-Catharijne) 
aanvang: 10.30 uur. 
Volgens vele berichten wordt de situatie voor jongeren steeds som
berder. Dagelijks kan bijvoorbeeld in de kranten worden gelezen dat 
Nederland diep in de (sociaal-economische) problemen zit. Over de 
mogelijkheden tot het oplossen van die problemen is men het in Den 
Haag vaak oneens. Maar van politici mag aangenomen worden dat zij 
langs parlementaire weg perspectieven voor onder andere jongeren 
willen bieden. Laurens Jan Brinkhorst (voorzitter van de tweede 
kamerfractie), Gerrit Mik en Suzanne Dekker (kamerleden metjon
gerenzaken in hun portefeuille) zijn bereid gevonden om hun mening 
over die perspectieven weer te geven. 
Van verschillende maatschappelijke organisaties is bekend dat zij de 
parlementaire weg niet zien als een mogelijkheid om uit de proble
men te komen. Vertegenwoordigers van enkele van die organisaties 
zullen ingaan op de vraag in hoeverre zij nog perspectieven zien en in 
hoeverre die al dan niet verwezenlijkt kunnen worden. 
Van groot belang bij dit gebeuren is de mening vanjongeren zelf. Wij 
roepen daarom alle D'66-jongeren en andere geïnteresseerden op om 
op 22 mei naar Utrecht te komen. 
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WE ZUN BEZIG BESTAANDE 
SYSTEMEN TE BEVESTIGEN IN 
PLAATS VAN ZE TE DOORBRE
KEN.· 
door Lisette Hettema, D'66 gemeen
teraadslid van Helmond 

Een politieke partij heeft alleen dan 
bestaansrecht als ze een programma 
heeft waar ze in gelooft en wat ze uit 
wil dragen. Alleen dan kun je iets 
bereiken als de inhoud van je pro
gramma wordt begrepen en op den 
duur geaccepteerd. 
Maar wat zie je in toenemende mat.e 
bij iedere campagne verschijnen?: 
stickers, vlaggetjes, ballonnen, 
windmolens (notabene) en deze keer 
als extraatje Flessen 0'66 Wijn. 
Waar zijn we dan mee bezig???? 
Geloven we zo weinig in wat we te 
zeggen hebben dat het nodig is om 
mensen en dan vooral kinderen te 
paaien met deze materialen? Is het 
geld wat daaraan wordt besteed niet 
zinniger te gebruiken? Een goed 
leesbare folder met kernpunten van 
beleid die moet het doen. 
Misschien houden we dan wat geld 
over. En dat geld hebben we nodig, 
heel hard nodig, om eindelijk een 
goede organisatie binnen 0'66 te 
krijgen. Aan de huidige aan alle 
kanten mank lopende organisatie 
gaat 0'66 kapot. 
Vanuit de basis loop je regelmatig 
vast op juist de organisatie. Het ver
re Den Haag regelt ook "ver". De 
regio's hebben te weinig eigen be
voegdheden. Om zeker te zijn dat de 
zaak goed vastdraait hebben we er 
nog sub-regio's tussengezeL Een 
partij waar zoveel organisatiemen
sen lid van zijn moet toch in staat zijn 
een goede doorzichtige organisatie
struktuur op te zetten die juist voor 
de basis funktioneert. Want het be
stuur dichter bij de kiezer begint ook 
binnen onze eigen partij tot de idea
len te behoren. 
Door systeembevestiging groeien we 
weliswaar maar ten koste van heel 
wat goeie' ideeën die nog steeds de 
moeite van het nastreven waard zijn. 
Wat mij betreft dan maar liever wat 
minder hard groeien. Voor de lange
re termijn kan alleen een konse
kwente houding effekt sorteren. 

ALS WE WERKELIJK ACHTER 
ONZE IDEEËN STAAN LATEN 
WE ONS NIET DOOR ANDEREN 
IN DE VERLEIDING BRENGEN. 

KERNENERGIE: POLITIEK 
EEN ONZEKERE ZAAK 
door K. Frielink jr. Huizen 
Een nadeel van de politiek (of mis
schien wel een voordeel) is, dat je 
altijd compromissen moet sluiten, 
wil je bepaalde idealen al dan niet 
gedeeltelijk gerealiseerd zien. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de in stand-
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De rubriek "Democraten schrij
ven" staat open voor alle leden 
van D'66. 
Kopij dient getypt te worden ge
leverd. 
Om zoveel mogelijk mensen aan 
het woord te laten zal de redactie 
waar nodig stukkèn inkorten. 
Eventuele reacties op de inge
zonden brieven zijn van Ed V een
stra en worden cursief gezet. 

centrales verbonden afval- en veilig
heictsproblematiek toereikende op
lossingen te vinden zijn." De vraag 
is, wat zijn voor 0'66 toereikende 
oplossingen voor de gestelde 
problematiek. Als we hier in be
schouwing nemen dat volgens ir. J. 
Hamstra en ir.Van Erpers Royaards 
het radioactief afval goed en veilig 
opgeborgen kan worden in zoutkoe
pels op 800 m onder de grond, waar
bij uit een veiligheidsanalyse blijkt, 
volgens de Gezondheidsraad, dat 
een drietal natuurlijke barrières, ge
legen tussen het in een steenzout
koepel opgeborgen afval en de bio
sfeer, zorgdragen voor een lange
termijn opsluiting, en dat door prof. 
ir. P. Mostertin een risicoanalysebe
spreking wordt aangetoond dat de ri
sico's die met de invoering van kern
energie verbonden zijn, niet groter 
hoeven te zijn dan de risico's die bij 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
aanwezig zijn, waar liggen dan je 
grenzen? Wel zegt 0'66: "De bete
kenis van kernfusie als eventuele 
toekomstige optie op de lange ter
mijn zal uit voortgezet onderzoek, 
waarin ook Nederland actief moet 

houding of uitbreiding van ons kern- blijven, dienen te blijken." Het besef 
energie potentieel. Maar hier ligt het dat we qua kennis niet achterop mo
net even iets moeilijker, omdat de gen raken, is hier in ieder geval wel 
tegenstellingen tussen de vier grote aanwezig. 
partijenerggroot zijn. De vraagwaar Het CDA is t.o.v. kernenergie zeer 
het hier in feite om draait is: wat wil- terughoudend. Het CDA vindt dat de 
len we, kernenergie, of hogere prij- aan kernenergie verbonden risico's 
zen voor onze energie door schaarste en effecten op langere termijn ten 
en dus een stap(je) terug in onze wel- dele onoverzienbaar zijn. Het CDA 
vaart. Om in 1984 een besluit te kun- pleit daarom voor het terugdringen 
nen nemen over het gebruik van van de jaarlijkse toename van de 
kernenergie in Nederland, heeft de vraag naar energie en vindt dat de 
regering besloten dat iedere burger, verhoging van het aanbod van ener
iedere maatschappelijke en politieke gie uit conventionele en uit nieuw te 
organisatie zijn mening naar buiten ontwikkelen energiebronnen ge
toe mag dragen, en wel in de Brede haald moet worden. Drs. H. Evers
Maatschappelijke Discussie (BMD). dijk van het CDA, heeft wel vast be
De vraag blijft wel of het parlement cijferd dat sluiting van de bestaande 
in 1984 bij de uiteindelijke besluit- kerncentrale in Borssele tenminste 
vorming zich laat leiden door de 2000 arbeidsplaatsen- direct en indi
conclusies van de BMD, of dat ze reet - gaat kosten. De financiële 
toch haar eigen gang gaat. Aan de schadepost die door sluiting ont
hand van een analyse van de politie- staat, bedraagt ongeveer 3 miljard 
ke standpunten, hoop ik hier iets gulden en dat is in deze slechte eco
duidelijk over te maken. nomische situatie bijna niet op te 
De PvdA lijkt haar definitieve besluit brengen. Om deze redenen acht 
al genomen te hebben, tenminste, als Eversdijk sluiting van de kerneen
ze een consistent beleid op dit punt trale Borssele onverantwoord. Vol
voert. Het verkiezingsprogramma gens hem moet ook de niet-commer
zegt: "De bestaande kerncentrales ciële kerncentrale in Dodewaard 
in Nederland worden zo spoedig als blijven functioneren, om niet achter
technisch mogelijk gesloten, en er op te raken bij dit soort technologie. 
worden geen nieuwe gebouwd." De VVD vindt dat als de energie
Voor de PvdA is de BMD dus eigen- voorziening daartoe aanleiding 
lijk niet nodig. Hoe de uitslag van de _geeft, nieuwe kerncentrales moeten 
BMD ook zal luiden, de PvdA zal worden gebouwd. De VVD vindt te
zich te allen tijde tegen het gebruik vens dat reeds nu gezocht moet wor
van kernenergie blijven verzetten. den naar afdoende oplossingen voor 
Toch maakt zij handiggebruik van de de problemen die kernenergie met 
subsidies die door de stuurgroep on- zich meebrengt. De VVD wil ook dat 
der leiding van De Brauw ter be- men de mogelijkheden van alterna
schikking worden gesteld, zoals voor tieve energie onderzoekt en even tu
de Werkgroep Energie Discussie (die eel toepast. De VVD is tegen de slui
een anti-kernenergie karakter ting van de twee bestaande kerncen
draagt) waar de PvdA inzit. Hoge trales in Nederland, maar begrijpt de 
prioriteit heeft bij de PvdA, het zoe- · 
ken naar alternatieve energiebron-
nen. Onderzoek naar veiliger en be-

ongerustheid die onder de bevolking 
leeft. 
Wat het parlement uiteindelijk be
slist laat zich moeilijk voorspellen, 
maar dat er op Nederlands grondge
bied nog nieuwe kerncentrales zullen 
worden gebouwd is erg onwaar
schijnlijk. Opvallend is wel dat de 
PvdA niet bereid is onderzoek te la
ten plegen, om problemen m.b.t. de 
kernenergie op te lossen. Het is ove
rigens erg opvallend met hoeveel 
gemak men over alternatieve ener
giebronnen praat. Alsof ze voor het 
opscheppen liggen en morgen al heel 
Nederland van stroom zouden kun
nen voorzien. Dit betekent echter 
niet dat we niet naar alternatieven 
zouden moeten zoeken, maar we 
moeten ons er niet op blind staren. 
De ontwikkeling van goede alterna
tieven vergt nog vele tientallen jaren 
en tegen het jaar 2000 kan de zonne
energie pas een 1/2% van de vraag 
naar energie .verzorgen. En daarbij 
komt nog een ander belangrijk punt. 
Tegenwoordig is het zo, dat alleen al 
enige kennis van zaken m.b.t. de 
kernenergie bij sommigen twijfel 
doet rijzen aan iemands integriteit. 
De werkelijke serieuze discussie 
over de noodzakelijke beveiliging 
van milieu en bevolking tegen de ri
sico's van onze industriële bedrij
vigheid, wordt doorkruist door ac
ties van burgers, die andere burgers 
waarschuwen tegen als atoombom
men uit elkaar vliegende kerncen
trales en mismaakte kinderen, omdat 
men de karikatuur met de werkelijke 
problematiek gaat verwarren. Het is 
daarom noodzakelijk de bevolking 
goed voor te lichten. Uit enquêtes 
blijkt trouwens, dat ruim 50% van de 
Nederlandsers voor kernenergie is. 
Opvallend is hierbij dat 47% van de 
0'66 stemmers voor kernenergie is 
en maar liefst 60% als geen kern
energie welvaartsvermindering be
tekent. Misschien wordt het tijd voor 
0'66 om haar standpunt eens te her
zien. Kernenergie verschaft ons een 
lagere stroomprijs dan de conventio
nele centrales, dat betekent dat we 
een betere concurrentiepositie kun
nen creëren en dat werkt positief op 
de betalingsbalans. Kernenergie 
maakt ons tevens onafhankelijker 
van de OPEC en dekt ons tegen het 
opraken van gas en olie. Kernenergie 
verschaft ons ook werkgelegenheid. 
Daarom is het noodzakelijk met 
kernenergie door te gaan en niet 
achterop te raken bij andere landen. 

Het standpunt van Frielink is duide
lijk: kernenergie moet! Wellicht is 
het voedend voor de discussie binnen 
de partij, wanneer een ander stand
punt (liefst kort verwoord) de vol
gende keer in deze rubriek een 
plaatsje kan krijgen. Misschien ie
mand uit de omgeving van Borssele 
of Dodewaard; anders iemand die 
boven een zoutkoepel woont? 

tere kerncentrales wordt door de 
PvdA afgewezen. Contributie 
Het standpunt van 0'66 mag op zijn 
minst genuanceerder genoemd wor
den, maar laat weinig keus over bij 
een definitieve standpuntbepaling. 
_Het programma zegt: "0'66 zal in de 
BMD als haar mening uitdragen dat 
de kerncentrales gesloten dienen te 
blijven, tenzij er voor de aan deze 

Het gironummer voor uw contributie is: 
413.19.66 

t.n.v. Democraten '66 Den Haag 
(voor wie de acceptgirokaart kwijt is en tóch wil 

betalen) 
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